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Aivoituksessa tänään… 

” vietämme Aivovammaliiton 25-vuotis-

juhlavuotta. Juhlateemaa käsitellään laajasti 

pääkirjoituksesta alkaen!  ” 
” PääFest ja Aivomyrsky tulevat jälleen. 

Lue lisää sivuilta 24 ja 43 ja 

ilmoittaudu mukaan.  ”
” tiedätkö, keitä liiton

toimistolla työskentelee?

voit tutustua meihin sivulla 25.  ”
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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

För medlemmarnas 
bästa i 25 år
Hjärnskadeförbundet är ett litet, men handlingskraftigt 
förbund. Dess roll är mångsidig i och med att förbun-
det verkar som centralorganisation för föreningar, som 
samarbetsorganisation för professionella och som in-
tressebevakare för personer med hjärnskador och deras 
närstående.
Hjärnskadeförbundet bildades på initiativ av fyra lokal-
föreningar 1992 för att främja vård- och rehabiliterings-
praxis, för att utöka kunskapen om hjärnskador och 
för att ge stöd och aktiviteter i hjärnskadade personers 
vardag. Bestående finansiering fick förbundet först för 16 
år sedan, trots att det före det hade fått verksamhetsun-
derstöd i liten grad. Förbundet lotsades tidigare helt och 
hållet med hjälp av frivilliga krafter och fick sina första 
avlönade arbetstagare först i och med finansieringen. 
Kamratstöd, utökad kunskap om hjärnskador och an-
passningsträning var viktiga milstolpar då verksamheten 
inleddes och är det fortfarande i dag.
Att informera om och att förebygga hjärnskador är det 
centrala för oss. Ta dig en titt på förbundets www-sidor, 
där finns hela tiden aktuell information. Om du ser eller 
hör namnet Hjärnskadeförbundet i medier, är det inte 
heller nödvändigtvis någon tillfällighet, utan medveten 
verksamhet. I år strävar vi efter att synas och göra vår 
verksamhet känd. Påverkansarbete utför vi i centrala 
forum. Vi utvecklar vår verksamhet utgående från med-
lemmarnas och deras närståendes behov. Fortfarande 
kan du berätta om dina önskemål för oss! Många evene-
mang är återigen under planering: anpassningstränings-
kurser, en vänkurs, Pääfest för ungdomar, AivoMyrsky för 
äldre personer och mycket, mycket mer.

Hjärnskadeförbundet har utvecklat mycket under årti-
ondenas lopp och den här utvecklingen fortgår. Vår 

viktigaste uppgift har ändå varit densamma under 
alla 25 år: att främja livet för hjärnskadade perso-

ner och deras närstående, att utöka möjlighe-
terna till vård och rehabilitering och att sprida 
information om hjärnskador till alla.

Ett gott jubileumsår tillönskas alla!

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Jäsenten asialla 
25 vuotta
Aivovammaliitto on pieni, mutta toimelias järjestö. Sen 
rooli on moniulotteinen sen toimiessa keskusjärjestönä 
yhdistyksille, yhteistyöjärjestönä ammattilaisille ja edunval-
vontatoimijana vammautuneille ja läheisille.

Aivovammaliitto perustettiin 4 paikallisyhdistyksen toi-
mesta vuonna 1992 edistämään hoito- ja kuntoutuskäy-
täntöjä, lisäämään tietoutta aivovammoista ja tuomaan 
tukea ja toimintaa vammautuneiden arkeen. Vakituisen 
rahoituksen piiriin se pääsi vasta 16 vuotta sitten, vaik-
kakin oli jo tätä ennen saanut pientä toiminta-avustusta. 
Liittoa luotsattiin aiemmin täysin vapaaehtoisvoimin ja se 
sai ensimmäiset palkatut työntekijät vasta rahoituksen 
myötä. Vertaistuki ja aivovammatiedon lisääminen sekä 
sopeutumisvalmennus ovat olleet merkittäviä virstanpyl-
väitä toiminnan alussa ja ovat edelleen.

Aivovammoista tiedottaminen ja niiden ennaltaehkäisy 
ovat keskiössä. Käy katsomassa liiton www-sivuja, siellä 
on jatkuvasti ajankohtaista tietoa. Jos näet tai kuulet Ai-
vovammaliiton nimen eri medioissa, sekään ei välttämättä 
ole sattumaa, vaan tietoista toimintaa. Tänä vuonna 
pyrimme näkymään ja tekemään toimintaamme tunne-
tuksi. Vaikuttamistyötä teemme keskeisissä foorumeissa. 
Kehitämme toimintaamme jäsenten ja heidän läheisten 
tarpeet edellä. Edelleen voit kertoa toiveesi meille! Tu-
lossa on jälleen monta tapahtumaa: sopeutumisvalmen-
nuskursseja, ystäväkurssi, Pääfest nuorille, AivoMyrsky 
vanhemmille ja paljon, paljon muuta

Aivovammaliitto on kehittänyt paljon asioita vuosikym-
menten aikana ja tuo kehitys jatkuu. Tärkein tehtävämme 
on kuitenkin säilynyt läpi 25 vuoden: edistää aivovam-
maisten ihmisten ja heidän läheistensä elämän, hoidon ja 
kuntoutuksen mahdollisuuksia ja tuottaa aivovammatieto-
utta kaikille. 

Hyvää juhlavuotta Sinulle!

Anne Porthén
toiminnanjohtaja 
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PUHEENJoHtAJAN
PALStA

Hyvät jäsenet ja muut aivovammatyössä mukana olevat,
Tämä vuosi 2017 on jälleen yksi merkkipaalu Aivovam-

maliiton historiassa. Liitto täyttää 25 vuotta, ja asiaa juh-
listetaan erilaisilla tapahtumilla ja tempauksilla tietysti koko 
juhlavuoden ajan. Meidän kaikkien on syytä iloita 25-vuoti-
sesta taipaleesta varsinkin, kun liiton toiminta on kehittynyt 
suotuisasti jo usean vuoden ajan.

Pari vuotta sitten yhdeksi tavoitteeksi otettiin jäsen-
määrän kasvattaminen. Tavoitteessa on myös onnistuttu, 
kun jäsenmäärä on noussut yli 2200:aan, missä on lähtö-
kohtatilanteesta reipas 20 prosentin kasvu. Jäsenmäärä 
voisi toki olla suurempikin, mutta kehitys menee kuitenkin 
hyvään suuntaan. Hiljattain perustettiin lisäksi Itä-Suomeen 
uusi aivovammayhdistys, mikä sekin kertoo aivovammatyön 
merkityksen kasvamisesta. Todennäköisesti muitakin uusia 
yhdistyksiä perustetaan; jotenkin tunnen, että kentällä on pö-
hinää. Ja onhan uusia toimintaryhmiäkin perustettu melkein 
roppakaupalla.

Valtakunnallisesti liiton arvovalta ja asiantuntemus ovat 
nousseet aivan toisenlaiselle tasolle, kun vertaa sitä vaikkapa 
vain viiden vuoden takaiseen tilanteeseen. Aivovammatyön 
ammattipiireissä liitto arvostetaan korkealle ammattimaisena 
toimijana. Samaan aikaan liiton arvostus on noussut myös 
potilas- ja sosiaalialan järjestö- ja verkostokentässä. Tämä 
on saatu aikaan uutteralla, pitkäaikaisella työllä. Oikotietä 
menestykseen ei ole, vaan taustalla on jatkuva kehitty-
minen ja kehittäminen.

Hyvä esimerkki liiton työn vaikuttavuudesta 
on Seinäjoella maaliskuun puolivälissä järjes-
tettävä 25-vuotisjuhlasymposiumi, joka toivon 
mukaan kokoaa paikalle runsaan ammatti- ja 
jäsenjoukon. Ohjelmassa tarjotaan mielenkiintoi-
sia esityksiä aivovammatyön kehittymisestä 
ja aivovammaisten arjesta. Hoitoalan 
ammattilaiset ovat se tärkein ryhmä, 
joka vaikuttaa aivovammaisen arkeen 
pitkälle hänen tulevaisuuteensa. On 
hienoa, että he haluavat kehittää 
omaa ammattitaitoaan.

Meillä on tiedossa vilkas vuosi.

Heikki Harri
puheenjohtaja 

Hyvää syntymäpäivää, 
Aivovammaliitto!

Hjärtliga gratulationer på födelse-
dagen Hjärnskadeförbundet!

Bästa medlemmar och andra som deltar i hjärnskadearbetet
Innevarande år 2017 är återigen en milstolpe i Hjärn-

skadeförbundets historia. Förbundet fyller 25 år och det här 
firas givetvis med olika evenemang och jippon under hela 
jubileumsåret. Vi har alla anledning att glädjas över 25-åring-
ens resa, i synnerhet på grund av att förbundets verksamhet 
har utvecklats gynnsamt redan under flera års tid.

För ett par år sedan uppställde vi som ett mål att utöka 
antalet medlemmar. I det här målet har vi också lyckats i och 
med att medlemsantalet nu har stigit till över 2 200 medlem-
mar, vilket betyder en dryg 20 procents tillväxt jämfört med 
utgångsläget. Medlemsantalet kunde givetvis också vara 
högre, men utvecklingen går i rätt riktning. Nyligen bildades 
dessutom en ny hjärnskadeförening i östra Finland, som 
också visar på att betydelsen av hjärnskadearbete har vuxit. 
Förmodligen kommer också andra nya föreningar att bildas, 
på något vis upplever jag att det rör på sig på fältet. Och 
visst har ju också nya verksamhetsgrupper bildats nästan i 
parti och minut.

Nationellt sett har förbundets prestige och expertis 
uppnått en alldeles annan nivå, om vi jämför med situationen 
för endast fem år sedan. Inom hjärnskadearbetets yrkes-
kår respekteras förbundet högt som en professionell aktör. 
Samtidigt har uppskattningen av förbundet stigit även i or-
ganisationerna och nätverken för patient- och socialsektorn. 

Det här har vi åstadkommit med hjälp av ihärdigt 
och långsiktigt arbete. Det finns inga genvägar 
till framgång, i bakgrunden finns kontinuerlig 
utveckling och tillväxt.

Ett gott exempel på att förbundets arbete 
är verkningsfullt, är att vi tillsammans ordnar ett 
25-års jubileumssymposium i Seinäjoki i mitten 
av mars, som förhoppningsvis samlar en stor 
yrkes- och medlemskår. På programmet finns 

intressanta föredrag om hjärnskadearbe-
tets utveckling och om hjärnskadade 

personers vardag. Professionella 
inom vårdbranschen är den vik-
tigaste gruppen som inverkar på 
hjärnskadade personers vardag 
och framtida liv. Det är fint att de vill 
utveckla sin egen yrkesskicklighet.

Vi har ett livligt år framför oss.

Heikki Harri
ordförande
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Lähes 30 vuotta sitten Harri Hyvä-
rinen autoili silloisen tyttöystävänsä 
kanssa. Rattijuoppo katkaisi matkan 
törmäysnopeudella 190 km/tunnissa. 
Kännikuskin auto tuli kuskin puolelta 
sisään Harrin syliin. Lääkärit eivät anta-
neet toiveita henkiinjäämisestä. 

– Minulla oli niin paljon muita, 
välittömästi henkeä uhkaavia vammoja, 
että vaikka aivovammaepäily oli alusta 
asti, alettiin asiaa tutkia ja varsinainen 
diagnoosi tehtiin vasta myöhemmin. 

Harri kertoo, että 26 vuotta sitten 
aivovammojen diagnosointi ja tutkimus 
eivät olleet vielä sillä tasolla kuin millä 
ne ovat tänä päivänä – joskaan ne eivät 
vieläkään ole sataprosenttisia. 

– Kotikaupungissani Kemissä ei 
90-luvulla ollut sellaisia laitteita, että 
kaikki olisi saatu tutkituksi siellä. Minut 
siirrettiin – siis sitten, kun olin sellaises-
sa kunnossa, että siirto oli ylipäätään 
mahdollista – ensiksi Ouluun ja sieltä 
vielä Helsinkiin jatkotutkimuksiin.

Mahdollisimman varhain aloitetun 
kuntoutuksen merkitys tiedettiin toki jo 
tuolloin.

