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Alkusanat

Oraalimotorinen kuntoutus tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka korjaavat kasvojen, suun, kurkunpään ja nielun toimintahäiriöitä. Kysymys on lihastoiminnan häiriöistä, jotka voivat haitata koko oraalimotorista kompleksia: hengitystä, ravinnon ottoa, nielemistä ja kommunikaatiota. Häiriöitä
esiintyy erityisesti neurologisten sairauksien yhteydessä. Kuntoutus tapahtuu
Suomessa pääosin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä.
Kiinnostus oraalimotorisiin häiriöihin ja alan kuntoutukseen on kaikissa Pohjoismaissa viimeisten runsaan parinkymmenen vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Suomessa uudelle yhdistykselle oli 1990-luvun alussa selvästi sosiaalinen tilaus. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys (epävirallisesti Soty)
perustettiin vuonna 1994 tukemaan oraalimotorisen kuntoutuksen kehittämistä.
Yhdistyksen toisen vuosikymmenen alkaessa täyttyä istuvan hallituksen piirissä heräsi ajatus yhdistyksen historian kirjoittamisesta. Aika oli otollinen
hankkeen toteuttamiselle, kun yhdistyksen toiminnan käynnistäjät olivat vielä käytettävissä ja täydentämässä omilla henkilökohtaisilla kokemuksillaan ja
muistikuvillaan toiminnan alkuvaiheita ja taustoja.
Syyskuussa 2013 hallituksen jäsen, lastenneurologi, LKT Ritva Paetau otti yhteyttä yhdistyksen ensimmäiseen puheenjohtajaan, lastenneurologian professori Matti Sillanpäähän mahdollisen historiikin kirjoittamiseksi. Yhteydenotto johti myönteiseen tulokseen ja Matti Sillanpää oli valmis ryhtymään
hankkeen toimeenpanijaksi. Joulukuussa 2013 hän esitti yhdistyksen ensimmäiselle sihteerille, EHL Marja-Liisa Haaviolle yhteistyötä historiikin kirjoittamisessa. Yhdistyksen hallitus kokoontui 25.3.2014 puheenjohtajansa, erikoishammaslääkäri, HLT Sirpa Railavon johdolla ja pöytäkirjan mukaan päätti tukea Sotyn historiikin laatimista ja julkaisemista sekä kutsua kirjoittajiksi
professori Matti Sillanpään ja EHL Marja-Liisa Haavion.
Tämän historiikin tarkoituksena on kuvata kehitystä, joka johti Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen syntyyn. Toisena tavoitteena on herättää ja
lisätä kiinnostusta havaita, tutkia, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä henkilöitä,
4

joilla on suun ja kasvojen alueen lihastoiminnan häiriöitä. Oraalimotoriseen
terapiaan osallistuvat monien erikoisalojen ammattilaiset, joiden välinen saumaton yhteistyö on välttämätöntä hyvän kuntoutustuloksen saavuttamiseksi. Toivottavasti historiikki lisää oraalimotorisen kuntoutuksen tuntemusta ja
motivoi kutakin kuntoutusprosessiin osallistuvaa perehtymään omaan osuuteensa osana yksilön kokonaiskuntoutusta.
Historiikki perustuu käytettävissä olleisiin yhdistyksen arkistotietoihin, kirjoittajien omiin henkilökohtaisiin arkistoihin sekä henkilöhaastatteluihin.
Kirjallisuusluettelo koostuu pääosin yhdistyksen jäsenten aihepiiriin liittyvistä julkaisuista.

Turussa, marraskuulla 2016
Matti Sillanpää		

Marja-Liisa Haavio
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1. Oraalimotorisen kuntoutuksen lähtökohdat
1.1. Käsitteet
Yhdistyksen nimen – Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys – lähtökohtana
on argentiinalaisen kuntoutuslääkärin, professori Rodolfo Castillo-Moralesin omalle terapialleen antama nimi Die Orofaziale Regulationstherapie. Hän
julkaisi myös saman nimisen kirjan vuonna 1991. Käsitettä ”orofakiaalinen”,
joka viittaa suun ja kasvojen alueeseen mutta ei kerro kuntoutusta vaativan
ongelman luonteesta, käytetään lähinnä saksankielisissä julkaisuissa. Käsitteet oraalimotoriset häiriöt ja oraalimotorinen kuntoutus kytkeytyvät selvemmin lihastoiminnan hallintahäiriöihin. Ruotsinkielisissä yhteyksissä tuttuja
käsitteitä ovat oralmotoriska störningar, oralmotorisk terapi tai oralmotorisk
behandling ja englanninkielisissä oral motor dysfunctions, oral motor therapy.
Suomen Lääkärilehden katsausartikkelia varten (Haavio ym. 2006) tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston terveystieteiden kirjaston kanssa laaja kirjallisuushaku, jossa parhaaksi hakukriteeriksi osoittautui ”oral adj motor”. Valtaosa tutkimuksista koski nielemis- ja kuolaamisongelmia.

1.2. Oraalimotoristen häiriöiden syyt ja kuntoutustarve
Oraalimotoriset häiriöt esiintyvät usein osana kokonaismotoriikan häiriöitä.
Ne voivat olla keskushermostoperäisiä, kuten mentaalisissa kehitysvammoissa, CP-vammaisuudessa, Parkinsonin taudissa ja pään alueen traumojen jälkitiloissa, tai ääreishermostoperäisiä, kuten kasvohermohalvauksessa. Myös
kasvojen ja suun alueen epämuodostumat ja suun alueen sairaudet, esimerkiksi suusyöpä, aiheuttavat usein oraalimotorisia häiriöitä. Hitaasti kehittyvillä lapsilla esiintyy suun alueen sensomotorisia häiriöitä, kuten dyspraksiaa.
Myös lihassairaudet sekä aivohalvaukset ja vanhuuden rappeumasairaudet
aiheuttavat lähes aina suun alueen lihastoiminnan häiriöitä. Tyypillisiä oraalimotorista kuntoutusarviota edellyttäviä tiloja ovat CP-vamma ja Downin oireyhtymä.
Täsmällisiä tietoja kuntoutusta vaativien oraalimotoriikan häiriöiden yleisyydestä ei ole. Yksittäisiä oraalimotorisen kuntoutuksen tarpeessa olevia sairausryhmiä koskevista prevalenssitutkimuksista on kuitenkin arvioitavissa,
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että Suomessa on tuhansia ellei kymmeniä tuhansia eriasteisista oraalimotorisista ongelmista kärsiviä henkilöitä, joista osa on kuntoutuksen tarpeessa.
Puhe-, syömis- ja nielemishäiriöisten henkilöiden kuntoutusta on Suomessa
jo vuosikymmeniä harjoitettu osana yleistä kuntoutustoimintaa. Perinteisesti
siitä ovat vastanneet puhe- ja fysioterapeutit. Lääkärit ovat hoitaneet etenkin
kuolaamisongelmia. Käytössä on ollut muun muassa syljen eritystä vähentäviä kirurgisia toimenpiteitä ja lääkehoitoja. Käyttäytymisterapian keinoin on
pyritty stimuloimaan ja parantamaan nielemisfunktiota ja näin samalla ehkäisemään kuolaamista.
Selvä käänne oraalimotorisen terapian kehityksessä tapahtui 1980-luvulla,
kun tietoa Castillo-Moralesin kuntoutusmenetelmästä levisi Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Tämän seurauksena käynnistyi laajempi moniammatillinen yhteistyö. Mukaan tuli uusia ammattiryhmiä, muun muassa hammaslääkäreitä.

1.3. Castillo-Moralesin orofakiaalinen regulaatioterapia ja
muita manuaaliterapioita
Castillo-Moralesin kuntoutusmenetelmä, orofakiaalinen regulaatioterapia sai
suurta huomiota vammaisten suun terveydenhuollon kansainvälisen yhdistyksen International Association of Dentistry for the Handicapped (IADH)
Yhdysvalloissa Philadelphiassa 1988 järjestetyssä kongressissa. Saksalainen
lastenneurologi Johannes Limbrock, professori Castillo-Moralesin yhteistyökumppani 1980-luvulta lähtien, esitteli kolmessa esitelmässään uuden
oraalimotorisia häiriöitä koskevan kuntoutusmenetelmän. Muun muassa tämän kongressin ansiosta professori Castillo-Morales kutsuttiin Eurooppaan,
ja alkoi aktiivinen koulutustoiminta, ensin Saksassa ja Sveitsissä ja sen jälkeen
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
Rodolfo Castillo-Moralesilla oli takanaan jo parikymmenvuotinen kokemus
kotimaassaan Argentiinassa kehittämästään menetelmästä tuodessaan sen
Eurooppaan. Hän oli jo 1960-luvulla aloittanut uudentyyppisen kasvojen,
suun ja nielun sensomotoristen häiriöiden kuntoutusmenetelmän, joka kehittäjänsä mukaan sai nimekseen Castillo-Moralesin orofakiaalinen regulaatioterapia. Kyseinen menetelmä hyödyntää muun muassa Bobathin, Vojtan ja
Müllerin metodeja, jotka meillä Suomessa ovat entuudestaan tuttuja ja monien fysio- ja puheterapeuttien käytössä. Castillo-Moralesin kuntoutuskon7

septiin sisältyy myös sosiaaliantropologinen näkökulma; hän eli pitkiä aikoja Etelä-Amerikan intiaanien parissa. Saadut kokemukset ovat olleet tärkeitä
menetelmän kehittämisessä ajatellen sekä potilaiden kohtaamista että käytännön harjoitusten muotoutumista.
Castillo-Moralesin menetelmän perusperiaatteina ovat lääkärin useimmiten
yhdessä hammaslääkärin sekä puhe- ja fysioterapeutin kanssa tekemä huolellinen toiminnallinen diagnoosi ja diagnoosin mukainen yksilöllinen logopedis-fysioterapeuttinen ohjelma täydennettynä tarvittaessa suuhun mitoitetuilla ja asennetuilla mekaanisilla apuvälineillä. Orofakiaalinen regulaatioterapia on aina osa potilaan kokonaiskuntoutusta, jossa kaikki osapuolet ovat
tarvittaessa mukana.
Suomessa myös Kansaneläkelaitos hyväksyi 2000-luvun alussa Castillo-Moralesin terapian vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen yhdeksi erityismenetelmäksi.
Samantyyppistä terapiaa olivat Castillo-Moralesista riippumattomasti kehitelleet Innsbruckissa Itävallassa professorit Hubert Haberfellner ja Martin
Richter (Sensomotorinen ISMAR -aktivaattoriterapia) 1980-luvulta lähtien.
Ylihammaslääkäri Björn Russell puolestaan oli Kööpenhaminassa jo 1970-luvulta lähtien kehittänyt omaa Vangede-menetelmäänsä, joka niin ikään kuuluu myös suun alueen lihastoimintoja stimuloiviin manuaaliterapioihin.
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2. Yhdistyksen perustamista edeltänyt
järjestötoiminnan aika
2.1. Kokouksia ja koulutustilaisuuksia
Philadelphian kongressin jälkeen järjestettiin Suomessa monenlaisia kokouksia ja koulutustilaisuuksia, joissa esiteltiin uutta kuntoutusmenetelmää ja
keskusteltiin sen ottamisesta käyttöön maassamme. Tämän historiikin toinen
kirjoittaja, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio osallistui myös edellä
mainittuun kongressiin, jossa tutustui muun muassa Johannes Limbrockiin.
Syyskuussa 1988 järjestettiin Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksella oraalimotoristen häiriöiden hoitoa koskeva kokous, johon osallistui noin
30 henkilöä, mukana lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja puheterapeutteja. Kokouksen puheenjohtajana toimi professori Kaarina Haavikko (HY:n Hammaslääketieteen laitos). Osallistujat edustivat seuraavia laitoksia tai työyhteisöjä: Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos, HYKS:n Lastentautien
klinikka, Lastenlinnan sairaala, Helsingin terveyskeskus, Rinnekoti-Säätiö ja
Ruskeasuon koulu. Kokouksessa valittiin työryhmä (Marja-Liisa Haavio, Rinnekoti-Säätiö, dosentti Reijo Ranta, HY:n Hammaslääketieteen laitos ja foniatri Seija-Leena Rantala, Lastenlinnan sairaala) työstämään asiaa eteenpäin. Tavoitteena oli aloittaa myös Suomessa moniammatillinen yhteistyö
oraalimotorisista häiriöistä kärsivien henkilöiden auttamiseksi.
Saksan liittotasavallassa Hampurissa järjestettiin 27.5.1989 oraalimotorisista
häiriöistä kärsivien potilaiden hoitoa koskeva konsultaatiopäivä ja seuraavana päivänä 28.5.1989 samaa asiaa koskeva kurssi Hernessä. Asiantuntijoina
molemmissa tilaisuuksissa olivat Johannes Limbrock ja sairaalahammaslääkäri Heinz Hoyer. Marja-Liisa Haavio osallistui molempiin tilaisuuksiin sosiaalihallituksen myöntämän apurahan turvin.
Toukokuussa 1990 Suomen Hammaslääkäriseura järjesti yhteistyössä Suomen foniatriyhdistyksen, Suomen lastenneurologisen yhdistyksen, Suomen
lääkintävoimistelijaliiton sekä Suomen puheterapeuttiliiton kanssa seminaarin Helsingissä aiheesta ”Castillo-Morales orofacial regulation therapy for
children with Down´s syndrome and with cerebral palsy”. Tilaisuuden pu9

heenjohtajana toimi Kaarina Haavikko ja luennoitsijoina Johannes Limbrock
ja Heinz Hoyer.
Syksyllä 1990 Marja-Liisa Haavio osallistui lääkintöhallituksen apurahan turvin kahden viikon oraalimotoriikkaa koskevalle kurssille, joka järjestettiin Königsteinissa Saksan liittotasavallassa. Kouluttajina toimivat argentiinalaiset
kuntoutuslääkärit Rodolfo Castillo-Morales ja Juan Brondo, molemmat Cordoban yliopistokaupungista. Kurssin jälkeen aloitettiin Rinnekoti-Säätiössä
oraalimotorinen kuntoutustoiminta. Kuntoutusryhmään kuului aluksi hammaslääkäri, puheterapeutti ja fysioterapeutti. Myöhemmin ryhmä laajeni.
Mukaan tulivat muun muassa toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti, konsultoiva oikojahammaslääkäri ja foniatri.
Syyskuussa 1991 Turussa pidetyssä orofakiaalista regulaatioterapiaa koskeneessa kokouksessa olivat läsnä johtava lääkäri Pekka Mölsä ja hammaslääkäri Liisa Kössi Varsinais-Suomen erityishuoltopiiristä, terveyskeskushammaslääkäri Marjatta Halinen Turun kaupungin terveydenhuollosta sekä Turun yliopiston lastenneurologian professori ja TYKS:n lastenneurologian yksikön ylilääkäri, LKT Matti Sillanpää ja puheterapeutti Heljä Kaipaala TYKS:n
lastenneurologisesta yksiköstä. Heljä Kaipaala kertoi kokouksen osanottajille
Castillo-Moralesin kuntoutusmenetelmästä, josta oli saatu hyviä kokemuksia
muun muassa Downin oireyhtymä -potilaiden ja CP-vammaisten kohdalla.
Todettiin kuitenkin, että uuden kuntoutusmenetelmän toteuttamiseen ei ole
vielä riittäviä resursseja. Sovittiin, että informoidaan asianomaisia tahoja koulutuksen ja resurssoinnin tarpeesta, otetaan osaa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja lisätään orofakiaalinen regulaatioterapia orofakiaalisia ongelmia potevien potilaiden hoitoon osallistuvien ammattiryhmien, kuten lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja eri terapeuttien perus- ja täydennyskoulutusohjelmiin.
Marraskuussa 1991 järjestettiin Helsingissä Lastenlinnan sairaalassa koulutustilaisuus aiheesta ”Oraalimotoriset häiriöt ja niiden hoito”. Tilaisuus oli
tarkoitettu foniatreille, fysioterapeuteille, hammaslääkäreille, korvalääkäreille, lastenlääkäreille, lastenneurologeille ja puheterapeuteille. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Seija-Leena Rantala (Lastenlinnan sairaala). Luennoitsijoina olivat lastenneurologian erikoislääkäri, LKT Sirkka Kruus (HYKS),
Seija-Leena Rantala, röntgenlääkäri Jaakko Jääskeläinen (HYKS), Kaarina
Haavikko (HY), Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö), puheterapeutti Meri
Kaarlonen (Helsingin erityishuoltopiiri), hammaslääkäri Kari Rintala (Las-
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tenlinnan sairaala) ja erikoishammaslääkäri Pekka Viljamaa (Tahkokankaan
keskuslaitos).
Suomen kehitysvammalääkärit ry:n vuosikokouksessa helmikuussa1992 puhuivat Seija-Leena Rantala aiheenaan ”Kokemuksia oraalimotoristen häiriöiden hoidosta Lastenlinnan sairaalassa” ja Marja-Liisa Haavio aiheesta ”Oraalimotoriset häiriöt ja niiden hoitomenetelmät”. Lisäksi useiden erityishuoltopiirien toimipaikoissa järjestettiin lukuisia kokouksia ja koulutustilaisuuksia
oraalimotorisesta kuntoutuksesta.

2.2. Ajatus yhdistyksen perustamisesta viriää
Marraskuussa 1992 Vajaaliikkeisten kunto ry:n Turun toimikunta järjesti opintopäivän aiheesta ”Oraalimotoriset häiriöt ja niiden hoito” Turussa ravintola
Alabamassa. Tilaisuuden tarkoituksena oli oraalimotoristen häiriöiden hoidon ja yhteistyömuotojen kehittäminen ja kohderyhminä lääkärit, hammaslääkärit, terapeutit ja muut monivammaisten lasten ja nuorten parissa toimivat ammattihenkilöt. Puheenjohtajana toimi Matti Sillanpää (TYKS). Luennoitsijoina olivat Matti Sillanpää, Seija-Leena Rantala (Lastenlinnan sairaala),
apulaisprofessori Erkki Svedström (TYKS), Pekka Viljamaa (Tahkokankaan
keskuslaitos, Oulu), Heljä Kaipaala (TYKS), fysioterapeutti Leena Aaltonen
(Turun kaupungin terveydenhuolto), Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö) ja
professori Erkki Oksala (TY, TYKS), joka tuolloin toimi myös Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen johtajana. Opintopäivällä oli 84 osallistujaa eri puolilta Etelä- ja Länsi-Suomea.
Koulutuspäivän aikana käytetyissä puheenvuoroissa ja myös yksityisissä keskusteluissa nousi esille erityisesti yhteistyömuotojen kehittäminen. Puheenjohtaja Matti Sillanpää ehdotti, että nyt voisi olla otollinen aika tehostaa yhteistoimintaa. Uuden yhdistyksen perustaminen olisi aiheellista. Yhdistyksen
perustaminen toteutuikin sitten pari vuotta myöhemmin.

2.3. Kehitysvammaliitto edistämässä oraalimotoriikka
koulutusta
Turussa järjestetyn koulutustilaisuuden jälkeen oli ilmeistä, että oli ryhdyttävä toimenpiteisiin oraalimotoriikkaa koskevan koulutuksen järjestämiseksi Suomessa. Kysymys kuuluikin, kuka tai mikä voisi olla järjestäjätaho. Kehi11

tysvammaliitto oli valmis tarjoamaan apuaan tässä tilanteessa. Muun muassa monet kehitysvammaiset olivat oraalimotorisen kuntoutuksen potentiaalisia asiakkaita.
Kehitysvammaliitto järjestikin asian edistämiseksi vuosina 1993–1994 viisi kokousta, joissa kaikissa puheenjohtajana toimi Matti Sillanpää. Ensimmäisen
kokouksen, joka järjestettiin maaliskuussa 1993, sihteerinä oli Kehitysvammaliiton toimihenkilö Merja Kärkkäinen ja kolmen seuraavan kokouksen liiton
koulutuspäällikkö Jyri Juusti ja viidennen Marja-Liisa Haavio. Näissä kokouksissa olivat mukana myös Seija-Leena Rantala, puheterapeutti Virpi Lehtonen ja johtava fysioterapeutti Sinikka Westermarck (sittemmin Jäntti), kaikki kolme Lastenlinnan sairaalasta.
Kokousten tärkeimpänä sisältönä oli Castillo-Moralesin orofakiaalista regulaatioterapiaa koskevan kurssin järjestäminen Suomessa. Kokouksissa mukana olleet Sinikka Westermarck ja Seija-Leena Rantala kertoivat kokemuksistaan Göteborgissa keväällä ja syksyllä 1993 järjestetyistä Castillo-Morales
-kursseista. Vuoden 1994 aikana kypsyi lopullinen päätös uuden yhdistyksen
perustamisesta.
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3. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen
perustaminen
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Helsingissä Lord-hotellissa 14.10.1994.
Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Sillanpää ja sihteerinä
Marja-Liisa Haavio. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Lehtonen ja Seija-Leena Rantala. Yhdistykselle hyväksyttiin sääntöehdotus. Väliaikaiseen
hallitukseen valittiin Matti Sillanpää puheenjohtajaksi, Marja-Liisa Haavio
sihteeriksi sekä Sinikka Jäntti, Virpi Lehtonen ja Seija-Leena Rantala hallituksen muiksi jäseniksi. Hallitus valitsi keskuudestaan perustettavan yhdistyksen
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Seija-Leena Rantalan ja taloudenhoitajaksi Sinikka Jäntin. Samalle päivämäärälle päivätyn perustamisasiakirjan allekirjoittivat perustajajäsenet lastenneurologian professori Matti Sillanpää,
erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio, puheterapeutti Virpi Lehtonen ja
foniatrian erikoislääkäri Seija-Leena Rantala.
Hallitus ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin yhdistyksen rekisteröimiseksi.
Jo ennen perustavaa kokousta laadittuun sääntöluonnokseen tehtiin viranomaisten edellyttämät välttämättömät selvennykset ja tarkennukset, jonka
jälkeen oikeusministeriö hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin, mikä tapahtui patentti- ja rekisterihallituksessa 23.1.1996 (Kuviot 1 ja 2
seuraavalla sivulla).
Yhdistyksen viralliseksi nimeksi tuli Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys
ry, josta epävirallisissa yhteyksissä voidaan yhdistyksen hyväksyttyjen sääntöjen mukaan käyttää lyhennettä Soty ry. Uudenmaan lääninverotoimisto
myönsi yhdistyksen yleishyödyllisen luonteen vuoksi vapautuksen arvonlisäverovelvollisuudesta.
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Kuvio 1.

