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PÄÄKiRJoitUs LEDaRE

nätverksarbetets 
möjligheter
Till hur många nätverk hör du? Och hurdana är dina 
nätverk? Vem som helst som har samma mål eller 
likartad verksamhet kan bli medlem i ett nätverk. 
Också en organisation, dess aktörer eller den offent-
liga sektorn kan höra till ett nätverk. Nätverk uppstår 
i allmänhet som resultat av att förnya eller utveckla 
någon verksamhet, till exempel så att flera organisa-
tioner tillsammans ordnar något jippo och bildar nät-
verk med arrangörerna. I fortsättningen kan nätverket 
utvidga sig och nya aktörer ansluta sig till det.

Människor ansluter sig till nätverken på grund av 
likartade mål, men kunnande och utbyte av erfaren-
heter är nätverksarbetets kärnområden. Funktionella 
nätverk skapar verktyg för medlemmarnas bruk 
medan interna nätverk stärker organisationen.

I synnerhet föreningsnätverk består av lokala 
aktörer. Ofta deltar frivilliga. De frivilliga bildar nät-
verk, som ofta har en stark grund som aktörer på sitt 
område. I många lokala föreningar är det också bra 
att bilda nätverk med andra frivilliga och på det sättet 
dela med sig av eget kunnande och egen kunskap. 
Nätverk kan också skapas så att de främjar verksam-
hetskulturen och samarbetet exempelvis med hälso-
vården på orten. Nätverk har ett större inflytande än 
en ensam aktör. Nätverk kan således direkt påverka 
beslutsfattare.

Vem leder de nätverk som du hör till? Nätverk 
kan samtidigt ha flera ledare som verkar parallellt. 
Ledande av nätverk är koordinering, där man ordnar 
strukturer och skapar förutsättningar för aktörerna 
i nätverket. Ett att målen med att leda nätverk är 
dels att främja samarbetet och öppenheten mellan 
medlemmarna, dels att lära av varandra och utbyta 
kunnande. Jag har börjat koordinera ett nätverk för 
öppen rehabilitering tillsammans med en aktör i en 

annan organisation eftersom jag vill lära mig av 
sakkunniga i nätverket. Lyckat nätverksarbete 

innebär att alla lära sig något. Av nätverk kan 
man lära sig arbetsmetoder, växelverkan och 
till och med problemlösning. Nätverk ger 
också uppslag till nya idéer.

Trevliga nätverksstunder!

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Verkostotyöskentelyn 
mahdollisuudet
Kuinka moneen verkostoon sinä kuulut ja millaisia ovat 
sinun verkostosi?  Verkostoihin voi liittyä kuka vaan, 
joilla on sama tavoite tai samanlaista toimintaa.  Niihin 
voi kuulua myös järjestö, sen toimijat, julkinen sektori 
tai muu organisaatio.  Verkostot syntyvät yleensä jon-
kin toiminnan uudistamisen ja kehittämisen seurauk-
sena, vaikkapa siten, että useampi järjestö tempaisee 
tapahtuman koolle ja verkostoituu näiden toimijoiden 
kanssa.  Jatkossa verkostot voivat laajentua, ja niihin 
liittyy uusia toimijoita.

Ihmisiä verkostoihin vetää samansuuntaiset tavoit-
teet, mutta osaaminen ja sen jakaminen ovat verkos-
totyön ydinaluetta.  Toiminnalliset verkostot tuottavat 
työkaluja sen jäsenten käyttöön, kun taas sisäiset 
verkostot vahvistavat organisaatiota. 

Erityisesti yhdistyksien verkostoihin kuuluu pai-
kallisia toimijoita. Usein mukana on vapaaehtoisia. 
Vapaaehtoiset muodostavat verkoston, jolla usein on 
vankka perusta alueensa toimijana. Monissa paikal-
lisissa yhdistyksissä onkin hyvä verkostoitua muiden 
vapaaehtoisten kanssa ja siten jakaa omaa osaamis-
taan ja tietoaan.  Verkostoja voidaan muodostaa myös 
siten, että ne edistävät toimintakulttuuria ja yhteistyötä 
esimerkiksi alueen terveydenhuollon kanssa. Ver-
kostoilla on suurempi vaikutusvalta kuin yksittäisellä 
toimijalla, joten verkostot voivat vaikuttaa suoraan 
päätöksentekijöihin.

Kuka johtaa verkostoa johon kuulut?  Verkostoilla 
voi olla samaan aikaan useita johtajia, jotka toimivat 
limittäin. Verkostojen johtaminen on koordinaatiota, 
jossa järjestetään rakenteet ja luodaan edellytykset 
verkoston toimijoille. Verkostojen yhtenä johtamisen 
tavoitteena on edistää jäsenten yhteistyötä ja avoi-
muutta ja toisaalta oppia ja jakaa osaamista. Alan 
koordinoida avokuntoutuksen verkostoa toisen järjes-
tön toimijan kanssa, koska haluan oppia verkoston 
asiantuntijoilta.  Onnistuneessa verkostotyös-
kentelyssä kaikki oppivat jotain. Verkostoilta voi 
oppia sen työskentelytavoista, vuorovaikutuk-
sesta tai vaikkapa ongelmien ratkaisuista ja 
ideoinnista.

Mukavia verkostoitumisen hetkiä!

Anne Porthén
toiminnanjohtaja 
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PuHEEnJOHTAJAn
PALSTA

Olen viime aikoina tuonut usein esille sen, miten hyvin liiton 
toiminta kehittynyt. Siihen on ollut monta syytä: olemme saa-
neet yhdistyksiin uusia aktiivisia toimijoita, uusia toimintaryh-
miä on perustettu todennäköisesti ennätystahtiin, käynnistet-
tiin Itä-Suomen aivovammayhdistys ja liiton keskustoimiston 
toiminta on vakiintunut entistä paremmalle tasolle.

Tänä vuonna liiton toiminnassa tapahtuu taas uutta. 
Aivan pian liiton toimistoon palkataan kokopäivätoiminen 
järjestösihteeri. Hänen tehtävänkuvansa on monipuolinen ja 
hänen roolinsa on tärkeä. Järjestösihteerin tehtäviin kuuluvat 
erityisesti ne monenlaiset rutiinityöt, joiden parissa asi-
antuntijatehtävissä toimivien työntekijöiden aikaa on 
kulunut liian paljon. Sihteerin tehtävänä on pitää 
huolta siitä, että meidän asiantuntijamme voi-
vat käyttää entistä paremmin aikansa heidän 
erikoisosaamistaan vaativiin tehtäviin. Olen 
varma siitä, että tällä tavalla liiton toiminta 
kehittyy edelleen asiantuntijajärjestönä.

Liiton asiantuntemusta edesauttaa myös 
se, että työntekijät opiskelevat lähes tulkoon 
koko ajan. Kun ammatillinen osaaminen kas-
vaa, myös toiminnan taso nousee. 

Vielä on mainittava erikseen yksi 
liiton toimintaa vakiinnuttava 
piirre. Se on liiton talous. Pari 
vuotta sitten aloittanut toimin-
nanjohtaja on saanut talou-
den sellaiseen kuntoon, ettei 
koko ajan tarvitse miettiä, 
mistä se raha milloinkin 
otetaan ja mistä pitää 
säästää tänään, jotta 
huomisestakin selvittäi-
siin. 

Meillä menee nyt 
hyvin – toivottavasti 
tilanne jatkuu saman-
laisena. 

Heikki Harri 
puheenjohtaja  

Jag har på sista tiden ofta lyft fram att förbundets verksam-
het har utvecklats så väl. Orsakerna till det har varit många: 
vi har fått nya aktiva aktörer till förbundet, sannolikt på 
rekordtid har nya verksamhetsgrupper bildats och verksam-
heten i förbundets centralbyrå har uppnått en bättre nivå än 
tidigare.

I år händer och sker det återigen nytt i förbundets 
verksamhet. Alldeles snart får vi en heltidsanställd organi-
sationssekreterare till förbundets byrå. Hennes uppgifter 
kommer att vara mångsidiga och hennes roll är viktig. Till 

organisationssekreterarens uppgifter hör i synnerhet flera 
rutinuppgifter, som våra sakkunniga har lagt ner 

alltför mycket tid på. Till sekreterarens uppgifter 
hör att se till att våra sakkunniga på ett bättre 
sätt än tidigare kan använda sin tid för uppgifter 
som kräver deras specialkompetens. Jag är 
övertygad om att förbundet på det här sättet 
ytterligare utvecklas som en sakkunnigorga-
nisation.

Sakkunskapen i vårt förbund främjas av 
att de anställda utbildar sig så gott som hela 
tiden. Då det yrkesmässiga kompetensen 

växer, stiger också nivån på verksamheten.
Jag vill ytterligare nämna något som 

stabiliserar verksamheten i förbun-
det. Det är förbundets eko-

nomi. Verksamhetsledaren 
som började på förbundet 
för ett par år sedan har fått 
ekonomin i sådant skick 
att vi inte hela tiden måste 
fundera på varifrån vi ska ta 
våra pengar och vad vi kan 
spara på för att också klara 
av morgondagen.

Det går bra för oss nu 
– förhoppningsvis fortsätter 
situationen på samma sätt.

Heikki Harri
ordförande

 

Uutta työvoimaa 
toimistolle

Ny arbetskraft
på byrån
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Kuntoutus määritellään suunnitelmal-
liseksi toiminnaksi, jonka tavoitteena 
on auttaa ihmistä selviytymään arjen 
eri tilanteissa. Se perustuu kuntoutu-
jan ja kuntouttajan yhdessä laatimaan 
suunnitelmaan.

– Sopeutumisvalmennus on 
kuntoutusta. Se auttaa ihmistä jäsen-
tämään omaa elämäntilannettaan ja 
toimimaan tavoitteidensa saavuttami-
seksi, Hely Streng tiivistää.

Sopeutumisvalmennus on suoma-
lainen kuntoutusmuoto, jolla tuetaan 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
henkilöiden sekä heidän läheistensä 
elämänhallintaa. Vammaisjärjestöt ovat 
toteuttaneet sopeutumisvalmennus-
kursseja jo 40 vuoden ajan. Eri järjestöt 
ovat tuoneet kokonaisuuteen oman 
jäsenistönsä näkövinkkelin. 

– Sopeutumisvalmennus on ver-
sonut järjestöjen omasta toiminnasta 
hyvien käytäntöjensä kautta lakisäätei-
seksi kuntoutukseksi. 

Sopeutumisvalmennuksessa on 
sen alkuajoilta lähtien ollut keskeisenä 
ryhmämuotoisuus ja sen kautta saata-
va vertaistuki. 

– Kerrotaan, että ensimmäisillä ker-
roilla ryhmän käyttöä kuntoutuksessa 
kokeiltiin ihan sattumalta. Koska koke-
mukset tästä olivat kiistatta positiivisia 
ja jopa odotettua parempia, vakiinnutti 
ryhmämuotoisuus asemansa sopeutu-
misvalmennuksen perusrakenteena.  

Toimijoiden yhteistyötä 

Sopeutumisvalmennus ei ole ylhäältä 
annettua, vaan siinä kuntoutuja näh-
dään aktiivisena ja omaan elämäänsä 
vaikuttavana asiantuntijana. 

– Kuntoutusalan ammattilainen tuo 
prosessiin oman ammatillisen tietämyk-
sensä ja kuntoutuja oman kokemuksel-

lisen asiantuntijuutensa. 
Sopeutumisvalmennuksessa ei 

auteta vain vammautunutta tai sairas-
tunutta, vaan huomioon otetaan koko 
perhe.

– On tärkeää, että kaikki perheen-
jäsenet voivat osallistua tarpeittensa 
mukaan.

Sopeutumisvalmennuksen tär-
keitä elementtejä ovat yhteistöllisyys, 
voimaantuminen ja onnistuminen. 
Yhteisöllisyys viittaa ihmisten väliseen 
vuorovaikutukseen ja toimintaan. Voi-
maantumisella tarkoitetaan prosessia, 
jossa ihminen kipuaa pois avuttomuu-
desta ja alkaa uskoa saavansa aikaan 
toivomiaan muutoksia omassa elämäs-
sään. Onnistumisen elämyksiä syntyy, 
kun ihminen huomaa olevansa oman 
elämänsä herra, arvokas ja muille tärkeä. 

Tänään ja huomenna 

Tämän päivän sopeutumisvalmennus 

on asiakaslähtöistä, kokonaisvaltaista 
ja moniammatillista ryhmämuotoista 
kuntoutusta. 

– Sopeutumisvalmennuksessa 
tavoitteena on käsitellä sairauden tai 
vamman tuomia haasteita kokonais-
valtaisesti inhimillisyyden eri puolilta. 
Psyykkinen hyvinvointi, jaksaminen ja 
elämänhallinta ovat keskiössä. 

Tulevaisuudessa sopeutumisval-
mennukseen etsitään tarpeen mukaan 
uusia alueita ja hylätään ne, jotka eivät 
enää täytä tarkoitustaan. 

– Keskustelua tarvitaan, jotta 
sopeutumisvalmennus kehittyisi, mutta 
samalla säilyttäisi siihen keskeisesti 
kuuluvat elementit, sisällöt ja menetel-
mät. Sopeutumisvalmennus erottuu 
jatkossakin muusta kuntoutuksesta ja 
säilyttää omaleimaisuutensa. 

Teksti: Pia Warvas
Kuva: Heidi Kokko

Suomalaisen
kuntoutuksen oivallus

Hely Streng luennoi sopeu-
tumisvalmennuksesta Aivo-
vammaliiton Elämä jatkuu 
–seminaarissa Jyväskylässä.

- Sopeutumisvalmennus on suomalaisen 
kuntoutuksen oivallus, kertoo psykoterapeutti 
ja perheterapeutti Hely Streng.
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– Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus 
lähtevät asiakkaan omista tavoitteista ja 
tarpeista. Maksajataho, eli esimerkiksi 
Kela tai vakuutusyhtiö, määrittää raamit 
ja vastaa kustannuksista, kertoo mark-
kinointikoordinaattori Saila Pajuniemi 
Kuntoutuskeskus Kankaanpäästä

Joskus on haastavaa löytää ne, 
jotka kuntoutuksesta hyötyisivät, 
vaikka avun tarvitsijoita luultavasti onkin 
paljon. Ongelmana on, että vammau-
tuneet tai sairastuneet henkilöt eivät 
aina tiedä, minkälaista kuntoutusta on 
tarjolla.  Olisi tärkeää, että asiakas voisi 

hyödyntää kaiken saatavissa olevan 
avun, jolla parantaa toimintakykyään ja 
arjessa selviytymistään.

Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä 
toimii kuntoutustoimisto, jonka työnte-
kijöille voi pirauttaa ja kysyä apua kun-
toutukseen liittyvissä asioissa. Sieltä 
neuvotaan, miten haetaan ja minkälai-
nen kurssi tai yksilöllinen jakso sopisi 
parhaiten. Samalla opastetaan, mitä 
hakemuksessa kannattaa korostaa ja 
miten tuoda esille arjen haasteet niin, 
että ne otettaisiin valintaprosessissa 
mahdollisimman kattavasti huomioon. 

Sopeutumisvalmennus- 
kurssista apua arjen haasteisiin 

– Kelan kuntoutusta haetaan 
täyttämällä kuntoutushakemus ja 
toimittamalla se Kelaan. Hakemuksen 
liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, 
josta kuntoutustarve käy ilmi. Siksi on 
tärkeää, että jo lausunnossa listataan 
kaikki ne arjen haasteet, joihin toivo-
taan vastauksia. Yleisin syy hylätyille 
hakemuksille on se, ettei B-lausunto 
ole tarpeeksi kattava. Lääkärikään 
ei aina tiedä, että minkälaisia asioita 
kuntoutusta puoltavassa lausunnossa 
tarvitaan. Sen vuoksi on hyödyksi, jos 
asiakkaat osaavat kertoa selkeästi 
arjen haasteistaan lääkärille. 

Pajuniemi toteaa, että aivovammai-
silla ihmisillä voi joskus olla ongelmia 
sekä lomakkeen täyttämisessä että 
kuntoutustarpeen kuvaamisessa. 

– Jos toimintakyvyn ongelma on 
kognitiivinen, voi olla haastavaa kuvailla 
omia oireitaan ja tarpeitaan kattavasti. 
Myös oiretiedostamattomuus tuo omat 
vaikeutensa.

Moniammatillinen tiimi tukena 

Kuntoutuskeskus Kankaanpään aivo-
vammakurssit ovat ryhmäkuntoutusta, 
joten niillä on etukäteen huolellisesti 
suunniteltu ohjelma.

– Ohjelma sisältää sekä liikunnalli-
sia ryhmiä että eri ammattihenkilöiden 
vetämiä tietopohjaisia ryhmäkeskus-
teluita.  Jokaiselle laaditaan yksilölliset 
tavoitteet, joiden toteutumista arvioi-
daan päätösjakson lopussa, kertoo 
aivovammakuntoutuksesta vastaava 
fysioterapeutti Kati Raittila.  

Kuntoutuksesta saatava anti riippuu 
siitä, mihin apua haetaan ja tarvitaan.

– Meillä on moniammatillinen tiimi, 
johon kuuluu fysioterapeutti, erikois-
lääkäri, sairaanhoitaja, sosionomi ja 
toiminta-, seksuaali- ja puheterapeutit 

SOPEuTuMinEn

Kuntoutuskeskus Kankaanpää järjestää aivo-
vammaisille ihmisille yksilöllistä kuntoutusta ja 
sopeutumisvalmennuskursseja. Kuntoutuksen 
maksajana voi toimia esimerkiksi Kela tai oma 
vakuutusyhtiö.

Kati Raittila 
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sekä psykologi. Vastauksia saa heidän 
kaikkien erikoisalaltaan arjen ongelma-
kohtiin. Lisäksi kuntoon voidaan hoitaa 
kuljetusasiat tai työhön tai eläkkeelle 
hakeutumiseen liittyvät seikat, Raittila 
listaa.

Pajuniemi muistuttaa, että esimer-
kiksi elämäntapoihin liittyvien luentojen 
opit edistävät omaa hyvinvointia vam-
man ja sairauden kanssa. Lääkärien 
kanssa käydyt keskustelut voivat avata 
solmuja. Erityisen tärkeää on muilta 
samojen asioiden kanssa painivien 
kanssa käydyt keskustelut. Vertaistuki 
onkin monen kurssilla olleen mielestä 
tärkeää antia.

– Osallistujat solmivat joskus 
elinikäisiä ystävyyssuhteita. Tämä on 
kursseilta saatavaa plussaa. 

Vertaistuki toteutuu erityisesti 
väliajoilla vapaamuotoisissa keskus-
teluissa. Kuntoutuskeskuksessa on 
esteetön, valaistu lenkkipolku, joka 
kulkee mukavaa kangasmaastoa pitkin. 
Myös frisbeegolfia voi kokeilla, pulah-
taa järveen tai istua laavulla ja viettää 
maukkaita hetkiä grillikatoksessa. Si-
säliikunnaksi on tarjolla muun muassa 
keilausta. Keilahalli on suunniteltu apu-
välineineen niin, että hyvinkin vaikea-
vammainen voi keilapalloon tarttua. 

– Ja tärkeää on myös ruoka! Täällä 
keittiö tarjoaa aivan mahtavaa purta-
vaa, Pajuniemi kertoo. 

Täytä hakulomake huolellisesti 

Kursseille hakeutumisen tärkein perus-
te on tarve. Seuraava askel on varata 

aika omalle lääkärille. Vastaanotolle 
kannattaa ottaa mukaan sekä tieto 
siitä, mille kurssille toivoisi pääsevänsä 
että kurssi-ilmoitus. Asiakas kertoo 
lääkärille tarvitsevansa B-lausunnon. 
Lääkärin kanssa kannattaa käydä läpi 
seikat, jotka lausuntoon on järkevää 
kirjata.

– Kirjauksien kannattaa olla 
mahdollisimman konkreettisia, kuten 
”en saa paitaa päälle, mutta haluaisin 
pystyä pukeutumaan omatoimisesti”, 
tai ”en kykene asioimaan kaupassa 
omatoimisesti, koska - - ja haluaisin 
tähän tukea”, Pajuniemi opastaa.