– Jo Oulussa ollessani kuntoutuk-
seni lähti siitä, että sain yhden sormen 
liikkumaan. Se oli uuden elämäni alku.

Kuten usein vaikean tapaturman 
jälkeen, uusi elämä alkoikin liki nollasta. 

– Minut syötettiin, puettiin, juotettiin 
– kaikki tehtiin puolestani. 

Seuraava etappi oli kuntoutus Kau-
nialan sotavammasairaalassa.

– Siellä näin vielä pahemmin vam-

AivovAmmAtyötä 25 v.

Aivovammatietouden 
lähettiläs 

Kemiläinen Harri Hyvärinen vammautui vuonna 1991 rattijuopon 
aiheuttamassa liikenneonnettomuudessa. vuosien myötä hän on 
palannut pitkällisen kooman ja kuntoutuksen jälkeen takaisin elävien 
kirjoihin. – olin kolme vuotta pyörätuolissa, minulle on tehty 38 
leikkausta ja varaosia on pantu vähän sinne sun tänne. Nyt olen tässä. 

Harri kertoo, että 
reilussa 25 vuodessa 

aivovammatyö on men-
nyt hurjasti eteenpäin. 
vähäpätöisenä hän ei 

pidä Aivovammaliiton-
kaan roolia. -Liiton työ ja 
tiedottaminen ovat vuosi 

vuodelta lisääntyneet 
ja toivottavasti lisään-

tyvät jatkossakin. Liiton 
tekemä työ on hirveän 

arvokasta ja tärkeää.
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Suomen kivun kipuryhmän, ja se tuntui 
itselleni sopivalta ja mukavalta. Niinpä 
aloin käydä siellä rivijäsenenä. Jossakin 
vaiheessa vetäjä päätti luopua vetovas-
tuustaan, ja hän pyysi minua uudeksi 
luotsiksi. Olin otettu. Minulla oli kyllä 
ryhmänvetäjän koulutus taustallani, jo-
ten en ihan tuntemattomaan hypännyt.

Harri pyöritti kipuryhmää useita 
vuosia, muistinsa mukaan sellaiset 6 – 
7 vuotta. Sitten Kemiin alettiin puuhata 
aivovammaryhmää. 

– Olisiko siitä nyt viisi vuotta, ehkä 
jopa kuusi. Olin varsin alkuvaiheesta 
mukana henkisenä tukena. 

Aluksi, kuten kipuryhmässä, Harri 
osallistui toimintaan riviryhmäläisenä. 
Hän kävi myös emoyhdistys Oulun 
järjestämillä luennoilla ja alkoi innostua 
aivovamma-asioista entistäkin syvälli-
semmin. 

– Ensiksi opiskelin Aivovammaliiton 
kokemuskouluttajaksi vuonna 2014. 
Vuotta myöhemmin innostuin jatka-
maan kokemusasiantuntijaksi.

Kokemuskouluttajakoulutuk-
sen saanut henkilö on ihminen, joka 
voi kertoa omaan kokemukseensa 
perustuvan tarinansa muille tahoille 
ja näin lisätä heidän tietouttaan ja 
ymmärrystään siitä, minkälaista on 
elää esimerkiksi aivovamman kanssa. 
Kokemusasiantuntija menee vielä pari 
askelta pidemmälle. Hän voi paitsi ker-

mautuneita ja ymmärsin, että vaikka 
minulle kävi pahasti, olisi minulle voinut 
käydä vielä pahemmin. Tajusin myös 
sen, että kuntoutuminen on mahdollis-
ta. Esimerkiksi kävelemisen opettelu; 
koska lantioni ja polveni olivat täysin 
palasina, arveli lääkäri, etten koskaan 
kävele. Kun hän kyseli kuntoutumista-
voitteitani vastasin, että kävelen vielä 
– ei siis niin, että tavoitteeni on kävellä 
vielä, vaan että kävelen vielä. Olenkin 
ollut lukemattomia jaksoja kuntou-
tuksessa, ja kerta kerralta olen tullut 
toimivammaksi.

Tänä päivänä Harri Hyvärinen on 
hyväntuulisen ja reippaan oloinen mies. 
Kuten usein aivovammaisilla ihmisillä, ei 
hänestäkään enää näy päälle päin, että 
hänet on vuosin varrella koottu sirpa-
leista uudelleen ehyeksi.

– On minulla kuitenkin polvitukia, 
lantiotukia, selkätuet, erikoiskengät ja 
mukanani on aina kävelykeppi. Nämä 
eivät vain näy muille. 

Elämänsisältöä 
kokemustoiminnasta

Kun kunto koheni, alkoi Harri turhau-
tua.

– Mietin, että mitä minä nyt tekisin, 
mistä saisin sisältöä elämääni. Aloin 
katsella, että mitä vapaaehtoistyö-
tä täällä on olemassa. Silloin löysin 

Harri paljastaa olevansa Kemin kummi-
poika. Hän on syntynyt samana vuonna, 
kun Kemi täytti 100 vuotta. 
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toa omakohtaisesta kokemuksestaan, 
myös toimia asiantuntijana erilaisissa 
tehtävissä kuten koulutuksissa, ryhmis-
sä tai kehittämistyössä.

– Kokemusasiantuntijakoulu-
tuksessa on enemmän teoriaa kuin 
kokemuskouluttajakoulutuksessa ja 
sieltä saa vielä enemmän varmuutta 
ja näkemystä omaan esiintymiseensä. 
Kokemusasiantuntijana voin toimia 
asiantuntijaroolissa erilaisissa palve-
luissa, ja sen myötä pääsinkin sote-
uudistustyöryhmään. Oli positiivinen 
yllätys, kun minut kutsuttiin mukaan 
aivovamma-asiantuntijana. Sen myötä 
pääsin Rovaniemelle lounastamaan 
sosiaali- ja terveysministerin kanssa. 

Harri iloitsee, että aivovammatietoi-
suutta edistetään nykyään kokemus-
kouluttajien ja -asiantuntijoiden avulla. 

– Olen heittänyt aika paljon keikkaa 
esimerkiksi terveydenhoito-oppilaitok-
sessa ja muilla kouluilla. Rovaniemen 
sote-uudistusryhmässä olen päässyt 
kertomaan aivovammoista ja Aivo-
vammaliitosta, viemään meitä omalta 
osaltani maailmankartalle. Oli ihana 
tunne, kun ministeri kuunteli tarkasti, 
mitä minulla oli sanottavaa. On hyvä, 
että äänemme kuuluu myös valtion 
johtohenkilöiden korviin.

Harri on kuluttanut muutenkin ahke-
rasti koulun penkkiä.

– Kun muistin kanssa on vaikeuk-
sia, oli opiskelu kimmoke treenata sitä. 
Opiskelu ja kokemusasiantuntijuus ovat 
myös keinoja pitää mielenterveyttä vir-
keänä ja saada sosiaalisia kontakteja. 
Kun vammauduin, olin opiskelemassa 
yo-merkonomiksi. Lääkäri epäili, etten 
voi jatkaa opintojani, mutta sisukkaasti 
jatkoin. Sittemmin olen suorittanut 

myös tradenomin tutkinnon. Ja nykyi-
sin opiskelen espanjaa, hän paljastaa 
ja jatkaa, että olisi joskus kiva vaikka 
lyhyeksi ajaksi muuttaa sinne, jos vain 
Ninakin lähtisi mukaan.

Ninan maitiseminen saa entistäkin 
leveämmän hymyn Harrin huulille. Nina 
Reivonen ei ole onnettomuudessa 
mukana ollut ihminen. Silloinen tyttöys-
tävä, jolta murtui ”vain” käsi ja jalka, otti 
ja jätti. Nina on tullut Harrin elämään 
hänen vammautumisensa jälkeen. He 
tapasivat netissä.

– Yksi kaverini löysi kumppanin 
netin kautta, joten sen innoittamana 
minäkin päätin kokeilla. Kirjoittelin mo-
nen ihmisen kanssa, mutta Nina oli se, 
jonka kanssa kolahti.

Tänä päivänä pariskunta asuu sekä 
Vantaalla, josta Nina on kotoisin että 
Kemissä, Harrin kotikonnuilla. Ja tänä 
päivänä he luotsaavat yhdessä Kemin 
aivovammaryhmää, joka on saanut 
nimekseen Aivokaiset. 

voimaa ryhmästä 

– Eihän minun pitäisi periaat-
teessa olla tässä enää ryhmää 
vetämässä, mutta tässä sitä 
vain ollaan! Olen nautti-
nut ryhmästä hirveästi, 
koska siitä saa 
itselleenkin niin 
paljon. 

Aivokaiset tapaa kerran kuukau-
dessa. Normaalisti kävijämäärä on 
kolmesta kymmeneen ihmistä, mutta 
parhaimmillaan tapaamisiin ilmaantuu 
yli 20 henkeä. Kauimmaiset kävijät 
tulevat Rovaniemeltä.

– Tiedän, että tällä alueella on 
enemmänkin aivovamman saaneita 
ihmisiä ja heidän läheisiään. Toivoisin, 
että heistä mahdollisimman moni lähtisi 
mukaan ryhmän toimintaan. Yhteinen 
tekeminen antaa voimaa ja estää era-
koitumasta. 

Mutta palataan romanssiin. Nina ja 
Harri ovat olleet yhdessä neljä vuotta ja 
myös Nina on kouluttautunut Aivovam-
maliiton omaisten vertaistukiohjaajaksi.

– Elämä Ninan kanssa on ollut iha-
naa. On hienoa, että Nina on mukana 
toimintaryhmässä vetäjänä. Tiedän, 
että elämä aivovammaisen ihmisen 
rinnalla ei ole aina niin helppoa, mutta 

meillä menee hyvin!
Teksti ja kuvat: 

Pia Warvas  

Nina Reivonen on Harrin 
puoliso ja toimii myös 

Harrin työparina toisena 
Aivokaisten ryhmän-

vetäjänä. 

Lukijaraati valitsi edellislehden mielenkiintoi-
simmaksi jutuksi ylivoimaisella äänienem-
mistöllä Heli Mäkelästä kertovan artikkelin. 
Hopeaa tasatuloksella nappasivat Annikan 
ja Marge Miettisen haastattelut sekä Sel-
välläkin päällä -teeman esittely.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotta-
van palkkion voitti Eila Sääskö. 

Tästä numerosta ei Lukijaraatia ole erikseen, 
sillä käsissäsi olevasta numerosta tehdään 
laaja lukijatutkimus. Voit vastata siihen kaik-
kein näppärimmin sähköisesti osoitteessa 
aivovammaliitto.fi/jasenille/kysely/ tai täyt-
tämällä ja lähettämällä tämän lehden keski-
aukeamalla olevan paperilomakkeen, jonka 
postimaksu on jo maksettu puolestasi.

Teksti: Pia Warvas 

Lukijaraadin puheenvuoro
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Kerralla rysähti 
– kaikki muuttui
Parikymppinen Annamaria marttila oli elokuussa 1999 vaeltamassa muonion 
ja Enontekiön alueilla Lapin erämaassa kahden ystävänsä kanssa, joista 
toisella oli mukanaan liitovarjo. Kun yö oli vietetty eräkämpässä, lähti 
kolmikko kokeilemaan liitovarjoilua läheiseen tunturiin. 

Valitettavasti varjon omistajakaan ei 
ollut kokenut liitovarjoilija, joten kukaan 
ei osannut kunnolla käyttää laitetta. Lii-
dolle lähtevään ihmiseen sidottiin köysi 
ja muut vetivät vastatuuleen juosten, 
jolloin varjo täyttyi ja liitelijä nousi tai-
vaalle. Annamaria Marttilan kohdalla 
valitettavasti kaikki meni pieleen.

– Silloin tuuli todella kovaa ja 
minussa kiinni ollut köysi katkesi. Heiluin 
yläilmoissa tuulen riepoteltavana. 
Oikeasti varjoa olisi kuulunut jarruttaa 
vain toisesta kahvasta, jolloin sen olisi 
kuulunut kaartaa ja liidellä rauhallisesti 
maahan. Minä en tiennyt tätä, vaan 
vedin molempien kahvojen jarruista 
samaan aikaan. Tämän seurauksena 
liitovarjo ensin pysähtyi ilmassa, sitten 
sakkasi, ja tömähdin suoraan maahan. 
En itse muista tästä enää mitään. 
Onnettomuuden ja sitä seuraavan 
viikon asiat ovat tiedossani pääosin vain 
muiden kertomana.