14

Yhdistyksen perustamisasiakirja.

Kuvio 2.

Yhdistyksen merkitseminen yhdistysrekisteriin.
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4. Toiminnan tavoitteet ja aloitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oraalimotorisista häiriöistä kärsivien
henkilöiden kuntoutusta toimimalla alalla työskentelevien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää ja
tukea koulutustoimintaa, järjestää ja tukea alan tutkimustoimintaa, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä, perustaa ja ylläpitää rahastoja, jakaa apurahoja sekä ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin.
Toiminta alkoi innostuksen vallassa. Käytännössä yhdistyksen tärkeimmäksi
tehtäväksi on muodostunut koulutustilaisuuksien järjestäminen jäsenilleen.
Jo ennen yhdistyksen perustamista oli aloitettu ensimmäisen Castillo-Morales -seminaarin järjestäminen yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa. Tähän hankkeeseen uuden yhdistyksen hallitus paneutui tarmokkaasti. Seminaari toteutui Helsingissä 9–10.2.1995. Luennoitsijana oli argentiinalainen
kuntoutuslääkäri Juan Brondo Cordobasta. Rodolfo Castillo-Morales joutui
peruuttamaan tulonsa sairauden vuoksi. Ensimmäinen koulutustilaisuus oli
menestyksekäs. Yhtenä selvänä osoituksena alan koulutuksen tarpeellisuudesta oli yli sadan henkilön osallistuminen seminaariin (Kuva 1).
Vuonna 1997 järjestetyssä seminaarissa olivat kouluttajina Rodolfo Castillo-Morales ja hammaslääkäri Gustavo Molina Argentiinasta (Kuva 2). Osallistujia oli runsaasti (Kuva 3). Myöskään sosiaalista ohjelmaa kouluttajille ei
ollut unohdettu (Kuva 4).

Kuva 1. Juan Brondo esittelee Castillo-Moralesin kuntoutusmenetelmää Helsingissä 9-10.2.1995 pidetyssä koulutusseminaarissa.
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Kuva 2. Koulutusseminaarin 2-3.6.1997 luennoitsijat vasemmalta hammaslääkäri Gustavo Molina ja professori
Rodolfo Castillo-Morales sekä tulkki Eija Potenze ja seminaarin ensimmäinen puheenjohtaja ja seminaarin avaaja professori Matti Iivanainen.

Kuva 3. Seminaarin 2-3.6.1997 osanottajia.

Kuva 4. Seminaarin 2-3.6.1997 luennoitsijoiden kunniaksi Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian järjestämällä vastaanotolla vasemmalta Sinikka Jäntti, Marja-Liisa Haavio, Rodolfo Castillo-Morales, Seuran puheenjohtaja
professori Maria Malmström, Gustavo Molina ja Seija-Leena Rantala.
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5. Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee oraalimotorisista häiriöistä kärsivien henkilöiden kuntoutuksesta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimielinten
päätöksiä. Moniammatillisuus on olennainen osa oraalimotorista kuntoutustoimintaa. Tämä näkyy myös jäsenistössä, johon kuuluu monia ammattikuntia. Keskeisimmät ovat lääkärit ( foniatrit, lastenneurologit), hammaslääkärit
sekä puhe- ja fysioterapeutit.
Vuoden 1995 kurssin jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä alkoi kasvaa tasaisesti. Puheterapeutit ovat olleet koko ajan suurin yksittäinen ryhmä. Seuraavassa tarkemmat tiedot jäsenistön kehityksestä vuosilta 1997–2014 (Taulukko 1).
Luvut koskevat yhdistyksen jäsenmaksun maksaneita jäseniä kunkin vuoden
viimeisenä päivänä.

Taulukko 1. Maksaneita jäseniä 1997-2014

_________________________________________________________________________________________________________________________

Vuosi

Jäseniä

1997

80

1998

99

1999

109

2000

93

2001

134

2002

147

2003

156

2004

155

2005

145

2006

161

2007

199

2008

150

2009

?

2010

126

2011

126

2012

212

2013

126

2014

96

_________________________________________________________________________________________________________________________
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6. Hallinto ja talous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosikokous pidetään
joka vuosi maalis-huhtikuussa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan tai kutsuu ne hallituksen ulkopuolelta.
Vuosina 1994–2004 hallitukseen kuului sääntöjen mukaisesti viisi jäsentä.
Vuosina 2007–2009 sekä vuosina 2011–2014 hallitukseen valittiin kuudes jäsen, varajäsen. Vuoteen 2014 mennessä hallitus oli kutsunut yhdistyksen kunniajäseniksi viisi henkilöä (Taulukko 2). Vuosina 1994–2004 hallitus kokoontui perinteisesti eli henkilökohtaisten tapaamisten merkeissä. Vuodesta 2005
lähtien osa kokouksista on pidetty sähköpostitse. Hallituksen kokouksia ovat
kuluneina kahtena vuosikymmenenä työllistäneet pääosin jäsentilaisuuksien
järjestämiseen liittyvät kysymykset. Hallitus kokoontui varsin usein, sillä nuoren yhdistyksen kehittäminen vaati paljon pohdintoja ja koulutustilaisuuksia
(Kuvat 5–8 ).

Kuva 5. Sotyn hallitus kokoontui kehitysneuvotteluun Porvoossa 22.5.2001. Kuvassa vasemmalta hallituksen
jäsenet Matti Sillanpää, Marja-Liisa Haavio ja Virpi Lehtonen sekä yhdistyksen tilintarkastaja Liisa Pirkkalainen.
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Kuva 6. Hallitus kokoontui 9.4.2002 Helsingissä ravintola Ostrobotniassa. Kuvassa vasemmalta Virpi Lehtonen,
Seija-Leena Rantala, Sinikka Jäntti, Matti Sillanpää ja Marja-Liisa Haavio.

Kuva 7. Hallituksen kokous ja Seija-Leena Rantalan läksiäiset Helsingissä ravintola Lyonissa 26.8.2002. Kuvassa vasemmalta Virpi Lehtonen, Marja-Leena Haapanen, Sinikka Jäntti, Seija-Leena Rantala ja Matti Sillanpää.
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Kuva 8. Hallituksen kehityskokous yhdistyksen tulevista tavoitteista ja niiden toteuttamisesta sekä Matti Sillanpään ja Marja-Liisa Haavion läksiäiset Sirpalesaaressa Helsingin Kaivopuistossa 22.8.2005. Kuvassa vasemmalta
Seija-Leena Rantala, Virpi Lehtonen, Teija Salokorpi (uusi sihteeri), Marja-Leena Haapanen (uusi puheenjohtaja),
Sinikka Jäntti, Matti Sillanpää ja Marja-Liisa Haavio. Marja-Leena Haapanen ilmoitti yhdistyksen vuosikokouksen
valinneen Matti Sillanpään ja Marja-Liisa Haavion kunniajäsenikseen.

Taulukko 2. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajat, jäsenet ja kunniajäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuosina 1994-2014
_________________________________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtajat
Matti Sillanpää1994–2005; Marja-Leena Haapanen 2005–2009; Ritva Paetau 2009–2013; Sirpa Railavo
2013–2014
Hallituksen jäsenet
Marja-Liisa Haavio 1994–2005; Sinikka Jäntti 1994–2006; Virpi Lehtonen 1994–2009; Seija-Leena Rantala
1994–2002; Marja-Leena Haapanen 2002–2009; Teija Salokorpi 2005–2009; Ulla Ström 2005–2009; Juha Varrela
2005–2007; Päivikki Palonen (myöh. Asmundela) 2006–2009; Ritva Paetau 2007–2013; Rekina Karhulahti
2008–2010; Assi Aherto 2010 –; Hillevi Hautala-Malmström 2010–; Hanna Jäntti 2010–; Sari-Anne Levänen
2011– ; Sirpa Railavo 2011–; Kirsi Hornborg 2014 –
Kunniajäsenet
Matti Sillanpää 2005; Marja-Liisa Haavio 2005; Seija-Leena Rantala 2007; Sinikka Jäntti 2007; Marja-Leena
Haapanen 2011
Tilintarkastajat
Ilona Autti-Rämö 1997; Liisa Pirkkalainen 1997–; Päivi Jääsaari 1998–1999; Aini Virtanen 2000–2009
Varatilintarkastajat
Heljä Kaipaala 1997–2009; Aini Virtanen 1997–1999; Ilona Autti-Rämö 2000–2009
Yhdistyksen kirjanpitäjä
Ansa Parviainen 2010–

_________________________________________________________________________________________________________________________
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Yhdistyksen ensimmäisenä kymmenvuotiskautena taloudenhoitajan tehtäviä hoiti yksi viidestä hallituksen jäsenestä. Vuosina 2005–2009 taloudenhoitajan tehtävistä vastasi hallituksen ulkopuolinen henkilö. Vuodesta 2010 lähtien taloudenhoitaja kuului taas hallitukseen. Yhdistyksen varat ovat koostuneet jäsenmaksuista sekä koulutustilaisuuksien osanottomaksuista. Suurimmat menoerät ovat liittyneet koulutuksen järjestämiseen.
Kahdenkymmenen vuoden aikana yhdistyksen hallitus on myöntänyt yhdeksälle henkilölle tutkimus- ja matka-apurahoja (Taulukko 3).

Taulukko 3. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen myöntämät apurahat vv.
1994-2014

_________________________________________________________________________________________________________________________

1996
HLL Päivi Jääsaari (Turun yliopisto) 8000 mk. Apuraha tutkimusta varten, jonka aiheena ”Orofakiaalisen
regulaatioterapian vaikutus hypotonisten Down- ja CP-lasten suun ja kasvojen alueen toiminnallisiin häiriöihin”.
EHL Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö) 5000 mk. Matka-apuraha San Franciscossa Kalifornian yliopiston
yhteydessä toimivaan kraniofakiaaliseen keskukseen (Center for Craniofacial Anomalies) tutustumista varten.
1997
Foniatri Seija-Leena Rantala (HYKS) 5000 mk. Matka-apuraha Münchenin Kinderzentrumiin tutustumista
varten.
2001
Puheterapeutti Virpi Lehtonen (HYKS) 12000 mk. Matka-apuraha Mun-H-Centerissä Göteborgissa 5.–16.3.2001
järjestettyyn oraalimotoriikan peruskurssiin osallistumista varten. EHL Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö)
6216 mk. Matka-apuraha Mun-H-Centerissä Göteborgissa19.–23.3.2001 järjestettyyn oraalimotoriikan jatkokurssiin osallistumista varten.
2002
Professori Matti Sillanpää (Turun yliopisto) 2812,53€. Matka-apuraha Pekingissä syyskuussa 2002 järjestettyyn
Maailman lastenneurologiyhdistyksen sekä Aasian ja Oseanian lastenneurologikongressiin osallistumista
varten.
2006
Puheterapeutti Päivi Malmi (OYS) 480€. Matka-apuraha Göteborgissa Ruotsissa elokuussa 2006 järjestettyyn
kansainväliseen vammaishammashuollon kongressiin (18th Congress of International Association for Disability and Oral Health) osallistumista varten.
2007
Puheterapeutti Maini Tuomaala (Oulun yliopisto) 200€. Apuraha pro gradu -tutkielmaa varten, jonka aiheena
”Castillo-Moralesin metodin käyttö Suomessa”.
2008
Puheterapeutti Ulla Ström (TYKS) 1450€. Matka-apuraha Yhdysvalloissa Chicagossa 20.–22.11.2008 järjestettyyn ASHA:n (American Speech-language Hearing Association) kokoukseen osallistumista varten. Dosentti
Marja-Leena Haapanen (HYKS) 766€. Tieteellisen artikkelin ”Speedy babies – a putative new syndrome of
unbalanced motor-speech disorders” julkaisukustannuksiin lehden J Neuropsychiatr Dis Treatm open access
-sarjassa. Artikkelin muut kirjoittajat ovat LT Elina Isotalo ja neuropsykologi Tuomo Aro.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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7. Tiedotustoiminta
Jäsenille on lähetetty vuosina 1997–2014 yhteensä 51 jäsentiedotetta eli keskimäärin kolme tiedotetta vuodessa. Vuoden 2008 aikana yhdistyksen hallitus
aloitti omien nettisivujen valmistelun. Tarkoituksena on ollut näin lisätä yhteydenpitoa jäsenistöön ja kertoa enemmän yhdistyksen toiminnasta, muun
muassa koulutuksesta. Vuonna 2010 hallitus hankki yhdistykselle kannettavan tietokoneen sihteerin käyttöön yhdistyksen asioiden hoitamista varten.
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8. Koulutus
8.1. Ensimmäinen vuosikymmen
Ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana yhdistys järjesti Suomessa 11
kansallista koulutustilaisuutta. Koulutuspäiviä oli yhteensä 32.
Taulukko 4. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen järjestämät kansalliset koulutustilaisuudet vv. 1994-2004

_________________________________________________________________________________________________________________________

1995
Seminaari: Orofakiaalinen regulaatioterapia 9–10.2.1995 Kuutio-auditoriossa Helsingissä. Luennoitsijana kuntoutuslääkäri Juan Brondo Argentiinasta. Dosentti Auli Rahkamo (Helsingin yliopiston hammaslääketieteen
laitos) ja Helsingin kaupungin ylipormestari Kari Rahkamo järjestivät 9.2.1995 kuntoutuslääkäri Juan Brondon
ja seminaarin kunniaksi vastaanoton ylipormestarin Helsingin keskustassa, Senaatintorin varrella sijaitsevassa
virka-asunnossa.
1997
Seminaari: Orofakiaalinen regulaatioterapia 2–3.6.1997 Kuutio-auditoriossa Helsingissä. Luennoitsijoina professori Rodolfo Castillo-Morales ja hammaslääkäri Gustavo Molina Argentiinasta. Seminaarin puheenjohtajina
toimivat professori Matti Iivanainen (HYKS/HY), dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS), professori Sinikka
Pirinen (HY) ja dosentti Pirkko Korpilahti (HY). Suomen Hammaslääkäriseura järjesti professori Rodolfo Castillo-Moralesin ja hammaslääkäri Gustavo Molinan kunniaksi 2.6.1997 vastaanoton Seuran tiloissa Helsingissä,
Bulevardi 30 B. Tilaisuuden emäntänä toimi Seuran puheenjohtaja, professori Maria Malmström.
1998
Workshop-kokous: Kokemuksia oraalimotorisista häiriöistä kärsivien kuntoutuksesta Suomessa 2.2.1998 hotelli
Hesperiassa Helsingissä. Puheenjohtajana professori Matti Sillanpää. Kokoukseen kutsuttiin yhteensä 22
henkilöä, jotka edustivat seuraavia tahoja: HYKS/ Lasten ja nuorten sairaala, HYKS / HUSUKE, OYS/OY, TYKS
/ TY ja Rinnekoti-Säätiö / HY. Workshopin päätteeksi valittiin oraalimotorisen kuntoutustoiminnan kehittämistyöryhmä: puheenjohtajaksi erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö),muiksi jäseniksi
lastenneurologi Ilona Autti-Rämö (HYKS), fysioterapeutti Tiina Hannikainen (Rinnekoti-Säätiö), puheterapeutti
Heljä Kaipaala (TYKS) ja foniatri Mirja Väyrynen (OYS).
Koulutustilaisuus: Oraalimotorisista häiriöistä kärsivien kuntoutus Suomessa 9.10.1998 ravintola Perhossa
Helsingissä. Puheenjohtajana professori Matti Sillanpää. Luennoitsijoina: erikoishammaslääkäri Marja-Liisa
Haavio (Rinnekoti-Säätiö), lastenneurologi Ilona Autti-Rämö (HYKS), foniatri Seija-Leena Rantala (HYKS), puheterapeutti Helena Heimo (Jorvin sairaala), fysioterapeutti Minna Knuuttila (Rinnekoti-Säätiö), professori Matti
Sillanpää (TY/TYKS), professori Satu Alaluusua (HY), professori Lassi Alvesalo (OY), professori Juha Varrela (TY),
ravitsemusterapeutti Piritta Halttu-Dris (Rinnekoti-Säätiö), erikoishammaslääkäri Päivi Jääsaari (TY), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS), erikoishammaslääkäri Tuomo Heikkinen (OY), puheterapeutti Anja Iinatti (Lohipadon
erityiskoulu, Oulu) ja puheterapeutti Taina Karjalainen (Lohipadon erityiskoulu, Oulu).
2001
Koulutustilaisuus Orofakiaalisia käytännön ongelmia 14.12.2001 HYKS/Biomedicumisssa Helsingissä. Puheenjohtajana professori Matti Sillanpää. Luennoitsijoina dos. Marja-Leena Haapanen (HYKS), puheterapeutti Marjukka Paaso (HYKS), dos. Reijo Ranta (HYKS), puheterapeutti Heljä Kaipaala (Lasten ja nuorten terapia-asema
Sateenkaari, Turku), HLT Timo Peltomäki (TY), fysioterapeutti Elina Enqvist (Lasten ja nuorten terapia-asema
Sateenkaari, Turku), foniatri Mirja Väyrynen (OYS), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS), erikoishammaslääkäri
Marja-Leena Montell (OY/OYS), erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö), puheterapeutti
Oili Tervo (Rinnekoti-Säätiö), fysioterapeutti Tanja Törmänen (Rinnekoti-Säätiö) , puheterapeutti Virpi Lehtonen
(HYKS), puheterapeutti Tuulikki Helisalo-Stigell (Helsinki) ja foniatri Seija-Leena Rantala (HYKS).
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2002
Orofakiaalisen terapian peruskurssi 16.–27.9.2002 HYKS / Lasten ja nuorten sairaalassa Helsingissä. Kouluttajana kuntoutuslääkäri Juan Brondo Argentiinasta.
2003
Koulutus- ja keskustelutilaisuus Kokemuksia oraalimotorisesta kuntoutustyöstä 5.9.2003 HYKS / Lasten ja
nuorten sairaalassa Helsingissä. Ohjelma rakentui yhdistyksen jäsenten esitysten pohjalta. Puheenjohtajana
professori Matti Sillanpää, luennoitsijoina: foniatri Marja Asikainen (HYKS), puheterapeutti Alisa Ikonen (Helsinki), puheterapeutti Leena Raveikko (KYS), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS), erikoishammaslääkäri Marja-Leena
Montell (OY/OYS), puheterapeutti Taina Karjalainen (Ylikiimingin tk), puheterapeutti Oili Tervo (Rinnekoti-Säätiö) ja puheterapeutti Marika Forssell (Espoo).
Orofakiaalisen terapian jatkokurssi 23.–24.10.2003 Käpylän kuntoutuskeskuksessa Helsingissä. Kouluttajana
kuntoutuslääkäri Juan Brondo Argentiinasta.
Orofakiaalisen terapian peruskurssi 27.10.–7.11.2003 Käpylän kuntoutuskeskuksessa sekä HYKS:n Lasten ja
nuorten sairaalassa Helsingissä. Kouluttajana kuntoutuslääkäri Juan Brondo.
2004
Koulutus- ja keskustelutilaisuus: Kokemuksia oraalimotorisesta kuntoutustyöstä 5.3.2004 HYKS / Töölön
sairaalassa Helsingissä. Ohjelma rakentui yhdistyksen jäsenten esitysten pohjalta. Puheenjohtajana dosentti
Marja-Leena Haapanen.
Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen 10-vuotisjuhlaseminaari aiheesta Evaluation and treatment of orofacial dysfunctions 15.10.2004 Kalastajatorpalla Helsingissä. Luennoitsijana professori David Kenny (Toronto,
Kanada). Puheenjohtajana professori Matti Sillanpää.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Ensimmäisen vuosikymmenen (1995–2004) aikana koulutus painottui selkeästi Castillo-Moralesin orofakiaaliseen regulaatioterapiaan, josta järjestettiin vuosina 1995 ja 1997 kahden päivän seminaari, kouluttajina Juan Brondo,
Rodolfo Castillo-Morales ja Gustavo Molina Argentiinasta. Kumpaankin seminaariin osallistui yli sata henkilöä. Vuosina 2002 ja 2003 järjestettiin kahden
viikon orofakiaalisen terapian peruskurssi ja vuonna 2003 yksi kahden päivän
jatkokurssi samasta aiheesta. Kouluttajana toimi Juan Brondo. Kaikkiaan sata
henkilöä osallistui näille kursseille.
Helmikuussa 1998 yhdistys järjesti Helsingissä hotelli Hesperiassa workshop-tyyppisen kokouksen. Tässä tilaisuudessa pyrittiin ensimmäistä kertaa
kartoittamaan oraalimotorisen kuntoutustoiminnan tilannetta Suomessa.
Kokoukseen kutsuttiin viiden oraalimotoriikkatyöryhmän jäseniä, jotka edustivat Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoja sekä kolme yliopistollista keskussairaalaa (HYKS, TYKS ja OYS) ja Rinnekoti-Säätiötä, yhteensä 22 henkilöä.
Matti Sillanpää toimi kokouksen puheenjohtajana. Kukin työryhmä esitteli
omaa toimintaansa. Ennen kokousta kaikkia työryhmiä oli pyydetty lähettämään yhdistyksen sihteerille oraalimotoriseen kuntoutukseen liittyviä kirjallisia dokumentteja (esimerkiksi tutkimuslomakkeita, hoito-ohjeita jne.), jotka
sitten monistettiin ja jaettiin kaikille kokouksen osanottajille.
Työryhmien esityksiä seurasi vilkas keskustelu. Matti Sillanpään ehdotuksesta kokouksessa valittiin työryhmä (lastenneurologi, dosentti Ilona Autti-Rä25