Kun lausunto on plakkarissa, 
täytetään kuntoutushakemus. (Har-
kinnanvaraiseen kuntoutukseen Kelan 
lomake KU 132 tai vaativaan lääkin-
nälliseen kuntoutukseen lomake KU 
104). Aikaisemmin vaikeavammaisen 
kuntoutus –nimiselle jaksolle pääsevän 
on pitänyt saada vaikeavammaisen 
hoitotukea. Tämän vuoden alusta 
alkaen vaikeavammaisen kuntoutus on 
muuttunut vaativaksi lääkinnälliseksi 
kuntoutukseksi. Se ei enää perustu 
saataviin tukiin, vaan toimintakyvyn ja 
arjessa suoriutumisen rajoitteisiin. Kun 
julkisessa terveydenhuollossa on todet-
tu vamma ja määritelty, että kuntou-
tuksesta on hyötyä, voi alle 65-vuotias 
hakea vaativaa lääkinnällistä kuntou-
tusta. Harkinnanvaraista kuntoutusta 
voi puolestaan hakea, mikäli vaativan 
lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit 
eivät täyty. 
Lomakkeeseen kirjataan yksityiskoh-
taisesti:

– perustiedot
– syyt, miksi kurssille toivoo pääse-

vänsä
– kerrotaan konkreettisesti, minkälais-

ta apua kuntoutuksesta toivotaan 
– merkitään kuntoutuspaikkatoive, 

kurssin nimi ja numero ja 
– allekirjoitetaan lomake ja lähete-

tään se B-lausunnon kanssa Kelan 
toimistoon.  

– Jos kuntoutuja haluaa tiettyyn 
paikkaan, hänellä on siihen oikeus. 
Kuntoutuja saa siis valita itse paikan 
tarjolla olevista vaihtoehdoista, Pajunie-
mi muistuttaa.

Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä 
aivovamman saaneiden sopeutumis-
valmennuskurssi kestää yhteensä 10 
vuorokautta, ja se jaetaan kahteen 
viiden vuorokauden jaksoon. Omainen 
tai läheinen on mukana ensimmäisen 
jakson kaksi ensimmäistä ja jälkim-
mäisen jakson kaksi viimeistä päivää. 
Kela kustantaa tämän osuuden, jos se 
on kirjattu B-lausuntoon ja kuntoutus-
päätökseen. Jos omainen haluaa olla 
mukana koko kurssin ajan, on sekin 
mahdollista, mutta ylimääräiset päivät 
on maksettava omasta rahapussistaan. 

Vammautuneelle ihmisille itselleen 
koko kurssi on Kelan maksusitou-
muksella maksuton. Matkakorvaukset 
haetaan jälkikäteen Kelalta. Jos on jo 
valmiiksi Kela-taksin asiakas, sitä voi 
käyttää myös kuntoutuskurssimatkoilla. 

Tänä vuonna Kankaanpäässä 
järjestetään kaksi aivovammakurs- 
sia, joista ensimmäinen on lehden 
ilmestymisaikana parhaillaan menos-
sa. Jälkimmäinen kurssi, kurssinu-
meroltaan 60736, järjestetään 12.9. 
– 16.9.2016 (ensimmäinen jakso), ja 
6.8. – 10.2.2017 (jälkimmäinen jakso). 
Kurssille voi hakea milloin vain, mutta 
viimeistään kaksi kuukautta ennen sen 
alkamista. Kurssille mahtuu mukaan 
10 kuntoutujaa ja 10 omaista, joten 
paikkoja on rajoitetusti. Yksilölliseen 
kuntoutukseen voi hakea ja päästä 
milloin vain ympäri vuoden.

Kun kuntoutujat on valitettu, 
lähetetään jokaiselle kotiin tietopaketti 
kuntoutukseen liittyvistä tärkeistä asi-
oista sekä lisäpalveluista. Lisämaksusta 
saa esimerkiksi yhden hengen huoneen 
tai voi varata asiapitoisen osuuden 
kylkeen erilaisia hemmotteluhoitoja.  

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas, Saila Pajuniemi 

SOPEuTuMinEn

Saila Pajuniemi
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– Näimme neljä vuotta sitten Aivoituk-
sessa ilmoituksen, että Rauhalahdessa 
järjestetään perhekurssi. Etsimme lisä-
tietoa liiton nettisivuilta ja löytämämme 
tiedon innoittamana päätimme hakea 
kurssille, Osmo Pennanen ja Kirsti 
Savolainen kertovat. 

Molemmat totesivat kurssilla ollees-
saan, että tämä on hyvä juttu, tällaises-
ta kurssista saa paljon irti. 

– Perhekurssilla oli luentoja, yh-
dessä tekemistä, aivovamman kanssa 
elämiseen liittyviä ryhmätöitä  ja sekä 
lapsille että aikuisille räätälöityä omaa 
ohjelmaa. Kun lapsia varten oli omat 
ohjaajat, saimme me aikuisetkin aikaa 
olla yhdessä keskenämme. Lisäk-
si teimme retken rannalle, kertoilee 
Osmo.

Perhekurssin aikana nuorin perheen 
lapsista oli 1,5-vuotias, keskimmäinen 
12,5-vuotias ja vanhin täysi-ikäisyyden 

kynnyksellä. Vanhimman tyttären mu-
kana kurssilla oli myös hänen silloinen 
poikaystävänsä.

– Kurssilta sai paljon tukea ja oh-
jeita omaan jaksamiseen, mutta kuuli 
siellä myös pelottavia asioita. Minulle 
on pysäyttävimpänä jäänyt mieleen 
tieto siitä, että aivovammaisen ihmisen 
elinajanodotus on vammatonta ihmistä 
lyhyempi. Se oli pelottavaa kuultavaa 
– etenkin meitä naisia se kauhistutti. 
Heräsi ajatus, että hei, mitäs nyt, mites 
meille nyt käy, Kirsti muistelee. 

Luennoista positiivisena on erityi-
sesti jäänyt mieleen ihmisen sosiaali-
siin verkostoihin paneutuminen. Sen 
sijaan muita aiheita turhempana Osmo 
ja Kirsti pitivät aivovammaluentoa, 
sillä sopeutumisvalmennuskurssille 
mentäessä perusasiat aivovammoista 
ovat jo useampien osallistujien hallus-
sa – sopeutumisvalmennukseenhan 

hakeudutaan vasta sitten, kun ollaan 
tilanteessa, johon on sopeuduttava. 

– Itselleni jäi vahvasti mieleen, 
että kun aivot vammautuvat, saat-
taa ihminen ikään kuin vanhentua ja 
olemus muuttua. On kuitenkin paljolti 
itsestä kiinni, että miten elämä jatkuu. 
Oma aktiivisuus on avainasemassa; 
jos kuntoutusta ottaa vain passiivisesti 
vastaan, ei siitä ole juurikaan hyötyä, 
Osmo pohtii. 

– Kyllä näiden aivovammojen kans-
sa pärjää, kun on huumori mukana. Pi-
tää osata tarvittaessa nauraa itselleen, 
muuten elämä käy liian rankaksi, Kirsti 
täydentää. 

Osmo ja Kirsti kertovat, että so-
peutumisvalmennuskurssin parasta 
antia oli erilaisten elämänkokemusten 
ja selviytymistarinoiden kuuleminen – 
vertaistuki, jota saivat niin vanhemmat 
kuin lapsetkin. 

SOPEuTuMinEn

Sopeutumisvalmennuksesta 
tietoa ja tukea 
Kirsti Savolaisella ja Osmo 
Pennasella on molemmilla 
aivo- ja retkahdusvamma. 
Osmo vammautui vuosia 
aiemmin kuin vaimonsa, 
mutta hänellä aivovamma 
diagnosoitiin myöhemmin. 
Eväitä uuteen elämäntilan-
teeseen he ovat saaneet 
muun muassa Aivovam-
maliiton perhekurssilta. 
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Auttaessaan saa itsekin apua

Osmo on saanut aivovamman kahdes-
sa onnettomuudessa. Toinen tapahtui 
vuonna 1982 ja toinen 1996. Aivovam-
madiagnoosin hän sai kuitenkin vasta 
2010.

– Siihen asti kukaan – en edes 
minä – oikein tiennyt, että mistä oudot 
oireeni johtuivat. 

Kirsti oli kolarissa vuonna 2005. 
Hän sai diagnoosin vuotta ennen mies-
tään eli vuonna 2009.

– Menihän sitä minunkin tapaukses-
sani muutama vuosi ihmetellessä, että 
mikä minua vaivaa. Ensiksi minua yritet-
tiin korjata fysioterapialla, sitten milloin 
milläkin, kunnes viimein sain oikean diag-
noosin ja sen myötä oikeanlaista apua. 

Lisäksi yhdellä Kirsin ja Osmon lap-
sista on myös kolarissa saatu aivovam-
ma ja toisella aivopainetauti. 

– Keskimmäinen tyttäremme oli 
kevyenliikenteenväylällä pyöräilemässä, 
kun moottoripyörä ajoi hänen päälleen. 
Koska siellä oli moottoripyörillä ajo 
kiellettyä, ei hän osannut varautua täl-
laiseen mahdollisuuteen lainkaan. Hän 
lensi pöpelikköön ja iski päänsä kiveen. 
Hänellä oli kyllä kypärä, mutta sen hih-
na oli huonosti kiinni, Kirsti kertoo. 

Oman perheen tilanteen inspi-
roimana perhe päätti perustaa toimin-
taryhmän silloiseen asuinpaikkaansa 
Outokumpuun. 

– Pääsin vihoin eläkkeelle vuonna 
2011. Olin jo aiemmin ajatellut, että 
koska itse olen saanut vertaistukea 
ja apua, haluaisin tarjota sitä voimieni 
mukaan myös muille aivovammaisille 
ihmisille. Niinpä perustin toimintaryh-
män. Useimmiten kokoonnuimme 
yhden ennalta sovitun teeman ympä-
rille ja keskustelimme siitä. Aina, kun 
tapaisi muita aivovammaisia ihmisiä, 
sai kokoontumista myös elintärkeää 
vertaistukea. Ajattelin, että jos pystyn 
auttamaan muita, autan samalla itseä-
ni, Osmo kertoo. 

Ryhmässä kävi vetäjät mukaan 
lukien kymmenkunta ihmistä säännöl-
lisesti. Kun Osmo ja Kirsti muuttivat 
Outokummusta Joensuuhun, otti 
ryhmän vetovastuun toinen henkilö. 
Ryhmä siis elää ja voi hyvin, vaikka 
perustajat muuttivatkin toisaalle. Nyt 
Osmo ja Kirsti käyvät ehtiessään Jo-
ensuun toimintaryhmässä, joka kuuluu 
vastaperustettuun Itä-Suomen aivo-
vammayhdistykseen. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas  

Merja Tapio aloitti Aivovammaliiton 
järjestösihteerinä helmikuun puolivä-
lin tienoilla. Merja on kouluttautunut 
johdon sihteeriksi ja hänellä on mittava 
työkokemus vammaiskentältä.

– Lisäksi harrastan järjestötyötä 
toimimalla Leijonaemoissa – olen siis 
vammaisen, joskin jo aikuistuneen,  
lapsen äiti, Merja kertoo.

Aivovammaliitossa Merjan työkenttä 
on moninainen. Hän muun muassa 
huolehtii asiakaspalvelusta ja puhelin-
vaihteesta, hoitaa esite- ja tuotetilauk-
sia, ylläpitää jäsenrekisteriä ja jäsenasi-
oita sekä tekee taloushallinnon tehtäviä. 

– Haluan olla muiden toimihenki-
löiden taustavoima ja yhteyshenkilö. 
Hoidan kaikki mahdolliset toimiston 
juoksevat asiat. Juolahti mieleesi sitten 
mitä tahansa, minuun voit ottaa yh-
teyttä. Olen luonteeltani palvelualtis ja 
avoin ihminen.

Lapista Lohjan kautta Helsinkiin 
kotiutunut nainen harrastaa vapaa-

SOPEuTuMinEn

Nettisivu-uudistuksen vuoksi alkuvai-
heessa Lukijaraatiin 4/15 kommentoi-
neiden vastaukset eivät valitettavasti 
tulleet läpi. Pahoittelut turhaan vastan-
neille. Vika huomattiin ja korjattiin on-
neksi nopeasti, joten vastaisuudessa 
Lukijaraati toimii yhtä juohevasti kuin 
aikaisemminkin. 

Muutamia vastauksia tuli kuitenkin 
läpi. Näiden perusteella juttujen Top 
kolme muodostui seuraavasti: 1) Lyhyt 
oppimäärä kulttuurista (Joose Tamme-
linin haastattelu), 2) Kukoistava roma-
nikulttuuri (Ossi Blomeruksen haastat-
telu) ja 3) Tarvitsetko kulttuurikaveria 
(kulttuurikaveritoiminnan esittely). 

Vakiopalstoista mieluisimmaksi 
valittiin pääkirjoitus ja yhdistysosion 
suosituimman tittelin nappasi aivoviikon 
tapahtumia esitellyt ”Aivoviikko kuvin”. 

Yhteystietonsa jättäneiden kesken 

arvotun palkkion voitti Minja Sihvonen.
Autathan meitä jälleen kehittämään 

lehteä entistäkin paremmaksi ja käy 
kertomassa mielipiteesi nettisivuilla 
aivovammaliitto.fi olevan Lukijaraadin 
kautta!

Teksti: Pia Warvas 

Lukijaraadin satoa 

Saanko esitellä: Merja Tapio! 

aikanaan järjestötoiminnan lisäksi 
ryhmäliikuntaa. 

– Aloitan työni intopiukeana! Odo-
tan, että opin tuntemaan uusia ihmisiä 
ja pääsen antamaan oman panokseni 
ja näkemykseni aivovammatyöhön.

Merjan tavoitat sähköpostitse osoit-
teesta merja.tapio@aivovammaliitto.fi ja 
puhelimitse numerosta 050 408 7095

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

Tulossa
toukokuussa suuri jäsenkysely –

 tarkkailethan postiasi!
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samalla henkilökohtaisen avustajan 
tarvetta.  Tartuin heti tarjoukseen. Vuosia 
vammautumisen ja henkilökohtaisen 
avustajan hakemisen välillä kului reilut 20 
vuotta. En olisi heti vammauduttuani ol-
lut moiseen valmis, sillä sopeutumiseen 
ja aivovamman hyväksymiseen meni 
melko pitkään, Sari Suomalainen kertoo.

Ensimmäinen avustaja oli toimin-
taterapeuttiopiskelija. Hän työskenteli 
Sarille vuoden. Sen jälkeen todettiin, 
etteivät avustajan ja avustettavan aika-
taulut sovi yhteen parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Suurimmaksi syyksi tälle 
Sari arvelee liian suurta ikäeroa ja sen 
mukanaan tuomaa erilaista maailman-
kuvaa. Toisen kokeilun jälkeen hän 
alkoi etsiä avustajaa itse.

– Turussa toimii Avustajakeskus, 
joka hoitaa henkilökohtaisten avustajien 
työpaikkailmoittelun. Pyysin paikkaa 
hakeneista 5 – 6 haastatteluun. Olin 
jo valintani tehnyt, kunnes viimeise-
nä haasteltavana luokseni saapui 
Johanna Sirviö. Hänet tavattuani 
muutin alustavaa päätöstäni ja päädyin 
häneen. Aivovammaiselle ihmisille pitkät 
haastattelumaratonit voivat olla uuvutta-
via, joten olisin ollut valmis valitsemaan 
jo ennen kuin olin kaikkia kandidaatteja 
tavannutkaan. Monta ihmistä haasta-
tellessa voi myös mennä sekaisin, että 
kuka loppujen lopuksi sanoi mitäkin ja 
kuka oikeastaan olikaan kuka.

Sari kuvailee, että Johannan kanssa 
kolahti heti. He ovat suunnilleen saman 
ikäisiä, joka sekin on etu.

– Kuten olin jo aiemmin kokenut, 
huomattavasti itseäni nuorempi avus-
taja voi ajatella asioista eri tavoin kuin 
minä, mutta toisaalta en osaisi ”komen-
taa” vuosia minua iäkkäämpää ihmistä 
– enkä minä tarvitse paapojaa tai toista 
äitiä, vaan ihmistä, joka avustaa ja pa-
tistaa minua tarttumaan toimeen arjen 
askareissa.

Rinnallakulkija arjessa 
Henkilökohtainen avustaja käy Sarin 
luona kahdesti viikossa ja on kerrallaan 
viisi tuntia. Kuukausityötunteja kertyy 
hänen avustamisestaan 40. Henkilö-
kohtaisen avustajan toimenkuva on 

Sari Suomalainen sai aivovamman 
helmikuussa 1987 ajettuaan kolarin re-
kan kanssa. Henkilökohtaista avustajaa 
hän haki kuitenkin vasta vuonna 2013. 

– Kotikaupungissani Turussa kulje-
tuspalvelukortti pitää uusia vuosittain. 
Kun sen uusimisen vuoksi sosiaali-
työntekijä kävi kotonani, tiedusteli hän 

Varamuisti ja innostaja 
Monelle henkilökohtaisesta avustajasta tulee mieleen 
henkilö, joka on liikuntaesteisen apuna. Asioihin pe-
rehtymätön voi ajatella, että henkilökohtainen avustaja 
esimerkiksi pukee, avustaa päivittäisessä hygieniassa, 
auttaa pääasiassa liikkumisessa tai on tukena ruokai-
lussa. Henkilökohtainen avustaja voi tehdä kaikkea tätä, 
mutta myös liikkumaan itsenäisesti kykenevä voi hyötyä 
henkilökohtaisesta avustajasta. Avustaja voi toimia vaik-
kapa aloitekykynä, muistina, rohkaisijana ja oppaana. 

SOPEuTuMinEn

Sari Suomalainen kertoo, että vieraan 
ihmisen päästäminen omaan kotiinsa on 
haastavaa, joten hyvä ja luottamuksellinen 
suhde on avainasemassa. 
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Varamuisti ja innostaja 

moninainen, mutta tärkeintä on toimia 
aloitteentekijänä ja muistuttajana silloin, 
kun aivovammaisella ihmisellä on haas-
teita aloitekyvyssä ja muistissa.

– Johanna patistaa minua esimer-
kiksi uimaan ja uimahallin yhteydessä 
olevalle kuntosalille. Omatoimisesti en 
tulisi lähteeksi, kun aloitekykyni on mitä 
on. Lisäksi minulla on puutteel linen 
korkeusnäkö, joten ilman silmälaseja 
uimahallin liukkailla käytävillä kuljeskelu 
voisi olla vaarallista. Liikunta on minulle 
tärkeää, sillä aivovamma vei minulta 
normaalin nälän tunteen. Sitten, kun 
nälkä iskee, ahmin kaiken, mikä irti 
lähtee – ja jokainenhan tajuaa, mitä 
siitä seuraa. Mitkään ravitsemusohjeet 
tai painonhallintaryhmät eivät auta, sillä 
kyse ei ole siitä, etteivätkö normaalit 
ravitsemussuositukset olisi tiedossa. 

Avustaja on myös kaverina kau-
poissa, tukena ja muistiin kirjaajana 
viranomaisten luona asioidessa sekä 
apuna kodin askareissa.

– Nyt meidän pitää esimerkiksi käy-
dä verotoimistossa. Lisäksi Johanna 
tekee kanssani ruokaa kerran viikossa, 
joten minulla on terveellistä purtavaa 
jääkaapissa. Tämäkin auttaa painon-
hallinnassa, sillä kun nälän iskiessä 
on valmiina kunnon kotiruokaa, ei tule 
ahmittua epäterveellistä. 

Sari vinkkaa, että työpäivät on syytä 
suunnitella etukäteen edes noin suurin 
piirtein – muutoin esimerkiksi avustetta-
va saattaisi unohtaa osan tarpeellisista 
toimista ja leijonanosa päivästä menisi 
turhaan pähkäilyyn. 

– On kuitenkin osattava olla jousta-
va, eikä saa jumittua ennakkosuunnit-
teluun, jos se ei jostakin syystä voikaan 
toteutua. Esimerkiksi meille oli täksi 
päiväksi varattuna pesutupa, mutta 
huomasin, että mankeli on rikki. Niinpä 
pyykkäämisen ja mankeloinnin sijaan 
on tehtävä jotakin muuta.  

Sarin luona avustaja käy useimmi-
ten keskiviikkoisin ja perjantaisin, mutta 
tarvittaessa työpäivän voi siirtää myös 
viikonloppuun tai iltaan. 

– Käymme joskus esimerkiksi 
konserteissa tai teatterissa. En uskal-
taisi iltaisin liikkua yksin, sillä olen silloin 
väsyneempi ja saattaisin lähteä hortoi-
lemaan väärään suuntaan ja eksyä. 