Annamaria putosi vasemmalle 
kyljelleen kivikon viereen. Hän oli pom-
pannut istumaan ja purrut hampaita 
yhteen. Suusta tuli vaahtoa, hän vaipui 
nopeasti tajuttomuuteen ja hengitys-
kin katkesi hetkeksi. Erämökissä ollut 
hätäpuhelin oli rikki, eikä tunturissa 
meinannut löytyä kännykälle kenttää. 
Toinen kavereista juoksi ympäriinsä, 
kunnes kännykkään tuli sen verran 
palkkeja, että hän sai soitettua hätä-
puhelun. Ainoa vaihtoehto saada nuori 
nainen pois tiettömien taipaleiden takaa 
turvallisesti oli hakea hänet rajavartios-
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ton kopterilla. Annamaria vietiin Lapin 
keskussairaalaan, jossa todettiin aivo-
vamma, ja sieltä seuraavana päivänä 
Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Nopeaa kuntoutumista 

– Oulussa vasen puoleni halvaantui. 
Olin sairaalassa yhteensä puolitois-
ta kuukautta, jonka aikana opettelin 
uudelleen kävelemään ja toimimaan 
arkisissa askareissa. Mieleeni on 
jäänyt toimintaterapiakerta, jossa silitin 
mielestäni täysin onnistuneesti huo-
maamatta, etten ollut pannut edes 
silitysraudan töpseliä seinään. Olin 
muutenkin alussa sekava, olin muun 
muassa sanonut olevani raskaana ja 
puhunut muutenkin höperöitä. 

Kun Annamaria siirtyi kuntoutus-
osastolle, osasi hän jo jotenkuten 
kävellä.

– Minulla ei ollut rollaattorivaihetta 
lainkaan, vaan pääsin pyörätuolista 
suoraan jaloilleni. Vaikken kaikkea 
muistakaan sairaala-ajoiltani, muistan 
kävelyn opettelemisen työläyden. Terve 
ihminenhän ei ajattele kävelyään, vaan 
jalat liikkuvat automaattisesti. Kun ai-
kuisena pitää opetella taito uudestaan, 
pitää jalkojen liikuttamisen jokainen 
vaihe ajatella erikseen. 

Kuntoutusosastolla vointi koheni 
nopeasti jokapäiväisen fysioterapian ja 
allasjumpan sekä omatoimisten har-
joitteiden ansiosta. Hän muun muassa 
harjoitteli piirtämään ja kirjoittamaan 
vasemmalla kädellä ja jopa vasemmalla 
jalalla. 

– Uskoakseni nopeaan toipumiseen 
vaikutti vahvasti kaksi seikkaa. Toinen 
on ikäni; olin silloin 20, joten aivoni 
olivat jo kehittyneet aikuisikään, mutta 
olin tarpeeksi nuori aivojen nopeaan 
muovautumiseen. Ihmisen aivothan 
muovautuvat koko ajan uuden oppimi-
sen myötä myös vammattomilla. Toinen 
tärkeä asia oli asenteeni. Tartuin innolla 
kaikkiin harjoitteisiin, enkä edes päässyt 
masentumaan tilanteestani. En tiedä 
mistä positiivinen asennoitumiseni kum-
pusi, mutta suuri syy oli varmasti siinä, 
että huomasin alusta alkaen kuntoutu-
mista tapahtuvan suurin harppauksin. 

väsy vaivasi

Sairaalasta päästyä elämää haittaavin 
oire oli massiivinen väsymys.

– Palasin syksyn aikana sairaalasta 
suoraan yliopistoon luennoille. Väsyin 

niillä ja torkahtelin luentosalissa. Osa 
luennoitsijoista tiesikin, että mitä minulle 
oli tapahtunut, enkä ainakaan muista 
kenenkään huomauttaneen minulle 
nukahtelustani. Myöskään muisti ei 
toiminut aluksi entisellä tavalla. Olin aina 
saanut hyviä arvosanoja, mutta ensim-
mäinen massiivinen kirjatentti vammau-
tumiseni jälkeen meni aivan penkin alle. 

Keväällä tilanne normalisoitui, 
väsymys hellitti ja tentit alkoivat sujua 
entiseen malliin.

– En tarkasti osaa sanoa, että 
milloin väsymys jäi pois kyydistä, mutta 
alle vuodessa se tapahtui.

Kung fua harrastava nainen ei saa-
nut tehdä rankkoja fyysisiä harjoitteita 
vuoteen vammautumisen jälkeen.

– Minulle jäi vasemmalle puolelle 
ylivilkkaat refleksit. Jos säikähdin, koko 
vasen puoleni säpsähti ja jos haukotte-
lin, puristui vasen käteni automaattises-
ti nyrkkiin. 

Kohti tohtorinhattua 

Tänä päivänä, lähes 20 vuotta onnet-
tomuuden jälkeen, kehon toispuolisuus 
on jäänyt jäljelle.

– Lihasten hallinta on vasemmalla 
puolella heikompaa, enkä esimer-
kiksi pysty vauhdikkaasti kantamaan 
vasemmalla kädellä täyttä vesilasillista 
läikyttämättä tai harjoittamaan puntti-
salilla vasenta puolta yhtä voimallisesti 
kuin oikeaa puolta. Kun oireet ovat 
näin lieviä, niistä tulee osa elämää, eikä 
niitä arjessa edes ajattele – en siis itse 
asiassa tiedä minkälainen olisin, ellen 
olisi liitovarjo-onnettomuuteen joutunut, 
koska puolieroa on joka tapauksessa 
jokaisella ja muuttumista tapahtuu, oli 
vammaa tai ei.

Annamaria on kiitollinen, ettei hänel-
le jäänyt vammasta kroonisia kipuja tai 
väsymystä. Ainoa asiasta muistuttava 
on vasemman puolen oikeaa heikom-
pi fysiikka, joka sekään ei lievyyten-

sä vuoksi käytännössä näy arjessa 
lainkaan. 

– Olen tehnyt monenlaisia töitä, 
jotka ovat opiskelupainotteisen elämäni 
vuoksi olleet lähinnä kesätöitä tai lyhyitä 
pätkiä, mutta en ole niissä milloinkaan 
huomannut, että vamma vaikuttai-
si suoriutumiseeni. Eikä myöskään 
opiskeluissa, sillä olen parhaimmillaan 
opiskellut kolmea eri tutkintoa ja tehnyt 
puolipäivätöitä  samaan aikaan. 

Annamarian kuntoutumistarinalla 
on siis onnellinen loppu. Hän palasi 
yliopistoon jo samana syksynä, ja alun 
väsymyksen ja normaalista poikkeavan 
huonon tenttimenestyksen jälkeen asiat 
alkoivat normalisoitua. Tällä hetkellä 
hän viimeistelee tohtorinväitöskirjaan-
sa kulttuuriantropologiaan siitä, miten 
ihminen kokee minuutensa ja itsensä 
toimijana aivovamman jälkeen. Aihe on 
luonnollisesti hänelle lähellä sydäntä.

Teksti  ja kuvat: Pia Warvas 

AivovAmmAtyötä 25 v.

Pinnalla nyt:
Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Aivovammaliitto järjestää yhteistyössä 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Validia Kuntoutuksen kanssa 
16. – 17.3.2017 ”Kerralla rysähti – kaikki muutui” Aivovamma 2017 –sym-
posiumin Seinäjoen keskussairaalassa.  Symposiumissa luennoi johtavia 
aivovamma-alan asiantuntijoita, joiden lisäksi myös vammautuneiden ääni 
kuuluu vahvana. Annamaria Marttila kertoo tilaisuudessa tarkemmin aivo-
vammautuneen kokemuksesta sekä oman tarinansa avulla että tutkimuksen-
sa näkökulmasta. Annamaria toimii aktiivisesti Aivovammaliiton hallituksessa 
ja eri työryhmissä.
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Aivovammapioneeri 
Simo viitanen
Simo viitanen vammautui vuonna 1988 joulukuussa
– Asuin silloin ylistaron Halkosaaressa, jonne olimme raken-
taneet omakotitalon. oli tyttäreni synttäripäivä. Hänen kummi-
tätinsä soitti Seinäjoelta, ettei hänen autonsa lähde käyntiin. 
totesin, ettei hätä ole tämän näköinen, minä voin hakea hänet. 
toisin kävi. En koskaan päässyt Seinäjoelle asti, hän kertoo. 

Simo on tyytyväinen siitä, että aivovammatietous on lisääntynyt yhteiskunnassamme. vertaistuki, tiedotus ja kuntoutus ovat hänen mie-
lestään niitä avainasioita, joihin erityisesti liittotasolla pitää panostaa. 
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Tuona joulukuisena päivänä olivat 
vuoden ensimmäiset liukkaat. Simo 
Viitanen on tunnettu rauhallisesta 
ajotyylistään. Joitakin moititaan hurjas-
telusta, mutta hän on aina saanut kuulla 
ajavansa liiankin hiljaa. On siis melko 
varmaa, ettei hän tuolloinkaan kaahan-
nut. 

– Reitti oli tuttu, sillä ajoin sitä 
päivittäin töihin, mutta nyt auto oli eri. 
Itselläni oli takavetoinen, mutta tuona 
päivänä otin vaimoni etuvetoisen auton. 
Se käyttäytyi eri tavoin liukkailla, enkä 
oletettavasti ollut kyennyt hallitsemaan 
sitä niissä keliolosuhteissa. Onnet-
tomuus tapahtui Kyrönjoen ylittävän 
rautasillan jälkeisessä mutkassa. Autoni 
rysähti puiseen katuvalopylvääseen. 
Siihen loppui tolkku. 

Simo kertoo, että aluksi häntä 
pidettiin koomassa. Vaikkei aivovam-
mojen diagnostiikka vielä tuolloin ollut 
nykyisellä tasolla, oli Seinäjoen keskus-
sairaalassa osaavaa henkilökuntaa. Ai-
vovamma diagnosoitiin heti. Oiretiedos-
tamattomuus on tyypillistä aivovamman 
jälkitilalle, eli vammautunut ihminen itse 
ei hahmota vamman olemassaoloa. 
Niin kävi Simollekin.

– Kyllä siinä pitkään meni kotiutu-
misen jälkeen, että ymmärsin minkään 
muuttuneen lopullisesti. Oikea puoleni 
oli tosin lievästi halvaantunut ja näin 
kaksoiskuvia, mutta en silti tiedostanut 
tilaani. 

Simon silmiä on leikattu kolmes-
ti, mutta kaksoiskuvat ovat jääneet. 
Myöskin oikean puolen halvausoireet 
muistuttavat itsesään.

– Mutta pahinta on se kauhea väsy. 
Se kauhea väsy, joka iskee kuin salama 
kirkkaalta taivaalta. Näitä ”väsykohta-
uksia” tulee lähes päivittäin. Esimerkiksi 
tämä, että istun tässä haastattelutilan-
teessa tuo mukanaan sen, että loppu-
päivä menee takuuvarmasti levätessä. 

Työelämästä luopuminen oli ras-
kasta.

– Minulle todettiin jo kuntoutusjak-
solla Kaunialan sotavammasairaalas-
sa, että nyt on rysähtänyt sen verran 
pahasti, ettei minusta aivovamman 
jälkitilan oireiden vuoksi ole enää työ-
elämään. En uskonut, sillä en halunnut 
uskoa – minulla oli kova palo päästä 
takaisin sorvin ääreen. Aloitin kun-
toutusjakson jälkeen normaalisti työt, 
mutta töistä tultuani minun oli mentävä 
heti nukkumaan. Seuraavaksi töitäni 
kevennettiin ja sain alkaa tehdä puolta 
päivää. Vuonna 1995 minun oli lopulta 

myönnettävä, että palkkatyö on omalta 
osaltani nyt tehty. Ei tuntunut mukaval-
ta jäädä eläkkeelle alle 40-vuotiaana.