mö, HYKS, Marja-Liisa Haavio ja fysioterapeutti Tiina Hannikainen, Rinnekoti-Säätiö, Heljä Kaipaala, TYKS ja foniatri Mirja Väyrynen, OYS) jatkamaan kehittämistyötä. Tavoitteena oli luoda yhteinen toimintalinja oraalimotoriseen kuntoutukseen. Työryhmä kokoontui 22.4.21998 Rinnekoti-Säätiössä
Marja-Liisa Haavion toimiessa puheenjohtajana. Työryhmä laati kolme lomaketta (tutkimus-, kuntoutussuunnitelma- ja seurantakäyntilomakkeet), jotka
saatiin valmiiksi syyskuussa 1998. Lomakkeet lähetettiin oraalimotoriikkatyöryhmille koekäyttöön.
Lokakuussa 1998 järjestettiin Helsingissä kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitettu koulutustilaisuus, jossa informoitiin kevään 1998 workshopin sekä
workshopissa valitun työryhmän työskentelyn tuloksista. Aihepiiriä tarkasteltiin lastenneurologian, foniatrian, puheterapian sekä fysioterapian näkökulmasta. Lisäksi useissa puheenvuoroissa pohdittiin, miten oraalimotorinen
kuntoutus voitaisiin sisällyttää muun muassa lääketieteen, hammaslääketieteen, puheterapian ja fysioterapian koulutusohjelmiin. Tilaisuudessa oli läsnä useiden koulutusyksikköjen edustajia, jotka olivat aktiivisesti kiinnostuneita itselleen uudesta aihepiiristä ja olivat myös valmiita ottamaan asian esille
omien yksikköjensä koulutuksen kehittämishankkeissa.
Syksyllä 1999 Workshop-työryhmän laatimista lomakkeista pyydettiin ja saatiin lausunnot kaikilta oraalimotoriikkatyöryhmien jäseniltä. Korjatut lomak-

Kuva 9. Orofakiaalisen terapian peruskurssilla HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalassa 16-27.9.2002 oli runsas osanotto. Edessä istumassa kurssin kouluttaja Juan Brondo.
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keet jaettiin yhdistyksen hallituksen jäsenille ja kaikille lausunnonantajille
saatekirjeen kera keväällä 2000. Lisäksi koko kehittämisprojektista informoitiin yhdistyksen kaikkia jäseniä vuosien 1998, 1999 ja 2000 toimintakertomuksissa. Lomakkeiden käyttöaktiivisuudesta ei ole tarkempia tietoja.
Syyskuun 16-27 päivinä 2002 järjestettiin orofakiaalisen terapian peruskurssi
HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalassa Helsingissä kouluttajana kuntoutuslääkäri Juan Brondo Argentiinasta. Monikymmenpäinen osanottajakunta oli oppimaansa tyytyväinen (Kuva 9).
Ensimmäisen vuosikymmenen lopussa järjestettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlaseminaari aiheesta Evaluation and treatment of orofacial dysfunctions Kalastajatorpalla Helsingissä 15.10.2004. Juhlaseminaarin luennoitsijaksi kutsuttu professori David Kenny (Kuva 10) Toronton yliopistosta Kanadasta on
1970-luvulta lähtien työskennellyt oraalimotoristen ongelmien, lähinnä syömis- ja nielemishäiriöiden parissa. Häntä pidetään yhtenä Pohjois-Amerikan
parhaimmista oraalimotoriikan asiantuntijoista. Kenny on koulutukseltaan
pedodontiaan erikoistunut hammaslääkäri ja neurofysiologi. Juhlaseminaarin
puheenjohtajana toimi professori Matti Sillanpää (Kuva 11).
Tilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä, jotka edustivat oraalimotorisen kuntoutuksen keskeisiä ammattialoja eli foniatriaa, lastenneurologiaa, hammaslääketiedettä sekä puhe- ja fysioterapiaa (Kuvat 12-14).

Kuva 10. Sotyn 10-vuotisjuhlaseminaarissa 15.10.2004 oli luennoitsijana
kanadalainen pedodontologi ja neurofysiologi David Kenny.
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Kuva 11. 10-vuotisjuhlaseminaarin
puheenjohtajana toimi Sotyn puheenjohtaja Matti Sillanpää.

Kuva 12. 10-vuotisjuhlaseminaarin osanottajia.
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Kuva 13. Kuvassa vasemmalta rouva Judith Kenny, professori David Kenny, Virpi Lehtonen, Marja-Liisa Haavio, Sinikka
Jäntti ja Matti Sillanpää 10-vuotisjuhlaseminaarin vastaanotolla 15.10.2004.

Kuva 14. Kalastajatorpan illallispöydän ääressä vasemmalta Sinikka Jäntti, hammaslääketieteen
Hägg (Hudiksvall) ja professori Satu Alaluusua (Helsingin yliopisto).

tohtori Mary
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David Kennyn ja hänen työryhmänsä (Feeding Disorders Research Group,
Bloorvie Macmillan Children´s Centre, Toronto) oraalimotoriikkaa koskevan tutkimuksen kohteina ovat olleet neurologisesti vammautuneet lapset,
erityisesti CP-vammaiset. Ryhmä on julkaissut tutkimustuloksiaan 1970-luvulta lähtien. Yhdistyksemme juhlapäivän esityksessään Kenny käsitteli vain
keskushermostoperäisiä oraalimotoriikan häiriöitä. Laaja moniammatillinen
työryhmä tutkii lapsen. Tietojen kokoamisessa apuna on usein monisivuinen tutkimuslomake. Tarvittaessa käytetään ultraäänitutkimusta, videofluoroskopiaa ja elektroneuromyografiaa. Kuntoutussuunnitelma laaditaan Neurodevelopmental Treatment (NDT) -konseptin pohjalta, joka on tuttu myös
Suomessa. Suunsisäisiä laitteita ei ole ollut käytössä.
Juhlaseminaarin ohjelma oli antoisa. Esityksessään David Kenny toi esille
myös aivojen plastisuuden, jolla voi olla merkitystä oraalimotorisista häiriöistä kärsivän henkilön kuntoutuksessa, lähinnä varhaisessa lapsuudessa. Sisällöllisesti ja puhetaidollisestikin erinomaiseen esitykseen ei kuitenkaan sisältynyt ohjeita ratkaisevista keinoista, joiden avulla oraalimotoriset ongelmat
voidaan voittaa. Sen sijaan Kenny tarjosi kompleksisen problematiikan pohtimista neurofysiologisen viitekehityksen näkökulmasta. Hän korosti tutkimuksen merkitystä, käytössä olevien menetelmien kyseenalaistamista ja jatkuvaa
kuntoutustoiminnan kehittämistä.

8.2. Toinen vuosikymmen
Toisen kymmenvuotiskauden aikana (2005–2014) järjestettiin yhdeksän kansallista koulutustilaisuutta; koulutuspäiviä oli tuolloin yhteensä neljätoista.
Tämän ajanjakson aikana otettiin koulutuksen aiheeksi jokin oraalimotoristen häiriöiden osa-alue, esimerkiksi kuolaaminen, dysphagia tai dyspraksia,
tutustuttiin yhteispohjoismaisesti kehitteillä olevaan uuteen Nordic Orofunctional Test (NOT) -tutkimusmenetelmään sekä haettiin tietoa uusista terapiamenetelmistä. Kohteena olivat myös harvinaiset orofakiaaliset oireyhtymät.
Suurin osa luennoitsijoista oli kotimaisia. Lisäksi kouluttajina toimivat puheterapeutit Anita McAllister ja Åsa Mogren Ruotsista ja puheterapeutti Pamela Åsten Norjasta sekä puheterapeutit Rene Roy Hill ja Lori Overland
Yhdysvalloista.
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Taulukko 5. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen järjestämät kansalliset koulutustilaisuudet vv. 2005-2014

_________________________________________________________________________________________________________________________

2005
Koulutuspäivä aiheesta Oraalimotorinen kuntoutus – onko näyttöä? 18.11.2005 Biomedicumissa Helsingissä.
Puheenjohtajana dosentti Marja-Leena Haapanen. Luennoitsijoina: professori Matti Sillanpää (TY), foniatri
Marja Asikainen (HYKS), puheterapeutti Ulla Ström (TYKS), foniatri Leenamaija Kleemola (TAYS), foniatri Mari
Qvarnström (KYS), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS), foniatri Liisa Kukkola (Keski-Suomen keskussairaala),
asiantuntijalääkäri, LKT Ilona Autti-Rämö (Stakes), dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS), MD, puheterapeutti
Anita McAllister (Linköping, Ruotsi) ja erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (HY).
2006
Koulutuspäivä aiheesta Puhe ja purenta 29.92006 Helsingissä. Puheenjohtajana dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS). Luennoitsijoina: dosentti Marja-Leena Haapanen, professori, erikoishammaslääkäri Juha Varrela
(TY/TYKS), hammaslääkäri Marjukka Koskimies (Vantaan tk), puheterapeutti Päivikki Palonen ja puheterapeutti Heljä Kaipaala.
2007
Koulutuspäivä aiheesta Kuolaaminen 24.9.2007 Biomedicumissa Helsingissä. Puheenjohtajana dosentti
Marja-Leena Haapanen (HYKS). Luennoitsijoina: puheterapeutti Ulla Ström (TYKS), erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (HY), puheterapeutti Pamela Åsten (TAKO-senteret, Norja), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS),
LKT, lastenneurologi Ritva Paetau (HYKS), professori Anne Pitkäranta (HY/HYKS).
2008
Koulutuspäivä aiheesta NOT-seulontamenetelmä 10.4.2008 Arcadiassa Helsingissä. Puheenjohtajana puheterapeutti Ulla Ström. Luennoitsijana puheterapeutti Pamela Åsten (TAKO-senteret, Norja).
2009
Koulutuspäivät aiheesta Dyspraksia 1–2.10.2009 Folkhälsanin auditoriossa Helsingissä. Puheenjohtajana
dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS). Luennoitsijoina: professori Anita McAllister (Linköping, Ruotsi), puheterapeutti-opiskelija Tiia Haimi, dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS), puheterapeutti Ulla Ström (TYKS),
dosentti, erikoishammaslääkäri Janna Waltimo-Siren (HY/HYKS), toimintaterapeutti Maija Heikkilä ja puheterapeutti Merja Mäenpää.
2011
Koulutuspäivä aiheesta Dysfagian moniammatilliset haasteet 15.4.2011 Tieteiden talolla Helsingissä. Puheenjohtajana LKT, lastenneurologi Ritva Paetau (HYKS). Luennoitsijoina: puheterapeutti Assi Aherto (HYKS),
korvalääkäri Mari Markkanen-Leppänen (HYKS), HLT, erikoishammaslääkäri Sirpa Railavo (HUSUKE/Helsingin
kaupunki), neurologi Mika Saarela (HYKS), fysioterapeutti Pia Nuortela (HYKS), puheterapeutti Annika Rastio
(HYKS), puheterapeutti Marjo Rönkkö (HYKS) ja puheterapeutti Marja Liikanen
2012
Koulutuspäivä aiheesta Harvinaiset orofakiaaliset oireyhtymät 10.2.2012 Folkhälsanin auditoriossa Helsingissä. Puheenjohtajana LKT, lastenneurologi Ritva Paetau (HYKS). Luennoitsijoina: dosentti Sirpa Ala-Mello
(Norio-keskus, Rinnekoti-Säätiö), dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS), dosentti Kirsti Hurmerinta (HUSUKE),
dosentti Sinikka Suominen (HYKS), puheterapeutti Åsa Mogren (Mun-H-Center, Göteborg, Ruotsi).
2013
Koulutuspäivät aiheesta Oral placement therapy (OPT) 21–24.1.2013 Radisson Blue Seaside -hotellissa
Helsingissä. Puheenjohtajana LKT, lastenneurologi Ritva Paetau (HYKS). Koulutus oli kaksiportainen: ensimmäinen kahden päivän jakso oli nimeltään A three-part treatment plan for oral placement therapy (Level 1)
21–22.1.2013. Toinen kahden päivän jakso oli nimeltään Oral placement therapy: assessment and program
plan development (Level 2) 23–24.1.2013. Kouluttajana puheterapeutti Renee Roy Hill (New Braunfels, Texas,
Yhdysvallat).
2014
Koulutuspäivät aiheesta Feeding therapy: a sensory-motor approach 12–13.5.2014 Hotel Sokos President
-hotellissa Helsingissä. Puheenjohtajana HLT, erikoishammaslääkäri Sirpa Railavo (HYKS). Kouluttajana puheterapeutti Lori Overland (Norwalk, Yhdysvallat)
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Toisen vuosikymmenen ensimmäisen koulutustilaisuuden aiheena oli ”Oraalimotorinen kuntoutus – onko näyttöä?” Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä
Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa 18.11.2005 Biomedicumissa Helsingissä. Puheenjohtajana toimi foniatri, dosentti Marja-Leena Haapanen.
Viiden yliopistollisen keskussairaalan (HYKS, KYS, OYS, TAYS ja TYKS) sekä
Keski-Suomen keskussairaalan edustajat selvittivät oraalimotorisen kuntoutuksen käytäntöjä omissa sairaaloissaan. Esitelmöitsijöille oli etukäteen lähetetty luettelo niistä kysymyksistä, joista heidän toivottiin puhuvan. Tarkoituksena oli saada vertailukelpoista tietoa eri sairaaloiden oraalimotorisen kuntoutuksen käytännöistä. Näitä tietoja täydennettiin vielä keväällä 2006 edellä
mainituille keskussairaaloille tehdyn kyselyn avulla, jonka tulokset sitten julkistettiin Suomen Lääkärilehdessä syksyllä 2006 artikkelissa ”Oraalimotoriset
häiriöt ja kuntoutus”.
Selvityksen mukaan kaikissa viidessä yliopistollisessa keskussairaalassa annettiin vuonna 2005 oraalimotorista kuntoutusta, joskin melko vähän; eniten potilaita hoidettiin HYKSissa. Työryhmien koostumus vaihteli. Pääosalla
konsultaatioon tulevista oli jokin oireyhtymä tai neurologinen häiriö. Kaikissa sairaaloissa kuntoutussuunnitelmaan kuului Castillo-Moralesin terapia, johon usein sisältyi myös suunsisäisiä laitteita. Lisäksi potilaille voitiin määrätä
puheterapiaa, mahdollisesti myös muita terapioita. Potilastietojen dokumentointi ja kuntoutuksen seuranta vaihteli sairaalasta toiseen.
Lastenneurologi Ilona Autti-Rämö pohti omassa esityksessään oraalimotorisen kuntoutuksen vaikuttavuutta. Hän totesi muun muassa, että oraalimotorisen kuntoutuksen vaikuttavuuden selvittäminen on ongelmallista pääasiassa mittausongelmien ja pienten potilasmäärien vuoksi. Lisäksi oraalimotoriseen kuntoutukseen ohjattavat potilaat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä
niin iän, diagnoosin, ongelmien laadun kuin vaikeusasteen suhteen.
Marja-Leena Haapanen puhui aivotutkimuksen merkityksestä oraalimotorisen kuntoutuksen kannalta. Puheterapeutti Anita McAllister Ruotsista esitteli
yhteispohjoismaista hanketta, NOT-menetelmää.
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9. Yhteistyö muiden Pohjoismaiden kanssa

Ajatus pohjoismaisesta oraalimotoriseen kuntoutukseen liittyvästä yhteistyöstä tuli ensimmäistä kertaa esille 19.5.1998 pidetyssä Sotyn sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Vuoden 1998 toimintasuunnitelmassa todettiin kohdassa 3 seuraavasti: ”Selvitellään mahdollisuuksia järjestää pohjoismainen
oraalimotoriikan kokous Suomessa.” Asiasta oltiin yhteydessä muihin Pohjoismaihin. Palaute oli myönteinen. Keskustelua jatkettiin useissa hallituksen
kokouksissa syksyn 1998 aikana. 19.1.1999 pidetyssä kokouksessa päätettiin
järjestää pohjoismainen oraalimotoriikkakokous Suomessa elo-syyskuussa
vuonna 2000. Pohjoismaisen konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin professori Matti Sillanpää ja jäseniksi Sotyn hallituksen jäsenet. Järjestelytoimikunta ryhtyi tarmokkaasti valmistelemaan konferenssia ja
oli samalla yhteydessä Norjan, Ruotsin ja Tanskan edustajiin konferenssin tieteellisissä ohjelmakysymyksissä.

9.1. Ensimmäinen pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi
Ensimmäinen pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi järjestettiin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa 29–30.9.2000. Vastuutahoina toimivat
Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys yhteistyössä Nordisk Förening för
Handikapptandvård och Oral Hälsan (NFH) kanssa. Käytännön järjestely- ja
taloudelliset vastuut olivat yksinomaan Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen harteilla. Yhdistyksen saama merkittävä taloudellinen tuki niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta oli tietenkin välttämätön edellytys konferenssin järjestämiselle. Tärkeimmät tukijat olivat Nordisk Kulturfond, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Espoon kaupunki. Lisäksi mukana oli Arvo ja
Lea Ylppö Säätiö, useita järjestöjä, muun muassa Suomen Hammaslääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, sekä yksityisiä yrityksiä. Lisäksi
Suomen Akatemia myönsi määräsumman mahdollisen taloudellisen tappion
varalta, jota ei onneksi kuitenkaan syntynyt.
Konferenssiin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta (Kuva 15). Osanottajat edustivat lääketiedettä, hammaslääketiedettä, puhe-, fysio- ja ravitsemusterapiaa sekä opetustoimintaa. Puheenjohtajana toimi professori Matti Sillanpää (Kuva 16). Kielinä olivat ruotsi ja
englanti. Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho toi valtiovallan tervehdyk33

sen konferenssille (Kuva 17). Ministeri korosti tervehdyksessään kuntoutuksen yleisesti suurta merkitystä ihmisten saamiseksi työelämään työikäisiksi
tultuaan ja pysymään työkykyisinä mahdollisimman kauan. Oraalimotorisessa kuntoutuksessa hänen mukaansa on tärkeää kiinnittää huomiota asiantuntijakeskusten toimintaan ja eri taustakoulutuksen saaneiden, oraalimotorista
kuntoutusta antavien ammattilaisten täydennyskoulutukseen oraalimotoriikan alalla. Kolmantena tärkeänä seikkana ministeri Perho piti oraalimotoriikan alan tieteellisen tutkimuksen kehittämistä yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja asiantuntijakeskusten kanssa.
Ensimmäiset esitykset käsittelivät oraalimotoriikan taustoja ja klinikkaa (Kuvat 18-19). Tekniikka on usein esityksen vaikeimmin hallittava asia (Kuva 20).