Henkilökohtaisen avustajan avus-
tettava toimii työnantajana. Riippuu 
hieman kunnasta, miten paljon hom-
maa työnantajuus vaatii.

– Meillä Turussa tämä on helppoa, 
sillä avustaja täyttää tuntilistan kuukau-
sittain. Siinä kerrotaan mitä on milloin-
kin tehty ja miten monta tuntia. Minä 

vain tarkastan listan ja kuittaan sen 
allekirjoituksellani. Kaupunki huolehtii 
kaikista työnantajan velvoitteista muun 
muassa laskemalla mahdolliset ylityö- 
ja pyhäkorvaukset. Joissakin paikoissa 
näistä asioista voi vastata tilitoimisto, 
jolloin avustettavan rooli työnantajana 
on moninaisempi. Silloin pitää itse 
laskea tunnit ja tietää, milloin pitää 
maksaa lisiä. Tämä voi olla haasteellista 
joillekin – samoin myös se, että asiat 
hoituvat oikeaan aikaan. Toimeen tart-
tuminen kun ei aina ole aivovammaisille 
ihmisille kaikkein yksinkertaisinta. 

Sari kiittelee, että henkilökohtainen 
avustaja on kuntouttanut paljon. 

– En uskaltaisi lähteä iltaisin lii-
kenteeseen ilman avustajaa, kotini on 
viihtyisämpi ja syömiseni säännöllisem-
pää. Lisäksi liikuntaa tulee harrastettua 
paljon aktiivisemmin kuin aiemmin. 
Olen tyytyväinen, että minulle avustajaa 
tarjottiin ja että uskalsin tarttua tarjouk-
seen, vaikka vammautumisestani olikin 
silloin jo yli 20 vuotta! 

ihmisläheistä työtä 
Johanna Sirviö on toiminut henkilö-
kohtaisena avustajan vuoden. Sari on 
hänen ensimmäinen avustettavansa. 
Sarin lisäksi hänellä on kaksi muutakin 
työantajaa. 

– Turkulaisessa kauppakeskuk-
sessa kaupungin palvelutoimistossa 
esiteltiin sosiaali- ja hoiva-alan koulu-
tuksia ja työpaikkoja. Satuin osumaan 
paikalle. Olin silloin työtön, joten etsin 
aktiivisesti uutta tointa. Minulla on sosi-
aalialan koulutus ja aiempi työpaikkani 
oli alakoulun esiopetusyksikössä, joten 
ajattelin voivani sopia henkilökohtaisek-
si avustajaksi. 

Johanna kertoo nopeasti huoman-
neensa, että ihmisläheinen ja monipuo-
linen työ sopii hänelle.

SOPEuTuMinEn

Sari Suomalainen muun muassa ulkoilee avustajansa Johanna Sirviön kanssa. Myös 
Jekku-koira lähtee innoissaan mukaan lenkeille. -Koira on minulle myös kuntouttaja ja 
terapeutti. Koiraa on pakko ulkoiluttaa, joten samalla saa itsekin liikuntaa ja säännölli-
syyttä elämäänsä, Sari Suomalainen kiittelee.

– Sari muistaa aina korostaa, että 
hän on vaikea ihminen – tämä siksi, 
että aivovammat ja aivovammaiset 
ihmiset eivät olleet minulle aiemmin 
tuttuja. Meillä huumori toimii, puolin 
ja toisin. Oikeasti työ Sarin kanssa on 
siinä mielessä helppoa, että hoitotiimi 
on laatinut tavoitteet, joissa avustaja 
auttaa. Minun ei siis tarvitse olla vas-
tuussa päätöksistä, ainoastaan pidet-
tävä omalta osaltani huolta siitä, että 
tavoitteet saavutetaan. Työn fyysiseen 
helppouteen vaikuttaa se, että Sari liik-
kuu omatoimisesti ilman apuvälineitä. 
Lisäksi Sari on etukäteen määritellyt, 
että miten paljon ilta- ja viikonlopputyö-
tä toimenkuvaani sisältyy. 

Johannalla on useimmiten kaksi va-
paapäivää viikossa. Useimmiten samal-
le päivälle ei osu kahta keikkaa. Vaikka 
Johannalla onkin kolme avustettavaa, 
voi joku henkilökohtainen avustaja 
työskennellä vain yhden kanssa – avun 
tarve kun on niin yksilöllistä. 

–Jos joku sairastuu, tai tulee muu 
este, on meillä kolmen varahenkilön rin-
ki, josta kysellään ensiksi itselleen tuu-
raajaa. Jos kukaan varahenkilöistä ei 
pääse, Avustajakeskus hankkii sijaisen. 
Sari ei tarvitse väliaikaista avustajaa, 
ellei minulle tulisi pidempää poissaoloa, 
sillä hän ei tarvitse apua jokapäiväisesti.  

Johanna kiittelee, että vaikka hän 
onkin Sarin muistuttaja ja innostaja, 
Sarikin avustaa välillä häntä.

– Sari kertoo, ettei hänen tulisi 
lähdettyä vaikkapa uimahalliin ilman 
minua, mutta minä puolestani en tulisi 
lähteneeksi ilman Saria yhtä aktiivisesti 
kulttuuririentoihin. Turussa ja sen lähi-
kunnissa on Saattajakortti, jolla avusta-
ja pääsee useisiin kulttuuritapahtumiin 
joko maksutta tai lastenlipulla. Tämä 
on hyvä ”työsuhde-etu”, Johanna 
kiittelee. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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Merkonomiksi opiskellut 18-vuoti-
as Atte Nikula oli elämässään siinä 
vaiheessa, jossa hän haaveili valmis-
tumisesta, työelämään astumisesta ja 
omaan kotiin muuttamista. Haaveet 
kaatuivat ja siirtyivät hamaan tulevaan 
silmänräpäyksessä autokolarin vuoksi. 

Alkutilanne tuntui lohduttomalta. 
Atte oli kolme viikkoa syvässä koo-
massa – tajunnan tasoon perustuvan 
Glasgow’n kooma-asteikon (GCS) mu-
kaan Aten pisteet olivat 3, kun lievässä 
aivovammassa pisteitä saa 13 – 15 ja 
vaikeassa vammassa pisteet ovat 8 tai 
sitä vähemmän. 

Onnettomuus tapahtui heinäkuussa. 
Aluksi Attea hoidettiin Kuopion yliopistol-
lisessa sairaalassa ja sitten Mikkelissä. 
Mikkelissä ollessaan nuori mies avasi 
ensimmäistä kertaa silmänsä. Seuraava 
etappi oli Savonlinnan sairaalan kuntou-
tusosasto, jossa hän oli pari viikkoa. 

– Nämä asiat olen kuullut vain ker-
rottavan. Itse alan muistaa asioita, jotka 
ovat tapahtuneet syyskuun puolivälin 
jälkeen, Atte Nikula kertoo. 

– Kun Atte pääsi kotiin, hommattiin 
meille tarvittavat apuvälineet, kuten 

pyörätuoli ja rollaattori. Kotiin joudut-
tiin tekemään pieniä muutostöitänkin, 
kuten asentamaan kaiteita ja luiskia. 
Myös hoitotoimenpiteitä opetettiin 
meille, jotta osaisimme hoitaa häntä 
kotona asianmukaisesti, kertoo Aten 
äiti Susanna laukkanen-Nikula. 

Marraskuussa Atte pääsi Validiaan 
kuukauden mittaiselle kuntoutusjak-
solle. Äiti kertoo, että poikaa jännitti 
hieman lähteä kauas pois kotoa, kun 
kaiken uusiksi opetteleminen oli vielä 
alkutekijöissään.

– En saanut mennä ensimmäisellä 
kuntoutusjaksollani minnekään yksin, 
en edes vessaan. No enpä olisi kyllä 
pystynytkään vielä silloin. Minunhan piti 
opetella kaikki uusiksi – myös puhu-
minen sinällään, että alussa minulta ei 
tullut suusta ääntäkään. Olin kuiten-
kin sisukkaasti päättänyt kuntoutua, 
ja aloin keksiä itsekin kaikenlaisia 
harjoitteita,Atte toteaa.

Kävelykeppikunnosta  
juoksemaan 

Vuoden 2015 alussa alkoi avokun-

toutus. Palettiin kuului – ja kuuluu 
yhä – puheterapiaa, toimintaterapiaa, 
neuropsykologista kuntoutusta ja 
fysioterapiaa. 

– Atte tuli horjuen ja keppiin nojaten 
sekä lisätukea seinistä ottaen vastaan-
otolleni Fysiokulmaan. Hän kertoi, että 
tavoitteenaan on oppia uudelleen käve-
lemään. Totesin, että sinähän kävelet 
jo, joten nyt aletaan harjoitella kävele-
mään päivä päivältä paremmin, kertoo 
fysioterapeutti Minna Teittinen. 

Atte sai inspiraatioita ja motivaatiota 
aivovamman saaneen freestyle-laskija 
Pekka Hyysalon YouTuben treenivi-
deoista.

– Olisiko se ollut helmikuuta, kun 
treenasin ensimmäistä kertaa painoke-
vennetyillä valjailla juoksumatolla niin, 
että jalka rupesi jo jotenkin nouse-
maan. Silloin aloin ajatella, että vielä 
jonakin päivän juoksen. Vaikka eivät ne 
juoksumattoharjoitteeni kyllä silloin vielä 
mitään juoksuaskeleita olleet, jonkin-
laista hyppimistä pikemminkin. 

Pekka Hyysalolla oli oma FightBack 
Run –niminen tapahtumansa, jossa 
hän juoksi yli viisi kilometriä. 

SOPEuTuMinEn

Takaisin elämään 
nuorisoporukka ajoi ylinopeutta Sa-
vonlinnan keskustassa paloaseman 
kohdalla. Mutkassa liiallinen vauhti 
kostautui. Auto ei pysynyt enää hal-
linnassa, vaan pyörähti katon kautta 
ympäri liikenteenjakajasta. Lopulta 
matka tyssäsi puuhun. Kyydissä oli 
neljä ihmistä, joista kolme lensi tör-
mäyksessä ulos. Kaksi selvisi vähin 
vammoin, mutta kuski menehtyi 
ja Atte nikulalle tuli erittäin vaikea 
aivovamma. 

Atte nikula on motivoitunut kuntoutuja, ja hän 
harjoittelee paljon omatoimisesti.
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– Tämän innoittamina aloimme 
miettiä, että voisimme järjestää Atelle 
aikanaan oman juoksutapahtuman. 
Matka olisi toki lyhyempi, sillä Pekan 
juoksemat kilometrit olisivat olleet tuos-
sa vaiheessa aivan liian haasteellinen 
tavoite, Teittinen kertoo. 

Savonlinnassa on jo vuosien ajan 
juostu Pyhän Olavin maraton. Atte 
taustajoukkoineen tiedusteli, että voisi-
ko sen yhteyteen järjestää Atelle oman 
juoksutapahtuman. Näin sai alkunsa 
1,5 kilometrin tsemppijuoksutapahtu-
ma Back to life -challenge. 

Mahdollisuus juosta heinäkuussa 
yleisön edessä oli melkoinen porkkana. 
Heinäkuussa tulisi vuosi siitä, kun mies 
oli ollut koomassa, ja ensimmäiset – 
Aten sanoin – juoksuaskeleen tapaiset 
yrityksetkin nuorukainen otti vasta 
helmikuussa. Että haave toteutuisi, olisi 
fysiikan kehityttävä viidessä kuukaudes-
sa isoin askelin. Mutta koska edessä oli 
konkreettinen tavoite, motivoi se yrittä-
mään ja liikkumaan – ketäänhän ei voi 
väkisin kuntouttaa, vaan kuntoutujan on 
itsensä oltava halukas ja motivoitunut. 

Pyhän Olavin maratonpäivä koitti. 
Aten juoksutapahtuma oli virallisesti 
ohjelmassa mukana. Back to life - chal-
lengekisassa kilpailemaan pääsivät niin 
apuvälinein liikkuvat 500 metrin matkal-
la kuin vähemmän liikuntaa esimerkiksi 
vammojensa takia harrastaneet 1 – 1,5 
kilometrien matkoilla. Mukana juokse-
massa oli sankoin joukoin Aten kaverei-
ta ja 500-päinen monikansallinen yleisö 

kannusti ja taputti reitin varrella. 1,5 
kilometrin saavutuksen jälkeen Aten 
kaulaan ripustettiin mitali. Aivovamma-
liiton toiminnanjohtaja Anne Porthén oli 
myös mukana juoksemassa.

– Oli ihan huikea fiilis, kun maali-
viivan ylittäessäni kuulin kovaäänisistä 
oman nimeni. Se tuntui ihan unelta, 
Atte kertoo innostuneena. 

intialaisoppia 

Viikkoa ennen juoksutapahtumaa Ni-
kula kävi tilaisuudessa, jossa intialainen 
Rajul Vasa kertoi kehittämästään 
itämaisesta fysioterapiasta. Itämaiset 
fysioterapiaopit ovat vaativampia kuin 

länsimaissa käytössä olevat ja harjoit-
teita toteutetaan erilaisin metodein. 

– Juoksutapahtuman jälkeen tavoit-
teeksi tuli edelleen parantaa liikkumista 
ja liikkeen laatua niin toiminta- kuin 
fysioterapiassakin. Aten toimintate-
rapeuttina toimii Mari Tynkkynen. 
Rajul Vasan Vasa Concept vaatii paljon 
omatoimiharjoittelua, ja siihen Atella 
riitti motivaatiota ja mahdollisuuksia, 
Teittinen kertoo.

Vasa Concept –metodissa toisto-
ja tehdään paljon ja päivään sisältyy 
4 – 5 erilaista harjoitetta. Konseptin 
kuntoutustyyli harjoittaa hyvin tasapai-
noa ja vartalonhallintaa. Harjoituksissa 
pyritään menemään äärirajoille ja teke-
mään kaikessa vaikeimmat mahdolliset 
harjoitteet. Treenit ovat tiukkoja, joten 
eteneminen vaatii jatkuvaa omatoimista 
harjoittelua. Tuloksia ei saavuteta, jos 
liikkeitä käydään läpi vain fysiotera-
peutin vastaanotolla. 

– Ei niissä harjoituksissa nyt mitään 
niin outoa tai ihmeellistä ole, Atte 
vähättelee.

– Ovat ne kuitenkin niin vaativia, 
että niissä riittäisi haastetta vammat-
tomallekin. Atte on tehnyt kovasti töitä 
ja tulokset parantuvat kerta kerralta, 
Minna Teittinen paljastaa. 

Atte ja Minna ovat molemmat sitä 
mieltä, että sekä kuntoutujan itsensä 
ja hänen lähiympäristössään toimivien 
ihmisten motivaatio on kaiken A ja O 
kuntoutumisessa. Myös realististen 
tavoitteiden asettaminen auttaa jaksa-
maan. Atte asetti itselleen 14 tavoitetta, 
joista kymmenen oli haastatteluhetkellä 
toteutunut.

– Sellaisia kuin yksin lenkillä käynti 
ja yksin kaupassa käynti. Silloin alkuvai-
heessa nämä tuntuivat tosi kaukaisilta 
ajatuksilta. 

– Kuntoutujaa pitää kannustaa 
tekemään niitä harjoitteita, jotka häntä 
itseään kiinnostavat. Näin tavoitteet 
saavutetaan aivan eri tavalla kuin 
vastentahtoisella tekemisellä, Minna 
kertoo. 

– Tärkeää on positiivinen elämän-
asenne, sellainen, että ei vain voivoitella 
ja jäädä ongelmien kanssa yksin. On 
niitä huonojakin hetkiä, mutta ei sellai-
siin pidä jäädä vellomaan, vaan aina 
pitää nousta ylös ja jatkaa. Niin sitä 
kuntoutuu ja sopeutuu, Atte kannustaa. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Minnna Teittinen, Atte nikula, Susanna Laukkanen-nikula ja Mari Tynkkynen.

Fysioterapeutti Minna Teittinen, Atte nikula 
ja toimintaterapeutti Mari Tynkkynen.
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Tyttäreni tarina

Tyttäreni vammautui erittäin vaikeasti 
ulkomailla vuonna 1999. Massiivisten 
fyysisten vammojen parannuttua muu-
tamassa vuodessa, jäljelle jäi erittäin 
vaikea etuotsalohkon aivovamma. 
Aivovamman seurauksena tyttären 
lähimuisti pelaa heikosti, jos lainkaan. 
Hän voi lukea, mutta iltapäivällä hän ei 
enää muista lukemaansa. Hän pystyy 
kävelemään ja puhumaan ja hoitamaan 
pienet, yksinkertaiset arkiaskareet. Per-
soonallisuus on muuttunut radikaalisti.

Pari vuotta vammautumisen 
jälkeen tytär muutti omaan asuntoon. 
Hän asuu tuetusti. Avustaja pistäytyy 
arkiaamuisin ja soittaa viikonloppuisin. 
Siivooja käy kaksi kertaa kuussa ja 
edunvalvoja hoitaa raha-asiat.

 Työni

Koska onnettomuus sattui ulkomailla, 
jouduin aluksi tiukoille kaikenlaisten 
käytännön järjestelyjen kanssa.  Lensin 
samana päivänä onnettomuuspaikalle. 
Viikossa sain ”paketin” (silloin 19-vuo-
tiaasta tytöstä ei näkynyt siteiden alta 
muuta kuin tummansiniset keitetyt 
kananmunat silmien paikalla) Helsinkiin, 
Töölön sairaalaan.

Olin tuohon aikaan ison maakun-
talehden tuottaja ilman työaikoja. Pidin 
työstäni.

Sain puhelimessa järjesteltyä töitäni 
ja tuuraajankin pariksi viikoksi. Päivä 
kerrallaan -menetelmällä toimin vuoden 
loppuun. Onnettomuus sattui touko-
kuun lopussa, ja jäin omaishoitajaksi 
pariksi kuukaudeksi, kun tytär pääsi 
kotihoitoon puolen vuoden päästä 
vammautumisestaan.

Ankarat painajaiset ja harhat piina-
sivat ainokaistani. Yöllä saatoin herätä 

siihen, kun hän seisoi leipäveitsen 
kanssa sänkyni vieressä. Joskus menin 
yöksi naapuriin tai työkaverin luokse 
lähikylään, kun pelkäsin. Kauan en kui-
tenkaan voinut olla poissa, sillä tuohon 
vaiheeseen kuuluivat karkailut ja mitä 
hulluimmat tempaukset.  Onnettomuu-
det, kaatumiset ynnä muut vastaavat 
murtumiset seurasivat toinen toistaan, 
sillä harkinta ja varovaisuus olivat sa-
noinakin tuntemattomia.

Jälkeenpäin ajateltuna en ymmärrä 
miten selvisin - ehkä tuurilla. Melko no-
peasti ymmärsin, että urani oli käsitelty; 
en pystynyt kirjoittamaan enkä luke-
maan, koska olin niin väsynyt. Puoli-
toista vuotta onnettomuuden jälkeen 
irtisanoin itseni ja aloitin päivätyössä, 
jossa oli pitkät lomat. Sittemmin tämä 
työ loppui ja jäin kolmeksi ja puoleksi 
vuodeksi työttömäksi. Nyt olen osapäi-
vätöissä opettamassa eri kaupungissa.

Oma terveyteni

Moneen vuoteen en pystynyt nukku-
maan, kun huolehdin mielessäni, etä 
miten tästä selvitään. Olimme eronneet 
tyttäreni isän kanssa jo vuosia sitten ja 
asuin yksin. Kerran olin lähdössä luok-
kani kanssa ulkomaille viikoksi ja kävin 
pyytämässä työterveydestä nukahta-
mislääkkeitä matkan ajaksi. Pelkäsin, 
että väsähdän matkalla, jos en saa 
nukutuksi. Lääkäri ilmoitti eleettömästi, 
että vaihdevuodet eivät ole sairaus, 
niihin ei nukahtamislääkkeitä kaivata.

Sain kolme kertaa masennuslääk-
keet: yhden kerran menin univaivojen 
vuoksi, kerran vatsaongelmien takia 
ja viimeisellä kerralla olisin halunnut 
johonkin terapiaan, että olisin saanut 
purettua asioita ulkopuolisen kans-
sa. Kolmannella kerralla ostin vihdoin 
masennuslääkkeet, mutta luin ensin 

Rikkinäisyyteen totuttelun 
pitkä oppimäärä

Kirjoittaja entisen työpaikkansa pihalla 
entisen työkaverinsa ja nykyisen ystä-
vänsä, kuvaamana tammikuussa 2016.