Simo kertoo, että koska hän oli 
jo pitkään ollut samalla työantajalla 
ja työkaverit olivat sekä tuttuja että 

mahtavia ihmisiä, onnistui hän olemaan 
työelämässä noinkin pitkään. Toisen-
laisessa työilmapiirissä ja vähemmän 
kokeneena hanskat olisi oletettavasti 
ollut pakko lyödä tiskiin jo huomatta-
vasti aiemmin. 

yhdistyksiä syntyy,  
liitto perustetaan

1990-luvun alkupuolella aivovammatie-
tämys yhteiskunnassa oli aika mitätön-
tä. Simokin oletti, että hän on varmasti 
Suomen ainoa aivovamman saanut ih-
minen – tai ainakin ainoa Seinäjoen alu-
eella. Sairaalan neuropsykologi Mervi 
Ranta kertoi, että pääkaupunkiseudul-
la oli perustettu aivovammayhdistys, 
joten sellaista alettiin puuhata myös 
Seinäjoelle. Seinäjoen seudun aivovam-
mayhdistys – eli nykyiseltä nimeltään 
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys 
– näki päivänvalon vuonna 1992. Simo 
on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. 

Samana vuonna seinäjokelaiset perus-
tivat kolmen muun eri puolille Suomea 
perustetun aivovammayhdistyksen 
kanssa Aivovammaliiton, joten Simo 
on myös liiton alkuunpanijoita. Vuosien 
varrella hän on toiminut paikallisyhdis-
tyksen ja liiton puheenjohtajana, joten 
on luontevaa, että hänet valittiin vuonna 
2012 Aivovammaliiton kunniapuheen-
johtajaksi. Simo jos joku siis tietää, 
miten aivovammatyö ja -tietämys ovat 
kehittyneet liiton 25-vuotisen taipaleen 
aikana. 

– Kun yhdistys ja liitto perustettiin, 
huomasin nopeasti, että en todella-
kaan ole ainoa aivovammainen ihminen 
maassamme enkä edes Etelä-Pohjan-
maan alueella. Näistä asioista ei vain 
silloin puhuttu, eikä niistä suuri yleisö 
juuri mitään tiennyt.

Simo muistelee, miten pienellä 
porukalla yhdistys alkoi toimia. Nyt 
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys 
lukeutuu maamme suurimpiin. Myös 
liitto on kasvanut vapaaehtoisvoimin 
pyöritettävästä käytännössä täysin 
rahattomasta yksiköstä ammattilaisia 
työllistäväksi koko maan kattavaksi lii-
toksi, joka on jo vuosia saanut säännöl-

lisesti avustusta RAY:n varoista. 
Alusta asti sekä yhdistyksen että 

liiton toiminnan ydin on ollut vertaistuen 
ja tiedon lisäämisen halu ja tarve. 

– Tiedottaminen ja vertaistuki olivat 
silloin 25 vuotta sitten päällimmäisenä 
tärkeyslistallamme. Olen sitä mieltä, 
että nämä samat kaksi asiaa ovat 
edelleenkin ne kaikkein tärkeimmät. 
Nythän meillä menee jo hyvin. Uskal-
lamme sanoa ääneen, että ”minulla on 
aivovamma”, meistä tehdään juttuja 
lehtiin ja olemme olleet puhumassa 
televisio- ja radio-ohjelmissa. Olemme 
tulleet ulos kaapista ja uskallamme 
kertoa vammastamme. Aivovammaliitto 
ponnistelee ansiokkaasti oikeanlaisen 
aivovammatietoisuuden herättämiseksi 
ja ylläpitämiseksi. Se, että aivovam-
moista puhutaan asiallisesti, on ensiar-
voista jokaiselle aivovamman saaneelle 
ihmiselle ja hänen läheisilleen.  

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Simo viitanen on edelleen aktiivisesti 
mukana yhdistyksen ja liiton toiminnassa, 
mutta nykyisin rivijäsenen roolissa. 

” tiedottaminen ja vertaistuki olivat 25 vuotta sitten 
päällimmäisenä tärkeyslistallamme. Nämä samat kaksi 
asiaa ovat edelleenkin ne kaikkein tärkeimmät. ”
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moNA asuttaa Jyväskylässä 
validia Asumisen monialainen palveluasuminen eli 
moNA asuttaa Jyväskylässä erityistä tukea tarvitse-
via asiakkaita. Asukkaiden avuntarpeessa korostuu 
valvonnan, seurannan ja läsnäolon tarve. Fyysisen 
vamman tai toimintakyvyn rajoitteen lisäksi asiakkail-
la on esimerkiksi vaikea aivovamma, jonka jälkitilan 
seurauksena on haastavaa käyttäytymistä, sosiaalisia 
haasteita, päihde- tai alkoholiriippuvuutta tai taipu-
musta karkailla tai lähteä harhailemaan. 

Kansainvälisesti käytetään termiä 
monidiagnoosiasiakkaat, mutta Suo-
messa kohderyhmämäärittelyn pohjana 
käytetään mieluummin toimintakykyä 
ja sen rajoitteita. Määrittely pohjaa 
ICF-viitekehykseen, joka on muuten-
kin yksi MONA palvelun ideologian ja 
-toiminnan viitekehyksistä. ICF-luokitus 
on kansainvälinen toimintakyvyn, toi-
mintarajoitteiden ja terveyden luokitus. 
(International classification on functio-
ning, disability and health).

Vuosina 2013 – 2015 oli käynnissä 
kumppanuushanke, jossa Aivovamma-
liittokin oli mukana.

– Erittäin merkittävää palvelun kehit-
tämistyössä oli kaksi vuotta mukana 
olleet viisi aivovammaista ihmistä asia-
kasraadin roolissa, kertoo asiantuntija 
Paula Tapani. 

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa 
uudenlainen, turvallinen asumispalvelu 
ihmisille, joilla on erittäin vaikea aivo-
vamma tai aivosairaus ja monenlaisia 
toimintakykyyn ja rajoitteisiin liittyviä 
haasteita. Hankkeen lopputuloksena 
syntyi Monialainen palveluasumi-
nen MONA. Ensimmäisenä MONA-
asuminen käynnistyi Haapaniemessä 
maaliskuussa 2016. 

Uudella konseptilla tuotetaan ympä-
rivuorokautista ja pienryhmämuotoista 
asumispalvelua, jossa on vahvasti 
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muita kumppaneita 
moNAn suunnittelussa 

Aivovammaliiton lisäksi 
olivat mtKL, Espoon 

kaupunki, A-Klinikka-
säätiö, tHL, muita yk-
sittäisiä asiantuntijoita 
sekä validia Asumisen 

ja –kuntoutuksen osaa-
jia, kertoo Paula tapani 

MONA-asumisen kulmakivet: 
� Asumisen lähtökohtana on kuntouttava ja osallistava yhteisötoi-

minta.
� Laaja-alainen toimintakyvyn arviointi, jonka pohjalta yhdessä 

asiakkaan ja hänen verkostojen kanssa arvioidaan sekä suunnitel-
laan asiakkaan näköinen elämä ja asuminen.

� Jokaisen asumiseen määritellään yksilölliset tavoitteet, joiden 
toteutumista seurataan jatkuvasti yhdessä asukkaan kanssa eri-
laisissa verkostoissa. Tarvittaessa tavoitteet tai niihin pääsemisen 
keinot määritellään uudelleen.

� Moniammatillinen henkilökunta on koulutettu ymmärtämään ja 
toimimaan haasteellisestikin käyttäytyvien aivovammaisten ihmis-
ten kanssa ja työskentelemään asiakaskeskeisesti.

� Sekä asukkaiden että työntekijöiden turvallisuuteen on panostettu.
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kiinnitetty huomiota tilojen esteettömyy-
teen, turvallisuuteen ja erilaisiin teknolo-
gisiin ratkaisuihin kuten kulunhallintaan 
ja –valvontaan.

– Jokaisen asumisratkaisu läh-
tee yksilöllisesti asiakkaan tarpeista. 
Asiakasta osallistetaan mahdollisimman 
paljon, hän saa vaikuttaa omaan elä-
määnsä niillä voimavaroilla, jotka hänel-
lä on jäljellä. Hänen tukenaan on aidosti 
moniammatillinen, laadukas tiimi. 

Dialoginen verkostotyö on yksi 
merkittävä palvelun viitekehys ja toimin-
tamalli. 

– Kun kuntoutuslaitoksesta tai sosi-
aalityöstä otetaan yhteyttä ja kerrotaan, 
että asumispalvelu olisi asiakkaalle 
sopiva, käynnistyy verkostossamme 
pitkä prosessi, jolla selvitetään tulevan 
asukkaan kokonaistilanne. Kun asiakas 
tulee, ovat tilojen ja asunnon järjestelyt, 
tarvittavat apuvälineet, teknologiatarpeet, 
hoitotarvikkeet, lääkkeet ja avopuolen 
kuntoutuspalvelut jo hyvällä mallilla. 

Ensimmäinen kuukausi on asiak-
kaan kanssa laaja-alaista toimintakyvyn 
ja -rajoitteiden arviointia. 

– ICF:n  kuvausmenetelmän avulla 
teemme alkuun asiakkaalle laaja-alai-
sen toimintakyvyn ja rajoitteiden profii-
lin. Profiilin nostaman tarpeen mukaan 
teemme lisäksi toimintakyvystä niin 
sanottuja täsmäarvioita. Myös asiakas 
tekee itsearvioinnin toimintakyvystään 
ja elämäntilanteestaan. Asiakas itse ja 
hänen läheisensä ovat mukana jokai-
sessa vaiheessa. Kuukauden aikana 
tulevan asumisen ja elämisen suunnitel-
ma hahmottuu, ja se käydään yhdessä 
läpi verkostopalaverissa.

yksilöllisiä asumisen polkuja 

– Meillä on kaksi asumisen polkua, 
jotka toki ovat jokaisen kohdalla yksi-
löllisesti toteutettuja. Ensimmäinen on 
kuntouttava, valmentava, osallistava 
ja tavoitteellinen asumisen ja elämisen 
polku, jonka tavoitteena voi alusta asti 
olla ajatus, että tietyn ajan – esimerkiksi 
neljän vuoden - kuluttua asukkaalla on 
elämä hallinnassa ja hän on niin hyvin 
kuntoutunut, että hän voi muuttaa ke-
vyemmän palveluasumisen piiriin. Toi-
nen polku on mielekkään ja turvallisen 
asumisen reitti, jonka avulla turvataan 
asumispalveluyksikössä strukturoitu, 
systemaattinen ja päivän lepoa ja toi-
mintaa tasapainottava asumisratkaisu. 

Asiakkaiden asumisen ja elämisen 
tavoitteet liittyvät arkeen ja kunkin yksi-

löllisen toimijuuden tukemiseen.
MONA-asumispalvelussa on asiak-

kaiden asumisessa käytössä  GAS-
menetelmä. Tavoitteet määritellään 
yhdessä asiakkaan, moniammatillisen 
tiimin sekä avopuolen terapeuttien 
kanssa. Tavoitteet voivat keskittyä 
päivittäisiin elämäntaitoihin, sosiaalisiin 
tilanteisiin, siihen, miten käyttäydytään 
ryhmässä tai tilanteissa, joissa hermos-
tuu helposti, opetellaan tunnistamaan 
vaikeat hetket ennakolta ja opetellaan 
rauhoittumiskeinoja konfliktien rau-
hanomaisesti laukaisemiseksi. Tapani 
kertoo, että vaikka motorisella puolella 
kuntoutuminen pysähtyisi tiettyyn pis-
teeseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ja päivittäisten toimintojen taidot hiou-
tuvat usein huomattavasti pidempään. 

osallistavaa asumista 

Palvelun kehittämisvaiheessa aivovam-
maisten ihmisten muodostama asia-
kasraati koettiin onnistuneeksi. Raatilai-
set olivat mukana eri kehitysvaiheissa 
kommentoiden ja kehittäen palvelua. 
Asiakasraadin kehittämisideana pal-
velun sisältöön tuli yhteisötoiminta, ja 
vieläpä tavoitteellinen yhteisötoiminta. 

– Yhteisöllisyys ja yhdessä tekemi-
nen on tärkeä osa meidän jokaista päi-
vää. Henkilökuntamme vastaa erilaisten 
päivittäisten puuhien järjestämisestä. 
Näitä voivat olla ulkoilu, kahvittelu, 
erilaiset retket ja tapahtumat sekä 
viikoittaiset toiminnalliset ryhmät. 