Kuva 15. Ensimmäisen pohjoismaisen oraalimotoriikkakonferenssin osanottajia Helsingin Hanasaaren kulttuuri
keskuksessa 29-30.9.2000.
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Kuva 16. Hanasaaren oraalimotoriikkakonferenssin
avasi Sotyn puheenjohtaja Matti Sillanpää.

Kuva 17. Valtiovallan tervehdyksen oraalimotoriikka
konferenssiin toi sosiaali- ja terveysministeri Maija
Perho.

Kuva 18. Hanasaaren konferenssin avausesitelmän
piti neurofysiologi Karin Edebol Eeg-Olofsson Uppsalan Akademiska sjukhusetista.

Kuva 19. Hanasaaren konferenssin toinen puhuja Ilona Autti-Rämö puhui samasta aiheesta kliiniseltä kannalta.
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Kuva 20. Matti Sillanpää auttoi Mary Häggiä teknisten laitteiden hallinnassa Hanasaaren konferenssissa.

Tavoitteena oli koota ja analysoida ajantasainen tieto Pohjoismaista sekä luoda pohja oraalimotoriikkaa koskevan moniammatillisen kuntoutus-, tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittämiselle.
Ohjelma koostui viidestä sessiosta. Niihin sisältyi kymmenen pyydettyä esitelmää, neljä maaraporttia, kymmenen tutkimusraporttia sekä lopuksi paneelikeskustelu, jonka tavoitteena oli luoda yhteiset pohjoismaiset linjat oraalimotoriikan kuntoutustoiminnalle.
Konferenssin yhteydessä järjestettiin laaja näyttely, johon osallistui yhdeksän
kotimaista yhtiötä sekä kaksi pienten vammaisryhmien suun terveydenhuollon asiantuntija- ja kuntoutuskeskusta, Ruotsista (Mun-H-Center, Göteborg)
ja Norjasta (TAKO-senteret, Oslo) ja lisäksi oraalimotorinen kuntoutuskeskus
Ruotsista (Tal & Svälj Center, Hudiksvall) (Kuvat 21-22).
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Kuva 21. Ruotsalaiset hammaslääkäri Bitte Ahlborg ja puheterapeutti Lotta Sjögreen esittelivät konferenssissa
Mun-H-Centerin apuvälineyksikön tuotteita.

Kuva 22. Ruotsalaiset hammaslääketieteen tohtori Martha Björnström ja puheterapeutti Anita McAllister tutustuivat konferenssin näyttelyyn.
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Konferenssin päätöspaneelissa pidettiin tärkeänä yhteisten tavoitteiden ja
strategioiden luomista oraalimotoriikan kuntoutustoiminnalle ja erityisen
tärkeänä yhteisten diagnostisten kriteereiden kehittämistä. Keskustelussa
kaivattiin myös tutkimustoiminnan kehittämistä ja toivottiin näyttöön perustuvaa tietoa oraalimotorisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta (kuva 23).

Kuva 23. Paneelikeskustelu Hanasaaren konferenssissa yhteispohjoismaisen oraalimotorisen kuntoutuksen kehittämisestä. Osanottajat vasemmalta johtava ylihammaslääkäri Jan Andersson-Norinder (Ruotsi), hammaslääketieteen tohtori Kari Storhaug (Norja), puheenjohtaja Matti Sillanpää ja erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (Suomi) sekä hammaslääkäri Pia Svendsen (Tanska).

Paneelikeskustelun päätteeksi perustettiin pohjoismainen ryhmä työstämään
ja kehittelemään keskustelussa esille tulleita ajatuksia. Puheenjohtajaksi valittiin professori Matti Sillanpää ja muiksi jäseniksi puheterapeutti Anita McAllister (Ruotsi), hammaslääketieteen tohtori Kari Storhaug (Norja) ja hammaslääkäri Pia Svendsen (Tanska). Sovittiin, että työryhmä esittelee ajatuksiaan seuraavassa pohjoismaisessa oraalimotoriikan konferenssissa, joka järjestetään lokakuussa 2002 Göteborgissa.
Matti Sillanpää toimitti konferenssin aineistosta 110-sivuisen kirjan: Sillanpää
M. Practices in Orofacial Therapy. Finnish Association for Orofacial Therapy,
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Helsinki Finland. Turku 2001. Kirja lähetettiin kaikille konferenssin osanottajille ja rahoittajille sekä aihepiirin kannalta tärkeimpiin kotimaisiin ja muihin
pohjoismaisiin kirjastoihin. Lisäksi kirja toimitettiin muutamiin lehtiin arvosteltavaksi. Professori Matti Iivanaisen kirja-arvostelu julkaistiin Suomen
Lääkärilehdessä ja professori Sinikka Pirisen Suomen Hammaslääkärilehdessä. Takana olivat työntäyteiset pari vuotta. Sotyn hallitus kokoontui Porvoossa keväällä 2001 analysoimaan saatuja kokemuksia ja suunnittelemaan
niiden pohjalta tulevien vuosien tarpeita ja niiden toteuttamista (Kuvio 3).

Kuvio 3.

Practices in orofacial therapy -kirjan nimilehti.

__________________________________________________________

Practices in Orofacial Therapy

__________________________________________________________

Edited by
MATTI SILLANPÄÄ
Department of Child Neurology, University of Turku Central Hospital, Finland

FINNISH ASSOCIATION FOR OROFACIAL THERAPY
______________________________________________________
Helsinki, Finland
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9.2. Toinen pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi
Toinen pohjoismainen oraalimotoriikan konferenssi järjestettiin 14–
15.10.2002 Göteborgissa yhteistyössä Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen, NFH:n (Nordisk Förening för Handikappatandvård och Oral Hälsa) sekä Göteborgissa toimivan pienten vammaisryhmien oraalimotoriikan
kuntoutuskeskuksen Mun-H-Centerin kanssa, joka viimeksi mainittu vastasi käytännön järjestelyistä. Konferenssin puheenjohtajana toimi johtava ylihammaslääkäri Jan Andersson-Norinder. Suomen orofakiaalisen terapian hallituksen edustajina olivat Marja-Leena Haapanen, Marja-Liisa Haavio
ja Sinikka Jäntti. Suomalaisia esitelmöitsijöitä oli kaksi: dosentti Marja-Leena
Haapanen ja hammaslääkäri Marjukka Koskimies. Konferenssin ohjelmaan
sisältyi muun muassa ensimmäisessä konferenssissa valitun yhteispohjoismaisen oraalimotoriikkatyöryhmän työskentelyn tulosten raportointi.

9.3. Kolmas pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi
Kolmas pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi järjestettiin Oslossa 18–
19.10.2004. Konferenssin järjestelyistä vastasi NFH:n Norjan jaosto yhdessä Oslossa toimivan pienten vammaisryhmien suun terveydenhuollon asiantuntijaja kuntoutuskeskuksen (TAKO-senteret) kanssa. Konferenssin puheenjohtajana toimi hammaslääketieteen tohtori Kari Storhaug (TAKO-senteret, Oslon yliopisto). Konferenssiin osallistui Suomesta kolme yhdistyksen jäsentä.
Konferenssin ensimmäinen päivä oli omistettu yhteispohjoismaisesti kehitteillä olevan Nordic Orofunctional Test (NOT) -menetelmän esittelyyn. Menetelmä on kolmiosainen: NOT-S -lomake seulontaa varten, NOT 2 -lomake
oraalimotoriikan työryhmän käyttöön, NOT 3 -lomake tieteellistä tutkimusta
varten. Esittelyä seurasi keskustelua työryhmissä.
Konferenssin toisen päivän aiheena oli kuolaaminen. Ongelmaa pyrittiin kartoittamaan laaja-alaisesti sekä tuotiin esille eri Pohjoismaissa saatuja kokemuksia käytetyistä hoidoista. Hoitotoimenpiteistä olivat mukana muun
muassa botuliinihoidot, muut farmakologiset keinot, sylkirauhasten poisto
tai sylkirauhastiehyeiden aukon siirtäminen nieluun päin. Hoitojen eettinen
näkökulma oli myös mukana ohjelmassa. Puhujina olivat isäntämaan Norjan
edustajina professorit Reidun Förde ja Jan Olofsson, Ruotsista lääkäri Olle
Nylen sekä puheterapeutti Lotta Sjögren ja Tanskasta hammaslääketieteen
tohtori Merete Bakke.
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9.4. Opintomatkat Pohjoismaihin

9.4.1. Opintomatka Ruotsin Hudiksvalliin 15–16.10.1999
Opintomatkalle osallistui 18 yhdistyksen jäsentä. Matkan johtajana toimi
Matti Sillanpää.
(Kuva 24). Hudiksvall on pieni kunta Selkämeren rannalla, noin 300 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen. Hudiksvallin sairaalassa on vuodesta 1992 lähtien toiminut oraalimotoriikan kuntoutuskeskus Tal & Svälj Center. Keskuksen johtajana toimi tuolloin suomalaissyntyinen hammaslääkäri Mary Hägg
(Kuva 25), joka myöhemmin (vuonna 2007) julkaisi aihepiiristä väitöskirjansa
(Sensorimotor Brain Plasticity in Stroke Patients with Dysphagy: A Methodological Study on Investigation and Treatment). Keskuksen moniammatilliseen työryhmään kuului hammaslääkärin lisäksi puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Lisäksi useat sairaalan erikoislääkärit tukivat aktiivisesti keskuksen toimintaa asiantuntemuksellaan.

Kuva 24. Opintomatkalaisia Suomesta 15-16.10.1999 tutustumassa Hudiksvallin sairaalan yhteydessä toimivaan
Tal & Svälj Centeriin.
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Kuva 25. Tal & Svälj Centerin sukujuuriltaan suomalainen johtaja, hammaslääketieteen tohtori Mary Hägg.

Mary Hägg työryhmineen esitteli ensimmäisen vierailupäivän iltapäivällä keskuksen tilat ja kertoi keskuksen toiminnasta. Näimme myös joitakin videotallennuksia lapsi- ja aikuiskuntoutettavista, muun muassa miten aivohalvauspotilaita tutkittiin ja minkälaisiin kuntoutusohjelmiin päädyttiin. Castillo-Moralesin terapia oli muiden menetelmien ohella käytössä.
Seuraavana aamupäivänä sairaalan erikoislääkärit esittelivät omien spesialiteettiensa näkökulmasta rooliaan oraalimotorisessa kuntoutustoiminnassa.
Korvalääkäri Tom Ekstrand toimi aamupäivän tilaisuuden puheenjohtajana. Kaikissa puheenvuoroissa ilmeni sairaalan lääkärikunnan suuri arvostus
Mary Häggin johtamaa oraalimotoriikan kuntoutustoimintaa kohtaan, josta
monet potilaat olivat myös hyötyneet.

9.4.2. Opintomatka Osloon 28–29.9.2001
Opintomatkalle osallistui 12 yhdistyksen jäsentä Matti Sillanpään johdolla.
Matka suuntautui aikaisemmin mainittuun TAKO-senteretiin, jonka johtajana oli tuolloin Kari Storhaug. Vuonna 1993 perustettu keskus toimii Oslon yli42

opiston hammaslääketieteen laitoksen yhteydessä. Keskuksen moniammatilliseen työryhmään kuuluu useita hammaslääkäreitä, puhe- ja fysioterapeutti
sekä potilaan omat terapeutit ja muut lähihenkilöt. Asiakkaina ovat lähinnä
harvinaisiin vammaisryhmiin kuuluvat henkilöt. Kysymyksessä on valtakunnallinen asiantuntijakeskus, joka palvelee koko maata (Kuvat 26 ja 27).

Kuva 26. Opintomatkan 28-29.9.2001 kohde TAKO-senteret toimii Oslon yliopiston hammaslääketieteen laitoksen yhteydessä.

Kari Storhaug esitteli aluksi keskuksen toimitilat ja henkilöstön. Tämän jälkeen seurasi katsaus toiminnan aloittamisen taustoista sekä nykytoiminnan
ja tulevaisuuden suunnitelmien esittelyä. Hammaslääkäri Nina Skogedal jatkoi kertomalla tarkemmin keskuksessa hoidettavista potilaista ja heidän suun
alueen ongelmistaan. Seuraavana päivänä puheterapeutti Pamela Åsten esitteli käytössä olevia oraalimotoriikan kuntoutusmenetelmiä, joihin myös kuului Castillo-Moralesin orofakiaalinen regulaatioterapia.
Ensimmäisen opintomatkapäivän iltapäiväksi oli myös sovittu Espoon Hanasaaressa syyskuussa 2000 valitun yhteispohjoismaisen työryhmän kokous.
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Työryhmän tehtäväksi oli annettu työstää ensimmäisessä pohjoismaisessa
oraalimotoriikkakonferenssissa tulleita ajatuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi. Koska aloite yhteispohjoismaisesta työryhmästä oli lähtöisin Suomesta, kokousjärjestelyt tulivat myös Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen
hallituksen vastuulle.
Ongelmat priorisoitiin seuraavaan järjestykseen: syömisongelmat, kuolaaminen, puheentuotto ja hengitysongelmat. Arviointi- ja kuntoutustiimissä pitäisi olla edustettuna seuraavat ammattilaiset: foniatri tai korvalääkäri, lastenneurologi (lastenlääkäri tai neurologi), hammaslääkäri (oikomishoidon
erikoishammaslääkäri), puheterapeutti, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti ja opettaja tai muu koulun tai päivähoidon edustaja. Oraalimotorisen
kuntoutuksen organisointikysymykset päätettiin siirtää keskusteltaviksi Göteborgissa vuonna 2002 järjestettävään kokoukseen. Anita McAllisterin yksikössä oli tarkoituksena pitää yhdessä poliitikkojen ja sairaalahallinnon edustajien kanssa palaveri, jonka tuloksista hän lupasi informoida myöhemmin.

Kuva 27. Opintomatkan suomalaisia osanottajia isäntineen TAKO-senterissä Oslossa 28-29.9.2001. Vasemmalta
Marja-Liisa Haavio, Matti Sillanpää, tuntematon, Kari Storhaug, Päivi Malmi, Seija-Leena Rantala, Oili Tervo, Virpi Lehtonen ja Sinikka Jäntti.
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9.4.3. Opintomatka Göteborgiin 5–7.2.2010
Matkalle osallistui neljä yhdistyksen jäsentä puheterapeutti Ulla Strömin johdolla. Tavoitteena oli tutustuminen pienten vammaisryhmien suun terveydenhuollon asiantuntija- ja kuntoutuskeskuksen Mun-H-Centerin toimintaan
sen kahdessa eri toimipisteessä, joista toinen sijaitsee Göteborgin yliopiston
hammaslääketieteen laitoksen yhteydessä ja toinen Göteborgin ulkopuolella ”Lilla Amundön”-saarella sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa Ågrenskassa.
Tähän keskukseen oli vuonna 2001 valmistunut uusi rakennus Mun-H-Centerin toimintaa varten. Asiakkaina ovat lähinnä harvinaisiin vammaisryhmiin
kuuluvat henkilöt.
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10. Jälkisanat ja kiitokset
Oraalimotorinen kuntoutus on Suomessa kahdenkymmenen vuoden aikana
eriytynyt omaksi kuntoutuksen osa-alueekseen. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys on omalta osaltaan ollut aktiivisesti mukana kehittämistyössä.
Kuolaamisongelmien hoitoon liittyvät haasteet antoivat aikoinaan sysäyksen etsiä uusia kuntoutuksen keinoja. Manuaaliset terapiat, joihin ei juuri liity sivuvaikutuksia, ovat tuoneet uuden näkökulman oraalimotoriikan koko
problematiikkaan. Tähän saumaan tuli 1980-luvun loppupuolella tietoa Castillo-Moralesin orofakiaalisesta regulaatioterapiasta, mikä antoi impulssin yhdistyksen perustamiseen ja aktiiviseen koulutustoimintaan.
Keskeiseksi kysymykseksi nousivat pian oraalimotorisen kuntoutuksen vaikuttavuuteen liittyvät seikat, joita yhdistyksen kahdenkymmenen vuoden aikana pohdittiin useissa kokouksissa. Myös pohjoismaisessa yhteistyössä pyrittiin paneutumaan juuri tähän problematiikkaan, mikä tosin monesta syystä on osoittautunut hankalaksi. On kuitenkin selvää, että tarvitsemme jatkuvaa kuntoutustoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvää tutkimusta.
Tämän historiikin kirjoittajat haluavat kiittää kaikkia niitä henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat olleet mukana käynnistämässä ja tukemassa yhdistyksen toimintaa.
Professorit Satu Alaluusua, Kaarina Haavikko ja Sinikka Pirinen sekä dosentti Reijo Ranta Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen lastenhammashoidon ja hampaiston oikomishoidon yksiköstä olivat alusta lähtien kiinnostuneita uudesta kuntoutusmenetelmästä ja tukivat hanketta asiantuntemuksellaan.
Suomen Hammaslääkäriseura ja silloinen toimistonjohtaja, VTM Taru Ohtola antoivat korvaamatonta apua järjestettäessä ensimmäistä Castillo-Moralesin regulaatioterapiaa koskevaa seminaaria keväällä 1990.
Lastenlinnan sairaalassa uudesta kuntoutusmenetelmästä kiinnostuneita olivat muun muassa puheterapeutti Virpi Lehtonen, foniatri Seija-Leena Rantala ja johtava fysioterapeutti Sinikka Westermarck, joista sittemmin tuli yhdistyksen ensimmäisen hallituksen jäseniä. Lastenlinnassa järjestettiin myös
useita oraalimotoriikkaa koskevia koulutus- ja kokoustilaisuuksia.
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Kehitysvammaliitto ja sen silloinen koulutuspäällikkö Jyri Juusti olivat aktiivisesti mukana perustamassa uutta yhdistystä. Liitto oli myös valmis antamaan
apuaan oraalimotoriikkaa koskevien koulutustilaisuuksien järjestämisessä.
Myös Rinnekoti-Säätiössä suhtauduttiin uuteen kuntoutusmenetelmään positiivisesti. Säätiön tiloissa järjestettiin yli kymmenen vuoden aikana useita
oraalimotoriikkaan liittyviä kokouksia.
Kielenkääntäjä Clas Feiringiä kiitämme lämpimästi asiantuntija-avusta.
Kiitokset kuuluvat myös kaikkien yliopistollisten keskussairaalapiirien orofakiaalista diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta antaville työryhmille ja niiden yksittäisille jäsenille, jotka veivät orofakiaalisen terapian asiaa eteenpäin
omilla työpaikoillaan ja antoivat asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhteiseen käyttöön lukuisissa koulutustilaisuuksissa.
Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen myöhemmät puheenjohtajat foniatri, dosentti Marja-Leena Haapanen, lastenneurologi, LKT Ritva Paetau ja
erikoishammaslääkäri, dosentti Sirpa Railavo sekä monet muut yhdistyksen
toisen vuosikymmenen hallituksen jäsenet ovat auliisti antaneet apuaan historiikin kirjoitustyön edistämiseksi. Suuret kiitokset myös kaikille niille yhdistyksen jäsenille, jotka omilla julkaisuillaan ovat olleet mukana kehittämässä
oraalimotorista kuntoutustoimintaa.
Historiikin valokuvat ovat valtaosin Marja-Liisa Haavion kokoelmista.
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Alkusanat

Oraalimotorinen kuntoutus tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka korjaavat kasvojen, suun, kurkunpään ja nielun toimintahäiriöitä. Kysymys on lihastoiminnan häiriöistä, jotka voivat haitata koko oraalimotorista kompleksia: hengitystä, ravinnon ottoa, nielemistä ja kommunikaatiota. Häiriöitä
esiintyy erityisesti neurologisten sairauksien yhteydessä. Kuntoutus tapahtuu
Suomessa pääosin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä.
Kiinnostus oraalimotorisiin häiriöihin ja alan kuntoutukseen on kaikissa Pohjoismaissa viimeisten runsaan parinkymmenen vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Suomessa uudelle yhdistykselle oli 1990-luvun alussa selvästi sosiaalinen tilaus. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys (epävirallisesti Soty)
perustettiin vuonna 1994 tukemaan oraalimotorisen kuntoutuksen kehittämistä.
Yhdistyksen toisen vuosikymmenen alkaessa täyttyä istuvan hallituksen piirissä heräsi ajatus yhdistyksen historian kirjoittamisesta. Aika oli otollinen
hankkeen toteuttamiselle, kun yhdistyksen toiminnan käynnistäjät olivat vielä käytettävissä ja täydentämässä omilla henkilökohtaisilla kokemuksillaan ja
muistikuvillaan toiminnan alkuvaiheita ja taustoja.
Syyskuussa 2013 hallituksen jäsen, lastenneurologi, LKT Ritva Paetau otti yhteyttä yhdistyksen ensimmäiseen puheenjohtajaan, lastenneurologian professori Matti Sillanpäähän mahdollisen historiikin kirjoittamiseksi. Yhteydenotto johti myönteiseen tulokseen ja Matti Sillanpää oli valmis ryhtymään
hankkeen toimeenpanijaksi. Joulukuussa 2013 hän esitti yhdistyksen ensimmäiselle sihteerille, EHL Marja-Liisa Haaviolle yhteistyötä historiikin kirjoittamisessa. Yhdistyksen hallitus kokoontui 25.3.2014 puheenjohtajansa, erikoishammaslääkäri, HLT Sirpa Railavon johdolla ja pöytäkirjan mukaan päätti tukea Sotyn historiikin laatimista ja julkaisemista sekä kutsua kirjoittajiksi
professori Matti Sillanpään ja EHL Marja-Liisa Haavion.
Tämän historiikin tarkoituksena on kuvata kehitystä, joka johti Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen syntyyn. Toisena tavoitteena on herättää ja
lisätä kiinnostusta havaita, tutkia, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä henkilöitä,
4

joilla on suun ja kasvojen alueen lihastoiminnan häiriöitä. Oraalimotoriseen
terapiaan osallistuvat monien erikoisalojen ammattilaiset, joiden välinen saumaton yhteistyö on välttämätöntä hyvän kuntoutustuloksen saavuttamiseksi. Toivottavasti historiikki lisää oraalimotorisen kuntoutuksen tuntemusta ja
motivoi kutakin kuntoutusprosessiin osallistuvaa perehtymään omaan osuuteensa osana yksilön kokonaiskuntoutusta.
Historiikki perustuu käytettävissä olleisiin yhdistyksen arkistotietoihin, kirjoittajien omiin henkilökohtaisiin arkistoihin sekä henkilöhaastatteluihin.
Kirjallisuusluettelo koostuu pääosin yhdistyksen jäsenten aihepiiriin liittyvistä julkaisuista.