Aluksi melkein kaikki astiat särkyivät, 
motoriikka oli sekaisin. En ole raskinut 
heittää kaikkia rikkinäisiä esineitä mene-
mään, totuttelemme rikkinäisyyteen.
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käyttöohjeet. Lääkkeitten sivuoireina 
mainittiin syvä masennus, joten se siitä; 
heitin pillerit roskiin.

En olisi päässyt terapiaan ennen 
kuin olisin popsinut tietyn määrän ma-
sennuslääkkeitä. Terapia jäi saamatta.

Heti onnettomuuden jälkeen kävin 
muutaman kerran psykiatrilla. Ongel-
ma oli se, että melkein joka kerta oli 
eri ihminen odottamassa. En jaksanut 
jokaiselle alusta lähtien kertoa mitä oli 
tapahtunut, lopetin käynnit muutamaan 
kertaan.

Kestävää terveyttäni olen usein 
ihmetellyt, miten ihmisen vartalo kestää 
tällaista heilumista.

Sukulaiset, ystävät 
ja muut läheiset

Luin jostain, että ihminen tarvitsee 
vähintään seitsemän hyvää ihmistä, jos 
elämässä kohtaa katastrofi. Seitsemän 
ihmistä riittää ensimmäiseksi viikoksi, 
tarvitaan kymmeniä ihmisiä. Ulkopuo-
liset eivät jaksa nonstop-painajaista 
kovin kauan.

Itselläni on onneksi laaja verkosto, 
eikä kukaan ole minua varsinaisesti 
jättänyt pulaan. Itse en ole jaksanut 
kaikkiin pitää yhteyttä.

Tyttären silloinen poikaystävä kesti 
kuntoutumista ja terapioita kahdek-
san vuotta. Sitten hän meni naimisiin 
sihteerinsä kanssa. Roger säästi kaikki 
vapaapäivänsä ja lomansa Suomen 
vierailuihin. Silloin, kun poikaystävä oli 
käymässä, uskalsin lähteä vähäksi ai-
kaa johonkin, esimerkiksi viikonlopuksi 
sukulaisiin tai ystävien luokse.

Edesmennyt naapurini oli ihminen 
parhaasta päästä: hän pesi ikkunani, 
vahti aivammautunutta tytärtäni sillä 
aikaa, kun kävin töissä järjestelemässä 
asioitani ja lohdutti, vaikka oli itsekin 
vakavasti sairas. Paulan teki mieli 
viimeisillä voimillaan lämpöiseen ulko-
maille, lähdin kaveriksi, kun saimme 
tytölleni ”lapsenvahdin”.

Kun tytär muutti kaupunkiin omaan 
kotiinsa, kävin häntä joka päivä katso-
massa. Tytär koki visiitit kyttäämiseksi, 
koska hän ei alkuvuosina ymmärtä-
nyt olevansa vammautunut. Katsoin 
kuitenkin päivittäisen yhteydenpidon 
velvollisuudekseni, koska tytön elämä 
oli niin sotkuista sekä henkisesti että 
fyysisesti. Kymmenen vuotta jaksoin. 
Sitten ilmoitin kunnan vammaissosiaali-
työstä vastaavalle, että en jaksa enää.

Avustajat, muu apu 
ja vertaistuki

Vuonna 2007 haimme tyttäreni kanssa 
yhdessä hänelle edunvalvontaa, sillä 
en yksinkertaisesti jaksanut enää 
riidellä raha-asioista. Viimeinen pisara 
oli pikavippivillitys. Kieltäydyin mak-
samasta pikavippejä ja annoin asian 
virkaholhoojan hoidettavaksi. Mikä 
helpotus!

Vammaissosiaalityöntekijän tapaa-
misen jälkeen alkoi käydä siivooja kaksi 
kertaa kuussa ja avustajat aamuisin. 
Avustajien käynti on erittäin tärkeää, 
koska tyttäreltäni puuttuu aloiteky-
ky: hän ei ymmärrä aloittaa mitään. 
Kun avustaja tulee aamulla kello 10, 
sänky pitää olla pedattuna, aamiainen 
syötynä, tukka kammattuna ja vaatteet 
oikein päin päällä.

Näitä yksinkertaisia asioita on 
vaikea selittää sellaiselle, joka ei tiedä 
mikä aivovamma on ja mitä se voi 
aiheuttaa. Aika kurjaa on esimerkiksi 
se, että muutamat lähisukulaiset ky-
selevät koska tyttäreni aloittaa vihdoin 
opiskelun. Jotkut pitävät aivovammaa 
synonyymina laiskuudelle. En jaksa 
aina selittää.

Olen aivovammayhdistyksen jäsen. 
Kävin aluksi sukulaisten vertaistukiryh-
mässä. Vertaistukiryhmässä voi puhua 
sellaisille ihmisille, jotka tietävät mistä 
on kyse. Suosittelen.

Nykyään vedän yhdistyksessä kir-
japiiriä, sekin on terapeuttista ja usein 
myös hauskaa.

Summa summarum

Nyt on kulunut kuusitoista vuotta on-
nettomuudesta. Kärsimys ei ole minua 
jalostanut, päinvastoin: olen melko 
kiriherkkä. Mitenkään en olisi pärjännyt, 
jos minulla ei olisi ollut näin paljon muita 
ihmisiä ympärilläni. Itsekin olen auttanut 
paljon muita.

Olen yrittänyt elää tyttäreni kanssa 
tavallista elämää. Olemme muun mu-
assa matkustelleet. Tosin ensimmäisel-
lä pitkällä reissullamme matkakumppa-
nini hävisi, mutta löytyi sitten. Olemme 
voineet jatkaa myös kylävierailuja, kun 
henkinen murrosikä varasteluineen jäi 
muutama vuosi sitten historiaan.

Olin viime jouluna ensimmäisen 
kerran tyttäreni vieraana hänen kodis-
saan. Joulu sujui talouskoulun käyneen 
ihmisen (kiitos vaan Malla, että jaksoit 
pitää tytärtäni vuoden talouskoulussa 
oppimassa kodinhoitoa) vieraana oikein 
maukkaasti ja mukavasti. Tyttäreni 
nauttii vanhasta harrastuksestaan, 
musiikista edelleen. Bachin jouluorato-
rio on meille molemmille tärkeä joulun 
osa.

Teksti: Eija Kiiskinen
Kuvat: Eija Kiiskinen ja 

Heljä Roikonen

Ryijyjen tekeminen täytti tyttäreni päivät monta vuotta.
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Tuettujen lomien tavoitteena on, että 
osallistuja saa paitsi vaihtelua arkeen, 
myös vertaistukea muiden samanlai-
sessa elämäntilanteessa olevien kanssa 
lomaillessaan. Täysihoidolla toteutetta-
ville lomille haetaan kolmea kuukautta 
ennen loman alkua Maaseudun Terve-
ys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihake-
muksella osoitteessa mtlh.fi. Lomajär-
jestö käsittelee hakemukset ja lähettää 
valituille kutsun noin 2,5 kuukautta 
ennen loman alkua. Kutsun mukana on 
lasku omavastuuosuudesta, joka on 
aikuisilta 20 euroa vuorokaudelta.  

– Tuettu loma on viikon mittainen 
vapaahetki. Perheleirillä on paljon 
lapsille suunnattua puuhaa, joten 
myös vanhemmat saavat omaa aikaa. 

Lomilla on vapaus valita: voi osallistua 
yhteiseen ohjelmaan, mutta on myös 
lupa lomailla omaan tahtiinsa. Tämä 
lomamuoto on myös edullinen. Edul-
lisuus on usein etenkin suurperheille 
merkittävä asia, kertoo Kuortaneen 
perhelomalla vertaisohjaajana toiminut 
Marja-Leena Kaunio.  

Aivovammaliiton koulutettu ver-
taistukihenkilö Marja-Leena Kaunio on 
leiriveteraani.

– Vertaistukihenkilönä olen lomilla 
kaikkien heidän käytettävissä, jotka 
haluavat keskustella aivovamman 
kanssa elämisestä. Olen saatavilla, jos 

joku haluaa hihasta nykäistä. Osallistun 
myös järjestettyyn ohjelmaan, jotta tu-
len tutuiksi muiden osallistujien kanssa.  

Leiri alkaa lomapaikan infolla ja 
Marja-Leenan omalla esittelytuokiolla.

– Aikuisten leirillä kerron enemmän 
itsestäni ja aivovammoista, mutta per-
heleirillä en yhteisessä tutustumistilai-
suudessa niinkään keskity aivovammoi-
hin. Koen, ettei pienten lasten tarvitse 
kuunnella mahdollisesti vielä kipeää 
asiaa lomallaan.  

Tuetun loman ohjelmassa on ollut 
esimerkiksi luentoja, rentoutusta ja 
perhekohtainen kilpailu. Kisassa per-

Tuetulta lomalta  
tukea ja virkistystä 
Aivovammaliitto järjestää yhteistyössä Maaseudun 
terveys- ja lomahuolto MTLH ry:n kanssa tuettuja 
lomia aivovammaisille ihmisille ja heidän läheisil-
leen. Tänä vuonna lomaillaan Kuortaneella 2. – 7.7.  
ja Salossa 3. – 8. 10. Kuortaneen urheiluopistolla  
järjestettävä loma on suunnattu lapsiperheille ja  
Salon Lehmirannassa omatoimisille aikuisille.  
RAY mahdollistaa tuetun lomatoiminnan. 

”Täällä ei tarvitse käydä ruokakaupassa, 

ei laittaa ruokaa, ei pestä pyykkiä 

– täällä saa olla ihan irti arjesta. Kivaa”. 

”Täällä on sopivin väliajoin 
toimintaa, mutta aikaa jää myös perheen kesken seurustelulle. Päivät kuluvat kauhean nopeasti”. 

Marja-Leena Kaunio suuntaa vertaisohjaa-
jaksi myös tulevana suvena.

Lomalaisia ryhmäpotretissa.
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heet loivat itselleen oman vaakunan ja 
kertoivat sen myötä muille itsestään ja 
omalle perheelleen tärkeistä asioista. 
Lapset ovat päässeet seinäkiipeile-
mään ja pelaamaan taistelupalloa. 
Halukkaat voivat pelata tennistä, 
saunoa ja virkistäytyä uima-altaassa 
tai rentoutua poreissa. Ja mitäpä olisi 
kesäinen loma ilman makkaranpaistoa 
kauniissa kesäillassa!  

– On ihana asia, että kaikkiin akti-
viteetteihin on talon puolesta ohjaajat 
tarjolla. Vertaisohjaajana minulla on 
kuitenkin sanani sanottavana. Voin 
esimerkiksi kuulostella, että minkälai-
sen illanvieton osallistujat toivoisivat 
järjestettäväksi.  

Marja-Leena kertoo, että vaikka 
osallistuminen järjestettyyn ohjelmaan 
ei ole pakollista, useimmiten kaikki 
ovat mukana innolla.

– Tälläkin kerralla perheet ovat 
tutustuneet ihanasti ja lapset ovat löy-
täneet leikkikavereita. 

Viime suvena Kuortaneen perhelei-
rillä oli viisi perhettä. Osallistujia oli yh-
teensä 18 henkilöä. Lapsien iät alkoivat 
kolmesta vuodesta päättyen teini-ikään. 
Tulevaa vuotta ajatellen toivottiin, että 
myös lapsille olisi polkupyöriä lainatta-
vaksi. Aikuisten pyöriä on kyllä tarjolla, 
mutta ne ovat kokonsa puolesta liian 
hankalia vempeleitä alle 10-vuotiaille. 

Marja-Leena kertoo, että Kuorta-
neen urheilukeskus on myös esteetön.

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Pia Warvas, Sanna Venäläinen

Useasti lapset – ja erityisesti erityis-
lapset – pitävät siitä, että pääsevät 
kokeilemaan melontaa, seinäkiipeilyä, 
sumopainia, kaupunkisotaa ja jopa te-
linevoimistelua. Täällä voi myös törmätä 
huippu-urheilijoihin – huomasithan, että 
tuo äsken meitä moikannut mies oli kei-
hään olympiavoittaja  Tapio Korjus! 

Kuortaneen urheiluopisto on toiminut 
yli 60 vuotta. Talo on samanaikaisesti 
paitsi hyvinvointi- ja vapaa-ajan keskus, 
myös valmennus- ja koulutuskeskus. 
Opiston ravintolassa syö päivittäin ympäri 
vuoden lähes 800 ruokailijaa ja vuosittain 
vierailijoita käy yli 50 maasta. 

– Olen työntekijänä onnellinen, että 
MTLH tarjoaa tällaisen tavan lomailla 
ihmisille, joilla ei aina ole rohkeutta – eikä 
aina rahaakaan – lähteä omatoimises-
ti lomalle. On motivoivaa ja työn iloa 
luovaa, että RAY luo mahdollisuuden 
tällaisen toiminnan pyörittämiseen. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas

ilo luo iloa 
Kaija Övermark on työskennellyt Kuor-
taneella pari vuotta.

– Täällä on mainiot tilat järjestää 
lomia. On helppoa suunnitella monen-
laista ohjelmaa, sillä tilaa ja rakennuksia 
on paljon. Jos jokin haasteellinen asia 
olisi keksittävä, olisi se luultavasti se, 
ettei ohjaajilla ole välttämättä esimerkiksi 
juuri aivovammaosaamista. Tätä puutetta 
paikkaa kuitenkin mukana oleva vertais-
ohjaaja.

Haastatteluhetkellä Kuortaneella 
lomaili viisi eri ryhmää. Koska paikka on 
urheiluopisto, on tarjottava yhteinen oh-
jelma luonnollisesti urheilupainotteista.

– On ihana lukea palautteita, joissa 
kerrotaan, että vaikka emme ole mikään 
liikunnallinen perhe, heräsi täällä kipinä 
kokeilla erilaisia urheiluharrastuksia. 
Mutta vaikka urheiluopisto olemmekin, 
emme patista ketään väkisin liikkumaan. 

”Odotamme hul-

lun lailla käyntiä 

Power Parkissa!”

”10-, 15- ja 18-vuotiailla lapsillamme ei 
oikein ole ollut omanikäistä seuraa, mutta 
he ovat viihtyneet mainiosti siitä huolimatta. 
He osallistuvat innolla yhteiseen ohjelmaan, 
mutta arvostavat myös sitä, että täällä on 
vapaus touhuta halutessaan omiaankin”. 

Kaija Övermark toivottaa kaikki terve-
tulleiksi lomailemaan Kuortaneelle.
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Aivovammaliitosta ryhmämuotoista  
sopeutumisvalmennusta 
Aivovammaliiton sopeutumisvalmennustoiminnan 
tavoitteena on auttaa aivovammautunutta henkilöä ja 
hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa.  
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat ryhmämuotoista 
kuntoutusta, jossa vertaistuki on tärkeässä asemassa.

Aivovammaliiton sopeutumisvalmen-
nuskurssit on tarkoitettu yli 18-vuotiaille 
Suomessa asuville aivovamman saaneil-
le henkilöille ja heidän läheisilleen. Lähei-
sillä tarkoitetaan puolisoita, vanhempia, 
huoltajia, lapsia – eli kaikkia heitä, jotka 
asuvat samassa taloudessa vammau-
tuneen ihmisen kanssa tai ovat muuten 
aktiivisesti mukana hänen arjessaan. 

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat 
osallistujille maksuttomia. Osallistumi-
seen voi hakea maksusitoumusta oman 
kunnan vammaispalveluista, terveyden-
huollosta tai omasta vakuutusyhtiöstä.  
Hakemuksessa tai sen liitteessä pitää 

olla kattava kuvaus hakijan nykytilan-
teesta ja toimintakyvystä sekä peruste-
lut kurssin tarpeellisuudesta. 

– Nyrkkisääntönä sopiva aika ha-
keutua kurssille on silloin, kun kuntou-
tuminen ei enää etene suurin harp-
pauksin, kertoo kuntoutussuunnittelija 
Anu Korhonen Aivovammaliitosta.

On yksilöllistä, milloin itse kukin on 
tilanteessa, johon pitäisi sopeutua. Yh-
delle voi sopeutumiseen riittää osallistu-
minen yhdelle kurssille, kun taas toinen 
hyötyy parhaiten useasta eri kurssista. 
Etusijalla valintoja tehtäessä ovat kui-
tenkin he, jotka eivät ole aikaisemmin 
– tai ainakaan ihan äskettäin - sopeutu-
misvalmennukseen osallistuneet.

Kursseja järjestetään erilaisten 
teemojen ympärille. Hakeutua kannat-
taa sellaiselle, jossa tarjotaan ratkaisuja 
omaan arkeen vaikuttaviin haasteisiin. 

– Tänä vuonna tarjolla on viisi omaa 
kurssia. Vuoden aikana järjestetään 
pari-, perhe- väsyvyys- ja peruskurssit 
sekä mindfulness-menetelmään pureu-
tuva kurssi. Suurin osa on tarkoitettu 
sekä vammautuneelle ihmiselle että 
hänen läheiselleen. Lisäksi tarjolla on 
nuorille tarkoitettu kurssi, joka toteu-

tetaan yhteistyössä TATU ry:n 
kanssa. 

Mindfulness kuuluu kongni-
tiiviseen psykoterapiaan ja sillä 
tarkoitetaan hyväksyvää, tietoista 

läsnäoloa. Mindfulnessissa 
kuunnellaan omaa oloa ja 
kehoa sekä opitaan elämään 
tässä ja nyt. Menetelmän 
uskotaan muun muassa 
ennaltaehkäisevän ahdistus-

ta, auttavan univaikeuksiin 
ja parantavan keskittymis-
kykyä. Mindfulness-kurssi 
on nyt ensimmäistä kertaa 

Aivovammaliiton valikoimassa.
– Idea tähän on tullut kurssilais-

ten kanssa käydyistä keskusteluista, 
Korhonen valottaa ja jatkaa, että aina 
tulevan vuoden kurssikalenteria suun-
niteltaessa otetaan huomioon kuluvan 
vuoden hakijamäärät ja kentältä tuleva 
palaute.

Jos siis juuri sinulla on idea sopeutu-
misvalmennuskurssille, lupaa Korhonen 
kuunnella ajatuksiasi tarkalla korvalla!

Hakemukset  
luetaan huolellisesti 

Kun kurssihakemus kolahtaa Aivovam-
maliiton postiluukusta, käy kuntoutus-
suunnittelija sen läpi. Jos oleellisia tieto-
ja tai liitteitä puuttuu, ottaa hän yhteyttä 
hakijaan ja pyytää tätä täydentämään 
hakemustaan. 

– Kun hakuaika päättyy, kootaan 
hakijoiden tiedot yhteen. Parin viikon 
sisällä järjestetään valintatyöryhmän 
palaveri, jossa hakemukset käydään 
tarkasti läpi ja valitaan osallistujat. Sen 
jälkeen jokaiselle hakijalle ilmoitetaan 
kirjallisesti, tuliko hän valituksi vai ei.

Korhonen kertoo, että jos valintakri-
teerit eivät tällä kertaa täyty tai kurssille 
ei mahdu, saatetaan hakijalle suositella 
jotakin muuta kurssia tai hakemista 
seuraavana vuonna. Taloudellisen 
tilanteen salliessa järjestetään myös 
lisäkursseja suosituille kursseille.

– Jos asiakas on esimerkiksi hake-
nut parikurssille, mutta perusteluista 
käy selvästi ilmi, että väsyvyyskurssista 
saattaisi olla hyötyä, tarjotaan mahdolli-
suutta osallistua väsyvyyskurssille. Ha-
kija tekee luonnollisesti itse päätöksen 
ja voi kieltäytyä tarjotusta mahdollisuu-
desta. Silloin hän voi halutessaan hakea 
vuoden kuluttua uudelleen parikurssille.   

Korhonen kertoo, että hakijamäärät 
vaihtelevat kursseittain suuresti, mutta 
useimmiten hakemuksia on huomat-
tavasti enemmän kuin paikkoja. Siksi 
onkin tärkeää, että hakemuslomake 
täytetään huolellisesti ja kuvaillaan omat 
kuntoutustarpeet yksityiskohtaisesti.

Teksti: Pia Warvas 
Kuva: Mikko Korhonen

Kuntoutussuunnitelija Anu Korhonen pyrkii itse osal- 
listumaan ohjaana vähintään yhdelle sopeutumis- 
valmennuskurssille vuodessa. 