Viikoittaisessa asukaspalaverissa 
käydään läpi suunnitelmia, toiveita, 
yhteisiä asioita ja mietitään niiden 
käytännön toteutuksia.

– Läsnäolo ja asiakkaan aito koh-
taaminen ovat elementtejä, joilla esi-
merkiksi asiakkaiden käytöshäiriöitä on 

saatu helpottumaan ja vähenemään. 
Haapaniemen palveluasumiseen 

ei ole ikärajaa, mutta sattumalta sen 
asukkaat ovat suurimmaksi osaksi 
nuoria – keski-ikä on kolmenkympin 
tienoilla. Monelle on ollut tärkeää saada 
asumispalvelussa oma asunto, sillä 
terveyskeskuksen vuodeosasto tai 
vanhustentalo eivät ole oikeita paikkoja 
nuorille ihmisille. Täällä he pystyvät vai-
kuttamaan omaan elämäänsä ja saavat 
aidon mahdollisuuden kuntoutua ja 
elää itsenäisesti. 

– Meillä on moniammatillinen tiimi 
(palveluesimies, toimintaterapeutti, psy-
kiatrinen sairaanhoitaja, kuntoutusoh-
jaaja tai sosiaaliohjaaja, ohjaajia eli lähi-
hoitajia). Jokaiselle asiakkaalle valitaan 
omaohjaajat antamaan vielä lisätukea ja 
apua arjen asioiden hoitamiseen.

– Asumisessa korostuu asiakasläh-
töinen ja omannäköinen arki. Pyrimme 
mahdollistamaan asiakkaalle sellaista 
elämää ja arkea kuin hän itse haluaa 
elää - tietysti ottaen huomioon asiak-
kaan ja muiden asukkaiden turvalli-
suuden. Koska asukkaiden valvonnan 
ja seurannan tarve on niin suurta, on 
henkilökuntaa mitoitettu peruspalvelu-
asumista runsaammin. Olemme asuk-
kaiden saatavilla, keskustelutukena ja 
tätä kautta myös pitämässä positiivista 
henkeä yllä. Osa meidän asukkaista 
vaatii paljonkin ohjausta sosiaalisiin 
tilanteisiin ja jo se, että henkilökuntaa 
on läsnä, rauhoittaa asiakasta ja tukee 
asialliseen vuorovaikutukseen. 

Haapaniemessä jokaisella on 35 – 
40 neliön oma asunto ja lisäksi yhteisiä 
tiloja. Asukaspaikkoja on 14. Tämän 
vuoden alussa vastaava asumispalvelu 
on avattu Espoon Lintukorpeen. Siellä 
on tilaa 15 asukkaalle. 

Teksti: Pia Warvas

AivovAmmAtyötä 25 v.

moNA asuttaa Jyväskylässä 

Espooseen on 
juuri valmistu-
nut monialais-
ta palveluasu-
mista tarjoava 
Lintukorven 
validia-talo.
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2000-luvulla vammaispalvelulakiin tullut 
muutos linjasi, että vuoden 2007 alusta 
alkaen jokaisella, jolla pitkäaikainen 
sairaus tai vamma estää työn tai opis-
kelun, on subjektiivinen oikeus päivä-
toimintaan viitenä päivänä viikossa. 
Aivovammaliiton Tampereen klubitalon 
toiminta oli uuden lain kuvaamaa päi-
vätoimintaa. Myös Helsingin, Mikkelin 
ja Oulun klubitalotoimintoja alettiin 
kehittää päivätoiminnaksi. 

– Lakimuutos oli mullistava Suo-
messa. Päivätoiminta ehkäisee syrjäy-
tymistä, tukee kuntoutumista ja auttaa 
omaisia ja läheisiä jaksamaan, Virpi 
Vielma pohtii.

– Oma aivovammaurani käynnistyi 
1990-luvun puolivälissä Kankaanpään 
kuntoutuskeskuksessa, jossa oli aivo-
vamman saaneita ihmisiä asiakkaina. 
Jo siellä huomasin, että miten erilainen 
jokainen aivovamma on ja miten oman-
laistaan tukea, kuntoutusta ja ohjausta 
jokainen aivovamman saanut ihminen 
tarvitsee. Opin, että ei ole tyypillistä 
aivovammaista ihmistä, vaan jokaiseen 
pitää tutustua yksilönä, Vielma kertoo.

Vielma kuvailee, että hänen aivo-
vammatyön korkeakouluna toimi pesti 
Aivovammaliitossa. 

– Aloitin liitossa vuonna 2006, jolloin 
alettiin valmistella Tampereen klubitalon 
avaamista RAY:n tuella. Asiakastyö alkoi 
vuotta myöhemmin. Juuri tuolloin oli 
paljon erilaisia aivovammaseminaareja, 
joista osallistuin kaikkiin mahdollisiin. 

AivovAmmAtyötä 25 v.

Klubitalosta päivätoiminnaksi 
Aivovammatyötä jo 11 vuotta

virpi vielma on tuttu nimi monelle Aivovammaliiton konkarille. 
Hän työskenteli vuoteen 2010 asti Aivovammaliiton tampereen 
klubitalon vastaavana ohjaajana. Hän työskentelee edelleen 
samassa roolissa, mutta vuodesta 2010 Aivovammaliiton 
entinen päivätoiminta on ollut Aspa Palvelut oy:n omaisuutta. 
yhtiön omistaa 13 vammaisjärjestön perustama Aspa-säätiö.

virpi vielma toivoo, 
että Aivovammalii-
tosta ja yhdistyksistä 
pyrittäisiin mene-
mään vielä nykyis-
täkin enemmän 
eri oppilaitoksiin ja 
palveluihin valista-
maan eri alojen am-
mattilaisia siitä, mitä 
elämä aivovamman 
kanssa oikeasti on.
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Opin laajasti asiasta neurologien, neu-
rokirurgien, toimintaterapeuttien ynnä 
muiden aivovammojen kanssa tekemisis-
sä olevien tahojen näkökulmasta. Myös 
Käypä hoito oli silloin suhteellisen tuore, 
joten siitäkin oli hyötyä perehtymisessäni. 

Vielma kertoo, että iso sysäys 
klubitalotoiminnan käynnistämiseen 
juuri Tampereelle oli pari vuotta aiemmin 
Tampereen ammattikorkeakoulussa 
tehty opinnäytetyö, jossa selvitettiin aja-
tuksia ja  tarvetta klubitalotoiminnalle.

– Työtä toteutettaessa oli haastatel-
tu potilaita, läheisiä ja ammattilaisia. Tu-
loksista ilmeni, että klubitalon kaltaisille 
palveluille oli kova nälkä ja tarve.

Vielma kuvailee, että ensimmäinen 
vuosi oli haastava, sillä hän ei pystynyt 
vastaamaan likikään kaikkien pyyntöi-
hin ja tarpeisiin.

– Klubitalo ei tarjonnut asumis-
palveluita, se ei vastannut omaisten 
tarpeisiin, eikä hoitanut palveluohjausta 
tai edunvalvontaa. Kaikkiin näihin pyyn-
töihin jouduin sanomaan ei. 

toiminta laajenee

Toiminta lähti laajenemaan, henkilökun-
taa palkattiin lisää ja toimitilaa Tampe-
reen Käpytiellä laajennettiin. Klubitalo-
nimestä luovuttiin ja alettiin puhua 
päivätoiminnasta, sillä aiemman nimen 
vuoksi toiminta sotkettiin mielenter-
veyskuntoutujien klubitaloon.

-Siellä tavoitteena oli työllistymi-
nen, mutta aivovammakuntoutujien 
parissa emme ota kantaa siihen, onko 
asiakkaan tarkoitus jatkossa siirtyä 
palkkatyöhön vai pysyä päivätoimin-
nassa. Täällä luomme mahdollisuuksi-
en kenttää, kuntoutumista. Täällä voi 
harjoitella myös sitä, mikä on sopiva 
määrä rasitusta aivoille. Kenenkään 
aivot eivät kuntoudu sen enempää ali- 
kuin ylisuorittamisellakaan. 

Juuri siksi yksilöllinen ajattelu on oh-
jannut toimintaa päivästä yksi alkaen.

– Ihmiset eivät ole massaa, joten 
ohjaus ei voi olla kaikille samanlaista, 
tekemisen määrä ei voi olla kaikille sama 
– eivätkä yhden ihmisenkään voimavarat 
ole joka päivä täsmälleen samat. Ja on-
han esimerkiksi aiemmin kokkina toimi-
neen ohjaaminen ruoanlaitossa aivan eri 
asia kuin sellaisen, joka ei ole aiemmin 
käynyt keittiössä kuin syömässä. Periaa-
te on, että jokainen pääsee toteuttamaan 
itseään ja voi kokea ja oppia uutta. 

Eivätkä ihmisen vahvuudet ja 
mielenkiinnon kohteet ole välttämättä 

samat vammautumisen jälkeen kuin 
mitä ne olivat sitä ennen. 

– Emme automaattisesti ohjaa 
ihmisiä tekemään samoja asioita kuin 
mitä he tekivät ennen vammautumista. 
Ihmisellä on oikeus muuttua ja muuttaa 
kiinnostuksensa kohteitaan. Kantavana 
voimana on ahaa-elämykset uusien 
asioiden äärellä. Joku, joka ei ole 
koskaan käynyt taidenäyttelyssä, löytää 
siitä uuden harrastuksen tai aiemmin 
keittiössä vain mikroaaltouunin nappia 
painanut innostuu kokkailusta. Päivä-
toiminta antaa ihmisille mahdollisuuden 
innostua uusista asioista. 

Aivovammaliitolta Aspalle 

2007 voimaan tulleen lakimuutok-
sen vuoksi RAY ei voinut enää tukea 
kolmannen sektorin klubitoimintaa, sillä 
se olisi vääristänyt kilpailua. Aivovam-
maliito keskusteli eri palvelutuottajaor-
ganisaatioiden kanssa omistajavaih-
doksesta. Se toteutui Tampereella ja 
Helsingissä, joissa päivätoiminta siirtyi 
Aspa Palvelut Oy:lle. Liiton tutut työn-
tekijät siirtyivät ”kaupan” myötä uuden 
työantajan palvelukseen.  

– Siirtoneuvottelut aloitettiin vuonna 
2009. Puoli vuotta kävimme keskuste-
luja parin tahon kanssa. Päätös siirtyä 
Aspa Palvelut Oy:lle johtui siitä, että 
heidän toiminta-ajatus ja arvot vastasi-
vat parhaiten Aivovammaliiton arvo-
ja. Molemmat neuvottelukumppanit 
tunnistivat meidän vahvan erityisosaa-
misen, jonka vuoksi olimme haluttuja. 
Aivovammaosaaminen puuttuu usein 
palveluorganisaatioista. 

Alusta asti toiminnassa on ollut 
myös muita kuin aivovamma-asiakkai-
ta. Toiminta on suunniteltu ja organi-
soitu niin, että se sopii aivovamman 
saaneille. Tästä hyötyvät myös monet 
muut vammaiset henkilöt, joilla on 
neurologisia oireita.

– Emme ole koskaan katsoneet 
asiakkaita diagnoosien kautta.

Nykyään Aspa Palveluiden päivä-
toiminnassa on 35 asiakasta, kolme 
vakituista kokopäiväistä työntekijää 
sekä keikkatyöntekijöitä. Toimipisteiden 
määrä kasvoi aluksi neljään, mutta nyt 
he ovat muuttaneet yhteen osoittee-
seen Finlaysonin vanhan verkatehtaan 
alueelle. Vielma kuvailee, että Aivovam-
maliiton aikana hänen toimenkuvansa 
oli hieman erilainen kuin nykyään 
osakeyhtiön palveluksessa.

– Silloin työhöni kuului enemmän 

AivovAmmAtyötä 25 v.

virpi vielma toivottaa opiskelijaryhmät 
mielihyvin tutustumaan päivätoimintaan ja 
samalla aivovamma-asioihin. 

tiedon jakaminen, luennoimassa käynti 
ja vieraiden vastaan ottaminen. Tätä 
edunvalvontaroolia ei enää ole, sil-
lä osakeyhtiössä resurssit käytetään 
palveluntuottamiseen ja kehittämiseen. 
Nyt, kun olemme yhden katon alla, on 
toiminta entistäkin yhteisöllisempää ja 
työntekijöillä on aiempaa enemmän 
tukea toisistaan. 