Turussa, marraskuulla 2016
Matti Sillanpää		

Marja-Liisa Haavio
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1. Oraalimotorisen kuntoutuksen lähtökohdat
1.1. Käsitteet
Yhdistyksen nimen – Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys – lähtökohtana
on argentiinalaisen kuntoutuslääkärin, professori Rodolfo Castillo-Moralesin omalle terapialleen antama nimi Die Orofaziale Regulationstherapie. Hän
julkaisi myös saman nimisen kirjan vuonna 1991. Käsitettä ”orofakiaalinen”,
joka viittaa suun ja kasvojen alueeseen mutta ei kerro kuntoutusta vaativan
ongelman luonteesta, käytetään lähinnä saksankielisissä julkaisuissa. Käsitteet oraalimotoriset häiriöt ja oraalimotorinen kuntoutus kytkeytyvät selvemmin lihastoiminnan hallintahäiriöihin. Ruotsinkielisissä yhteyksissä tuttuja
käsitteitä ovat oralmotoriska störningar, oralmotorisk terapi tai oralmotorisk
behandling ja englanninkielisissä oral motor dysfunctions, oral motor therapy.
Suomen Lääkärilehden katsausartikkelia varten (Haavio ym. 2006) tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston terveystieteiden kirjaston kanssa laaja kirjallisuushaku, jossa parhaaksi hakukriteeriksi osoittautui ”oral adj motor”. Valtaosa tutkimuksista koski nielemis- ja kuolaamisongelmia.

1.2. Oraalimotoristen häiriöiden syyt ja kuntoutustarve
Oraalimotoriset häiriöt esiintyvät usein osana kokonaismotoriikan häiriöitä.
Ne voivat olla keskushermostoperäisiä, kuten mentaalisissa kehitysvammoissa, CP-vammaisuudessa, Parkinsonin taudissa ja pään alueen traumojen jälkitiloissa, tai ääreishermostoperäisiä, kuten kasvohermohalvauksessa. Myös
kasvojen ja suun alueen epämuodostumat ja suun alueen sairaudet, esimerkiksi suusyöpä, aiheuttavat usein oraalimotorisia häiriöitä. Hitaasti kehittyvillä lapsilla esiintyy suun alueen sensomotorisia häiriöitä, kuten dyspraksiaa.
Myös lihassairaudet sekä aivohalvaukset ja vanhuuden rappeumasairaudet
aiheuttavat lähes aina suun alueen lihastoiminnan häiriöitä. Tyypillisiä oraalimotorista kuntoutusarviota edellyttäviä tiloja ovat CP-vamma ja Downin oireyhtymä.
Täsmällisiä tietoja kuntoutusta vaativien oraalimotoriikan häiriöiden yleisyydestä ei ole. Yksittäisiä oraalimotorisen kuntoutuksen tarpeessa olevia sairausryhmiä koskevista prevalenssitutkimuksista on kuitenkin arvioitavissa,
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että Suomessa on tuhansia ellei kymmeniä tuhansia eriasteisista oraalimotorisista ongelmista kärsiviä henkilöitä, joista osa on kuntoutuksen tarpeessa.
Puhe-, syömis- ja nielemishäiriöisten henkilöiden kuntoutusta on Suomessa
jo vuosikymmeniä harjoitettu osana yleistä kuntoutustoimintaa. Perinteisesti
siitä ovat vastanneet puhe- ja fysioterapeutit. Lääkärit ovat hoitaneet etenkin
kuolaamisongelmia. Käytössä on ollut muun muassa syljen eritystä vähentäviä kirurgisia toimenpiteitä ja lääkehoitoja. Käyttäytymisterapian keinoin on
pyritty stimuloimaan ja parantamaan nielemisfunktiota ja näin samalla ehkäisemään kuolaamista.
Selvä käänne oraalimotorisen terapian kehityksessä tapahtui 1980-luvulla,
kun tietoa Castillo-Moralesin kuntoutusmenetelmästä levisi Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Tämän seurauksena käynnistyi laajempi moniammatillinen yhteistyö. Mukaan tuli uusia ammattiryhmiä, muun muassa hammaslääkäreitä.

1.3. Castillo-Moralesin orofakiaalinen regulaatioterapia ja
muita manuaaliterapioita
Castillo-Moralesin kuntoutusmenetelmä, orofakiaalinen regulaatioterapia sai
suurta huomiota vammaisten suun terveydenhuollon kansainvälisen yhdistyksen International Association of Dentistry for the Handicapped (IADH)
Yhdysvalloissa Philadelphiassa 1988 järjestetyssä kongressissa. Saksalainen
lastenneurologi Johannes Limbrock, professori Castillo-Moralesin yhteistyökumppani 1980-luvulta lähtien, esitteli kolmessa esitelmässään uuden
oraalimotorisia häiriöitä koskevan kuntoutusmenetelmän. Muun muassa tämän kongressin ansiosta professori Castillo-Morales kutsuttiin Eurooppaan,
ja alkoi aktiivinen koulutustoiminta, ensin Saksassa ja Sveitsissä ja sen jälkeen
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
Rodolfo Castillo-Moralesilla oli takanaan jo parikymmenvuotinen kokemus
kotimaassaan Argentiinassa kehittämästään menetelmästä tuodessaan sen
Eurooppaan. Hän oli jo 1960-luvulla aloittanut uudentyyppisen kasvojen,
suun ja nielun sensomotoristen häiriöiden kuntoutusmenetelmän, joka kehittäjänsä mukaan sai nimekseen Castillo-Moralesin orofakiaalinen regulaatioterapia. Kyseinen menetelmä hyödyntää muun muassa Bobathin, Vojtan ja
Müllerin metodeja, jotka meillä Suomessa ovat entuudestaan tuttuja ja monien fysio- ja puheterapeuttien käytössä. Castillo-Moralesin kuntoutuskon7

septiin sisältyy myös sosiaaliantropologinen näkökulma; hän eli pitkiä aikoja Etelä-Amerikan intiaanien parissa. Saadut kokemukset ovat olleet tärkeitä
menetelmän kehittämisessä ajatellen sekä potilaiden kohtaamista että käytännön harjoitusten muotoutumista.
Castillo-Moralesin menetelmän perusperiaatteina ovat lääkärin useimmiten
yhdessä hammaslääkärin sekä puhe- ja fysioterapeutin kanssa tekemä huolellinen toiminnallinen diagnoosi ja diagnoosin mukainen yksilöllinen logopedis-fysioterapeuttinen ohjelma täydennettynä tarvittaessa suuhun mitoitetuilla ja asennetuilla mekaanisilla apuvälineillä. Orofakiaalinen regulaatioterapia on aina osa potilaan kokonaiskuntoutusta, jossa kaikki osapuolet ovat
tarvittaessa mukana.
Suomessa myös Kansaneläkelaitos hyväksyi 2000-luvun alussa Castillo-Moralesin terapian vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen yhdeksi erityismenetelmäksi.
Samantyyppistä terapiaa olivat Castillo-Moralesista riippumattomasti kehitelleet Innsbruckissa Itävallassa professorit Hubert Haberfellner ja Martin
Richter (Sensomotorinen ISMAR -aktivaattoriterapia) 1980-luvulta lähtien.
Ylihammaslääkäri Björn Russell puolestaan oli Kööpenhaminassa jo 1970-luvulta lähtien kehittänyt omaa Vangede-menetelmäänsä, joka niin ikään kuuluu myös suun alueen lihastoimintoja stimuloiviin manuaaliterapioihin.
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2. Yhdistyksen perustamista edeltänyt
järjestötoiminnan aika
2.1. Kokouksia ja koulutustilaisuuksia
Philadelphian kongressin jälkeen järjestettiin Suomessa monenlaisia kokouksia ja koulutustilaisuuksia, joissa esiteltiin uutta kuntoutusmenetelmää ja
keskusteltiin sen ottamisesta käyttöön maassamme. Tämän historiikin toinen
kirjoittaja, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio osallistui myös edellä
mainittuun kongressiin, jossa tutustui muun muassa Johannes Limbrockiin.
Syyskuussa 1988 järjestettiin Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksella oraalimotoristen häiriöiden hoitoa koskeva kokous, johon osallistui noin
30 henkilöä, mukana lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja puheterapeutteja. Kokouksen puheenjohtajana toimi professori Kaarina Haavikko (HY:n Hammaslääketieteen laitos). Osallistujat edustivat seuraavia laitoksia tai työyhteisöjä: Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos, HYKS:n Lastentautien
klinikka, Lastenlinnan sairaala, Helsingin terveyskeskus, Rinnekoti-Säätiö ja
Ruskeasuon koulu. Kokouksessa valittiin työryhmä (Marja-Liisa Haavio, Rinnekoti-Säätiö, dosentti Reijo Ranta, HY:n Hammaslääketieteen laitos ja foniatri Seija-Leena Rantala, Lastenlinnan sairaala) työstämään asiaa eteenpäin. Tavoitteena oli aloittaa myös Suomessa moniammatillinen yhteistyö
oraalimotorisista häiriöistä kärsivien henkilöiden auttamiseksi.
Saksan liittotasavallassa Hampurissa järjestettiin 27.5.1989 oraalimotorisista
häiriöistä kärsivien potilaiden hoitoa koskeva konsultaatiopäivä ja seuraavana päivänä 28.5.1989 samaa asiaa koskeva kurssi Hernessä. Asiantuntijoina
molemmissa tilaisuuksissa olivat Johannes Limbrock ja sairaalahammaslääkäri Heinz Hoyer. Marja-Liisa Haavio osallistui molempiin tilaisuuksiin sosiaalihallituksen myöntämän apurahan turvin.
Toukokuussa 1990 Suomen Hammaslääkäriseura järjesti yhteistyössä Suomen foniatriyhdistyksen, Suomen lastenneurologisen yhdistyksen, Suomen
lääkintävoimistelijaliiton sekä Suomen puheterapeuttiliiton kanssa seminaarin Helsingissä aiheesta ”Castillo-Morales orofacial regulation therapy for
children with Down´s syndrome and with cerebral palsy”. Tilaisuuden pu9

heenjohtajana toimi Kaarina Haavikko ja luennoitsijoina Johannes Limbrock
ja Heinz Hoyer.
Syksyllä 1990 Marja-Liisa Haavio osallistui lääkintöhallituksen apurahan turvin kahden viikon oraalimotoriikkaa koskevalle kurssille, joka järjestettiin Königsteinissa Saksan liittotasavallassa. Kouluttajina toimivat argentiinalaiset
kuntoutuslääkärit Rodolfo Castillo-Morales ja Juan Brondo, molemmat Cordoban yliopistokaupungista. Kurssin jälkeen aloitettiin Rinnekoti-Säätiössä
oraalimotorinen kuntoutustoiminta. Kuntoutusryhmään kuului aluksi hammaslääkäri, puheterapeutti ja fysioterapeutti. Myöhemmin ryhmä laajeni.
Mukaan tulivat muun muassa toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti, konsultoiva oikojahammaslääkäri ja foniatri.
Syyskuussa 1991 Turussa pidetyssä orofakiaalista regulaatioterapiaa koskeneessa kokouksessa olivat läsnä johtava lääkäri Pekka Mölsä ja hammaslääkäri Liisa Kössi Varsinais-Suomen erityishuoltopiiristä, terveyskeskushammaslääkäri Marjatta Halinen Turun kaupungin terveydenhuollosta sekä Turun yliopiston lastenneurologian professori ja TYKS:n lastenneurologian yksikön ylilääkäri, LKT Matti Sillanpää ja puheterapeutti Heljä Kaipaala TYKS:n
lastenneurologisesta yksiköstä. Heljä Kaipaala kertoi kokouksen osanottajille
Castillo-Moralesin kuntoutusmenetelmästä, josta oli saatu hyviä kokemuksia
muun muassa Downin oireyhtymä -potilaiden ja CP-vammaisten kohdalla.
Todettiin kuitenkin, että uuden kuntoutusmenetelmän toteuttamiseen ei ole
vielä riittäviä resursseja. Sovittiin, että informoidaan asianomaisia tahoja koulutuksen ja resurssoinnin tarpeesta, otetaan osaa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja lisätään orofakiaalinen regulaatioterapia orofakiaalisia ongelmia potevien potilaiden hoitoon osallistuvien ammattiryhmien, kuten lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja eri terapeuttien perus- ja täydennyskoulutusohjelmiin.
Marraskuussa 1991 järjestettiin Helsingissä Lastenlinnan sairaalassa koulutustilaisuus aiheesta ”Oraalimotoriset häiriöt ja niiden hoito”. Tilaisuus oli
tarkoitettu foniatreille, fysioterapeuteille, hammaslääkäreille, korvalääkäreille, lastenlääkäreille, lastenneurologeille ja puheterapeuteille. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Seija-Leena Rantala (Lastenlinnan sairaala). Luennoitsijoina olivat lastenneurologian erikoislääkäri, LKT Sirkka Kruus (HYKS),
Seija-Leena Rantala, röntgenlääkäri Jaakko Jääskeläinen (HYKS), Kaarina
Haavikko (HY), Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö), puheterapeutti Meri
Kaarlonen (Helsingin erityishuoltopiiri), hammaslääkäri Kari Rintala (Las-
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tenlinnan sairaala) ja erikoishammaslääkäri Pekka Viljamaa (Tahkokankaan
keskuslaitos).
Suomen kehitysvammalääkärit ry:n vuosikokouksessa helmikuussa1992 puhuivat Seija-Leena Rantala aiheenaan ”Kokemuksia oraalimotoristen häiriöiden hoidosta Lastenlinnan sairaalassa” ja Marja-Liisa Haavio aiheesta ”Oraalimotoriset häiriöt ja niiden hoitomenetelmät”. Lisäksi useiden erityishuoltopiirien toimipaikoissa järjestettiin lukuisia kokouksia ja koulutustilaisuuksia
oraalimotorisesta kuntoutuksesta.

2.2. Ajatus yhdistyksen perustamisesta viriää
Marraskuussa 1992 Vajaaliikkeisten kunto ry:n Turun toimikunta järjesti opintopäivän aiheesta ”Oraalimotoriset häiriöt ja niiden hoito” Turussa ravintola
Alabamassa. Tilaisuuden tarkoituksena oli oraalimotoristen häiriöiden hoidon ja yhteistyömuotojen kehittäminen ja kohderyhminä lääkärit, hammaslääkärit, terapeutit ja muut monivammaisten lasten ja nuorten parissa toimivat ammattihenkilöt. Puheenjohtajana toimi Matti Sillanpää (TYKS). Luennoitsijoina olivat Matti Sillanpää, Seija-Leena Rantala (Lastenlinnan sairaala),
apulaisprofessori Erkki Svedström (TYKS), Pekka Viljamaa (Tahkokankaan
keskuslaitos, Oulu), Heljä Kaipaala (TYKS), fysioterapeutti Leena Aaltonen
(Turun kaupungin terveydenhuolto), Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö) ja
professori Erkki Oksala (TY, TYKS), joka tuolloin toimi myös Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen johtajana. Opintopäivällä oli 84 osallistujaa eri puolilta Etelä- ja Länsi-Suomea.
Koulutuspäivän aikana käytetyissä puheenvuoroissa ja myös yksityisissä keskusteluissa nousi esille erityisesti yhteistyömuotojen kehittäminen. Puheenjohtaja Matti Sillanpää ehdotti, että nyt voisi olla otollinen aika tehostaa yhteistoimintaa. Uuden yhdistyksen perustaminen olisi aiheellista. Yhdistyksen
perustaminen toteutuikin sitten pari vuotta myöhemmin.

2.3. Kehitysvammaliitto edistämässä oraalimotoriikka
koulutusta
Turussa järjestetyn koulutustilaisuuden jälkeen oli ilmeistä, että oli ryhdyttävä toimenpiteisiin oraalimotoriikkaa koskevan koulutuksen järjestämiseksi Suomessa. Kysymys kuuluikin, kuka tai mikä voisi olla järjestäjätaho. Kehi11

tysvammaliitto oli valmis tarjoamaan apuaan tässä tilanteessa. Muun muassa monet kehitysvammaiset olivat oraalimotorisen kuntoutuksen potentiaalisia asiakkaita.
Kehitysvammaliitto järjestikin asian edistämiseksi vuosina 1993–1994 viisi kokousta, joissa kaikissa puheenjohtajana toimi Matti Sillanpää. Ensimmäisen
kokouksen, joka järjestettiin maaliskuussa 1993, sihteerinä oli Kehitysvammaliiton toimihenkilö Merja Kärkkäinen ja kolmen seuraavan kokouksen liiton
koulutuspäällikkö Jyri Juusti ja viidennen Marja-Liisa Haavio. Näissä kokouksissa olivat mukana myös Seija-Leena Rantala, puheterapeutti Virpi Lehtonen ja johtava fysioterapeutti Sinikka Westermarck (sittemmin Jäntti), kaikki kolme Lastenlinnan sairaalasta.
Kokousten tärkeimpänä sisältönä oli Castillo-Moralesin orofakiaalista regulaatioterapiaa koskevan kurssin järjestäminen Suomessa. Kokouksissa mukana olleet Sinikka Westermarck ja Seija-Leena Rantala kertoivat kokemuksistaan Göteborgissa keväällä ja syksyllä 1993 järjestetyistä Castillo-Morales
-kursseista. Vuoden 1994 aikana kypsyi lopullinen päätös uuden yhdistyksen
perustamisesta.
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3. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen
perustaminen
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Helsingissä Lord-hotellissa 14.10.1994.
Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Sillanpää ja sihteerinä
Marja-Liisa Haavio. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Lehtonen ja Seija-Leena Rantala. Yhdistykselle hyväksyttiin sääntöehdotus. Väliaikaiseen
hallitukseen valittiin Matti Sillanpää puheenjohtajaksi, Marja-Liisa Haavio
sihteeriksi sekä Sinikka Jäntti, Virpi Lehtonen ja Seija-Leena Rantala hallituksen muiksi jäseniksi. Hallitus valitsi keskuudestaan perustettavan yhdistyksen
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Seija-Leena Rantalan ja taloudenhoitajaksi Sinikka Jäntin. Samalle päivämäärälle päivätyn perustamisasiakirjan allekirjoittivat perustajajäsenet lastenneurologian professori Matti Sillanpää,
erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio, puheterapeutti Virpi Lehtonen ja
foniatrian erikoislääkäri Seija-Leena Rantala.
Hallitus ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin yhdistyksen rekisteröimiseksi.
Jo ennen perustavaa kokousta laadittuun sääntöluonnokseen tehtiin viranomaisten edellyttämät välttämättömät selvennykset ja tarkennukset, jonka
jälkeen oikeusministeriö hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin, mikä tapahtui patentti- ja rekisterihallituksessa 23.1.1996 (Kuviot 1 ja 2
seuraavalla sivulla).
Yhdistyksen viralliseksi nimeksi tuli Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys
ry, josta epävirallisissa yhteyksissä voidaan yhdistyksen hyväksyttyjen sääntöjen mukaan käyttää lyhennettä Soty ry. Uudenmaan lääninverotoimisto
myönsi yhdistyksen yleishyödyllisen luonteen vuoksi vapautuksen arvonlisäverovelvollisuudesta.
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Kuvio 1.
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Yhdistyksen perustamisasiakirja.