18   Aivoitus 1/16 Aivoitus 1/16   19   
TERAPiATARinOiTA

Terapiatarinoita

Suomessa on noin 25 erilaista kuntoutuskeskusta. Suurin 
osa näistä on perustettu sotiemme veteraanien kuntoutuk-
seen, mutta kun veteraanien määrä vääjäämättä laskee, 
keskuksien on pakko etsiä uusia toimintamuotoja. Kuntou-
tuskeskukset ovatkin viime vuosikymmenenä muuttuneet 
yleisten vammojen ja työikäisten kuntouttajiksi. Myös yhä 
lisääntyvä vapaa-aika on tehnyt kuntsareista hyvinvointi-
keskuksia, mitä osoittaa myös ravintoloiden suuri määrä 
lisättynä erilaisilla huvittelumahdollisuuksilla.

Vammautumiseni jälkeen minä rämäpää olen viettä-
nyt seitsemällä eri kuntsarilla hoitojaksojani yhteensä 30 
kertaa. Kun yhden hoitojakson kesto on kaksi viikkoa voin 
nopeasti laskea viettäneeni kuntoutuksessa 60 viikkoa, 
eli vuoden ja kaksi kuukautta. Tutuksi ovat tulleet use-
ampaankin kertaan niin Käpylän, Punkaharjun, Imatran, 
Kankaanpään, Tampereen, Siilinjärven kuin Peurungan-
kin laitokset. Vaikka kuntoutuskeskuset ovat muuttuneet, 
yksi asia on säilynyt samanlaisena: ns. erilainen päivä, eli 
päivä jona on mahdollista tutustua alueen nähtävyyksiin. 
Kun näin monessa kuntoutuksessa on käynyt näkymiä on 
todella tullut katseltua.

“Tämä kuntsari taittaa olla Helsingin halvin hotelli”, 
totesi joku Käpylän kuntsarilla; siksi lähellä kaikki tuntui 
olevan. Kuntsarin lähellä todellakin tapahtuu, onhan muun 
muassa messukeskus ja Hartwall Areena aivan vieressä. 
Käpylän kuntsarilla ollessani pääsin Hartwall Areenaan 
kuuntelemaan Harry Belafonten konserttia. Harry Bela-
fontea, tai messukeskusta paremmin on kuitenkin jäänyt 
mieleeni kuntsarilla sokean pojan kuuntelema Anneli 
Saariston laulu Elän hetkessä. Siitä lähtien se on ollut 
lempilauluni.

Punkaharjun kuntsari Kruununpuisto sijaitsee luonnon-
kauniilla paikalla kahden järven välisellä kannaksella. Sen 
läheisyydessä toimineessa Retretin taidekeskuksessa sain 
tutustua muun muassa Rubensin naisiin. Lähtemättömän 
vaikutuksen on tehnyt myös raja-asemalta näkymä laajalle 
Venäjänmaalle.

Imatran kuntoutuskeskus onkin nimeltään kylpylä, 
mutta sieltä löytyy myös osasto meitä vaikeavammai-
sia varten. Kylpylä sijaitsee Saimaan rannalla surullisen 
kuuluisan valtion kuvaputkitehtaan Valcon vieressä. Monta 
kertaa tuli tutuksi niin komea valtionhotelli, jylhät kosken 
kuohut, punaisena hehkuva terästehdas Ovakon masuuni 
kuin näköala Venäjälle Svetogorskiin johtavan tien kääntö-
paikalta.

Vastakkaisella puolen Suomea on Kankaanpään 
kuntsari. Sen punatiilisesta komeasta pytingistä järjestettiin 
terapiamatkoja Niinisalon varuskuntaan ja Porin kaupungin 
nähtävyyksiä katsomaan. Tutuksi on tullut myös lähistön 
nähtävyyden kuten Jämijärven lentokeskus, lastukoriteh-

das ja vanha uhrilähde. Nähtävyyksiä paremmin on jäänyt 
mieleen kuulemani kertomus: Kuntsarin vastaanoton 
edessä oli kymmenkunta invataksia samanaikaisesti, osa 
lähdössä tutustumiskäynnille Niinisaloon ja osa kotiutet-
tavia odottamassa.  Sekaannus sattui kun muuan kuuro-
mykkä pyörätuoleineen työnnettiin vahingossa Rovanie-
melle menevään taksiin. Jossain pohjanmaan lakeuksilla 
kuuromykkä oli sitten kirjoittanut kuljettajalle lapun, jossa 
luki että onko sinne Niinisaloon vielä pitkäkin matka.

Varmasti asiantuntevan selostuksen sain Tampereella, 
kun taiteilijaprofessori Veikko Sinisalo esitteli Tampereen 
Työväen Teatteria. Sara Hildenin taidemuseossa puoles-
taan kuulin vahtimestarilta hänen työnnelleen taitelijaa 
pyörätuolissa hänen viimeisinä elinvuosinaan. Koska kunt-
sari Tampereen kylpylä sijaitsee kuuluisan Tammelan torin 
vieressä, kävin usein torilla syömässä maukasta mustaa 
makkaraa. Kylpylähotellin portieerilta kuulin että kylpylä oli 
rakennettu vanhaan kehräämöön ja sillä oli tästä syystä 
hauska nimi Pumpulilinna.

Siilinjärven kuntsari Kunnonpaikka sijaitsee aivan Kuo-
pion kaupungin kupeessa, komeitten Kallaveden ylittävien 
siltojen jälkeen. Eräällä kiertoajelulla tutustuin Pertti Pasa-
sen kotitaloon. Mieleen on jäänyt erityisesti vanha satama, 
minkä laiturissa oli valkoisia höyrylaivoja jotka aikoinaan 
suuntasivat reittinsä kauniille Kallavedelle. Eräällä kierto-
ajelulla tutustuin Pertti Pasasen kotitaloon ja Puijon pyörivä 
torni on tietysti pakollinen tutustumiskohde.

Peurungassa huomautin henkilökunnalle, että lautasis-
sa ei ole sellaista reunusta joka helpottaisi ruuan saamista 
haarukan kyytiin. Myös saunan kiuas oli liian korkealla 
veden heittämiseksi pyörätuolista käsin. Näistä kahdesta 
ammattimiehen mainitsemasta puutteesta huolimatta Peu-
rungan kuntsari Laukaan kunnassa on muodostunut rämä-
pään kantapaikaksi tällä vuosituhannella. Vanhemmasta 
ajasta ja siitä, mistä kaikki on saanut alkunsa, kertoo omaa 
vähän korutonta kieltään vain yhä paikallaan oleva kor-
sumuseo. Kuntsari onkin aikojen saatossa muuttunut yhä 
lisääntyvän vapaa-ajan keskukseksi.

Kun rämäpää on viettänyt elämästää toista vuotta eri 
kuntsareilla, on hänestä tullut niitten kuntoutuksen am-
mattilainen. Aivovamman muu terapia onkin sitten ihan 
itsestä kiinni. Se on omaehtoista polven hetkutusta kävelyn 
mahdollistamiseksi ja paljon katselua kaksoiskuvien taltut-
tamikseksi.

Martti Isola 

Kuntsareilla kuultua 
ja katseltua
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Nilkkaan asennettu laite ilmoittaa heti, 
jos tuomittu ei ole sovitussa paikas-
sa sovittuun aikaan. Koevapaudes-
sa liikkuminen on rajoitettua. Myös 
päiväohjelma on tarkoin määritelty, eikä 
siitä sovi poiketa – muuten koevapaus 
perutaan ja häkki heiluu. 

– Koevapaudessa on tietyt säännöt. 
Saan poistua kotoa kuudelta aamulla, 
ja sen jälkeen minulla on pakollista 
työskentelyä kello 9 – 15. Saan liikkua 
”vanhan” Seinäjoen ja Nurmon alueella 
iltayhdeksään. Minun pitää ilmoittautua 
puhelimitse vankilaan päivittäin puoli 
yhdeksän ja yhdeksän välillä. Siellä he 
merkitsevät muistiin, että olen täyttä-
nyt tämän velvollisuuden. Käyn paikan 
päällä Vaasan vankilassa viikoittain. 
Myös päihdeklinikalla käyn kerran 
viikossa ja siellä puhallutetaan joka 
kerta - ja välillä otetaan myös virtsanäy-
te. Koevapaus on täysin päihteetön, 
kaikenpuolisesta raittiudesta ei tingitä 
tuumaakaan. Työskentelen KRISin 
päivätoiminnassa. Valitsin tämän paikan 
itse. Jos minulla olisi ollut työpaikka 
olemassa, olisin toki saanut työskennel-
lä siellä. 

Mikko-Pekka kertoo, että päivä-
toiminnassa on muun muassa käyty 
punttisalilla, rakennettu roskakatosta, 
laitettu ruokaa yhdessä sekä tehty 
KRISin kalenteria valitsemalla siihen so-
pivaa kuvitusta ja myymällä mainostilaa. 
Vapauteen sopeutumisessa opetellaan 
siis niitä jokapäiväisessä elämässä tar-
vittavia taitoja, jotka ovat voineet kadota 

tai hämärtyä laitoksissa vietetyn ajan 
myötä. Kaikilla koevapaudessa olevilla 
vangeilla ei työtoimintaa ole välttämättä 
joka päivä, mutta Mikko-Pekka itse 
toivoi tätä ratkaisua, sillä säännöllinen 
ohjelma helpottaa sopeutumista tavalli-
seen arkeen. 

Syypäänä päihteet 

Miten tavallisesta eteläpohjalaisesta 
nuorukaisesta tuli taparikollinen?

– Vääränlainen kaveriporukka ja 
alkoholi – ja päihteet yleensä – ovat ne 
suurimmat syyt. Kun pönttö on sekai-
sin, tulee kaikenlaisia tyhmiä ideoita.

Edes se, että Mikko-Pekka jäi heti 
ensimmäisellä kerralla – silloin 16-vuoti-
aana, kun hän ajoi humalassa ja ikänsä 
puolesta tietysti kortitta – kiinni, ei 
säikyttänyt nuorta miestä kaidalle tielle. 
Tuo ajelu päättyi siihen, että poliisit 
kiilasivat hänet ojaan.

– Ensimmäinen kerta, kun jouduin 
oikeuteen, jännitti todella paljon. Silloin 
sain ehdollisen tuomion. Sen jälkeen 
sain kaksi kertaa yhdyskuntapalvelua, 
mutta koska mokasin ne molemmat, 
olen sen jälkeen joutunut aina istumaan. 
Ensimmäinen vankilakeikka tuomittiin 

Ihminen joutuu sopeutumaan uuden-
laiseen elämäntilanteeseen esimerkiksi 
vammautumisen tai sairastumisen 
jälkeen. Sopeuduttavaa on myös ih-
misellä, joka on 34-vuotisen elämänsä 
aikana asustellut säännöllisesti vankilan 
muurien sisäpuolella peräti 16 vuoden 
aikana.

Mikko-Pekka Haavisto kärysi tör-
keästä rattijuoppoudesta 16-vuotiaana. 

– Sen jälkeen olen tasaisin väliajoin 
tehnyt kaikkea pahaa – ratteja on 
paljon, väkivaltarikoksia, huumausai-
nerikoksia ja varkauksia vähän joka 
lähtöön. 18-vuotiaasta alkaen olen 
kiertänyt erimittaisissa pätkissä van-
kiloita kaikkialla Suomessa. Viimeisin 
tuomioni oli 8 kuukautta, josta minun 
pitää istua viisi kuukautta. Nyt (= haas-
tatteluhetkellä marraskuussa – toim. 
huom!) jäljellä on vielä 1,5 viikkoa. Olen 
ollut koevapaudessa kaksi kuukautta 
ja kaksi päivää. Pian saan pannan pois 
jalasta. 

Koevapaus ja panta jalassa voivat 
olla monelle vieraita termejä. Rikos-
seuraamusviraston mukaan valvottu 
koevapaus tarkoittaa sitä, että tuomittu 
voidaan päästää valvottuun vapauteen 
aikaisintaan kuusi kuukautta ennen 
kuin ehdonalaiseen olisi mahdollista 
päästä. Koevapaudessa olevaa vankia 
valvotaan koko ajan teknisten apu-
välineiden avulla. Esimerkiksi jalkaan 
kiinnitettävä hälytinpanta, jonka avulla 
voidaan tarkkailla vangin jokaista lii-
kettä, on yksi tällainen tekninen väline. 

Kivitalosta avotalon 
kautta kotitaloon 
Sivistyssanakirjan mukaan sopeutuminen tarkoit-
taa muun muassa seuraavaa: käyttäytyä, muuttua 
tai kyetä suhtautumaan, muuntautumaan kullois-
tenkin olosuhteiden mukaan, mukautua, tottua. 
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minun ollessani 18-vuotias. Myös 
ensimmäinen vankilaan joutuminen 
jännitti, mutta ei enää sen jälkeen. 
Mielestäni siellä oli helppoa olla. Kaikki 
eivät luonnollisestikaan sopeudu, mutta 
minusta se ei tuntunut kovinkaan kum-
moiselta. 

Kivitalossa ja avotalossa 

Miehen pisin tuomio on ollut 3,6 vuotta, 
josta hän istui 1,8 vuotta. Muut vankila-
tuomiot vuosien varrella ovat olleet tätä 
lyhyempiä pätkiä. 

– Olen istunut Sörkassa, Hämeen-
linnassa, Kylmäkoskella ja Vaasassa. 
Nyt Vaasassa pääsin ensimmäistä ker-
taa avotaloon, muuten olen aina istunut 
kivitalossa.

Avotalolla tarkoitetaan avovankilaa 
ja kivitalolla suljettua vankilaa. Avotalos-
ta Mikko-Pekka pääsi päivisin muurien 
ulkopuolelle töihin. Parhaimmillaan hän 
sai palkkaa 6,70 euroa päivässä.

Mikko-Pekka kertoo, että kivitalos-
sa sellin ovet avataan aamulla, jonka 
jälkeen pääsee aamupalalle. Aamupa-
lan jälkeen palataan lukkojen taakse 
omaan selliin, josta jälleen iltapäivällä 
päästetään ruokailuun. Ovet ovat 
hetken auki, jonka aikana voi käydä ul-
koilemassa vankilan pihalla tunnin, pari. 
Iltaisin voi käydä punttisalilla ja sunnun-
taisin on jumalanpalvelus. Tapaamiset 
ovat yleensä lauantaisin. Kanttiinissa 
vanki saa piipahtaa kerran viikossa. 

Vankilassa tehdään myös töitä.
– Vankilassa tehdään töitä esimer-

kiksi metalli- ja puuverstailla ja kirjas-
tossa. Putsarin paikka on ehkä kaikkein 
halutuin ja paras, sillä putsarit pääsevät 
kulkemaan vankilan alueella aamusta 
iltaan. 

Putsarilla tarkoitetaan siivoojavankia, 
joka pitää huolen selliosaston puhtau-
desta, auttaa ruoanjakelussa ja huolehtii 
siitä, että tiskit on pesty ja että ves-
sassa on kaikki kunnossa. Voidakseen 
hoitaa tehtävänsä on putsarin päästävä 
liikkumaan ”talossa”, joten hänen sellin-
sä ovet ovat auki aamusta iltaan. 

Mikko-Pekka kertoo, että hän 
kirjoittelee ja piirtelee paljon talossa 
ollessaan. 

– Nykyään kirjeet saa lähettää 
suljettuina, mutta ne läpivalaistaan. Sen 
sijaan vankilaan lähetetty posti tulee 
vastaanottajallensa avattuna. Jos lä-
hettäjänä on virallinen taho, saa kirjeen 
avata itse, mutta pamppujen valvovan 
silmän alla. 

Pamput ovat vartijoita. Mikko-
Pekan mukaan vakituiset vartijat ovat 
asiallisia, mutta kesäpamput ja juuri 
työsarkansa aloittavat tuppaavat ole-
maan virkaintoisia. 

Ei mikään lepoloma

Vaikka Mikko-Pekka aiemmin kuvailikin, 
että hänelle vankila oli helppo paikka, 
kunhan siihen ensiksi tottui,  silti siellä 
sattui ja tapahtui.

– Huumeita näkyy jonkun verran ja 
joskus joku tekee kiljua. Pahinta on, jos 
kusettaa tai vasikoi toisesta vangis-
ta. Silloin joutuu elämään jatkuvassa 
pelossa. Silloin voi joutua hakeutumaan 
pelkovangiksi, Vaasassakin pelkääjille 
oli pari tusinaa paikkaa. Ja jos huu-
meista tai kiljun keitosta jää kiinni, niin 
silloin rundi kutsuu.

Rundi on eristysselli ja pelkääjä 
on omasta toiveistaan eristyssellissä 
vankeusrangaistustaan istuva henkilö. 
Eristyksessä ollaan lukkojen takana 
käytännössä vuorokauden ympäri, ruo-
kailu on eristyssellivangeilla eri aikaan 
kuin muilla, eikä eristyksessä olevalla 
ole mitään kosketusta muihin vankei-
hin. Siinä, kun pelkääjä haluaa eristyk-
seen vapaaehtoisesti, käytetään rundia 
rangaistuksena niille, jotka mieluummin 
olisivat tavallisella osastolla, jossa oi-
keuksia on huomattavasti enemmän. 

Mikko-Pekka kertoo, että Riihimäen 
vankila on pahin. Sillä on bunkkeri- eli 
turvaosasto, jonne sijoitetaan murhaa-
jat ja muut pahimmat rikolliset. Vaasan 
vankila on Mikko-Pekan mukaan Rik-
suun verrattuna kuin päiväkoti, jossa 
saa yleensä olla rauhassa, kunhan 
pysyttelee omissa oloissaan. Siitä huo-
limatta sielläkin on monella astalo eli 

jonkinlaista kättä pidempää – kiellettyjä 
esineitä toki nekin.

– Yhdellä tutulla oli rassi, eli ham-
masharjasta teroitettu ase. Valtaosalla 
vangeista on oman turvallisuutensa 
vuoksi jonkinlainen ase puolustautu-
mista varten. Vankiloissa liikkuu huu-
meita, ja joku saattaa huumepäissään 
kilahtaa ja olla vaaraksi muille. 

Ei koskaan enää

Mikko-Pekalla ei ole jengitaustaa, vaan 
muuten vain tausta kaveriporukassa, 
joka luisui rikoksen poluille. 

– Lapsuuden kaveriporukasta puo-
let on parhaillaan lusimassa, ainakin 
yksi on jo kuollut ja vain 3 – 4 taitaa olla 
vapaalla jalalla. 

Nyt, 16 vuoden vankilakierteen 
jälkeen, Mikko-Pekka on päättänyt, 
että tämä on nyt tässä; tästä edespäin 
tallustetaan vain kaidalla polulla. 

– Vapautta varten valmennetaan 
esimerkiksi niin, että psykologi tulee 
jo vankila-aikana juttelemaan. Minun 
kanssani kävi KRISistä Noora keskus-
telemassa. Kaidalla tiellä pysymisessä 
auttaa KRISin antama tuki, päivätoi-
minta ja normaali elämän rytmi. 

KRIS on entisten vankien perusta-
ma järjestö, joka tarjoaa monipuolista 
tukea vankilasta vapautuville. Tavoit-
teena on katkaista rikoskierre. KRISin 
toiminta perustuu vahvasti vertaistuelle. 

Uuteen, rikoksettomaan elämään, 
sopeutumisessa auttavat muutkin 
seikat.

– Tärkeintä tukea saan kotoa. Olen 
nykyään naimisissa ja vaimollani on 
lapsi. 5-vuotias pikkuveitikka on aivan 
mainio kaveri!

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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Varsinais-Suomen Aivovammayhdis-
tyksessä sovittiin jäseniltaan puhujaksi 
talous- ja velkaneuvoja, josko joku 
löytäisi itselleen tai ystävälleen sopivan 
vinkin talouden hoitoon. Asia tuli minulle 
esiin oman vammautumiseni kautta, 
ja siksi esitin aihetta jäsenilta-aiheeksi. 
Valitettavasti homma peruuntui kahdesti 
sairastumisen vuoksi, joten helmikuun 
alussa päätin tarttua härkää sarvista ja 
puhua talousvinkeistä ja vaaran loukuista 
velkaneuvojan sijaan. 

Sain velkaneuvonnasta esitteitä 
muovikassillisen, ja kävimme niitä läpi 
sieltä täältä. Tuntuu edelleen pahal-
ta, kun en tiedä, miten paljon puhuin 
sekavia aivovammani vuoksi. Aivovam-
mani aiheuttaa ongelmia muun muassa 
sanojen löytämisessä ja asian selkeästi 
esittämisessä; kun minun pitäisi puhua, 
joudun selittämään. Lisäksi on tullut 
mukaan vaikeuksia puhua eli ajoittain 
puhe on enemmän ja vähemmän mon-
gerrusta. Anteeksi, ihanat kohtalotoverit, 
esityksestäni. Olitte mukana kommen-
toimassa, kyselemässä ja kertomassa 
omia kokemuksia. 