Vielma kokee, että aivovamma-
tietous ei ole lisääntynyt kuluneen 25 
vuoden aikana vielä tarpeeksi.

– Liian usein erilaisissa verkosto-
palavereissa kuulee, että ”käske sitä 
ottamaan itseään niskasta kiinni ja 
menemään töihin”. Erilaisiin palveluket-
juihin pitäisi viedä nykyistäkin enem-
män tietoutta siitä, mikä aivovamma on 
ja miten se voi vaikuttaa. Turhan usein 
palveluissa edelleen kuvitellaan, että 
aivovammaisen ihmisen työllistymises-
sä on kyseessä vain tahdon asia. 

Näin siitäkin huolimatta, että 
Pirkanmaalla tietoutta kuitenkin on, 
kiitos jo pitkään toimineen aivovam-
mapoliklinikan. Vielma on huolissaan 
siitä, että miten hyvin – tai huonosti 
-  aivovamma-asiat tunnetaan niillä alu-
eilla, joilla ei ole aivovammapoliklinikoita 
tai aivovammayhdistysten toimintaa, 
jotka tekevät tätä usein näkymätöntä 
vammaa näkyväksi. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas
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Lääkäri John Kabat-Zinn kehit-
ti 70-luvulla MBSR-menetelmän 
(Mindfulness-Based Stress Reduc-
tion eli karkeasti suomennettuna 
mindfulness-perustainen stressin 
vähentäminen). Keskittymiskyvyn pa-
rantaminen ja parantuminen korostuvat 
mindfulnessissa. 

– Mindfulness on tämän hetken ais-
timista juuri sellaisena kuin se on ja sen 
kokee – pieni pilke silmäkulmassa ja 
myönteisellä asenteella, eikä kriittisesti 
otsaansa rypistäen, kertoo mindful-
ness-ohjaaja Leena Aijasaho. 

Vaikka menetelmän juuret ovat 
buddhalaisessa filosofiassa, ei mindful-
nessissa ole mukana uskonnollisia ele-
menttejä. Kabat-Zinnin menetelmässä 
sovelletaan kahdeksan viikon ohjelmaa, 
joka etenee tietyn kaavan mukaan.

Keskittymiskykyä 
mindfulnessista 
mindfulness on nykyään 
kaikkien huulilla. menetel-
mä tarkoittaa hyväksyvää, 
tietoista läsnäoloa; oman 
olon kuuntelemista ja 
hyväksyvää havainnointia. 
vaikka mindfulnessista 
on vasta viime aikoina 
tullut muodikas, ovat 
sen alkujuuret itämai-
sessa fi losofi assa,
ja alan tieteellinen 
tutkimuskin alkoi 
jo 70-luvulla. 

Leena Aijasaho, Seppo Kantola ja Anu Hossi
perehdyttävät ihmisiä mindfulnessin maailmaan. 

rantaminen ja parantuminen korostuvat 

– Mindfulness on tämän hetken ais-
timista juuri sellaisena kuin se on ja sen 

myönteisellä asenteella, eikä kriittisesti 

buddhalaisessa filosofiassa, ei mindful-
nessissa ole mukana uskonnollisia ele-

sovelletaan kahdeksan viikon ohjelmaa, 

mindfulness on nykyään 
kaikkien huulilla. menetel-
mä tarkoittaa hyväksyvää, 
tietoista läsnäoloa; oman 

hyväksyvää havainnointia. 

Leena Aijasaho, Seppo Kantola ja Anu Hossi
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– Mindfulness on suoraan verran-
nollinen harjoittelumäärään. Jos sitä 
harjoittaa vähän, vaikuttaa se myös 
elämään vain vähän, mutta jos sitä har-
joittaa enemmän, ovat vaikutuksetkin 
suurempia. Mindfulness etenee samoin 
kuin kaikki oppiminen, eli mitä enem-
män opettelet, sitä enemmän opit. 

Aijasaho toteaa, että jo viikonlopun 
tai viikon mittainen mindfulness-sessio 
antaa perustiedot, joita voi harjoitella 
jatkossa kotona omassa arjessaan. 
Vaikuttavuudet alkavat näkyä elämän 
edetessä. 

– Mindfulnessin suurin anti on 
keskittymiskyvyn parantuminen. Kun 
sitä säännöllisesti 
harjoittaa, oppii 
ihminen keskittä-
mään ajatuksiaan 
olennaiseen,  
kertoo psykologi 
Anu Hossi. 

– Aivovammai-
silla ihmisillä suuri 
haaste on usein juuri keskittymiskyvyn 
puute. Mindfulnessin arvokkaimmaksi 
anniksi moni kertoo, että sen avulla op-
pii keskittymään ja pystyy miettimään ja 
kuuntelemaan puhetta, pohtii psykote-
rapeutti Seppo Kantola. 

Muiksi positiivisiksi tuloksiksi 
ammattilaiskaarti listaa kognitiivisten 
taitojen ja huomiokyvyn kohenemisen 
sekä stressinhallinnan parantumisen.

– Kun ihminen oppii fokusoimaan 
yhteen asiaan kerrallaan, muut asiat 
häviävät. Ihminen oppii tekemään 
havaintoja itsensä kautta ja oppii 
ottamaan huomioon muut. Välittömin 
vaikutus on taukojen merkityksen 
ymmärtäminen ja levollisuuden kokemi-
nen, Aijasaho listaa. 

– Samalla, kun oppii sulkemaan 
pois ylimääräiset häiriötekijät elä-
mässään, ihminen rentoutuu. Tämä 
puolestaan voi vaikuttaa parantavasti 
väsymykseen ja uniongelmiin. Vireys-
tilan säätely on usein haaste aivovam-
maisille ihmisille, Kantola kertoo. 

monipuolinen  
menetelmäpatteristo

Mindfulnessin muodollisia harjoitteita 
ovat muun muassa kehomeditaatio, 
kehon skannaus, jossa käydään koko 
vartalo läpi päästä varpaisiin aistimalla 
kehon tuntemuksia, istuma- ja kävely-
meditaatiot, joissa keskitytään erityises-
ti hengittämiseen, tietoinen syöminen 

ja ystävällisyyden harjoittelu. Menetel-
män harjoitteet on siirrettävissä arjen 
askareisiin, ja useita metodeja voikin 
tehdä vaikka tiskatessa tai lemmikkiä 
paijatessa. 

– Ideana on, että mindfulness 
tuotaisiin luonnolliseksi osaksi arkea, 
jokapäiväistä elämää. Se ei vain ole niin 
helppoa – jos olisi, kaikki tekisivät sitä 
aina ja kaikkialla, Aijasaho kertoo.

– Ihminen ei yleensä pysty keskitty-
mään yhteen asiaan kuin hetken. Sitten 
ajatus lähtee taas vaeltelemaan, Hossi 
tuumii. 

Hiljaisuus on olennainen osa mind-
fulnessia. Siinä ei käytetä musiikkia, 

eikä ohjauksessakaan puhua pulputeta 
taukoamatta. Monella keskittymiskykyä 
häiritsee kotioloissa jatkuva meteli tai 
taustaääni, televisio tai radio voi olla 
jatkuvasti auki, ihmiset keskustelevat, 
ulkoa kuuluu meteliä.

– Aivovammaan voi liittyä myös 
aistiyliherkkyyttä. Esimerkiksi ruokalas-
sa syöminen voi olla haaste puheenso-
rinan ja astioiden kolinan vuoksi. Myös 
ryhmätilanteet, jossa kaikki puhuvat 
toistensa päälle, ovat usein hankalia. 
Keskittymisharjoitukset voivat helpottaa 
näitäkin arjen haasteita, jos mindfulnes-
sin avulla oppii rajaamaan ja sulkemaan 
häiritseviä asioita ulkopuolelle, Kantola 
pohtii. 

Kurssille oikeaan aikaan

Viime vuonna mindfulness oli yhden 
Aivovammaliiton sopeutumisvalmen-
nuskurssin teemana. Sopeutumisval-
mennuskurssit ovat ajankohtaista sil-
loin, kun kuntoutuminen ei enää etene 
suurin harppauksin, vaan ollaan lähellä 
sitä tilannetta, johon pitäisi sopeutua. 

– Mindfulness ei sovi ensimmäisek-
si, eikä ehkä ihan toiseksikaan sopeu-
tumisvalmennuskurssiksi. Vammautu-
misesta on oltava riittävän pitkä aika ja 
elämän pitää olla kuta kuinkin jälleen 
hallussa, ennen kuin mindfulness-kurs-
sia kannattaa harkita, Kantola opastaa.

– Alkuvaiheessa tärkeintä on välitön 
hoito ja sen jälkeen elämän kasaami-

nen. Mindfulnessiakin opetetaan vähäi-
sellä koulutuksella, jolloin menetelmää 
ei täysin hallita, eikä sitä käynnistetä 
välttämättä oikeaan aikaan. Väärään 
aikaan toteutettu mindfulness voi 
herättää ahdistuksia ja muita negatiivi-
sa prosesseja, joten se ei sovi ihmisen 
elämään ihan milloin vain, Aijasaho 
vahvistaa.

– Koska aivovamma on niin yksilöl-
linen, ei kukaan voi määritellä tarkkaa 
aikarajaa, koska mindfulnessista olisi 
hyötyä. Jollakin sopiva aika voi olla kol-
men vuoden kuluttua vammautumises-
ta, jollakin toisella kuuden vuoden – ja 
jollakin jo aiemmin, jollakin vasta paljon 

myöhemmin. 
Asiaan vaikutta-
vat myös vam-

man vakavuus 
ja se, miten 
paljon elämä 

on muuttunut. 
Jos vammautu-
misen aiheutta-

ma surutyö on tekemättä, ei aika ole 
oikea mindfulnessille, Kantola kertoo.

– Mindfulnessille ylipäätään tyypil-
listä on, että tunteet nousevat pintaan. 
Jo pelkkä hiljaisuus ja tietoinen hengit-
täminen voivat nostattaa tunnekuohu-
ja. Mindfulness ei sovi esimerkiksi 
sairauden akuutissa vaiheessa tai 
ylipäätään kriisiytyneessä elämänti-
lanteessa. Silloin eivät voimavarat riitä 
tietoiseen läsnäoloon,  Aijasaho jatkaa.

– Olisi kohtuutontakin vaatia krii-
sitilanteessa, että nyt suljet mielestäsi 
kaiken pois ja keskityt vain tähän het-
keen, tässä hetkessä läsnä olemiseen. 
Kyllä sopeutumisen pitää olla melkoi-
sen pitkällä ja olotilan vakaa, ennen 
kuin lähtee hakemaan hallintakeinoja 
keskittymiseen mindfulnessin kautta, 
Hossi toteaa. 

Leena Aijasaho korostaa, että 
mindfulness ei ole lääke eikä resepti, 
joka ratkoisi kaikki ongelmat ja tunne-
elämän tukot.

– Elämäpolulle mahtuu monen-
moista, joten oikea-aikaisuus on 
avainasemassa kaikissa terapiamal-
leissa. Mindfulness-ohjaaja ei opeta, 
että miten ihmisen pitää elää ja toimia, 
vaan tarjoaa työkalut itsensä tietoi-
seen tuntemukseen. Pieni lapsi osaa 
luonnostaan tietoisen läsnäolon ennen 
kuin hänelle opetetaan, miten aikuisten 
mukaan pitäisi elää ja olla.  

Teksti ja kuva: Pia Warvas

” Kyllä sopeutumisen pitää olla melkoisen pitkällä 
ja olotilan vakaa, ennen kuin lähtee hakemaan 
hallintakeinoja keskittymiseen mindfulnessin kautta. ”
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– Seurakunnan vammaistyön diakonissa 
Helvi Lähteenmäki tuli vertaistukiryh-
määmme kertomaan mahdollisuudesta 
järjestää seurakunnan tiloissa Sinapin 
leirikeskuksessa leirejä erilaisille ryhmille. 
Me Kaunion Marja-Leenan kanssa 
innostuimme ja kerroimme asiasta lä-
heisten vertaisryhmässä olleelle Marita 
Lindholmille. Menimme yhtenä naisena 
Helvin kanssa juttelemaan, ja siitä se 
sitten lähti, kertoo Pirjo Saarinen. 