Kuvio 2.

Yhdistyksen merkitseminen yhdistysrekisteriin.
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4. Toiminnan tavoitteet ja aloitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oraalimotorisista häiriöistä kärsivien
henkilöiden kuntoutusta toimimalla alalla työskentelevien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää ja
tukea koulutustoimintaa, järjestää ja tukea alan tutkimustoimintaa, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä, perustaa ja ylläpitää rahastoja, jakaa apurahoja sekä ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin.
Toiminta alkoi innostuksen vallassa. Käytännössä yhdistyksen tärkeimmäksi
tehtäväksi on muodostunut koulutustilaisuuksien järjestäminen jäsenilleen.
Jo ennen yhdistyksen perustamista oli aloitettu ensimmäisen Castillo-Morales -seminaarin järjestäminen yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa. Tähän hankkeeseen uuden yhdistyksen hallitus paneutui tarmokkaasti. Seminaari toteutui Helsingissä 9–10.2.1995. Luennoitsijana oli argentiinalainen
kuntoutuslääkäri Juan Brondo Cordobasta. Rodolfo Castillo-Morales joutui
peruuttamaan tulonsa sairauden vuoksi. Ensimmäinen koulutustilaisuus oli
menestyksekäs. Yhtenä selvänä osoituksena alan koulutuksen tarpeellisuudesta oli yli sadan henkilön osallistuminen seminaariin (Kuva 1).
Vuonna 1997 järjestetyssä seminaarissa olivat kouluttajina Rodolfo Castillo-Morales ja hammaslääkäri Gustavo Molina Argentiinasta (Kuva 2). Osallistujia oli runsaasti (Kuva 3). Myöskään sosiaalista ohjelmaa kouluttajille ei
ollut unohdettu (Kuva 4).

Kuva 1. Juan Brondo esittelee Castillo-Moralesin kuntoutusmenetelmää Helsingissä 9-10.2.1995 pidetyssä koulutusseminaarissa.
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Kuva 2. Koulutusseminaarin 2-3.6.1997 luennoitsijat vasemmalta hammaslääkäri Gustavo Molina ja professori
Rodolfo Castillo-Morales sekä tulkki Eija Potenze ja seminaarin ensimmäinen puheenjohtaja ja seminaarin avaaja professori Matti Iivanainen.

Kuva 3. Seminaarin 2-3.6.1997 osanottajia.

Kuva 4. Seminaarin 2-3.6.1997 luennoitsijoiden kunniaksi Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian järjestämällä vastaanotolla vasemmalta Sinikka Jäntti, Marja-Liisa Haavio, Rodolfo Castillo-Morales, Seuran puheenjohtaja
professori Maria Malmström, Gustavo Molina ja Seija-Leena Rantala.
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5. Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee oraalimotorisista häiriöistä kärsivien henkilöiden kuntoutuksesta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimielinten
päätöksiä. Moniammatillisuus on olennainen osa oraalimotorista kuntoutustoimintaa. Tämä näkyy myös jäsenistössä, johon kuuluu monia ammattikuntia. Keskeisimmät ovat lääkärit ( foniatrit, lastenneurologit), hammaslääkärit
sekä puhe- ja fysioterapeutit.
Vuoden 1995 kurssin jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä alkoi kasvaa tasaisesti. Puheterapeutit ovat olleet koko ajan suurin yksittäinen ryhmä. Seuraavassa tarkemmat tiedot jäsenistön kehityksestä vuosilta 1997–2014 (Taulukko 1).
Luvut koskevat yhdistyksen jäsenmaksun maksaneita jäseniä kunkin vuoden
viimeisenä päivänä.

Taulukko 1. Maksaneita jäseniä 1997-2014

_________________________________________________________________________________________________________________________

Vuosi

Jäseniä

1997

80

1998

99

1999

109

2000

93

2001

134

2002

147

2003

156

2004

155

2005

145

2006

161

2007

199

2008

150

2009

?

2010

126

2011

126

2012

212

2013

126

2014

96

_________________________________________________________________________________________________________________________
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6. Hallinto ja talous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosikokous pidetään
joka vuosi maalis-huhtikuussa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan tai kutsuu ne hallituksen ulkopuolelta.
Vuosina 1994–2004 hallitukseen kuului sääntöjen mukaisesti viisi jäsentä.
Vuosina 2007–2009 sekä vuosina 2011–2014 hallitukseen valittiin kuudes jäsen, varajäsen. Vuoteen 2014 mennessä hallitus oli kutsunut yhdistyksen kunniajäseniksi viisi henkilöä (Taulukko 2). Vuosina 1994–2004 hallitus kokoontui perinteisesti eli henkilökohtaisten tapaamisten merkeissä. Vuodesta 2005
lähtien osa kokouksista on pidetty sähköpostitse. Hallituksen kokouksia ovat
kuluneina kahtena vuosikymmenenä työllistäneet pääosin jäsentilaisuuksien
järjestämiseen liittyvät kysymykset. Hallitus kokoontui varsin usein, sillä nuoren yhdistyksen kehittäminen vaati paljon pohdintoja ja koulutustilaisuuksia
(Kuvat 5–8 ).

Kuva 5. Sotyn hallitus kokoontui kehitysneuvotteluun Porvoossa 22.5.2001. Kuvassa vasemmalta hallituksen
jäsenet Matti Sillanpää, Marja-Liisa Haavio ja Virpi Lehtonen sekä yhdistyksen tilintarkastaja Liisa Pirkkalainen.
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Kuva 6. Hallitus kokoontui 9.4.2002 Helsingissä ravintola Ostrobotniassa. Kuvassa vasemmalta Virpi Lehtonen,
Seija-Leena Rantala, Sinikka Jäntti, Matti Sillanpää ja Marja-Liisa Haavio.

Kuva 7. Hallituksen kokous ja Seija-Leena Rantalan läksiäiset Helsingissä ravintola Lyonissa 26.8.2002. Kuvassa vasemmalta Virpi Lehtonen, Marja-Leena Haapanen, Sinikka Jäntti, Seija-Leena Rantala ja Matti Sillanpää.
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Kuva 8. Hallituksen kehityskokous yhdistyksen tulevista tavoitteista ja niiden toteuttamisesta sekä Matti Sillanpään ja Marja-Liisa Haavion läksiäiset Sirpalesaaressa Helsingin Kaivopuistossa 22.8.2005. Kuvassa vasemmalta
Seija-Leena Rantala, Virpi Lehtonen, Teija Salokorpi (uusi sihteeri), Marja-Leena Haapanen (uusi puheenjohtaja),
Sinikka Jäntti, Matti Sillanpää ja Marja-Liisa Haavio. Marja-Leena Haapanen ilmoitti yhdistyksen vuosikokouksen
valinneen Matti Sillanpään ja Marja-Liisa Haavion kunniajäsenikseen.

Taulukko 2. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajat, jäsenet ja kunniajäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuosina 1994-2014
_________________________________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtajat
Matti Sillanpää1994–2005; Marja-Leena Haapanen 2005–2009; Ritva Paetau 2009–2013; Sirpa Railavo
2013–2014
Hallituksen jäsenet
Marja-Liisa Haavio 1994–2005; Sinikka Jäntti 1994–2006; Virpi Lehtonen 1994–2009; Seija-Leena Rantala
1994–2002; Marja-Leena Haapanen 2002–2009; Teija Salokorpi 2005–2009; Ulla Ström 2005–2009; Juha Varrela
2005–2007; Päivikki Palonen (myöh. Asmundela) 2006–2009; Ritva Paetau 2007–2013; Rekina Karhulahti
2008–2010; Assi Aherto 2010 –; Hillevi Hautala-Malmström 2010–; Hanna Jäntti 2010–; Sari-Anne Levänen
2011– ; Sirpa Railavo 2011–; Kirsi Hornborg 2014 –
Kunniajäsenet
Matti Sillanpää 2005; Marja-Liisa Haavio 2005; Seija-Leena Rantala 2007; Sinikka Jäntti 2007; Marja-Leena
Haapanen 2011
Tilintarkastajat
Ilona Autti-Rämö 1997; Liisa Pirkkalainen 1997–; Päivi Jääsaari 1998–1999; Aini Virtanen 2000–2009
Varatilintarkastajat
Heljä Kaipaala 1997–2009; Aini Virtanen 1997–1999; Ilona Autti-Rämö 2000–2009
Yhdistyksen kirjanpitäjä
Ansa Parviainen 2010–

_________________________________________________________________________________________________________________________
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Yhdistyksen ensimmäisenä kymmenvuotiskautena taloudenhoitajan tehtäviä hoiti yksi viidestä hallituksen jäsenestä. Vuosina 2005–2009 taloudenhoitajan tehtävistä vastasi hallituksen ulkopuolinen henkilö. Vuodesta 2010 lähtien taloudenhoitaja kuului taas hallitukseen. Yhdistyksen varat ovat koostuneet jäsenmaksuista sekä koulutustilaisuuksien osanottomaksuista. Suurimmat menoerät ovat liittyneet koulutuksen järjestämiseen.
Kahdenkymmenen vuoden aikana yhdistyksen hallitus on myöntänyt yhdeksälle henkilölle tutkimus- ja matka-apurahoja (Taulukko 3).

Taulukko 3. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen myöntämät apurahat vv.
1994-2014

_________________________________________________________________________________________________________________________

1996
HLL Päivi Jääsaari (Turun yliopisto) 8000 mk. Apuraha tutkimusta varten, jonka aiheena ”Orofakiaalisen
regulaatioterapian vaikutus hypotonisten Down- ja CP-lasten suun ja kasvojen alueen toiminnallisiin häiriöihin”.
EHL Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö) 5000 mk. Matka-apuraha San Franciscossa Kalifornian yliopiston
yhteydessä toimivaan kraniofakiaaliseen keskukseen (Center for Craniofacial Anomalies) tutustumista varten.
1997
Foniatri Seija-Leena Rantala (HYKS) 5000 mk. Matka-apuraha Münchenin Kinderzentrumiin tutustumista
varten.
2001
Puheterapeutti Virpi Lehtonen (HYKS) 12000 mk. Matka-apuraha Mun-H-Centerissä Göteborgissa 5.–16.3.2001
järjestettyyn oraalimotoriikan peruskurssiin osallistumista varten. EHL Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö)
6216 mk. Matka-apuraha Mun-H-Centerissä Göteborgissa19.–23.3.2001 järjestettyyn oraalimotoriikan jatkokurssiin osallistumista varten.
2002
Professori Matti Sillanpää (Turun yliopisto) 2812,53€. Matka-apuraha Pekingissä syyskuussa 2002 järjestettyyn
Maailman lastenneurologiyhdistyksen sekä Aasian ja Oseanian lastenneurologikongressiin osallistumista
varten.
2006
Puheterapeutti Päivi Malmi (OYS) 480€. Matka-apuraha Göteborgissa Ruotsissa elokuussa 2006 järjestettyyn
kansainväliseen vammaishammashuollon kongressiin (18th Congress of International Association for Disability and Oral Health) osallistumista varten.
2007
Puheterapeutti Maini Tuomaala (Oulun yliopisto) 200€. Apuraha pro gradu -tutkielmaa varten, jonka aiheena
”Castillo-Moralesin metodin käyttö Suomessa”.
2008
Puheterapeutti Ulla Ström (TYKS) 1450€. Matka-apuraha Yhdysvalloissa Chicagossa 20.–22.11.2008 järjestettyyn ASHA:n (American Speech-language Hearing Association) kokoukseen osallistumista varten. Dosentti
Marja-Leena Haapanen (HYKS) 766€. Tieteellisen artikkelin ”Speedy babies – a putative new syndrome of
unbalanced motor-speech disorders” julkaisukustannuksiin lehden J Neuropsychiatr Dis Treatm open access
-sarjassa. Artikkelin muut kirjoittajat ovat LT Elina Isotalo ja neuropsykologi Tuomo Aro.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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7. Tiedotustoiminta
Jäsenille on lähetetty vuosina 1997–2014 yhteensä 51 jäsentiedotetta eli keskimäärin kolme tiedotetta vuodessa. Vuoden 2008 aikana yhdistyksen hallitus
aloitti omien nettisivujen valmistelun. Tarkoituksena on ollut näin lisätä yhteydenpitoa jäsenistöön ja kertoa enemmän yhdistyksen toiminnasta, muun
muassa koulutuksesta. Vuonna 2010 hallitus hankki yhdistykselle kannettavan tietokoneen sihteerin käyttöön yhdistyksen asioiden hoitamista varten.
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8. Koulutus
8.1. Ensimmäinen vuosikymmen
Ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana yhdistys järjesti Suomessa 11
kansallista koulutustilaisuutta. Koulutuspäiviä oli yhteensä 32.
Taulukko 4. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen järjestämät kansalliset koulutustilaisuudet vv. 1994-2004

_________________________________________________________________________________________________________________________

1995
Seminaari: Orofakiaalinen regulaatioterapia 9–10.2.1995 Kuutio-auditoriossa Helsingissä. Luennoitsijana kuntoutuslääkäri Juan Brondo Argentiinasta. Dosentti Auli Rahkamo (Helsingin yliopiston hammaslääketieteen
laitos) ja Helsingin kaupungin ylipormestari Kari Rahkamo järjestivät 9.2.1995 kuntoutuslääkäri Juan Brondon
ja seminaarin kunniaksi vastaanoton ylipormestarin Helsingin keskustassa, Senaatintorin varrella sijaitsevassa
virka-asunnossa.
1997
Seminaari: Orofakiaalinen regulaatioterapia 2–3.6.1997 Kuutio-auditoriossa Helsingissä. Luennoitsijoina professori Rodolfo Castillo-Morales ja hammaslääkäri Gustavo Molina Argentiinasta. Seminaarin puheenjohtajina
toimivat professori Matti Iivanainen (HYKS/HY), dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS), professori Sinikka
Pirinen (HY) ja dosentti Pirkko Korpilahti (HY). Suomen Hammaslääkäriseura järjesti professori Rodolfo Castillo-Moralesin ja hammaslääkäri Gustavo Molinan kunniaksi 2.6.1997 vastaanoton Seuran tiloissa Helsingissä,
Bulevardi 30 B. Tilaisuuden emäntänä toimi Seuran puheenjohtaja, professori Maria Malmström.
1998
Workshop-kokous: Kokemuksia oraalimotorisista häiriöistä kärsivien kuntoutuksesta Suomessa 2.2.1998 hotelli
Hesperiassa Helsingissä. Puheenjohtajana professori Matti Sillanpää. Kokoukseen kutsuttiin yhteensä 22
henkilöä, jotka edustivat seuraavia tahoja: HYKS/ Lasten ja nuorten sairaala, HYKS / HUSUKE, OYS/OY, TYKS
/ TY ja Rinnekoti-Säätiö / HY. Workshopin päätteeksi valittiin oraalimotorisen kuntoutustoiminnan kehittämistyöryhmä: puheenjohtajaksi erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö),muiksi jäseniksi
lastenneurologi Ilona Autti-Rämö (HYKS), fysioterapeutti Tiina Hannikainen (Rinnekoti-Säätiö), puheterapeutti
Heljä Kaipaala (TYKS) ja foniatri Mirja Väyrynen (OYS).
Koulutustilaisuus: Oraalimotorisista häiriöistä kärsivien kuntoutus Suomessa 9.10.1998 ravintola Perhossa
Helsingissä. Puheenjohtajana professori Matti Sillanpää. Luennoitsijoina: erikoishammaslääkäri Marja-Liisa
Haavio (Rinnekoti-Säätiö), lastenneurologi Ilona Autti-Rämö (HYKS), foniatri Seija-Leena Rantala (HYKS), puheterapeutti Helena Heimo (Jorvin sairaala), fysioterapeutti Minna Knuuttila (Rinnekoti-Säätiö), professori Matti
Sillanpää (TY/TYKS), professori Satu Alaluusua (HY), professori Lassi Alvesalo (OY), professori Juha Varrela (TY),
ravitsemusterapeutti Piritta Halttu-Dris (Rinnekoti-Säätiö), erikoishammaslääkäri Päivi Jääsaari (TY), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS), erikoishammaslääkäri Tuomo Heikkinen (OY), puheterapeutti Anja Iinatti (Lohipadon
erityiskoulu, Oulu) ja puheterapeutti Taina Karjalainen (Lohipadon erityiskoulu, Oulu).
2001
Koulutustilaisuus Orofakiaalisia käytännön ongelmia 14.12.2001 HYKS/Biomedicumisssa Helsingissä. Puheenjohtajana professori Matti Sillanpää. Luennoitsijoina dos. Marja-Leena Haapanen (HYKS), puheterapeutti Marjukka Paaso (HYKS), dos. Reijo Ranta (HYKS), puheterapeutti Heljä Kaipaala (Lasten ja nuorten terapia-asema
Sateenkaari, Turku), HLT Timo Peltomäki (TY), fysioterapeutti Elina Enqvist (Lasten ja nuorten terapia-asema
Sateenkaari, Turku), foniatri Mirja Väyrynen (OYS), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS), erikoishammaslääkäri
Marja-Leena Montell (OY/OYS), erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (Rinnekoti-Säätiö), puheterapeutti
Oili Tervo (Rinnekoti-Säätiö), fysioterapeutti Tanja Törmänen (Rinnekoti-Säätiö) , puheterapeutti Virpi Lehtonen
(HYKS), puheterapeutti Tuulikki Helisalo-Stigell (Helsinki) ja foniatri Seija-Leena Rantala (HYKS).
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2002
Orofakiaalisen terapian peruskurssi 16.–27.9.2002 HYKS / Lasten ja nuorten sairaalassa Helsingissä. Kouluttajana kuntoutuslääkäri Juan Brondo Argentiinasta.
2003
Koulutus- ja keskustelutilaisuus Kokemuksia oraalimotorisesta kuntoutustyöstä 5.9.2003 HYKS / Lasten ja
nuorten sairaalassa Helsingissä. Ohjelma rakentui yhdistyksen jäsenten esitysten pohjalta. Puheenjohtajana
professori Matti Sillanpää, luennoitsijoina: foniatri Marja Asikainen (HYKS), puheterapeutti Alisa Ikonen (Helsinki), puheterapeutti Leena Raveikko (KYS), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS), erikoishammaslääkäri Marja-Leena
Montell (OY/OYS), puheterapeutti Taina Karjalainen (Ylikiimingin tk), puheterapeutti Oili Tervo (Rinnekoti-Säätiö) ja puheterapeutti Marika Forssell (Espoo).
Orofakiaalisen terapian jatkokurssi 23.–24.10.2003 Käpylän kuntoutuskeskuksessa Helsingissä. Kouluttajana
kuntoutuslääkäri Juan Brondo Argentiinasta.
Orofakiaalisen terapian peruskurssi 27.10.–7.11.2003 Käpylän kuntoutuskeskuksessa sekä HYKS:n Lasten ja
nuorten sairaalassa Helsingissä. Kouluttajana kuntoutuslääkäri Juan Brondo.
2004
Koulutus- ja keskustelutilaisuus: Kokemuksia oraalimotorisesta kuntoutustyöstä 5.3.2004 HYKS / Töölön
sairaalassa Helsingissä. Ohjelma rakentui yhdistyksen jäsenten esitysten pohjalta. Puheenjohtajana dosentti
Marja-Leena Haapanen.
Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen 10-vuotisjuhlaseminaari aiheesta Evaluation and treatment of orofacial dysfunctions 15.10.2004 Kalastajatorpalla Helsingissä. Luennoitsijana professori David Kenny (Toronto,
Kanada). Puheenjohtajana professori Matti Sillanpää.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Ensimmäisen vuosikymmenen (1995–2004) aikana koulutus painottui selkeästi Castillo-Moralesin orofakiaaliseen regulaatioterapiaan, josta järjestettiin vuosina 1995 ja 1997 kahden päivän seminaari, kouluttajina Juan Brondo,
Rodolfo Castillo-Morales ja Gustavo Molina Argentiinasta. Kumpaankin seminaariin osallistui yli sata henkilöä. Vuosina 2002 ja 2003 järjestettiin kahden
viikon orofakiaalisen terapian peruskurssi ja vuonna 2003 yksi kahden päivän
jatkokurssi samasta aiheesta. Kouluttajana toimi Juan Brondo. Kaikkiaan sata
henkilöä osallistui näille kursseille.
Helmikuussa 1998 yhdistys järjesti Helsingissä hotelli Hesperiassa workshop-tyyppisen kokouksen. Tässä tilaisuudessa pyrittiin ensimmäistä kertaa
kartoittamaan oraalimotorisen kuntoutustoiminnan tilannetta Suomessa.
Kokoukseen kutsuttiin viiden oraalimotoriikkatyöryhmän jäseniä, jotka edustivat Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoja sekä kolme yliopistollista keskussairaalaa (HYKS, TYKS ja OYS) ja Rinnekoti-Säätiötä, yhteensä 22 henkilöä.
Matti Sillanpää toimi kokouksen puheenjohtajana. Kukin työryhmä esitteli
omaa toimintaansa. Ennen kokousta kaikkia työryhmiä oli pyydetty lähettämään yhdistyksen sihteerille oraalimotoriseen kuntoutukseen liittyviä kirjallisia dokumentteja (esimerkiksi tutkimuslomakkeita, hoito-ohjeita jne.), jotka
sitten monistettiin ja jaettiin kaikille kokouksen osanottajille.
Työryhmien esityksiä seurasi vilkas keskustelu. Matti Sillanpään ehdotuksesta kokouksessa valittiin työryhmä (lastenneurologi, dosentti Ilona Autti-Rä25