Olen ollut Turussa johtavana velka-
neuvojana kahdeksan vuotta ennen vam-
mautumistani, ja siinä ohjannut, opasta-
nut sekä järjestänyt satojen asiakkaiden 
asioita. Olen muun muassa opettanut, 
miten seurata omaa taloutta niin, että saa 
rahat riittämään. Kun tietää, mihin rahat 
todellisuudessa kuluvat, on mahdollista 
korjata asiat ennen kuin talous menee 
sekaisin, laskuja jää maksamatta ja tulee 
maksuhäiriöitä. Ette usko, mutta olen 
itse koettanut pitää omaa kirjanpitoani 
vammautumiseni jälkeen, ja se oli hyvin 
tuskaista. Oli työlästä erotella ruutuvih-
koon kauppalaskusta ruoka, puhtaus, 
kissanruoka jne. Onneksi on taskulaskin. 
Työläämmäksi asia muuttui, kun piti ottaa 
mukaan verkkopankin kautta maksetut 
asumiskulut, lehtilaskut, puhelinlaskut 
yms. Energiaa kului pienen kylän verran, 
ja muutaman kuukauden kuluttua annoin 
periksi. Ehkä tein asian liian monimutkai-
sesti, mutta tehkää te mahdollisimman 
yksinkertaisesti, ruutuvihko riittää.

Vaan kun se on kaiken alku ja tärkein 
homma, josta pitää aloittaa. Pystyy 

ennakoimaan tulevaa niin, että voi 
varautua seuraavan kuukauden 
maksuihinkin ja säästämään, kun 
näyttää, että on eletty yli varojen. Kun 
lasku jää maksamatta voi esimerkiksi va-
jaan 40 � puhelinlasku perintä tuomion-
haku- ja ulosottokulujen jälkeen muuttua 
yli 350 � laskuksi. Ja kun lasku menee 
ulosottoon, seuraa maksuhäiriömer-
kintä, joka hankaloittaa elämistä monin 
tavoin. On vaikeampaa saada vuokrat-
tua asunto, saada uusi puhelinliittymä tai 
kotivakuutus, esimerkiksi. Joskus jopa 
työllistymisen esteenä on ollut maksu-
häiriömerkintä. Kannattaa maksaa pie-
net laskut ensin, ja sopia maksusuunni-
telmaa isoista. Tässäkin kannattaa ottaa 
avuksi talous- ja velkaneuvoja, ettei käy 
niin, että sovittuja maksusuunnitelmia 
on useita ja jokaiseen pitäisi maksaa 50 
€ kuukaudessa. Taas on vaarana, että 
talous kaatuu. 

Menot sovitettava tulotasoon 

Kun aivovamma lähes aina vaikuttaa 
henkilön tulotasoon palkkatulon muutut-
tua työkyvyttömyyseläkkeeseen, laskee 
tulotaso merkittävästi. Asia koskee myös 
perheitä, joissa esimerkiksi puoliso vam-
mautuu ja toisen tuloilla yritetään selvitä 
perheen menoista ja asuntolainasta. On 
siis myös saatava menotaso laskemaan 
vastaamaan tulotasoa, tai seuraukse-
na on velkaantuminen. Onneksi nyt on 
päästy lainsäädännöllä eroon sikakalliista 
pienistä pikavipeistä, mutta tilalle on 
noussut limiittimuotoiset vipit. Niillä saa 
helposti maksettua erääntyneitä laskuja, 
mutta entä kun tulot pysyvät samana, ja 
vipitkin pitäisi maksaa jatkuvasti erään-
tyvien puhelin- ja sähkölaskujen ja asu-
miskulujen lisäksi. Lumipallo alkaa pyöriä 
entistä suuremmaksi ja kovempaa, ja 
tilanne tulee hankalammaksi hallita. Neu-
voni on, että ottakaa reippaasti yhteyttä 
oman paikkakuntanne talous- ja velka-
neuvontaan. Siellä selvitetään kanssanne 
tulonne ja menonne sekä laskunne ja 
velkanne, ja laaditaan maksusuunnitel-
ma tai muu järjestely. Muistakaa myös 
sairauskulunne! Sen neuvon annan, että 
velkaneuvontaan ei kannata mennä ihan 

noin 
vaan 
kyselemään 
neuvoja, sillä neuvoa voi 
antaa vain, kun on tiedossa tulot, menot 
ja velat. Muu on pelkkää yleistä höpinää, 
joka ei auta teitä lainkaan. Ja sen neuvon 
annan myös, että ottakaa mukaanne 
avustaja, koska asiaa on paljon ja siten 
myös muistettavaa. Ja jos ette ymmärrä 
asioita tai teidän on vaikeuksia muistaa, 
niin kysykää ja kysykää. Pyytäkää roh-
keasti selvittämään hienot sanakäänteet 
ja ammattisanat selkokielelle. 

On kulunut yli kolme vuotta siitä, 
kun olin Turun velkaneuvonnassa töissä, 
enkä siis pysty sanomaan mitään lukuja 
siitä, miten on maksuhäiriöiden määrä 
muuttunut, paljonko haetaan velkajärjes-
telyjä, onko nyt konkurssiaalto tulossa 
vai menossa, mutta sen osaan sanoa, 
että hakekaan apua ja neuvoja mah-
dollisimman aikaisin ennen kuin asian-
ne menevät juntturaan.  Paljon hyviä 
neuvoja ja ohjeita on myös Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston nettisivuilta (http://kkv.
fi) kohdasta maksut, laskut ja perintä. 
Sieltä löydätte eri asioista neuvoja sekä 
pieniä videoita ja sieltä löydätte myös 
talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot. 
Jotkut velkaneuvonnat palvelevat useaa 
kuntaa, mutta oman kuntanne talous- ja 
velkaneuvojan löydätte kotipaikkakun-
tanne mukaan. Ja ainakin toistaiseksi 
palvelu on maksutonta.  

PS. Jos kaipaatte neuvoa siihen, mi-
ten sijoittaa esimerkiksi kertakorvauksena 
saamanne vahingonkorvaus, velkaneu-
vonta ei ole oikea paikka siihen asiaan. 
Sen voin sanoa 30 vuoden pankkikoke-
muksella, että riskitöntä sijoituskohdetta 
ei ole. Eli unohtakaa siinä kohdassa 
rahastot, pörssiosakkeet ja muut sijoi-
tussalkut, pitäkää huoli siitä, että teillä 
on ko. rahanne käytettävissänne ettekä 
joudu realisoimaan rahastoa tms. juuri 
silloin, kun kurssit ovat alhaalla. 

Teksti ja kuva: Kaarina Sillanpää 
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Olemme ottaneet käyttöön e-laskun. 
E-laskulla tarkoitetaan sähköisessä 
muodossa olevaa laskua, jonka saat 
verkkopankkiisi. E-laskun etuja ovat:

E-lasku on helppo
Viivakoodi, tilinumerot ja muut las-
kun tiedot ovat laskussa valmiina. 
Niitä ei tarvitse erikseen näppäillä!

E-lasku on turvallinen
Lasku toimitetaan suoraan omaan 
verkkopankkiisi.

E-lasku on kätevä
Sähköiset laskut säilyvät arkistoi-
tuna myöhempääkin tarkastelua 
varten.

E-lasku on ekologinen.     
Sähköinen laskutus vähentää mer-
kittävästi ympäristön kuormitusta.

E-lasku lisää vapautta
E-laskun voit vastaanottaa missä ja 
milloin haluat.

Jos haluat ottaa e-laskun 
käyttöön, toimi näin:

1. Jäsenen pitää aina itse tilata e-
lasku, ennen kuin e-laskuja voidaan 
lähettää. Tilaus onnistuu oman 
verkkopankin kautta. Kysy lisää 
ohjeita omasta pankistasi! Pankkien 
sivuilla löytyy yleensä ohje: Miten 
otan e-laskun käyttöön.

2. Kun olet tilannut e-laskun ja tilaus-
tiedot ovat kirjautuneet jäsenrekis-
terin tietoihin, lähtee jäsenen seu-
raava jäsenmaksulasku e-laskuna.

3. Kun e-lasku on käytössä saa jäsen 
omaan verkkopankkiinsa tiedon 
saapuneesta e-laskusta.  Pankki 
voi lähettää herätteen saapuneesta 
e-laskusta tekstiviestillä tai sähkö-
postilla.

4. Voit itse verkkopankissa valita, että 
lasku veloitetaan automaattisesti 
eräpäivänä. Tällöin e-lasku vastaa 
käytännössä suoraveloitusta.

E-laskun tilaaminen 
verkkopankissa:
– Hae aluksi laskuttajan tiedot: Aivo-

vammaliitto ry
– Lisää tunnistetieto: Aivovammaliiton 

yhdistyksen jäsennumero (löytyy 
muun muassa edelliseltä laskulta ja 
Aivoituslehden osoitekentästä)

 Teksti: Anne Porthén 
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Olen Aivovammaliiton jäsen, osallistumismaksu 95€ 

En ole Aivovammaliiton jäsen, osallistumismaksu 115€

TARPEET JA TOIVEET

Osallistujan allekirjoitus Annan alle 18-vuotiaan lapseni osallistua PääFestiin
Huoltajan allekirjoitus

Kuljen yhteiskuljetuksella. Yhteiskuljetus lähtee Lahden rautatieasemalta                                        
ti 31.5. klo 16. (Oulun ja Kajaanin suunista saapuvien yhteiskuljetus eri aikaan.) 
Paluu Lahden rautatieasemalle to 2.6. noin klo 15:45. 

Yhteiskuljetus 

OHJELMAPAJAT

Muita erityistarpeita, toivoisin että huomioisitte myös seuraavat asiat osaltani:

Erityisruokavaliot ja allergiat:

Käyttämäni lääkkeet ja apuvälineet:

Terveydentilassa ja vammassa huomioitavaa (liikuntakyky, aistivamma yms. )                                                                                                                                          
Tarvitsetko apua lääkkeiden ottamisessa tai muuten?

Majoitus on pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa.                                                                                                                                                                                 
Kenen kanssa haluat majoittua? Kirjoita osallistujan nimi:

Move it!: Opi pallopelejä rennosti. Harjoitellaan tennistä ja 
lentistä. Tarjolla myös monipuolisesti muita 
liikuntamahdollisuuksia, jokaiselle jotakin. 

Luvassa monipuolista ohjelmaa: keskustelua, nuotiolauluja kitaran säestyksellä, saunomista ja rentoutumista.                                                             
Alla olevista toiminnallisista pajoista ja matkakohteista valitaan kummastakin yksi:

Näpertele mielihyvää: Askartele, väritä, luo ja rentoudu. 
Teemme paperista 3D-askarteluja. Kokeile myös aikuisten 
väritysten tekemistä. 

Luonnon helmassa: Luonnontuntemusta ja 
nokipannukahvia. Mukana luonto-opas. Edellyttää kykyä 
kävellä polkuja pitkin. Matka alle 1 km. 

Toiminnalliset pajat, valitse näistä yksi

Matkailua ;) , valitse näistä yksi
Minimatka                                        
leirikeskuksen liikuntasalille

Nojatuolimatka                            
Las Vegasiin

H
U

O
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! PERUUTUSEHTO: Ilmoittautuminen tulee perua 16.5.2016 mennessä. Peru ilmoittautuminen ottamalla yhteyttä Heidiin, 
yhteystiedot lomakkeen ylälaidassa. 16.5.2016 jälkeen peruneilta laskutetaan osallistumismaksu täysimääräisenä. 

VAKUUTUS: Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. 

Ilmoittaudu PääFestiin ma 2.5.2016 mennessä. 

OSALLISTUMISMAKSU

Kuntokärpäset: Tee oman liikkumisen ohjelma ja pyri 
tavoitteisiin. Tsempataan toisiamme kärpästen omassa 
Facebook-ryhmässä. Sopii kaiken tasoisille liikkujille.

HENKILÖTIEDOT

Syntymäaika

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Osallistujan nimi

Lähiosoite

Lisätietoja Heidi Kokolta, p. 050 306 4181 tai heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

Täytä tämä lomake ja postita se osoitteeseen: Aivovammaliitto/PääFest, Kumpulantie 1 A, 00520 Helsinki. 

Lisätietoja

En tarvitse 
yhteis- 
kuljetusta

Matka Hollolan historiaan, tutustumme 
Hollolan kotiseutumuseoon

Ilmoittautumislomake

Postinumero ja -toimipaikka

Lasku ja tapahtuman ohjelma postitetaan kotiin. Katso 
peruutusehdot lomakkeen lopusta.

Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero (tapahtuman aikana) Kyllä, annan luvan julkaista muille PääFest-osallistujille: nimeni, 
kotipaikkakuntani ja sähköpostiosoitteeni
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itä-Suomen aivovamma- 
yhdistyksen perustajajäsenet 
haluavat kehittää alueen  
vertaistoimintaa ja kannustaa 
yhä useampaa toimimaan ja 
vaikuttamaan aivovamma- 
asioihin omalla alueellaan.
Uusin aivovammayhdistys perustettiin 
tammikuisena iltana paukkupakkasilla 
Joensuussa. Paikalla oli aktiivinen jouk-
ko vapaaehtoisia eripuolilta Itä-Suo-
mea. Perustettu yhdistys on yhdeksäs 
tällä hetkellä toimivista aivovammayh-
distyksistä ja täyttää Itä-Suomesta jo 

pitkään puuttuneen emoyhdistyksen 
paikan. Toimintaryhmät Kuopiosta, 
Joensuusta, Savonlinnasta ja Outo-
kummusta siirtyvät osaksi Itä-Suomen 
aivovammayhditystä. 

– Nyt kaikkien alueen aivovam-
mautuneiden ja läheisten on aika liittyä 
oman alueensa yhdistyksen jäseneksi. 
Uusille jäsenille haluaisimme sanoa 
että teemme tärkeää työtä ja halu-
amme siihen mukaan kaikki. Yhdistys 
on tärkeä myös omaisille. Tulemalla 
mukaan hekin ymmärtävät vammaa 
enemmän. Yhdessä voimme vaikuttaa 
aivovamma-asioihin.

Nopean haastattelukierroksen 
perusteella yhdistyksen toimintaan 
on innostuttu mukaan ennen kaik-
kea vertaistuen tärkeyden vuoksi. 
Mahdollisuus jakaa omia ajatuksiaan 
helpottaa vamman ymmärtämistä. Toki 
uusi yhdistys tuo myös mahdollisuu-
den vaikuttaa omalla alueella entistä 
paremmin ja nostaa epäkohtia yleiseen 
keskusteluun. 
Ota yhteyttä, niin siirretään jäsenyytesi 
lähimpään yhdistykseen. 
merja.tapio@aivovammaliitto.fi tai  
050 408 7095

Teksti ja kuva Heidi Kokko

Oletko jo kuullut?  

itä-Suomi on saanut oman aivovammayhdistyksen

Kajaanin Joutenlammella pidetylle ver-
taistukikurssille osallistui ennätysmäärä 
tulevia vertaistukihenkilöitä. Mukana 
oli mukavasti eri ikäisiä, molempia 
sukupuolia ja sekä vammautuneita että 
omaisia. 

Kurssilla opittiin, että mitä on ver-
taistuki, mitä tarkoittaa ryhmä tai miten 
kommunikoidaan erilaisissa tilanteissa 
ja erilaisilla välineillä. Tärkeimpänä luon-
nollisesti opittiin, miten itse olla vertais-

tukijana. Kurssin jälkeen osallistujat ovat 
päteviä toimimaan joko yksilövertaistu-
kijana tai vertaistukiryhmän vetäjänä. 

Ensimmäistä kertaa koulutukseen 
yhdistettiin myös viestinnän ja mark-
kinointiviestinnän elementtejä. Kotiin 
lähti tyytyväinen porukka, joka kertoi 
saaneensa kosolti rakennusaineita 
tulevaan toimintaan.

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Anna-Mari Bruns, Pia Warvas 

Vertaistukioppia hankkimassa
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iloisesti iltapäivään
Tammikuu on aina Varsinais-Suomen 
aivovammayhdistyksen toiminnan 
kannalta rauhallinen kuukausi. Järjes-
timme meidän ”nuorille” taas perintei-
seen tapaan kuun alkupuolella yhteisen 
iltapäivän Happy Housessa. Meidän 
niin sanotussa ”nuorten” ryhmässä ei 

ole tärkeää ikä eikä sukupuoli, vaan 
elämäntilanne. 

Pakkasta oli tänään15 asteen mol- 
emmin puolen, tuntui ihan hyvältä kun  
eilen oli auton mittarissa jopa -26 astetta.

Meistä vetäjistä tuntui, että ilta oli 
onnistunut, ruoka oli hyvää ja sitä oli riit-

tävästi – ja pysyimme aikataulussakin. 
Lämmin kiitos kaikille jotka olitte 

mukana, talvisia terveisiä myös kaikille 
lukijoille toivottavat Marja-Leena ja 
Marita 

Eräällä meistä oli synttärit lähipäivinä. 
Yllätimme hänet kortilla, jossa meidän on 
kaikkien nimet. Luikautimme onnittelu-
laulun, ja sitten hän sai valita arvontapöy-
dältä lahjaksi jotain. 

Marja-Leenan ystävä Eija Wiik tarjoaa meil-
le naurujoogaa. naurujoogan kehitti  intia-
lainen lääkäri Madan Kataria vuonna 1995. 
Siinä ei naureta toisille,vaan toisten kanssa.

Aloitellaan, jaetaan nimikyltit, esittelyt, illan suunnittelua, arvontapöytä..  Jokai-
nen saa myös kynän ja paperia johon voi laittaa nimen lisäksi terveisiä meidän 
nuorisovastaaville ja osallistua myös arvontaan.

Vihdoin päästään keittiöön, aloitellaan sovittujen ohjeiden mukaisesti 
kahden suolaisen piirakan valmistus. Patongit uuniin, salaattia, leikke-
leet, juomat, kynttilät, katetaan pöytä kauniisti...

Klo 17.00 jätimme nuoret keskenään keskustelemaan, juomaan 
kahvia ja arpomaan. Me vetäjät lähdimme Turun Taidemuseoon. 
Siellä on maksuton sisäänpääsy perjantaisin klo 16-19. näytteilla 
oli nild Dardel ja moderni aika. Meitä oli siellä saman kahvipöy-
dän ääressä seitsemän henkilöä. illalla lähdimme takaisin vähän 
siivoamaan, laittamaan tavarat paikoilleen ja lukitsemaan ovet. 
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Aurinko paistoi leppoisasti. Meri oli 
ollut jo usean kuukauden vapaa talven 
jäistä. Voimakas etelätuuli nosti reip-
paat vaahtopäät Lahdenperän rantaan 
Eurajoen suistossa. Vastarannalla parin 
kilometrin päässä erottui Eurajoen ja 
jopa Rauman puuteollisuuden histori-
aan vahvasti liittyvä Kaunissaari.

Satakunnan Aivovammayhdistyk-
sen väki oli kokoontunut merenrannalla 
sijaitsevaan Eurajoen kunnan omis-
tamaan Lahdenperän virkistäytymis-
keskukseen. Se sijaitsee aivan meren-
rannan tuntumassa, reilun kymmenen 
kilometrin päässä Eurajoen keskustas-
ta. Yhdistyksemme vietti siellä ansait-
tua kevätjuhlaa.

Alueen päärakennuksessa voi pitää 
vaikkapa perhejuhlija, kuten synty-
mäpäiviä ja häitä. Päärakennuksen 
ruokailutila ja astiasto riittää jopa 40 
hengelle. Alueella on erillinen rakennus 
tansseja varten, lisäksi laajat nurmikko-
alueet, jolla voi pelata useita eri pelejä, 
kuten frisbeetä tai rantalentistä. Alueen 
ajanvieteleikeissä on myös lapset otettu 
huomioon. Leikkipaikoilla on hiekka-
laatikon lisäksi ainakin kiipeilyseinä, 
karuselli ja keinuja.

Halukkaille löytyy tietenkin kunnon 
saunakin ja lapsiystävällinen uintimah-
dollisuus. Ne ovatkin kesäisin paikalle 
saapujien tärkeimmät syyt. Ja vielä 
lisäksi on rillikatos/tulistelupaikka.
Ja mikä parasta alueen päivittäisestä 
kunnosta huolehtii kunnan palkkaama 
talomies. Hän auttaa kaikissa asioissa 
tarvittaessa.