– Itse asiassa ensimmäinen aivo-
vammaisten ihmisten leiri oli jo vuoden 
2005 alussa. Siellä muun muassa ren-

yhteen hiileen puhaltaen 
– meillä turussa tehdään yhteistyötä, puhalletaan yhteen hiileen, joukossa 
meissä on voimaa. Kukaan ei voi auttaa kaikkia, mutta kaikki voivat auttaa 
jotakuta, toteaa entinen omaisaktiivi marita varsinais-Suomen aivovam-
mayhdistyksestä. yhdistyksessä tehdäänkin paljon jos mitä - ja useimmiten 
yhdessä. yksi näkyvä yhteistyön muoto on seurakunnan kanssa yhdessä 
toteutettu leiri. Nyt suunnitteilla oleva leiri on jo historiansa kuudes.

gastimme linnunpoikasia ja tutkailimme 
pöllöjä Sinapin koivikossa. Jatkuva 
leiritoiminta käynnistyi sitten vuonna 
2013, jolloin pidimme leirit sekä huhti- 
että lokakuussa, Helvi täsmentää.

– Normaalisti leirejä on vuodessa 
yksi, mutta 2013 meillä kävi tuuri, kun 
toinen ennakkovarauksen tehnyt ryhmä 
perui oman leirinsä. Kevään leirin 
innoittamana läheiset halusivat seuraa-
van jo syksyksi, joten mahdollisuuden 
tultua me toteutimme myös syksyn 
leirin, Marita selvittää.

Yhdistysläiset eivät osta seurakun-
nalta valmista pakettia, vaan kaikki 
räätälöidään juuri Varsinais-Suomen 
aivovammayhdistyksen näköiseksi ja 
sen jäsenien tarpeita vastaavaksi. 

– Varsinais-Suomen aivovammayh-
distyksestä suunnitteluryhmään osallis-
tuu neljä vapaaehtoista, joista yksi on 
nuorten edustaja. Lisäksi työryhmään 
kuuluu Helvi seurakunnasta. Yhdessä 
suunnittelemme ja luomme ohjelman 
kerta toisensa jälkeen. 

– Yksi leiri vaatii aika monta palave-
ria, Pirjo toteaa.

– Ja paljon sähköpostiliikennettä, 
Helvi täydentää.

Seurakunnassa toimii jo vuonna 
1978 perustettu vammaistyöryhmä, 
joka suunnittelee vuoden aktiviteetteja. 
Varsinais-Suomen aivovammayhdistys 
tuli mukaan toimintaan jo heti perusta-
misvuotenaan 1994. 

tarkoin valmisteltua 

– Palaveeraamme 5 – 6 kertaa vuo-
den aikana ja käymme läpi kaikki leirin 
yksityiskohdat. Ilmoittautumiset ottaa 
vastaa yksi ihminen yhdistyksestä – ja 
tähän asti se yksi ihminen on ollut 
Marita – mikä on suuri apu, sillä näin 
seurakunnan ei tarvitse hoitaa ilmoit-
tautumisrumbaa, Helvi kertoo.

Leirin alkaessa perjantaina suunnit-
teluryhmä saapuu ensimmäisenä pai-
kalle ja katsoo, että kaikki on kohdal-
laan. Päiväohjelma on jaettu leiriläisille 
ennakkoon, mutta kaikki tarpeellinen 
tieto löytyy myös yhteisistä tiloista fläp-
pitaululta. Yksi on päävastuussa, mutta 
jokaisen leiritoiminnon vastuut jaetaan 
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yhteen hiileen puhaltaen 
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suunnitteluryhmäläisten kesken. Joku 
vetää askartelua, toinen keskustelua, 
kolmas peliryhmää – kuka mitäkin. Ul-
kona voi grillata tai viettää muuten vain 
aikaa luonnon helmassa. Helvi kannus-
taa osallistujia järjestämään ohjelmaa, 
ja sitä osallistujat aina tekevätkin. Myös 
ulkopuolisia esiintyjiä on leireillä nähty. 
Jos leireily on hankalaa perjantaista 
sunnuntaihin, voi osallistua myös pel-
kän lauantain kestävälle päiväleirille.

Avustajat tulevat seurakunnan 
omien vapaaehtoisten joukosta. 
Jokainen saa toki ottaa mukaansa 
oman henkilökohtaisen avustajan, 
mutta realiteetti on usein, ettei avusta-
jatunteja ole myönnetty tarpeeksi; jos 
vaikeavammaiselle on myönnetty 30 
tuntia avustajapalveluita kuukaudessa, 
kuluvat nämä tunnit ihan perusarjen 
pyörittämiseen. 

– Jaan avustajat ja leiriläiset väri-
koodein erilaisiin ryhmiin. Joku avustaja 
auttaa jokaista tarvitsevaa, joku taas 
tiettyä ryhmää, joku puolestaan kes-
kittyy vain yhden ihmisen tukemiseen, 
Helvi kertoo. 

Myös päiväohjelma on koodattu. 
Jokainen tietää ennakkoon, että mitä 
missäkin tilassa milloinkin tapahtuu. 
Ohjelma pyritään suunnittelemaan niin, 
että jokaiselle olisi jotakin kiinnostavaa. 
On myös lupa levätä ja vain tavata toi-
sia väliajoilla ja ruokatauoilla. Kaikkeen 
ohjelmaan osallistuminen on vapaaeh-
toista.

Joku osallistuja toisinaan toivoo, 
ettei nyt hirveän kristillisellä otteella 
mentäisi. Koska seurakunnan tiloissa 
ollaan, kristillinen osuus on kuiten-
kin mukana. Mutta kuten kaikkeen 
leirillä tapahtuvaan ohjelmaan, myöskin 
uskonnollisiin hetkiin osallistuminen 
on vapaaehtoista. Aamuhartauden, 

ruokarukoukset ja ehtoollisen saa 
jättää väliin, eikä kukaan sitä paheksu 
tai kummeksu. Leirillä kunnioitetaan 
kaikkien vakaumusta, eikä siitä tehdä 
numeroa. Lipun nostolla ja laskulla 
puolestaan kunnioitetaan Suomen 
itsenäisyyttä.

– Kun leiri on ohi sunnuntaina, 
keräämme palautelomakkeet, joiden 
annin perusteella pyrimme kehittä-
mään seuraavasta leiristä taas piirun 
verran paremman. Aivovammaiset 
ihmiset voivat olla läheisen näkökul-
masta haastava ryhmä, mutta vaikka 
olen vuosia ollut mukana toiminnassa, 
opin minäkin joka kerralla jotakin uutta, 
Marita kertoo. 

– Sama juttu. Vaikka olen leirikonka-
ri, opin myös jatkuvasti. Tärkein oppini 
on ehkä ollut se, että ei ole olemassa 
tyypillistä aivovammaista ihmistä, vaan 
jokainen heistä on omanlaisensa, Helvi 
toteaa. 

– Kerta toisensa jälkeen leirillä on 
mahtava henki ja lähimmäisen rakkaus 
ja kunnioitus ovat aistittavissa niin hen-
kilökunnan kuin osallistujien keskuu-
dessa, Annikki Karjalainen kiittelee. 

toimintaa vammautuneille  
ja Läheisille

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys 
on perustettu vuonna 1994, kaksi vuot-
ta Aivovammaliiton jälkeen.

– Alkuvaiheessa meillä toimi 1 – 2 
vertaistukiryhmää vuodessa, teimme 
retkiä, pidimme palavereita toistemme 
luona. Kävimme läpi, että mitä itse 
kultakin oli kysytty ja jaoimme myös 
henkilökohtaisia asioita, Marja-Leena 
muistelee.

– Minä tutustuin Marja-Leenaan 
pari vuotta myöhemmin, vuonna 1996. 
Olin Maskussa kuntoutuksessa, jossa 
Tarja Ketola innosti minut lähtemään 
mukaan naisten ryhmään. Lähdin ja 
siellä tutustuimme, Pirjo jatkaa.

– Alkuvaiheessa Jorma Rajalin jär-
jesti luentotilaisuuksia, joissa puhuttiin 
aivovammoista monelta kantilta. Tupa 
tuli aina täyteen. Oli hyvä, että tieto levi-
si, Annikki pohtii.

– Alkuvaiheessa minusta tuntui, että 
tämä oli pikemminkin läheisten ryhmä, 
niin paljon heistä ja heidän tunteistaan 
puhuttiin. Minulla ei ole läheisiä, joten 
toivoin, ettei vammaisten ryhmä muut-
tuisi pelkäksi läheisten ryhmäksi. Meitä 
vammaisia ihmisiä täytyy kunnioittaa. 
Mitä enemmän meitä lannistetaan, sitä 
vähemmän saamme aikaiseksi, Marja-
Leena jakaa tuntojaan.

Nyt jo pitkään vammaiset ihmiset ja 
läheiset ovat kokoontuneet yhteisten 
rientojen lisäksi myös omissa ryhmis-
sään.

– Vertaistukitoiminta käynnistyi 
vuonna 1996. Aloimme kokoontua 
seurakunnan tiloissa, sillä saimme ne 
maksutta käyttöömme. Se oli hyvin 
tärkeää meille, Marja-Leena kertoo.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
Tapahtumakuvat Marita Lindholmilta 

SINAPIN VIRKISTYSVIIKONLOPPU. Ensimmäinen järjestettiin vuonna 
2013, nyt suunnitteilla on kuudes leiri. Ohjelma suunnitellaan yhdessä, yhdis-
tyksen vapaaehtoinen ottaa vastaan ilmoittautumiset ja seurakunta laskuttaa 
tilaisuuden.  Leirit ovat yleensä täynnä. 

NUORTEN AIKUISTEN ILOINEN ILTAPÄIVÄ. Tehdään ruokaa, syödään 
ja seurustellaan. Mukana on yleensä ollut kymmenkunta nuorta + muutama 
aikuinen. Tapahtuma rahoitetaan Sinapin leirillä järjestetyn arvonnan tuotolla. 

KEVÄÄN RISTEILY. Ensimmäisenä järjestettiin sinkkuristeily vuonna 2010, 
tänä vuonna risteillään 9. kertaa. Risteily on vapaa kaikille ja se järjestetään 
omakustannushintaan. Mukana on yleensä noin 50 ihmistä. 

yhdistyksen vapaaehtoisten merkittävimmät 
yhteisponnistukset pähkinäkuoressa
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Onnettomuuden jälkeen nuoren Jori 
Willandtin elämä alkoi uudelleen liki 
nollasta. Kuntoutustie oli pitkä ja kulki 
pystyasentoon totuttelusta pyörätuo-
lien ja kävelytukien kautta kuukau-
sien saatossa itsenäiseen kävelyyn. 
Toispuolihalvaus vaikuttaa edelleen 
niin, että toinen puoli kehoa on toista 
voimattomampi. Lisäksi jäljelle ovat 
jääneet kävelyongelmat ja tasapaino-
häiriöt.

– Kävelyä ja tasapainoa helpot-
tamaan on nykyisin käytössäni enää 
ainoana ”apuvälineenä” kenkien muo-
toiltu tukipohjallinen. Lisäksi kuntoutan 
itseäni käymällä aktiivisesti kuntosalilla 
hermottamassa tukipisteitä ja raajoja. 
Tämä tarkoittaa sitä, että teen esimer-
kiksi paljon kyykkyjä vapailla painoilla 
tanko niskassani ja hyödynnän muu-
tenkin sopivia kuntosalilaitteita, kuten 
jalkaprässiä. 

Jori pitää fysiikastaan huolta sa-
liohjelman ja ruokavalion avulla. Tämä 
kaikki on tuonut mukanaan sen, että 
kaikki lääkitys on voitu yhteistyössä 
lääkärin kanssa purkaa kokonaan. 

– Tasapainohäiriöihini määrätty lää-
kitys ei edes auttanut yhtä paljon kuin 
treenaaminen, eivätkä pillerit ja urheilu 
muutenkaan sopineet yhteen, joten 
lääkityksen lopettaminen oli luonteva ja 
onnistunut ratkaisu. 