mö, HYKS, Marja-Liisa Haavio ja fysioterapeutti Tiina Hannikainen, Rinnekoti-Säätiö, Heljä Kaipaala, TYKS ja foniatri Mirja Väyrynen, OYS) jatkamaan kehittämistyötä. Tavoitteena oli luoda yhteinen toimintalinja oraalimotoriseen kuntoutukseen. Työryhmä kokoontui 22.4.21998 Rinnekoti-Säätiössä
Marja-Liisa Haavion toimiessa puheenjohtajana. Työryhmä laati kolme lomaketta (tutkimus-, kuntoutussuunnitelma- ja seurantakäyntilomakkeet), jotka
saatiin valmiiksi syyskuussa 1998. Lomakkeet lähetettiin oraalimotoriikkatyöryhmille koekäyttöön.
Lokakuussa 1998 järjestettiin Helsingissä kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitettu koulutustilaisuus, jossa informoitiin kevään 1998 workshopin sekä
workshopissa valitun työryhmän työskentelyn tuloksista. Aihepiiriä tarkasteltiin lastenneurologian, foniatrian, puheterapian sekä fysioterapian näkökulmasta. Lisäksi useissa puheenvuoroissa pohdittiin, miten oraalimotorinen
kuntoutus voitaisiin sisällyttää muun muassa lääketieteen, hammaslääketieteen, puheterapian ja fysioterapian koulutusohjelmiin. Tilaisuudessa oli läsnä useiden koulutusyksikköjen edustajia, jotka olivat aktiivisesti kiinnostuneita itselleen uudesta aihepiiristä ja olivat myös valmiita ottamaan asian esille
omien yksikköjensä koulutuksen kehittämishankkeissa.
Syksyllä 1999 Workshop-työryhmän laatimista lomakkeista pyydettiin ja saatiin lausunnot kaikilta oraalimotoriikkatyöryhmien jäseniltä. Korjatut lomak-

Kuva 9. Orofakiaalisen terapian peruskurssilla HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalassa 16-27.9.2002 oli runsas osanotto. Edessä istumassa kurssin kouluttaja Juan Brondo.
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keet jaettiin yhdistyksen hallituksen jäsenille ja kaikille lausunnonantajille
saatekirjeen kera keväällä 2000. Lisäksi koko kehittämisprojektista informoitiin yhdistyksen kaikkia jäseniä vuosien 1998, 1999 ja 2000 toimintakertomuksissa. Lomakkeiden käyttöaktiivisuudesta ei ole tarkempia tietoja.
Syyskuun 16-27 päivinä 2002 järjestettiin orofakiaalisen terapian peruskurssi
HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalassa Helsingissä kouluttajana kuntoutuslääkäri Juan Brondo Argentiinasta. Monikymmenpäinen osanottajakunta oli oppimaansa tyytyväinen (Kuva 9).
Ensimmäisen vuosikymmenen lopussa järjestettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlaseminaari aiheesta Evaluation and treatment of orofacial dysfunctions Kalastajatorpalla Helsingissä 15.10.2004. Juhlaseminaarin luennoitsijaksi kutsuttu professori David Kenny (Kuva 10) Toronton yliopistosta Kanadasta on
1970-luvulta lähtien työskennellyt oraalimotoristen ongelmien, lähinnä syömis- ja nielemishäiriöiden parissa. Häntä pidetään yhtenä Pohjois-Amerikan
parhaimmista oraalimotoriikan asiantuntijoista. Kenny on koulutukseltaan
pedodontiaan erikoistunut hammaslääkäri ja neurofysiologi. Juhlaseminaarin
puheenjohtajana toimi professori Matti Sillanpää (Kuva 11).
Tilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä, jotka edustivat oraalimotorisen kuntoutuksen keskeisiä ammattialoja eli foniatriaa, lastenneurologiaa, hammaslääketiedettä sekä puhe- ja fysioterapiaa (Kuvat 12-14).

Kuva 10. Sotyn 10-vuotisjuhlaseminaarissa 15.10.2004 oli luennoitsijana
kanadalainen pedodontologi ja neurofysiologi David Kenny.
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Kuva 11. 10-vuotisjuhlaseminaarin
puheenjohtajana toimi Sotyn puheenjohtaja Matti Sillanpää.

Kuva 12. 10-vuotisjuhlaseminaarin osanottajia.
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Kuva 13. Kuvassa vasemmalta rouva Judith Kenny, professori David Kenny, Virpi Lehtonen, Marja-Liisa Haavio, Sinikka
Jäntti ja Matti Sillanpää 10-vuotisjuhlaseminaarin vastaanotolla 15.10.2004.

Kuva 14. Kalastajatorpan illallispöydän ääressä vasemmalta Sinikka Jäntti, hammaslääketieteen
Hägg (Hudiksvall) ja professori Satu Alaluusua (Helsingin yliopisto).

tohtori Mary
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David Kennyn ja hänen työryhmänsä (Feeding Disorders Research Group,
Bloorvie Macmillan Children´s Centre, Toronto) oraalimotoriikkaa koskevan tutkimuksen kohteina ovat olleet neurologisesti vammautuneet lapset,
erityisesti CP-vammaiset. Ryhmä on julkaissut tutkimustuloksiaan 1970-luvulta lähtien. Yhdistyksemme juhlapäivän esityksessään Kenny käsitteli vain
keskushermostoperäisiä oraalimotoriikan häiriöitä. Laaja moniammatillinen
työryhmä tutkii lapsen. Tietojen kokoamisessa apuna on usein monisivuinen tutkimuslomake. Tarvittaessa käytetään ultraäänitutkimusta, videofluoroskopiaa ja elektroneuromyografiaa. Kuntoutussuunnitelma laaditaan Neurodevelopmental Treatment (NDT) -konseptin pohjalta, joka on tuttu myös
Suomessa. Suunsisäisiä laitteita ei ole ollut käytössä.
Juhlaseminaarin ohjelma oli antoisa. Esityksessään David Kenny toi esille
myös aivojen plastisuuden, jolla voi olla merkitystä oraalimotorisista häiriöistä kärsivän henkilön kuntoutuksessa, lähinnä varhaisessa lapsuudessa. Sisällöllisesti ja puhetaidollisestikin erinomaiseen esitykseen ei kuitenkaan sisältynyt ohjeita ratkaisevista keinoista, joiden avulla oraalimotoriset ongelmat
voidaan voittaa. Sen sijaan Kenny tarjosi kompleksisen problematiikan pohtimista neurofysiologisen viitekehityksen näkökulmasta. Hän korosti tutkimuksen merkitystä, käytössä olevien menetelmien kyseenalaistamista ja jatkuvaa
kuntoutustoiminnan kehittämistä.

8.2. Toinen vuosikymmen
Toisen kymmenvuotiskauden aikana (2005–2014) järjestettiin yhdeksän kansallista koulutustilaisuutta; koulutuspäiviä oli tuolloin yhteensä neljätoista.
Tämän ajanjakson aikana otettiin koulutuksen aiheeksi jokin oraalimotoristen häiriöiden osa-alue, esimerkiksi kuolaaminen, dysphagia tai dyspraksia,
tutustuttiin yhteispohjoismaisesti kehitteillä olevaan uuteen Nordic Orofunctional Test (NOT) -tutkimusmenetelmään sekä haettiin tietoa uusista terapiamenetelmistä. Kohteena olivat myös harvinaiset orofakiaaliset oireyhtymät.
Suurin osa luennoitsijoista oli kotimaisia. Lisäksi kouluttajina toimivat puheterapeutit Anita McAllister ja Åsa Mogren Ruotsista ja puheterapeutti Pamela Åsten Norjasta sekä puheterapeutit Rene Roy Hill ja Lori Overland
Yhdysvalloista.
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Taulukko 5. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen järjestämät kansalliset koulutustilaisuudet vv. 2005-2014

_________________________________________________________________________________________________________________________

2005
Koulutuspäivä aiheesta Oraalimotorinen kuntoutus – onko näyttöä? 18.11.2005 Biomedicumissa Helsingissä.
Puheenjohtajana dosentti Marja-Leena Haapanen. Luennoitsijoina: professori Matti Sillanpää (TY), foniatri
Marja Asikainen (HYKS), puheterapeutti Ulla Ström (TYKS), foniatri Leenamaija Kleemola (TAYS), foniatri Mari
Qvarnström (KYS), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS), foniatri Liisa Kukkola (Keski-Suomen keskussairaala),
asiantuntijalääkäri, LKT Ilona Autti-Rämö (Stakes), dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS), MD, puheterapeutti
Anita McAllister (Linköping, Ruotsi) ja erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (HY).
2006
Koulutuspäivä aiheesta Puhe ja purenta 29.92006 Helsingissä. Puheenjohtajana dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS). Luennoitsijoina: dosentti Marja-Leena Haapanen, professori, erikoishammaslääkäri Juha Varrela
(TY/TYKS), hammaslääkäri Marjukka Koskimies (Vantaan tk), puheterapeutti Päivikki Palonen ja puheterapeutti Heljä Kaipaala.
2007
Koulutuspäivä aiheesta Kuolaaminen 24.9.2007 Biomedicumissa Helsingissä. Puheenjohtajana dosentti
Marja-Leena Haapanen (HYKS). Luennoitsijoina: puheterapeutti Ulla Ström (TYKS), erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (HY), puheterapeutti Pamela Åsten (TAKO-senteret, Norja), puheterapeutti Päivi Malmi (OYS),
LKT, lastenneurologi Ritva Paetau (HYKS), professori Anne Pitkäranta (HY/HYKS).
2008
Koulutuspäivä aiheesta NOT-seulontamenetelmä 10.4.2008 Arcadiassa Helsingissä. Puheenjohtajana puheterapeutti Ulla Ström. Luennoitsijana puheterapeutti Pamela Åsten (TAKO-senteret, Norja).
2009
Koulutuspäivät aiheesta Dyspraksia 1–2.10.2009 Folkhälsanin auditoriossa Helsingissä. Puheenjohtajana
dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS). Luennoitsijoina: professori Anita McAllister (Linköping, Ruotsi), puheterapeutti-opiskelija Tiia Haimi, dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS), puheterapeutti Ulla Ström (TYKS),
dosentti, erikoishammaslääkäri Janna Waltimo-Siren (HY/HYKS), toimintaterapeutti Maija Heikkilä ja puheterapeutti Merja Mäenpää.
2011
Koulutuspäivä aiheesta Dysfagian moniammatilliset haasteet 15.4.2011 Tieteiden talolla Helsingissä. Puheenjohtajana LKT, lastenneurologi Ritva Paetau (HYKS). Luennoitsijoina: puheterapeutti Assi Aherto (HYKS),
korvalääkäri Mari Markkanen-Leppänen (HYKS), HLT, erikoishammaslääkäri Sirpa Railavo (HUSUKE/Helsingin
kaupunki), neurologi Mika Saarela (HYKS), fysioterapeutti Pia Nuortela (HYKS), puheterapeutti Annika Rastio
(HYKS), puheterapeutti Marjo Rönkkö (HYKS) ja puheterapeutti Marja Liikanen
2012
Koulutuspäivä aiheesta Harvinaiset orofakiaaliset oireyhtymät 10.2.2012 Folkhälsanin auditoriossa Helsingissä. Puheenjohtajana LKT, lastenneurologi Ritva Paetau (HYKS). Luennoitsijoina: dosentti Sirpa Ala-Mello
(Norio-keskus, Rinnekoti-Säätiö), dosentti Marja-Leena Haapanen (HYKS), dosentti Kirsti Hurmerinta (HUSUKE),
dosentti Sinikka Suominen (HYKS), puheterapeutti Åsa Mogren (Mun-H-Center, Göteborg, Ruotsi).
2013
Koulutuspäivät aiheesta Oral placement therapy (OPT) 21–24.1.2013 Radisson Blue Seaside -hotellissa
Helsingissä. Puheenjohtajana LKT, lastenneurologi Ritva Paetau (HYKS). Koulutus oli kaksiportainen: ensimmäinen kahden päivän jakso oli nimeltään A three-part treatment plan for oral placement therapy (Level 1)
21–22.1.2013. Toinen kahden päivän jakso oli nimeltään Oral placement therapy: assessment and program
plan development (Level 2) 23–24.1.2013. Kouluttajana puheterapeutti Renee Roy Hill (New Braunfels, Texas,
Yhdysvallat).
2014
Koulutuspäivät aiheesta Feeding therapy: a sensory-motor approach 12–13.5.2014 Hotel Sokos President
-hotellissa Helsingissä. Puheenjohtajana HLT, erikoishammaslääkäri Sirpa Railavo (HYKS). Kouluttajana puheterapeutti Lori Overland (Norwalk, Yhdysvallat)
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Toisen vuosikymmenen ensimmäisen koulutustilaisuuden aiheena oli ”Oraalimotorinen kuntoutus – onko näyttöä?” Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä
Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa 18.11.2005 Biomedicumissa Helsingissä. Puheenjohtajana toimi foniatri, dosentti Marja-Leena Haapanen.
Viiden yliopistollisen keskussairaalan (HYKS, KYS, OYS, TAYS ja TYKS) sekä
Keski-Suomen keskussairaalan edustajat selvittivät oraalimotorisen kuntoutuksen käytäntöjä omissa sairaaloissaan. Esitelmöitsijöille oli etukäteen lähetetty luettelo niistä kysymyksistä, joista heidän toivottiin puhuvan. Tarkoituksena oli saada vertailukelpoista tietoa eri sairaaloiden oraalimotorisen kuntoutuksen käytännöistä. Näitä tietoja täydennettiin vielä keväällä 2006 edellä
mainituille keskussairaaloille tehdyn kyselyn avulla, jonka tulokset sitten julkistettiin Suomen Lääkärilehdessä syksyllä 2006 artikkelissa ”Oraalimotoriset
häiriöt ja kuntoutus”.
Selvityksen mukaan kaikissa viidessä yliopistollisessa keskussairaalassa annettiin vuonna 2005 oraalimotorista kuntoutusta, joskin melko vähän; eniten potilaita hoidettiin HYKSissa. Työryhmien koostumus vaihteli. Pääosalla
konsultaatioon tulevista oli jokin oireyhtymä tai neurologinen häiriö. Kaikissa sairaaloissa kuntoutussuunnitelmaan kuului Castillo-Moralesin terapia, johon usein sisältyi myös suunsisäisiä laitteita. Lisäksi potilaille voitiin määrätä
puheterapiaa, mahdollisesti myös muita terapioita. Potilastietojen dokumentointi ja kuntoutuksen seuranta vaihteli sairaalasta toiseen.
Lastenneurologi Ilona Autti-Rämö pohti omassa esityksessään oraalimotorisen kuntoutuksen vaikuttavuutta. Hän totesi muun muassa, että oraalimotorisen kuntoutuksen vaikuttavuuden selvittäminen on ongelmallista pääasiassa mittausongelmien ja pienten potilasmäärien vuoksi. Lisäksi oraalimotoriseen kuntoutukseen ohjattavat potilaat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä
niin iän, diagnoosin, ongelmien laadun kuin vaikeusasteen suhteen.
Marja-Leena Haapanen puhui aivotutkimuksen merkityksestä oraalimotorisen kuntoutuksen kannalta. Puheterapeutti Anita McAllister Ruotsista esitteli
yhteispohjoismaista hanketta, NOT-menetelmää.
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9. Yhteistyö muiden Pohjoismaiden kanssa

Ajatus pohjoismaisesta oraalimotoriseen kuntoutukseen liittyvästä yhteistyöstä tuli ensimmäistä kertaa esille 19.5.1998 pidetyssä Sotyn sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Vuoden 1998 toimintasuunnitelmassa todettiin kohdassa 3 seuraavasti: ”Selvitellään mahdollisuuksia järjestää pohjoismainen
oraalimotoriikan kokous Suomessa.” Asiasta oltiin yhteydessä muihin Pohjoismaihin. Palaute oli myönteinen. Keskustelua jatkettiin useissa hallituksen
kokouksissa syksyn 1998 aikana. 19.1.1999 pidetyssä kokouksessa päätettiin
järjestää pohjoismainen oraalimotoriikkakokous Suomessa elo-syyskuussa
vuonna 2000. Pohjoismaisen konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin professori Matti Sillanpää ja jäseniksi Sotyn hallituksen jäsenet. Järjestelytoimikunta ryhtyi tarmokkaasti valmistelemaan konferenssia ja
oli samalla yhteydessä Norjan, Ruotsin ja Tanskan edustajiin konferenssin tieteellisissä ohjelmakysymyksissä.

9.1. Ensimmäinen pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi
Ensimmäinen pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi järjestettiin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa 29–30.9.2000. Vastuutahoina toimivat
Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys yhteistyössä Nordisk Förening för
Handikapptandvård och Oral Hälsan (NFH) kanssa. Käytännön järjestely- ja
taloudelliset vastuut olivat yksinomaan Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen harteilla. Yhdistyksen saama merkittävä taloudellinen tuki niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta oli tietenkin välttämätön edellytys konferenssin järjestämiselle. Tärkeimmät tukijat olivat Nordisk Kulturfond, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Espoon kaupunki. Lisäksi mukana oli Arvo ja
Lea Ylppö Säätiö, useita järjestöjä, muun muassa Suomen Hammaslääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, sekä yksityisiä yrityksiä. Lisäksi
Suomen Akatemia myönsi määräsumman mahdollisen taloudellisen tappion
varalta, jota ei onneksi kuitenkaan syntynyt.
Konferenssiin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta (Kuva 15). Osanottajat edustivat lääketiedettä, hammaslääketiedettä, puhe-, fysio- ja ravitsemusterapiaa sekä opetustoimintaa. Puheenjohtajana toimi professori Matti Sillanpää (Kuva 16). Kielinä olivat ruotsi ja
englanti. Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho toi valtiovallan tervehdyk33

sen konferenssille (Kuva 17). Ministeri korosti tervehdyksessään kuntoutuksen yleisesti suurta merkitystä ihmisten saamiseksi työelämään työikäisiksi
tultuaan ja pysymään työkykyisinä mahdollisimman kauan. Oraalimotorisessa kuntoutuksessa hänen mukaansa on tärkeää kiinnittää huomiota asiantuntijakeskusten toimintaan ja eri taustakoulutuksen saaneiden, oraalimotorista
kuntoutusta antavien ammattilaisten täydennyskoulutukseen oraalimotoriikan alalla. Kolmantena tärkeänä seikkana ministeri Perho piti oraalimotoriikan alan tieteellisen tutkimuksen kehittämistä yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja asiantuntijakeskusten kanssa.
Ensimmäiset esitykset käsittelivät oraalimotoriikan taustoja ja klinikkaa (Kuvat 18-19). Tekniikka on usein esityksen vaikeimmin hallittava asia (Kuva 20).

Kuva 15. Ensimmäisen pohjoismaisen oraalimotoriikkakonferenssin osanottajia Helsingin Hanasaaren kulttuuri
keskuksessa 29-30.9.2000.
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Kuva 16. Hanasaaren oraalimotoriikkakonferenssin
avasi Sotyn puheenjohtaja Matti Sillanpää.

Kuva 17. Valtiovallan tervehdyksen oraalimotoriikka
konferenssiin toi sosiaali- ja terveysministeri Maija
Perho.

Kuva 18. Hanasaaren konferenssin avausesitelmän
piti neurofysiologi Karin Edebol Eeg-Olofsson Uppsalan Akademiska sjukhusetista.