Hemmo ja Hemminki viettivät nimi-
päiväänsä, me puolestamme vietimme 
talvikauden päättäjäisiä, nyt jo kolman-
nen kerran. Aloitimme yhteisjuhlinnan 
heti puolilta päivin. Meitä oli paikalle 
saapunut kaikkiaan parisenkymmentä 
yhdistyksen toiminnassa tavalla tai 
toisella mukana olevaa henkilöä ympäri 
Satakuntaa.

Yhdistyksemme Rauman toiminta-
ryhmän puuhanainen Parjasen Ritva 
toivotti paikalla olleet tervetulleeksi.

Aloitimme ruokailulla. Ritva oli 
tilannut maukkaan lohikeiton. Siellä ei 
oltu sattumista säästelty. Ja maukas-

ta oli.Ilmiselvästi kotona aamupalan 
syömisestä oli kulunut jo niin pitkä tovi, 
että ruuan merkittävin mauste, nälkä, 
antoi sille aivan erityisen herkullisen 
lisämaun.

Ruokailun jälkeen yhdistyksemme 
puheenjohtaja Markku Jantunen ja 
sihteeri Seija Kröpi kukittivat yhdistyk-
semme perusjäseniin kuuluvan laila 
Heinosen. Laila on toiminut pitkäai-

kaisena yhdistyksemme taloudenhoi-
tajana.

Ennen kahvia pidettiin reilun puolen 
tunnin ulkoilutuokio. Sen aikana pelat-
tiin jakkolo-peliä. Jakkolo on mukava 
peli kaikenikäisten tasavertaisesti 
yhdessä pelattava ja säännöt ovat 
yksinkertaiset. Samanaikaisesti osa 
porukasta kävi Viitaman Susannan 
laatimalla tietokilpailusuunnistusradalla.

Itse ehdin käydä vain muutaman 
rastin ja totesin kysymykset helpoh-
koiksi. Mutta sitten kun kävimme 
kakkukahvien yhteydessä oikeita 
vastauksia lävitse huomasin, että 
hups? Kysymykset olivat loppuradalla 
vaikeutuneet todella paljon. Vähän 
ihmettelin miten tuollaisia voi peruskou-
lun yleistiedolla yleensä tietää.

Joku sitten iloisesti mainitsi, että 

”kännykästä löytyy.”
Kakkukahvin jälkeen keskustelimme 

Mäkitalon Tainan johdolla PääFest-
leiristä, jossa hän oli ollut mukana.

Yleisvaikutelmaksi tuli, että PääFest 
on merkittävä ohjelmakokonaisuus 
aivovammaliiton toiminnassa.

Vielä lopuksi Ritva kaivoi pussukan 
jostakin kassinsa pohjalta ja jakoi meille 
numerolappuja ja kynät.

Ohjeena oli, että pelataan bingoa. 
Kun saat pystysuoraan tai vaakasuo-
raan rivin täyteen, niin huudat BINGO!

-Televisiota ei kukaan voita, eikä 
muutakaan suurempaa, sanoi Ritva 
heti alkuun. Mutta Ritva ei olisi Rit-
va, ellei hän olisi silti taikonut jostain 
palkintoja.

Ennen kuin huomasimmekaan, nel-
jä tuntia oli kulunut kuin siivillä. Kaiken 
hienouden järjestäjänä oli Satakunnan 
yhdistyksen puolesta toimennainen 
Ritva Parjanen. Kiitos myös Eurajoen 
kunnalle, että se antoi meille korvauk-
setta hienon paikan käyttöön.

Teksti: Pekka Mustonen
Kuva: Pia Warvas

Muisto vuoden takaa  
Satakunnan yhdistys juhli kevättä
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Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea. Tervetuloa 
mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä 
yhteyshenkilöön. 

Yhdistykset löytyvät myös Aivovammaliiton kotisivuilta: 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/ 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 29.4.2016 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 306 4181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
aivovammayhdistys.wordpress.com 

 

 
Yhteyshenkilöt:  

Puheenjohtaja Jenna Leppelmeier, 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Päivi Kazandjian, 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Sihteeri Matti Vartiainen, 
vmvartiainen@hotmail.com 

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin. 

Helsinki – Espoo – Vantaa 

Käy kurkkaamassa lisätietoja 
www.aivovammayhdistys.com tai 
sähköpostitse osoitteesta  
aivovammayhdistys@gmail.com 

Uusi vertaistukiryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 14 
– 16 Kampin palvelukeskuksessa. 
Ryhmän yhteyshenkilöt Ulla R. ja Mikko 
Ilmoittaudu: hakkiatik@outlook.com 

Liikuntaryhmät: maanantaisin 
sählyryhmä hyvin liikkuville ja tiistaisin 
mattojumppa (ryhmässä vapaita 
paikkoja), tiedustelut Matti Vartiainen 
(vmvartiainen@hotmail.com) 

Avoin kulttuuriryhmä: vierailee 
teatterissa, oopperassa, baletissa. 
Kokoontuu säännöllisen 
epäsäännöllisesti, tapaamisista 
tiedotetaan nettisivuilla ja 
sähköpostitse. 

Nuorten avoin vertaisryhmä kokoontuu 
Aivovammaliiton tiloissa Pasilassa, 
osoite Kumpulantie 1 A, 2.krs. Ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 17-
19. 

Omaisten avoin vertaisryhmä kokoontuu 
erikseen sovittuina aikoina 
Aivovammaliiton tiloissa, os. 
Kumpulantie 1 A, 2.krs. Kysy tammikuun 
kokoontumisaika Päiviltä puh. 050 469 
1684 tai kazandjianp@yahoo.com 

Ystävyyden tanssit -tanssi- ja 
liiketerapiaryhmässä ei tällä hetkellä 
paikkoja vapaana. Ohjaajana tanssi- ja 
liiketerapiaopiskelija. Ilmoittaudu 
jonoon ja kysy lisätietoja: 
aivovammayhdistys@gmail.com. 
Mahdollisuus yksilöasiakkaaksi! 

Mahdollisia muita tapahtumia ja 
kokoontumisia suunnitteilla, niistä 
tiedotetaan tarkemmin nettisivuilla, 
Facebookissa sekä sähköpostitse.  

Porvoo  

Tapaamme aina parillisina ma klo 10-12 
Porvoon Suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
Lundinkatu 5, ylin kerros. 

Lisätietoja:avryhma.porvoo@gmail.com  
(varmin yhteydenottotapa) tai  
046 521 6801 ryhmän ohjaaja Calle 
Nyholm (Rune Rehnberg) ”vastaa jos 
mahdollista” arkena klo 10–16. Myös 
ruotsin kielellä. 

Hyvinkää 

Kokoonnumme aina kuukauden 1. ti klo 
14-16 Onnensillassa, Siltakatu 6. 
Ryhmään osallistuu myös 
aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita. 

1.3. Taidemuseolla, 5.4. Keilausta,  
3.5. Nyyttikestit. Kesätauko. 6.9.jatkuu.  

Yhteyshenkilöt: 
Sanna Sarja, p. 050 331 3081,  
sannasarja@luukku.com 
Kari Sarja, p. 045-8063006 

Tampere  

Tampereen seudun toimintaryhmä 
kokoontuu jokaisen kuukauden 2. to 
klo17.30–19.30. os. Pellervonkatu 9. 
Yhteyshenkilö:  
Kari-Pekka Rauhala, 050 590 7229, 
karipekka.rauhala@gmail.com 

Tampereen nuoret- ja nuoret aikuiset 
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäisenä ti klo 17:50-20 Os: 
Pellervonkatu 9.  
Lisätietoja: avynuoretpir@suomi24.fi tai 
Facebookin ryhmästä "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 

 

 

Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja Reijo Salo,  
p. 040 512 6522, reijo.salo@pp3.inet.fi 

Seinäjoki 

Kokoonnumme kevään aikana eri 
puolilla Etelä-Pohjanmaata eri aikoina.  
Katso seuraava tapaamispaikka ja -aika 
yhdistyksen kotisivulta: 
epavy.yhdistysavain.fi 

Vaasa 

Vaasan toimintaryhmä kokoontuu 
kuukausittain. Kysy Arjalta seuraavan 
tapaamisen aika ja paikka.  

Yhteyshenkilö: 
Arja Wallenius puh. 050 5185 624  

 

Uusi yhdistys on perustettu  

ITÄ-SUOMEEN! 
Ota yhteyttä, niin siirretään  

jäsenyytesi lähimpään yhdistykseen.  

heidi.kokko@aivovammaliitto.fi  
tai (09) 836 6580 (klo 9-15) 

 

 

 

 

Itä-Suomen avy ry 
 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Kimmo Heinonen  
p. 040 535 2800 
 
Löydät meidät Facebookista:  
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 

Yhdistyksen vuosikokous 3.3. klo 9:30 
Majakassa (os. Teletie 6E, Kuopio). 
Käsittelemme sääntömääräiset asiat.  

Vuosikokouksen jälkeen klo10:30-13 
voit tutustua toimintaan ja toimijoihin. 
Tervetuloa paikalle! Kahvia tarjolla 
nopeimmille.  
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Kuopio 

Ryhmä kokoontuu aina parittoman 
viikon ke klo 12 Rauhalahden kylpylässä 
sulkapallon merkeissä ja kahvin ääressä 
rupatellen klo 13-14 (ruokaravintolan 
kahvio).  
Lisätietoja: aivkuopio@gmail.com 

Joensuu 

Joensuun toimintaryhmä - Lohkottomat 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 
13:00 (os. Kartanotie 9 yläkerrassa, hissi 
on) Kokoontumiset 1.3 ja 5.4.  

Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen 050 541 
4180, Timo Sund 0500 928192 
lohkottomat@gmail.com 

Savonlinna 

Kokoontumiset ke klo 16:00-17:30 
(30.3., 13.4., 11.5. ja 8.6.)  
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
tiloissa (os. Pappilankatu 3.) 

Lisätietoja: Marko Eilittä 0503114574, 
mark.eilitta@hotmail.com 

Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 

Outokumpu 

Outokummun ryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen ti klo 18  
os. Työmiehenkatu 11, kerhohuone 
(esteetön kulku).  

Yhteyshenkilö: Niina Hottinen, 044 575 
1652, hottiska87@luukku.com 

 

Keski-Suomen avy ry 
keskisuomenaivovammayhdistys. 

yhdistysavain.fi 
 

Yhteyshenkilöt: 

Sanna Välilä, sihteeri tiedustelut 
p. 040 650 6474 
sanna.valila@gmail.com 
Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 

Jyrki Ahlgren, puheenjohtaja 
p. 050 575 9068 
jyrki.ahlgren@luukku.com 

Seuraa toimintaa: 
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 

http://keskisuomenaivovammayhdistys.y
hdistysavain.fi/ 

Jyväskylä 

Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön) 

Toimintaryhmä kuukauden toinen ti  
klo 16:30-18:00. 
8.3 Jäsenillan aiheena Toimintakeitaalla 
ovat vertaistuki ja sen eri muodot sekä 

muu vapaaehtoistoiminta. Illan aikana 
kerrotaan myös erilaisista haettavissa 
olevista tuetuista lomista 
aivovammautuneille ihmisille ja heidän 
läheisilleen – vieraina toiminnanjohtaja 
Anne Porthén ja palvelusuunnittelija 
Anna-Mari Bruns. 
12.4 Kokoonnumme keilaamaan 
Laajavuoreen (omakustanteinen). 
10.5 Kahvitellaan Toimintakeitaalla. 

Omaisten vertaistukiryhmä kuukauden 
kolmas ti klo 17:30, vetäjänä 
sairaanhoitaja Tarja Juntunen, 
tarja.juntunen@hotmail.com 

Nuorten Messi (n.18-35v) Kuukauden 
viimeinen to klo 15:00-16:30 
Toimintakeitaalla. Ota yhteyttä Karoliina 
Kaarnakoskeen 
karoliinakaarnakoski@hotmail.com 

Kirjapiiri kokoontuu kerran kuussa, kysy 
ajat Sanna Välilä 040 650 6474 
sanna.valila@gmail.com, vetäjänä Eija 
Kiiskinen 

Äänekoski 

Toiminnallinen aivovammaryhmä 
kokoontuu Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopiston tiloissa Äänekoskella, 
osoite; Opinahjontie 1. 

Ryhmää ohjaa POKEn sosiaali-ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 

Kevään kokoontumisajat ovat  
klo 14.30-16 tiistaisin. 

8.3. Huom. eri viikko!!! salissa sisäpelejä 
(joustavat sisäpelivaatteet) 

5.4. Liikuntapuistossa toimintaa, laavulla 
makkaranpaistoa (ulkoiluvaatteet), 
Kokoonnutaan ensin normaalisti 
sisätiloihin Opinahjontiellä 

Yhteystiedot: kuntoutuksen vastaava, 
terveydenhuollon opettaja Carita 
Lepikonmäki p. 040 169 4987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuruu 

Keuruun toimintaryhmä kokoontuu aina 
kuukauden ensimmäinen tiistai. (os. 
Toimintakeidas oy, Koulutie 5) 
Kevään kokoontumiset 1.3., 5.4. ja 3. 5. 
Alkamisaika klo 17.30. 

Tiedustelut: 
Hannu Taipale 0400-869316.  
 

 

Kymenlaakson avy ry 
 

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho 
puh. 040-513 5605 
maija.sankiaho@gmail.com 

Sihteeri Venla Sänkiaho 
puh. 0400-945 606 
venla.sankiaho@gmail.com  

Seuraa myös Facebookia, jossa 
tiedotetaan tapahtumista. 

Kouvola 

Kokoonnumme kuukauden 
ensimmäisenä ke klo 13-15. Toimitila 
Veturi (os. Kauppamiehenkatu 4).   
2.3. Keilausta. 6.4. Keilausta.  
4.5. Tapaaminen, sisällöstä ei vielä 
tietoa. 
Lisätietoja: Tiina p. 0442036055. 

2.4. klo 13 Love Strory - teatteriesitys. 
Tapaaminen 15 min ennen esitystä 
aulassa. Käymme syömässä yhdessä 
esityksen jälkeen. (Esitysaika 
aikaisemmasta poiketen huhtikuussa.) 
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä 
Venlalle p. 0400 945 606. 

Lappeenranta 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäisenä ti klo 17:00-
19:00.  palvelukeskus Iso avussa, 
Kauppakatu 63. Kokoontumispäivät: 
1.3., 5.4., 3.5., 7.6. 
Yhteyshenkilö: Anni Härkönen,  
041 478 2136  
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Oulun seudun avy ry  
 

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja: Eila Sääskö p. 040 765 
6989  eila.saasko@gmail.com   

Tiedottaja: Asta Hietanen  
p. 040 411 1671 oulunavry@gmail.com 

Liikuntavastaava: Mika Raudasoja p. 040 
352 5896 mirauda67@gmail.com   

Facebook sivut: 
www.facebook.com/oulunseudunaivova
mmayhdistysry 

Oulu 

Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona toukokuun loppuun saakka 
klo 12 – 15 os. Töllintie 38, Kastellin 
seurakunnan Pappilan kamari. 
Kahvitarjoilu. Kevään tapaamiset: 

30.3. teemana on pääsiäinen, maalataan 
pääsiäismunia ja askarrellaan 
pääsiäiskoristeita 

27.4. vertaistukijäsentapaaminen, 
vappumainen tarjoilu 

25.5. vertaistukijäsentapaaminen 

Muuta toimintaa:    

8.3. klo 12 Oulun taidemuseo 
tutustumiskäynti, avoin tilaisuus kaikille, 
ei ilmoittautumista.     

Kesäkuussa tehdään retki, aikataulu ja 
yksityiskohdat tarkentuvat lähempänä 
ajankohtaa.    

Tiedustelut: Eila Sääskö puh. 040 765 
6989 eila.saasko@gmail.com   
Sääntömääräinen kevätkokous 3.4.  
klo 14. Kumppanuuskeskuksessa, 
Konnari, Kansankatu 53.  
Huom! Uusi osoite. Tervetuloa! 

Sporttipoppoo  
kokoontuu viikoittain boccian merkeissä 
Oulun Urheilutalolla perjantaisin klo 
13.30 – 15.00 tammikuusta alkaen. 
Omavastuu salin vuokrasta on 15€/jäsen 
ja 20€/ei-jäsen/kausi tai 2 €/kerta.     
Tiedustelut liikuntavastaava: Mika 
Raudasojalta puh. 040 352 5896, 
mirauda67@gmail.com    

Nuori aikuinen 
4.3. klo 17.30 – 19.30 Haasta itsesi! -
liikuntatapahtuma Ouluhallissa 
www.haastaitsesi.fi 

22.3. klo 17 – 18.30 peli-ilta Resiinassa, 
Kumppanuus-keskus, Kansankatu 53    

21.4. Menemme pelaamaan biljardia, 
aikataulu ja paikka tarkentuu 
myöhemmin.  

Touko-Kesäkuussa 
menemme minigolffaamaan sekä 
nyyttärihenkiselle picnikille.  

Lisätietoja: Seija Sipilä 
seijasipila1@gmail.com  
puh. 0400 751 026  

 

Kemi 

Aivokaiset -toimintaryhmä tapaa 
keväällä 2016 keskiviikkoisin. 
Tapaamispaikka on Kemin Panorama 
Café, kaupungintalon yläkerrassa, 13. 
kerros, Valtakatu 26. 

16.3. klo 16.00 Tapaamme Panorama 
Caféssa. Omakustanteinen tarjoilu ja 
maksuttomia 
musiikkiterapiakokemuksia. 

13.4. klo 16.00 Tapaamme Panorama 
Caféssa. Apteekin edustaja kertoo 
aivoterveyteen liittyvistä tuotteista ja 
muusta ajankohtaisesta. 
Omakustanteinen tarjoilu. 

18.5. klo 10.00-14.00 Kinttupolku. 
Tapaamme Ruutinrannan 
Senioripuistossa. Kävelyä kertyy 
yhteensä noin 4 km, välillä on tauko 
nuotion ääressä. Mukaan: eväät, vettä, 
säänmukaiset vaatteet ja kävelyyn 
sopivat jalkineet. 

Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi   
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä.   

Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen  
puh. 045 617 4140, 
hh.aivovammaliitto@gmail.com 

Rovaniemi 

Ryhmä kokoontuu kuukausittain 
Neuvokkaassa, os. Kansankatu 8, 
Rovaniemi, 3. kerros. Seuraa 
Aivovammaliiton yhdistyssivuja. 
Yhteyshenkilö: Monika Länsman puh. 
0400 528 789 

Ylivieska   

Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä.  
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 5530606, astojanne@gmail.com 

 

Päijät-Hämeen avy ry 
 

 

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja Kari Vainio 
karivainio63@gmail.com 
p. 040 828 0906 

Liisa Ruhkala p. 0400 850 076 
liisa.ruhkala@hotmail.fi 

Lahti 

Keilausta jäsentapaamisiltoina  
(1.3., 5.4., 3.5.) klo: 16: Lahden 
Keilahalli, os. Launeenkatu 5.  

Jäsentapaamiset os. Hämeenkatu 26 A 
3-kerros, ellei toisin ilmoiteta.  

Ti 1.3. Jäsentapaaminen klo 17:30  

Ke 16.3. vuosikokous klo: 15-17. 
Käsittelemme sääntömääräiset asiat.  

To 17.3. NV-yhdistysten 
aivoviikontapahtuma Vanhalla Valimolla 

Asiantuntijaluento 17.3. klo 18:00:  
”Aivot – elintärkeä elin”  
Luennoitsijana professori Aarne Ylinen 
Paikka: Diakonialaitoksen Betel-sali  
os. Sibeliuksenkatu 6 B. Vapaa pääsy. 

Ti 5.4. Jäsentapaaminen klo: 17.30.  
Illan tapahtumateema avoinna. 

Ti 3.5. Jäsentapaaminen klo: 17.30. 
Teema ilmoitetaan myöhemmin. 

Toukokuussa Mä-Sä-tapahtuma 
Vesijärven satamassa. 

Ti 7.6. Jäsentapaaminen klo: 16. 
Ulkoilupäivä Lapakiston ulkoilualueella. 
Maasto on esteetön. 

Hämeenlinna 

Kokoonnumme kuukauden 
ensimmäisenä ke klo 17-19 
Kumppanuustalossa (os. Kirjastokatu 1). 
Ota mukaasi kolikko kahvikassaan.  