Kuva 19. Hanasaaren konferenssin toinen puhuja Ilona Autti-Rämö puhui samasta aiheesta kliiniseltä kannalta.
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Kuva 20. Matti Sillanpää auttoi Mary Häggiä teknisten laitteiden hallinnassa Hanasaaren konferenssissa.

Tavoitteena oli koota ja analysoida ajantasainen tieto Pohjoismaista sekä luoda pohja oraalimotoriikkaa koskevan moniammatillisen kuntoutus-, tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittämiselle.
Ohjelma koostui viidestä sessiosta. Niihin sisältyi kymmenen pyydettyä esitelmää, neljä maaraporttia, kymmenen tutkimusraporttia sekä lopuksi paneelikeskustelu, jonka tavoitteena oli luoda yhteiset pohjoismaiset linjat oraalimotoriikan kuntoutustoiminnalle.
Konferenssin yhteydessä järjestettiin laaja näyttely, johon osallistui yhdeksän
kotimaista yhtiötä sekä kaksi pienten vammaisryhmien suun terveydenhuollon asiantuntija- ja kuntoutuskeskusta, Ruotsista (Mun-H-Center, Göteborg)
ja Norjasta (TAKO-senteret, Oslo) ja lisäksi oraalimotorinen kuntoutuskeskus
Ruotsista (Tal & Svälj Center, Hudiksvall) (Kuvat 21-22).
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Kuva 21. Ruotsalaiset hammaslääkäri Bitte Ahlborg ja puheterapeutti Lotta Sjögreen esittelivät konferenssissa
Mun-H-Centerin apuvälineyksikön tuotteita.

Kuva 22. Ruotsalaiset hammaslääketieteen tohtori Martha Björnström ja puheterapeutti Anita McAllister tutustuivat konferenssin näyttelyyn.
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Konferenssin päätöspaneelissa pidettiin tärkeänä yhteisten tavoitteiden ja
strategioiden luomista oraalimotoriikan kuntoutustoiminnalle ja erityisen
tärkeänä yhteisten diagnostisten kriteereiden kehittämistä. Keskustelussa
kaivattiin myös tutkimustoiminnan kehittämistä ja toivottiin näyttöön perustuvaa tietoa oraalimotorisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta (kuva 23).

Kuva 23. Paneelikeskustelu Hanasaaren konferenssissa yhteispohjoismaisen oraalimotorisen kuntoutuksen kehittämisestä. Osanottajat vasemmalta johtava ylihammaslääkäri Jan Andersson-Norinder (Ruotsi), hammaslääketieteen tohtori Kari Storhaug (Norja), puheenjohtaja Matti Sillanpää ja erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Haavio (Suomi) sekä hammaslääkäri Pia Svendsen (Tanska).

Paneelikeskustelun päätteeksi perustettiin pohjoismainen ryhmä työstämään
ja kehittelemään keskustelussa esille tulleita ajatuksia. Puheenjohtajaksi valittiin professori Matti Sillanpää ja muiksi jäseniksi puheterapeutti Anita McAllister (Ruotsi), hammaslääketieteen tohtori Kari Storhaug (Norja) ja hammaslääkäri Pia Svendsen (Tanska). Sovittiin, että työryhmä esittelee ajatuksiaan seuraavassa pohjoismaisessa oraalimotoriikan konferenssissa, joka järjestetään lokakuussa 2002 Göteborgissa.
Matti Sillanpää toimitti konferenssin aineistosta 110-sivuisen kirjan: Sillanpää
M. Practices in Orofacial Therapy. Finnish Association for Orofacial Therapy,
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Helsinki Finland. Turku 2001. Kirja lähetettiin kaikille konferenssin osanottajille ja rahoittajille sekä aihepiirin kannalta tärkeimpiin kotimaisiin ja muihin
pohjoismaisiin kirjastoihin. Lisäksi kirja toimitettiin muutamiin lehtiin arvosteltavaksi. Professori Matti Iivanaisen kirja-arvostelu julkaistiin Suomen
Lääkärilehdessä ja professori Sinikka Pirisen Suomen Hammaslääkärilehdessä. Takana olivat työntäyteiset pari vuotta. Sotyn hallitus kokoontui Porvoossa keväällä 2001 analysoimaan saatuja kokemuksia ja suunnittelemaan
niiden pohjalta tulevien vuosien tarpeita ja niiden toteuttamista (Kuvio 3).

Kuvio 3.

Practices in orofacial therapy -kirjan nimilehti.

__________________________________________________________

Practices in Orofacial Therapy

__________________________________________________________

Edited by
MATTI SILLANPÄÄ
Department of Child Neurology, University of Turku Central Hospital, Finland

FINNISH ASSOCIATION FOR OROFACIAL THERAPY
______________________________________________________
Helsinki, Finland
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9.2. Toinen pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi
Toinen pohjoismainen oraalimotoriikan konferenssi järjestettiin 14–
15.10.2002 Göteborgissa yhteistyössä Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen, NFH:n (Nordisk Förening för Handikappatandvård och Oral Hälsa) sekä Göteborgissa toimivan pienten vammaisryhmien oraalimotoriikan
kuntoutuskeskuksen Mun-H-Centerin kanssa, joka viimeksi mainittu vastasi käytännön järjestelyistä. Konferenssin puheenjohtajana toimi johtava ylihammaslääkäri Jan Andersson-Norinder. Suomen orofakiaalisen terapian hallituksen edustajina olivat Marja-Leena Haapanen, Marja-Liisa Haavio
ja Sinikka Jäntti. Suomalaisia esitelmöitsijöitä oli kaksi: dosentti Marja-Leena
Haapanen ja hammaslääkäri Marjukka Koskimies. Konferenssin ohjelmaan
sisältyi muun muassa ensimmäisessä konferenssissa valitun yhteispohjoismaisen oraalimotoriikkatyöryhmän työskentelyn tulosten raportointi.

9.3. Kolmas pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi
Kolmas pohjoismainen oraalimotoriikkakonferenssi järjestettiin Oslossa 18–
19.10.2004. Konferenssin järjestelyistä vastasi NFH:n Norjan jaosto yhdessä Oslossa toimivan pienten vammaisryhmien suun terveydenhuollon asiantuntijaja kuntoutuskeskuksen (TAKO-senteret) kanssa. Konferenssin puheenjohtajana toimi hammaslääketieteen tohtori Kari Storhaug (TAKO-senteret, Oslon yliopisto). Konferenssiin osallistui Suomesta kolme yhdistyksen jäsentä.
Konferenssin ensimmäinen päivä oli omistettu yhteispohjoismaisesti kehitteillä olevan Nordic Orofunctional Test (NOT) -menetelmän esittelyyn. Menetelmä on kolmiosainen: NOT-S -lomake seulontaa varten, NOT 2 -lomake
oraalimotoriikan työryhmän käyttöön, NOT 3 -lomake tieteellistä tutkimusta
varten. Esittelyä seurasi keskustelua työryhmissä.
Konferenssin toisen päivän aiheena oli kuolaaminen. Ongelmaa pyrittiin kartoittamaan laaja-alaisesti sekä tuotiin esille eri Pohjoismaissa saatuja kokemuksia käytetyistä hoidoista. Hoitotoimenpiteistä olivat mukana muun
muassa botuliinihoidot, muut farmakologiset keinot, sylkirauhasten poisto
tai sylkirauhastiehyeiden aukon siirtäminen nieluun päin. Hoitojen eettinen
näkökulma oli myös mukana ohjelmassa. Puhujina olivat isäntämaan Norjan
edustajina professorit Reidun Förde ja Jan Olofsson, Ruotsista lääkäri Olle
Nylen sekä puheterapeutti Lotta Sjögren ja Tanskasta hammaslääketieteen
tohtori Merete Bakke.
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9.4. Opintomatkat Pohjoismaihin

9.4.1. Opintomatka Ruotsin Hudiksvalliin 15–16.10.1999
Opintomatkalle osallistui 18 yhdistyksen jäsentä. Matkan johtajana toimi
Matti Sillanpää.
(Kuva 24). Hudiksvall on pieni kunta Selkämeren rannalla, noin 300 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen. Hudiksvallin sairaalassa on vuodesta 1992 lähtien toiminut oraalimotoriikan kuntoutuskeskus Tal & Svälj Center. Keskuksen johtajana toimi tuolloin suomalaissyntyinen hammaslääkäri Mary Hägg
(Kuva 25), joka myöhemmin (vuonna 2007) julkaisi aihepiiristä väitöskirjansa
(Sensorimotor Brain Plasticity in Stroke Patients with Dysphagy: A Methodological Study on Investigation and Treatment). Keskuksen moniammatilliseen työryhmään kuului hammaslääkärin lisäksi puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Lisäksi useat sairaalan erikoislääkärit tukivat aktiivisesti keskuksen toimintaa asiantuntemuksellaan.

Kuva 24. Opintomatkalaisia Suomesta 15-16.10.1999 tutustumassa Hudiksvallin sairaalan yhteydessä toimivaan
Tal & Svälj Centeriin.
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Kuva 25. Tal & Svälj Centerin sukujuuriltaan suomalainen johtaja, hammaslääketieteen tohtori Mary Hägg.

Mary Hägg työryhmineen esitteli ensimmäisen vierailupäivän iltapäivällä keskuksen tilat ja kertoi keskuksen toiminnasta. Näimme myös joitakin videotallennuksia lapsi- ja aikuiskuntoutettavista, muun muassa miten aivohalvauspotilaita tutkittiin ja minkälaisiin kuntoutusohjelmiin päädyttiin. Castillo-Moralesin terapia oli muiden menetelmien ohella käytössä.
Seuraavana aamupäivänä sairaalan erikoislääkärit esittelivät omien spesialiteettiensa näkökulmasta rooliaan oraalimotorisessa kuntoutustoiminnassa.
Korvalääkäri Tom Ekstrand toimi aamupäivän tilaisuuden puheenjohtajana. Kaikissa puheenvuoroissa ilmeni sairaalan lääkärikunnan suuri arvostus
Mary Häggin johtamaa oraalimotoriikan kuntoutustoimintaa kohtaan, josta
monet potilaat olivat myös hyötyneet.

9.4.2. Opintomatka Osloon 28–29.9.2001
Opintomatkalle osallistui 12 yhdistyksen jäsentä Matti Sillanpään johdolla.
Matka suuntautui aikaisemmin mainittuun TAKO-senteretiin, jonka johtajana oli tuolloin Kari Storhaug. Vuonna 1993 perustettu keskus toimii Oslon yli42

opiston hammaslääketieteen laitoksen yhteydessä. Keskuksen moniammatilliseen työryhmään kuuluu useita hammaslääkäreitä, puhe- ja fysioterapeutti
sekä potilaan omat terapeutit ja muut lähihenkilöt. Asiakkaina ovat lähinnä
harvinaisiin vammaisryhmiin kuuluvat henkilöt. Kysymyksessä on valtakunnallinen asiantuntijakeskus, joka palvelee koko maata (Kuvat 26 ja 27).

Kuva 26. Opintomatkan 28-29.9.2001 kohde TAKO-senteret toimii Oslon yliopiston hammaslääketieteen laitoksen yhteydessä.

Kari Storhaug esitteli aluksi keskuksen toimitilat ja henkilöstön. Tämän jälkeen seurasi katsaus toiminnan aloittamisen taustoista sekä nykytoiminnan
ja tulevaisuuden suunnitelmien esittelyä. Hammaslääkäri Nina Skogedal jatkoi kertomalla tarkemmin keskuksessa hoidettavista potilaista ja heidän suun
alueen ongelmistaan. Seuraavana päivänä puheterapeutti Pamela Åsten esitteli käytössä olevia oraalimotoriikan kuntoutusmenetelmiä, joihin myös kuului Castillo-Moralesin orofakiaalinen regulaatioterapia.
Ensimmäisen opintomatkapäivän iltapäiväksi oli myös sovittu Espoon Hanasaaressa syyskuussa 2000 valitun yhteispohjoismaisen työryhmän kokous.
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Työryhmän tehtäväksi oli annettu työstää ensimmäisessä pohjoismaisessa
oraalimotoriikkakonferenssissa tulleita ajatuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi. Koska aloite yhteispohjoismaisesta työryhmästä oli lähtöisin Suomesta, kokousjärjestelyt tulivat myös Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen
hallituksen vastuulle.
Ongelmat priorisoitiin seuraavaan järjestykseen: syömisongelmat, kuolaaminen, puheentuotto ja hengitysongelmat. Arviointi- ja kuntoutustiimissä pitäisi olla edustettuna seuraavat ammattilaiset: foniatri tai korvalääkäri, lastenneurologi (lastenlääkäri tai neurologi), hammaslääkäri (oikomishoidon
erikoishammaslääkäri), puheterapeutti, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti ja opettaja tai muu koulun tai päivähoidon edustaja. Oraalimotorisen
kuntoutuksen organisointikysymykset päätettiin siirtää keskusteltaviksi Göteborgissa vuonna 2002 järjestettävään kokoukseen. Anita McAllisterin yksikössä oli tarkoituksena pitää yhdessä poliitikkojen ja sairaalahallinnon edustajien kanssa palaveri, jonka tuloksista hän lupasi informoida myöhemmin.

Kuva 27. Opintomatkan suomalaisia osanottajia isäntineen TAKO-senterissä Oslossa 28-29.9.2001. Vasemmalta
Marja-Liisa Haavio, Matti Sillanpää, tuntematon, Kari Storhaug, Päivi Malmi, Seija-Leena Rantala, Oili Tervo, Virpi Lehtonen ja Sinikka Jäntti.
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9.4.3. Opintomatka Göteborgiin 5–7.2.2010
Matkalle osallistui neljä yhdistyksen jäsentä puheterapeutti Ulla Strömin johdolla. Tavoitteena oli tutustuminen pienten vammaisryhmien suun terveydenhuollon asiantuntija- ja kuntoutuskeskuksen Mun-H-Centerin toimintaan
sen kahdessa eri toimipisteessä, joista toinen sijaitsee Göteborgin yliopiston
hammaslääketieteen laitoksen yhteydessä ja toinen Göteborgin ulkopuolella ”Lilla Amundön”-saarella sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa Ågrenskassa.
Tähän keskukseen oli vuonna 2001 valmistunut uusi rakennus Mun-H-Centerin toimintaa varten. Asiakkaina ovat lähinnä harvinaisiin vammaisryhmiin
kuuluvat henkilöt.
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10. Jälkisanat ja kiitokset
Oraalimotorinen kuntoutus on Suomessa kahdenkymmenen vuoden aikana
eriytynyt omaksi kuntoutuksen osa-alueekseen. Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys on omalta osaltaan ollut aktiivisesti mukana kehittämistyössä.
Kuolaamisongelmien hoitoon liittyvät haasteet antoivat aikoinaan sysäyksen etsiä uusia kuntoutuksen keinoja. Manuaaliset terapiat, joihin ei juuri liity sivuvaikutuksia, ovat tuoneet uuden näkökulman oraalimotoriikan koko
problematiikkaan. Tähän saumaan tuli 1980-luvun loppupuolella tietoa Castillo-Moralesin orofakiaalisesta regulaatioterapiasta, mikä antoi impulssin yhdistyksen perustamiseen ja aktiiviseen koulutustoimintaan.
Keskeiseksi kysymykseksi nousivat pian oraalimotorisen kuntoutuksen vaikuttavuuteen liittyvät seikat, joita yhdistyksen kahdenkymmenen vuoden aikana pohdittiin useissa kokouksissa. Myös pohjoismaisessa yhteistyössä pyrittiin paneutumaan juuri tähän problematiikkaan, mikä tosin monesta syystä on osoittautunut hankalaksi. On kuitenkin selvää, että tarvitsemme jatkuvaa kuntoutustoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvää tutkimusta.
Tämän historiikin kirjoittajat haluavat kiittää kaikkia niitä henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat olleet mukana käynnistämässä ja tukemassa yhdistyksen toimintaa.
Professorit Satu Alaluusua, Kaarina Haavikko ja Sinikka Pirinen sekä dosentti Reijo Ranta Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen lastenhammashoidon ja hampaiston oikomishoidon yksiköstä olivat alusta lähtien kiinnostuneita uudesta kuntoutusmenetelmästä ja tukivat hanketta asiantuntemuksellaan.
Suomen Hammaslääkäriseura ja silloinen toimistonjohtaja, VTM Taru Ohtola antoivat korvaamatonta apua järjestettäessä ensimmäistä Castillo-Moralesin regulaatioterapiaa koskevaa seminaaria keväällä 1990.
Lastenlinnan sairaalassa uudesta kuntoutusmenetelmästä kiinnostuneita olivat muun muassa puheterapeutti Virpi Lehtonen, foniatri Seija-Leena Rantala ja johtava fysioterapeutti Sinikka Westermarck, joista sittemmin tuli yhdistyksen ensimmäisen hallituksen jäseniä. Lastenlinnassa järjestettiin myös
useita oraalimotoriikkaa koskevia koulutus- ja kokoustilaisuuksia.
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Kehitysvammaliitto ja sen silloinen koulutuspäällikkö Jyri Juusti olivat aktiivisesti mukana perustamassa uutta yhdistystä. Liitto oli myös valmis antamaan
apuaan oraalimotoriikkaa koskevien koulutustilaisuuksien järjestämisessä.
Myös Rinnekoti-Säätiössä suhtauduttiin uuteen kuntoutusmenetelmään positiivisesti. Säätiön tiloissa järjestettiin yli kymmenen vuoden aikana useita
oraalimotoriikkaan liittyviä kokouksia.
Kielenkääntäjä Clas Feiringiä kiitämme lämpimästi asiantuntija-avusta.
Kiitokset kuuluvat myös kaikkien yliopistollisten keskussairaalapiirien orofakiaalista diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta antaville työryhmille ja niiden yksittäisille jäsenille, jotka veivät orofakiaalisen terapian asiaa eteenpäin
omilla työpaikoillaan ja antoivat asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhteiseen käyttöön lukuisissa koulutustilaisuuksissa.
Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen myöhemmät puheenjohtajat foniatri, dosentti Marja-Leena Haapanen, lastenneurologi, LKT Ritva Paetau ja
erikoishammaslääkäri, dosentti Sirpa Railavo sekä monet muut yhdistyksen
toisen vuosikymmenen hallituksen jäsenet ovat auliisti antaneet apuaan historiikin kirjoitustyön edistämiseksi. Suuret kiitokset myös kaikille niille yhdistyksen jäsenille, jotka omilla julkaisuillaan ovat olleet mukana kehittämässä
oraalimotorista kuntoutustoimintaa.
Historiikin valokuvat ovat valtaosin Marja-Liisa Haavion kokoelmista.
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Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys ry

HISTORIIKKI
1994 – 2014

Matti Sillanpää ja Marja-Liisa Haavio
Suun ja kasvojen alueen motoriset toiminnot häiriintyvät monissa synnynnäisissä kehityshäiriöissä, hankinnaisissa tautitiloissa ja tapaturmissa. Oraalimotoriikan häiriöt vaikuttavat monin tavoin potilaan kommunikaatioon, arkielämän toimintoihin ja elämänlaatuun.
Häiriöiden toteaminen, hoito ja kuntoutus kuuluvat keskeisenä osana lääketieteen usean
eri ammattilaisen toimintakenttään. Ehkä juuri hoidon ja kuntouttamisen jakautuminen
monen eri alan kesken on aiheuttanut sen, että mikään lääketieteen ala ei ole kokenut
oraalisia ongelmia omimmaksi työkentäkseen. Käytännön kuntoutustyössä tarpeet tulivat
kuitenkin yhä ilmeisimmiksi. Ajatus oraalimotorista kuntoutusta harjoittavien ammattilaisten yhteisestä organisaatiosta lähti liikkeelle tämän julkaisun tekijöiden aloitteesta
1990-luvun alussa. Aloitteellisuus johti Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen perustamiseen ja oraalimotoriikan häiriöiden nousuun kuntoutuksen merkittäväksi osaksi. Yhdistyksen alkutaipaleellaan järjestämistä koulutustilaisuuksista keskeisin oli vuonna 2000
pidetty pohjoismainen oraalimotoriikan konferenssi, jonka ansiokkaiden ja monipuolisten
esitysten pohjalta toimitettiin 110-sivuinen kirja.
Ehdotus Suomen orofakiaalisen terapian yhdistyksen alkutaipaleen kirjaamisesta syntyi
toiminnan jatkuttua vilkkaana kaksi vuosikymmentä. Kirjallisen ja kuva-aineiston kerääminen oli haasteellista, mutta toiminnan alkuvaiheen aktiivisten toimijoiden avulla voitiin
saada aikaan yhdistyksen historiaa lyhyesti mutta kohtuullisen hyvin kuvaava teos, jota
voi suositella kaikille orofakiaalisista toiminnoista ja niiden häiriöistä kiinnostuneille eri
alojen edustajille.