Yhteyshenkilö: Jaana Liukonen,   
p. 0400 768 132 

 

Sinä 17-35 –vuotias! Tiedätkö että  

PääFest 2016  
järjestetään Lahden seudulla? 

 
 

Satakunnan avy ry 
Yhdistyksen kotisivu: google:  

Satakunnan Aivovammayhdistys ry 
 

Yhteyshenkilö:  
Taina Mäkitalo pj, puh. 0550 721422 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 

Löydät meidät Facebookista: 
”Satakunnan aivovammayhdistys” 

Pori 

Jäsentapaamiset Porin 
Yhteisökeskuksessa kuukauden 
viimeisenä tiistaina klo 15.30 - 17.30 (os. 
Isolinnankatu 16).  
Kokoontumiset: ti 29.3 ja ti 26.4. 

 



Lähdetään yhdessä keväiselle reissulle Tallinnaan 24.–26.5. Lue lisää lehden takakannesta! 

 

 

Kankaanpää 

Jäsentapaamiset kuukauden 
ensimmäinen ke: 9.3, 6.4 ja 4.5. 
Tiedustelut:  
Ninni Uusitalo p. 0405 106 717 tai 
Kaseva/Jaakko Viitala p. 040 771 7425. 

Rauma 

Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi 
kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäinen arkimaanantai klo 18-
20.00 Mansikkapaikassa, Steniuksenkatu 
6. Kokoontumiset: 7.3, 4.4 ja 2.5. 

Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen, 
ritvaparjanen60@gmail.com  
p. 044 995 1212. 
 

 

Varsinais-Suomen Avy ry 

www.vsavy.fi 
 

Yhteystiedot: 
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys 
ry, PL 115, 20101 Turku 

Puhelin: 044 314 4838 
(yhteydenottoihin vastataan) 
Sähköposti: info@vsavy.fi 

Yhteyshenkilöt: 
Jouni-Pekka Tammi, puheenjohtaja, 
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com 

Risto Savolainen, sihteeri,  
sihteeri.vsavy@gmail.com 

Terje Vainio, taloudenhoitaja,  
talous.vsavy@gmail.com 

Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 

Turku 

Jäsenillat Happy Housessa, joka 
kuukauden ensimmäinen ja kolmas ti klo 
18. (Ursininkatu 11). Ohjelman löydät 
kotisivuilta ja jäsenkirjeestä.  

KESKUSTELURYHMÄT 

Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen ti. 
Tuula Aallontie p. 040 720 3371 tai Eija 
Järveläinen p. 040 767 9786. Paikalla 
lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen p. 050 
528 6475 ja Jonne Kurala, p. 050 492 
0487  

Nuorten ryhmä kuukauden kolmas ti klo 
16.30–17.45 Vimmassa (Aurakatu 16). 
Nuorisovastaavat Terje Vainio  
(p. 040 565 3737) ja Jonne Kurala (p. 
050 492 0487). Ilmoita itsesi 
sähköpostilistalle 
nuoriso.vsavy@gmail.com  

 

Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen ke klo 12.30–
14.30. Jari Karjalainen, p. 0400 818 104 
tai Risto Savolainen, p. 044 314 4838.  

Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä to klo 13.00–
15.00. Kaarina Sillanpää p. 050 337 
5135. 

Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy@gmail.com 

TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 

Liikuntaryhmät 
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai. Ryhmiä on 
kaksi: perus- ja peliryhmä. Perusryhmään 
osallistuvilla voi olla apuvälineitäkin, 
kuten keppi tai rollaattori. Peliryhmässä 
harrastetaan monipuolista kuntoa 
kohottavaa liikuntaa. Ryhmät toimivat 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemen johdolla (puh 050 
339 4083). Kokoontuminen: Härkämäen 
salissa, Rahjekatu 3. Tarkista 
ulkoliikuntakerrat Annemarilta. 

Taidekerho 
Harjoittelemme runonlausuntaa ja 
pienimuotoisia näytelmiä. 
Päätavoitteena on tuottaa esityksiä 
yhdistyksen kevät- ja joulujuhliin. 
Yhteyshenkilö Annikki Karjalainen, puh. 
02 251 1224. 

Uintiryhmä 
Impivaaran uimahallissa aina ma ja to, 
kokoontuminen uimahallin aulassa  
klo 10:00 (omakustanteinen). 
Uimahallilla on mahdollisuus uida, 
vesijuosta tai käyttää kuntosalia. Terje ja 
Jonne auttavat tarvittaessa esim. 
kuntosalilaitteiden kanssa. Ryhmä 
kokoontuu omatoimisesti ja 
omakustanteisesti. 

MUUT KERHOT 

Kädentaitopäivät  
Happy Housen Kädentaitopäivä on ke 
klo 13-14. Aiheina piirustus- ja väritys, 
askartelu sekä kädentaitokävelyt. Os. 
Ursininkatu 11. 
www.happyhouseturku.fi. 

Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tammikuun  
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 

Vuosikokous  
ti 15.3. klo 18 Happy House, (os. 
Ursininkatu 11). Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksessa 
valitaan uudet jäsenet hallitukseen 
erovuoroisten tilalle.  

Perheleiri  
la-su 2.-3.4. Turun Kristillisen opiston 
hotelli Linnasmäessä. Luvassa on 
riemukas viikonloppu lapsille. 
Ilmoittautuminen on jo lehden 
ilmestyessä päättynyt, mutta voit kysellä 
vapaita paikkoja 044 314 4838. 

Asiantuntijaluento  
ti 12.4. klo 18.00- Ortodoksisen kirkon 
srk-salissa (os. Yliopistonkatu 19 B). 
Luennoitsijana toimintaterapeutti lehtori 
Tuija Suominen-Romberg. Illan aiheena 
ovat toiminnanohjauksen ongelmat 
aivovammoissa. Tilaisuus on kaikille 
avoin ja siihen on vapaa pääsy. 

Kevätristeily  
Turku-Tukholma ti-ke 19.-20.4. 
Ilmoittautuminen on lehden ilmestyessä 
jo päättynyt, kysele vapaita paikkoja 
puh. 044 314 4838. 

Kevätretki  
ti 17.5. Poriin, matkakohteina mm.  
Juseliuksen mausoleumi ja uusi 
pumpulitehtaan ostoskeskus. 
Ilmoittautumiset 10.4. mennessä puh.  
044 314 4838 

Kesäteatterissa  
Vartiovuorella esiintyy maailman 
tunnetuin metkuilija, Vaahteramäen 
Eemeli. Yhdistys hankkii ryhmälippuja 
kesäkuun alun ennakkonäytökseen. 
Lippuja voi varata toukokuun alusta 
alkaen 044 314 4838 ja niitä myydään 
kevätjuhlassa 3.5.  

Salo 

Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa. Os. 
Salmenranta 2. 

Vetäjänä toimii Eija-Leena Vahtermaa, 
puh. 0400 643 025. 

Uusikaupunki 

Kokoonnumme joka kuukauden toinen 
ke klo 14 Sakunkulman Päiväkeskuk-
sessa os. Zachariasseninkatu 1.  

Vetäjänä toimii Marketta Hämeenkorpi, 
puh. 050 348 8854 ja 
marketta@uusikaupunki.fi 

Forssa 

Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa (Hämeentie 
5). Ryhmän vetäjänä toimii Tiina 
Åhlman, tiina.ahlman@gmail.com ja 
puh. 044 314 4838.  

Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä.  
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Aivovammaliitto ry Toimintakalenteri 2016

TOiMinTAA

Maaliskuu
Vko 9  Aivoitus 1 ilmestyy 
Vko 11  (14. – 20.3.) Aivoviikko
18.3.  Aivovammaliiton hallitus  
24.3.  mennessä haku 6. – 10.6. pidettävälle perhekurssille
 vammautuneelle henkilölle ja hänen perheelleen 

Huhtikuu
4. – 8.4.  Parikurssi aivovammautuneelle henkilölle ja hänen 
 puolisolleen
9.4.  Kevätliittokokous 
29.4.  Aivoituksen 2 aineistopäivä, teemana Terapian tarpeessa 

Toukokuu
13.5.  Tapaturmapäivä  
20.5.  Aivovammaliiton hallitus
28.5.  mennessä haku 8. – 12.8.pidettävällä väsyvyyskurssille 
 vammautuneelle henkilölle tai vammautuneelle henkilölle ja 
 hänen läheiselleen 
31.5. – 2.6.  PääFest 

Kesäkuu
6. – 10.6.  Perhekurssi vammautuneelle henkilölle ja hänen perheelleen 
10.6.  mennessä haku 8.-12.8. TATU ry:n kanssa yhteistyössä
 pidettävälle nuorten kurssille 
13.6.  mennessä haku 12. – 16.9.pidettävälle peruskurssille 
 vammautuneelle henkilölle tai vammautuneelle henkilölle ja 
 hänen läheiselleen

•	 Parikurssi	aivovammautuneelle	henkilölle	ja	 
hänen puolisolleen 4. – 8.4.2016

 Piispala, Kannonkoski. Hakuaika päättynyt
•	 Perhekurssi	vammautuneelle	henkilölle	ja	 

hänen	perheelleen	6.	–	10.6.2016
 Piispala, Kannonkoski. Haku to 24.3.2016 mennessä
•	 Väsyvyyskurssi	vammautuneelle	henkilölle	tai	 

vammautuneelle henkilölle ja hänen läheiselleen 8. – 12.8.2016 
Piispala, Kannonkoski. Haku pe 28.5.2016 mennessä

•		Peruskurssi	vammautuneelle	henkilölle	tai	 
vammautuneelle henkilölle ja hänen läheiselleen 12. – 16.9.2016 
Koivupuisto, Ylöjärvi. Haku ma 13.6.2016 mennessä

•		Mindfulness-kurssi	vammautuneille	7.-11.11.2016
 Piispala, Kannonkoski. Haku pe 26.8.2016 mennessä
•	Nuorten	kurssi	8.-12.8.2016.		 

Yhteistyössä Tatu ry:n kanssa. Haku 10.6.2016 mennessä

Elokuu
8. – 12.8.  Väsyvyyskurssi vammautuneelle henkilölle tai vammautu-
 neelle henkilölle ja hänen läheiselleen 
8.-12.8.  Nuorten kurssi yhteistyössä TATU ry:n kanssa  
19.8.  Aivovammaliiton hallitus
26.8.  Aivoituksen 3 aineistopäivä, teemana Vauvasta vaariin 
26.8.  mennessä haku 7.-11.11. pidettävälle mindfulness-kurssil-
 le vammautuneille  
28.8.  Lasten liikennepäivä

Syyskuu
9. – 11.9.  ”Aivomyrsky”
12. – 16.9.  Peruskurssi vammautuneelle henkilölle tai vammautuneelle 
 henkilölle ja hänen läheiselleen 
23.9.  Aivovammaliiton hallitus
Vko 39  Aivoitus 3 ilmestyy 

Lokakuu
21.10.  Aivovammaliiton hallitus
21. – 22.  Liittopäivät
22.10.  Syysliittokokous 

Marraskuu
7.-11.11.  Mindfulness-kurssi vammautuneille
11.11.  Aivoituksen 4 aineistopäivä, teemana Päihteet 
Vko 46  (14. – 20.11.) Aivovammaviikko
18.11.  Aivovammaliiton hallitus
 

Tuetut lomat
• Kuortaneen Urheiluopisto  

(Kuortane) la-to 2.-7.7.2016, lapsiperheille
• Eläkeliitto ry/Lehmirannan lomakeskus  

(Salo) ma-la 3.-8.10.2016, omatoimisille aikuisille

Soluku-lomat
• Nuorisokeskus Piispala,  

Kannonkoski, 13.3. -18.3.2016  
Aikuisten elämyksiä luonnosta loma.

• Yyterin Kylpylähotelli,  
Pori, 5.6. -10.6.2016 Perheloma.

• Vuokatin Urheiluopisto,  
Vuokatti, 11.6.-16.6.2016 Aikuisten loma,

• Mantan luontopalvelut, Möhkö.
 15.8. - 21.8.2016 (haku 15.5.2015 mennessä) Aikuisten loma
 22.8. - 27.8.2016 (haku 22.5.2015 mennessä) Aikuisten loma
• Kylpylähotelli Rauhalahti,  

Kuopio, 23.10-28.10.2016 Perheloma.

Tuetuille lomille ja soluku-lomille haku 3 kk 
ennen loman alkua www.mtlh.fi 

Voimaa vertaisuudesta -lomatSopeutumisvalmennuskurssit
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LAKinEuVOnTA, Kynnys ry
Lakimies Mika Välimaa päivystää maanantaisin ja torstaisin 
klo 9-12 ja klo 13-16, puh. (09) 6850 1129, 
mika.valimaa@kynnys.fi 
Neuvontaa antaa myös sosiaalityöntekijä Yodit Melaku, joka 
päivystää maanantaisin ja torstaisin klo 9-12 ja klo 13-16, 
puh. (09) 6850 1114, yodit.melaku@kynnys.fi 

SOPEuTuMiSVALMEnnuS
Aivovammaliitto järjestää vuosittain erilaisia sopeutumis-
valmennuskursseja.
Niistä saa lisätietoja liiton toimistosta ja kurssiesitteestä 
sekä www-sivuilta.
Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen, p. 050 373 9076.

uuDELLEEn YHTEiSÖÖn- tukitoiminta
Aivovammaliitto kouluttaa vertaistukihenkilöitä,
joita voi tiedustella tukea tarvitsevien vammautuneiden
ja omaisten tueksi.
Aivovammaliitto kouluttaa myös kokemuskouluttajia, joita
voi kutsua kokemusasiantuntijaluentojen pitäjiksi oppilaitok-
siin ja ammattilaisille virastoihin ja laitoksiin.
Molemmissa yhdeydenotot palvelusuunnittelija 
Anna-Mari Bruns, p. 050 550 0541.

LiiTTO TiEDOTTAA

Liitto tiedottaa
Aivovammaliitto ry
Kumpulantie 1 A, 2.krs 00520 Helsinki, 
puh. (09) 836 6580
kotisivut: www.aivovammaliitto.fi
www.aivovaurio.fi

Maksuliikennetili Helsingin OP Pankki
IBAN: FI47 5541 2820 0202 13
BIC: OKOYFIHH
Keräystili Helsingin OP Pankki
IBAN: FI25 5541 2820 0202 21
BIC OKOYFIHH
Aivovammaliiton laskutusosoite:
Verkkolaskuosoite: 003711059059
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj
välittäjätunnus BAWCFI22
Paperilaskut: Aivovammaliitto ry, Ostolaskut
PL 350, 00521 Helsinki
Aivovammaliitto ry, Y-tunnus: 1105905-9
Yhdistysrekisteri, rekisterinumero: 157.350
Aivovammaliiton toiminnan tarkoituksena on parantaa 
vammautuneiden ihmisten sosiaalista asemaa sekä 
vaikuttaa hoito-, kuntoutus- ja palvelujärjestelmien 
paranemiseen aivovammaisten henkilöiden tarpeita 
vastaavasti. Tavoitteena on aivovammoihin liittyvän 
koulutuksen, tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn 
kehittyminen.

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja Anne Porthén 
p. 050 536 6390, 
anne.porthen@aivovammaliitto.fi

Järjestösihteeri Merja Tapio
p. 050 408 7095
merja.tapio@aivovammaliitto.fi

Tiedottaja Pia Warvas
p. 050 306 7916,  
pia.warvas@aivovammaliitto.fi

Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen
p. 050 373 9076, 
anu.korhonen@aivovammaliitto.fi

 
Järjestösuunnittelija Heidi Kokko 
p. 050 306 4181, 
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

Palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns 
p. 050 550 0541,
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi
Opintovapaalla 1.6.2016 saakka
Opintovapaan aikana yhteydenotot toiminnanjohtajaan,
p. 050 536 6390, anne.porthen@aivovammaliitto.fi 

Aivovammaliiton hallitus 2016
Heikki Harri, pj (2016-2017)
Annamaria Marttila, Oulu (2015-16) vara: Taina Mäkitalo, S-K (2015-16)
Timo Kallioja, Avy, vpj (2016-17) vara: Terje Vainio, V-S (2016 –2017) 
Sanna Välilä, K-S (2016-17) vara: Reijo Salo, E-P (2016 – 2017)
Jaana Hattunen K-S (2015-16) vara: Jyrki Itäsalmi, E-P (2015-16)
Markku Onnela, E-P(2015-16)  vara: Marko Eilittä, Kymi (2015-16)
Kari-Pekka Rauhala, Avy (2016-17) vara: Jenna Leppelmeier, Avy 
 (2016 – 2017)



 

Yhdistysten yhteinen  
RISTEILY-HOTELLIMATKA 

TALLINNAAN  
ti 24. – to 26.5.2016 

Lähde kanssamme risteilylle keväiseen Tallinnaan. 
Yövymme ensimmäisen yön laivalla ja seuraavan yön 
hotellissa. Vietämme aikaa leppoisasti Tallinnassa 
yhdessä kokien ja näkien. Hinta 50,50€/osallistuja 2 hlön 

Hintaan sisältyy: Laivamatkat, menomatkalla 2hh  
B-luokan hytti, paluumatka (2,5h) kansipaikoin. 
Aamiainen Tallinnassa (Ravintola Kochi Aidad). 
Yöpyminen hotelli Metropolissa 2hh, sis. aamiaisen. 

Muuta: Tarvitset mukaasi passin tai kuvallisen 
henkilökortin. Matkalla ollaan yksityishenkilönä. 
Jokainen on itse vastuussa itsestään. Tarkista että 
matkavakuutuksesi on voimassa. Paikkoja on 
ensimmäiselle 30:lle. Matkanjärjestäjä Matkapojat Oy. 

Ilmoittautumiset 8.4. mennessä Reijo Salolle  
puh. 040 512 6522 tai reijo.salo@pp3.inet.fi. 
Ilmoittautuminen on sitova, peruminen vain 
sairastapauksissa. 
 

hytissä/huoneessa. Lisähinta 1 hlön huoneesta �� 25€ 

Kevätliittokokous
Aivovammaliiton sääntömääräinen kevätliittokokous 

lauantaina 9.4.2016 klo 13.00 iiris-keskus (Marjaniemen-
tie 74, itäkeskuksen metroaseman vieressä), Helsinki

Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Kokousmateriaali ja tarkemmat ohjeet postitetaan yhdistysten 
puheenjohtajille maaliskuun puolivälissä. 
On tärkeää, että yhdistysten hallituksissa käydään läpi koko-
usmateriaali.

Aivovammayhdistysten hallitusten nimeämät viralliset edusta-
jat ja pöytäkirjanotteet 
tulee lähettää kirjallisesti liiton toimistoon tiistaihin 29.3.2016 
mennessä joko 
sähköpostilla pia.warvas@aivovammaliitto.fi tai 
postitse Aivovammaliitto ry, Pia Warvas, Kumpulantie 1 A, 
00520 HELSINKI. 
Huom! Kirjoittakaa ilmoittautumiseenne myös edustamanne 
yhdistyksen nimi sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat! 

Kokouspäivän aikataulu
Klo  11.30 Valtakirjojen tarkastus
 12.00 Lounas
 13.00 Kokous alkaa

Tervetuloa!
Aivovammaliiton hallitus

 13.00 Kokous alkaa

Tilaa luettavaa

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi 

Viitanen, Tommi 
Uusi jako 
– Omaelämänkerralli-

nen tarina elämästä 
aivovammautumisen 
jälkeen. 365 sivua.

– 23 € + postikulut

Willandt, Jori 
Älä Luovuta 
– Sisukas kuntoutumista-

rina kattaa yli 10 vuotta 
alkaen hetkestä, jolloin 
Jori sai 16-vuotiaana 
auto-onnettomuudessa 
vakavan aivovamman. 
324 sivua.

– 23 € + postikulut. 

Isola, Martti 
Terapiatarinoita 
rotvallin reunalta
– Kirja on syntynyt yli 

30 vuoden aikana, 
jolloin aivovamma on 
vaikuttanut kirjoittajan 
elämään. 75 sivua.

– 10 € + postikulut

Isola, Martti 
Kuntoutujan 
terapiatarinat
– Esseitä elämän erilai-

sista asioista, ilmiöistä 
ja kohtaamisista. 159 
sivua.

– 15 € + postikulut

Koukkari, Päivi 
Hidasteita 
– Vammautuneen selviy-

tymistarina - elämää 
vammautumisen het-
kellä ja 20 vuotta siitä 
eteen päin.

– 24 € + postikulut. 

Matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.

Tilaa luettavaa

+