Jori kertoo, että sängyn pohjalta 
liikkeelle pääsyyn ilman tukilaitteita 
meni puolisen vuotta. Aluksi kävely oli 
horjuvaa ja moni luulikin miehen olevan 
umpituiterissa. Se ei tuntunut mukaval-
ta. Hän ei siitä huolimatta halunnut tur-

vertaisuudessa on voimaa
Nyt 32-vuotias Jori Willandt joutui vuonna 2001 auto-on-
nettomuuteen, jonka seurauksena oli aivovamman lisäksi 
toispuolihalvaus sekä – Jorin omin sanoin – kaikkea muuta 
pientä, kuten reisiluun murtuma. Kuntoutumisen polku on 
ollut pitkä, eikä se Jorin mukaan päätykään koskaan.

Jori toivoo, että Aivovammaliitto ja yhdistykset kehittäisivät varainhankintaa. -Kuukausi-
lahjoittajien avulla voisimme vaikkapa sponsoroida vähävaraisten osallistumista nuorten 
PääFestiin tai aikuisten Aivomyrskyyn.
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vautua kävelykeppiin, vaikka se olisikin 
kertonut ulkopuolisille, että horjuminen 
johtuu fyysisestä vaivasta eikä päihteis-
tä. Sen sijaan henkinen eheytyminen oli 
paljon pidempi taival. 

– Siihen, että pääsin henkisessä 
kuntoutumisessa jollekin tasolle, meni 
vuosia. Vieläkin tulee tilanteita, jolloin 
vanhat traumat nousevat pintaan. 
Esimerkiksi voi tulla tunne, että joku 
tuijottaa. Sitten alkaa askel töksähdellä 
ja rentous häviää, jolloin vamma näkyy 
normaalia enemmän. Sitten joku ehkä 
tuijottaakin oikeasti. Tällaisissa kohdis-
sa auttaa itselleen sen muistuttaminen, 
että ihmiset voivat – syystä tai toises-
ta – tuijottaa ihan mitä tai ketä vain tai 
toinen ei oikeasti lainkaan tuijota, tunne 
on vain omassa päässä. 

osa-aikayrittäjä

Jori on saavuttanut paljon vammautu-
misen jälkeen. Hän on kouluttautunut 
kahteen käsityöalan ammattiin, käynyt 
armeijan ja yrittäjäkurssin sekä perusta-
nut yrityksen. 

– Armeijaan menin b-miehenä, 
mutta siitä huolimatta kotiuduin 
kersanttina. Olin aina viimeinen ja olin 
aina hitain, mutta asenteeni oli kohdal-
laan. Minusta tuli nopeasti eräänlainen 
maskotti – kapteeni totesi, että terveet 

jätkät valittavat, mutta Willandt ei valita. 
Komppanian päällikkö lähetti minut ali-
upseerikouluun, sillä hän koki asenteeni 
innoittavaksi.  

Yrittäjäkurssin jälkeen Jori perusti 
Silver bullet -nimisen hopeakaiverta-
mon, jonka toimialaan kuuluvat korut ja 
erikoiskaiverrukset.

– Vakuutusyhtiö ei uskonut, että mi-
nusta on työelämään, mutta koska itse 
koin, että työkykyä on jonkun verran 
jäljellä, halusin kokeilla. Olen osa-aika-

eläkkeellä ja teen töitä osa-aikaisesti. 
Oma yritys oli paras ratkaisu, sillä olisi 
lähes mahdotonta tehdä vieraalle töitä 
niin, että jaksottaisin työt oman jaksa-
miseni mukaan.

Jori kuvailee, että elämä on välillä 
kitkuttamista. Tulot ja menot pitää las-
kea tarkasti ja välillä pitää pihistellä.

– Mutta tällä hetkellä minä pärjään! 
Jos voimani joskus vähenevät, pitää 
asia puntaroida sitten uudelleen. 

vertaistuesta voimaa

Kun Jori vammautui 16 vuotta sit-
ten, ei edes netistä löytynyt juurikaan 
aivovammatietoutta. Asia unohtui 
koulutus- ja inttikiireiden vuoksi pitkäksi 
aikaa, kunnes hän tutustui Tampereen 
aivovammaryhmään. Siellä hän kuuli 
nuorille suunnatusta PääFest-tapahtu-
masta.

– Osallistuin historian toiselle 
PääFestille, eli vuonna 2014 järjestet-
tyyn tapahtumaan. Olin äärettömän 
innoissani, sillä aivovammastani oli yli 
kymmenen vuotta, enkä ollut juurikaan 
tavannut muita aivovamman saaneita, 
enkä varsinkaan nuoria. Yhtäkkiä meitä 
olikin yli 30, Jori hehkuttaa.

Jori kuvailee, että hänellä on jokai-
sella PääFestillä todellinen flow päällä.

– Kesäleirillä on aina kivaa, mutta 
tämä, että saa tavata muita saman 
kokeneita, on ihan järjettömän mahta-
vaa, yksinkertaisesti aivan paras juttu. 
Olen todennut, että paradoksaalisesti 
nuorille suunnatulla aivovammaleirillä 
ulkopuolisuuden tunne yhdistää. Leirillä 
tapahtuu aivan järjettömän siistejä 
juttuja ja siellä tapaa aivan mahtavia 
ihmisiä! 

Jori innostui jo ensimmäisellä leirillä 
yhdistysaktiiviksi.

– Kerroin liiton järjestösuunnittelija 
Heidi Kokolle, että Tampereella on 
kiva ryhmä, mutta ei siellä nuoria ole 
ja että olisi kiva, jos nuorillekin olisi toi-
mintaa. Siihen Heidi laukaisi kuolemat-
toman lauseensa, että lähde vetämään 
– siis sitä nuorten ryhmää, Jori nauraa.

Ja Jorihan lähti vetämään. Syksystä 
2014 alkaen Tampereella on toiminut 
yleisen ryhmän lisäksi nuorille suun-
nattu ryhmä. Tosin Jori itse ei käytä 
vetäjä-sanaa.

– Se kuulostaisi siltä kuin muita 
pitäisi vetää perässään. Näinhän asia ei 
ole, vaan me teemme kaiken yhdessä. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

tampereen nuorten ryhmä 
pitää yhteyttä suljetun 
Facebook-ryhmän kautta. 
Jori kokee sen hyväksi 
yhteydenpitomuodoksi.

Jori PääFestillä.
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osittain halvaantunut. Toinen siipiside 
niskasta repesi, kolme ylintä niskanika-
maa irtosi ja koko oikealla puolella on 
aivoissa vaurioita. Opettelin uudelleen 
kävelemään ja puhumaan. 

Tiinan ja hänen pahoinpitelijänsä 

Saara joutui vuonna 2005 auto-onnet-
tomuuteen, jonka seurauksena hän sai 
ensimmäistä kertaa aivovamman, jota 
ei tosin diagnosoitu kuin vasta myö-
hemmin.

– Onnettomuuden jälkeen alkoi mi-
nua vaivata väsymys, keskittymiskyky 
ja muisti reistasivat ja jumitin. Oireitani 
hoidettiin masennuksena. Sitten tutus-
tuin pariin aivovamman saaneeseen 
ihmiseen, jotka totesivat oireitteni kuu-
lostavan kovasti samankaltaisilta kuin 
heidän oireensa ja he kehottivat minua 
hakeutumaan tutkimuksiin. Tein näin, 
sillä en ollut koskaan kokenut olevani 
masentunut. Tutkimuksissa todettiin 
selkeä aivovamma. 

Valitettavasti auto-onnettomuudes-

sa saatu aivovamma ei jäänyt ainoaksi. 
– Myöhemmin ajauduin väkivaltai-

seen parisuhteeseen. En oikein muista 
kyseisestä kolmesta vuodesta mitään, 
mutta koko elämä oli kuristamista, 
iskuja, pään hakkaamista seinään, 
potkimista. Käytin silloin paljon päihtei-
tä, mutta kun raitistuin, aloin irtautua 
epäterveestä suhteestani. 

Ennen eroa pahoinpitely oli muuttu-
nut päivittäiseksi.

– Syy löytyi aina. Oli mustasukkai-
suutta, hän halusi kouluttaa, alistaa ja 
näyttää, että olen hänen omaisuuttaan. 
Nyt olen päässyt hänestä kokonaan 
eroon, mutta pitkään siinä meni. 

Viime vuonna Saara pääsi Neuroniin 
aivovammakuntoutukseen. 

– Kuntoutumisen on vielä alkutai-
paleella ja moni asia on ihan levällään. 
Mutta kuntoutukseni on kuitenkin alka-
nut, ja se on tässä vaiheessa tärkeintä. 

vammansa vanki
tapaturmainen aivovamma ei useinkaan näy päällepäin.  
Silti se voi rajoittaa elämää merkittävästi. Aivovammainen ihminen 
voi olla näkymättömän vammansa vanki. Kukaan ulkopuolinen  
ei välttämättä ymmärrä, miten vamma voi vaikuttaa joka päivä.   
Neljä rohkeaa naista kertovat tarinansa siitä, miten pahoinpitelyn 
seurauksena saatu aivovamma muutti heidän elämänsä.

AivovAmmAtyötä 25 v.

Tiina sai aivovamman vuonna 2014. 
Tuttu nainen samalta kylältä kävi hänen 
päälleen ruokakaupassa lyöden häntä 
voimakkaasti päähän. 

– Kun heräsin sairaalasta, en osan-
nut lainkaan puhua ja toinen puoleni oli 

lapset ovat samassa koulussa. 
Tiina menetti pahoinpitelyn seu-

rauksena kaiken. Työ metsurina ei 
tule enää koskaan onnistumaan ja nyt 
väliaikaisella eläkkeellä oleva nainen 
toivookin, että hän kuntoutuisi niin pal-
jon, että voisi vielä joskus kouluttautua 
toiseen ammattiin. 

– Väsymys ja päänsärky ovat 
jokapäiväisiä vieraitani. Niskavammojen 
vuoksi toisen puolen toimintakyky on 
huono ja raajani toimivat edelleen miten 
sattuu. On niitä päiviä, jolloin edes 
kahvikuppi ei pysy käsissä ja tavarat 
lentelevät. 

Syyttäjä vaati pahoinpitelijälle ehdo-
tonta vankeutta. Syytetty sai rangais-
tukseksi päiväsakkoja. Tuomio ei ole 
vielä lainvoimainen. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Johanna Kare
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Heidi vammautui vuonna 2005 ollees-
saan 21-vuotias.

– Olin eroamassa ja tulevan ex-
mieheni ystävä tuki prosessissa meitä 
molempia. Yhtäkkiä hän kehitti minusta 
jonkin pakkomielteen ja alkoi käyttäytyä 
kuin olisin hänelle palveluksia velkaa. 
Hän alkoi vainota ja seurata minua 
minne menikin ja käytti jokaisen avau-
tuvan tilaisuuden pahoinpidelläkseen 
minua: löi, potki ja hakkasi päätäni 
seinään. Jouduin muuttamaan turva-
taloon, sillä pahoinpitelijä tiesi, missä 

asun. Viimeisellä kerralla myös korvani 
olivat haavoilla, kaikki hiukseni irtosivat 
takaraivosta ja kylkiluitani murtui. Olin 
varma, että kuolen siihen tilanteeseen. 
Jouduin turvautumaan viranomaisiin ja 
hakemaan lähestymiskieltoa. Tämä vii-
meinen pahoinpitely tapahtui asuessani 
jo turvatalossa.

Heidi vietiin yliopistolliseen sairaa-
laan, mutta ensimmäisissä kuvissa 
vammaa ei näkynyt. 

– Minulla oli kuitenkin pitkä muis-
tiaukko ja olin erittäin väsynyt. Alettiin 

AivovAmmAtyötä 25 v.

tutkia, että podenko masennusta. Ma-
sennustakaan minulta ei löydetty, joten 
varasin ajan yksityiselle lääkäriasemalle 
ja sain sieltä lähetteen yliopistolliseen 
sairaalaan. 

Heidillä todettiin vaikea-asteinen 
aivovamma, niskan retkahdusvamma, 
oikean käden hermovaurio ja leikkausta 
vaativa vamma oikeassa silmässä. 

– Tieni on ollut pitkä ja kivinen. 
Olen jatkuvasti väsynyt, kivulias, en 
tunne nälkää, ajantajuni on sekaisin, 
eksyn helposti, enkä osaa suunnitella 
asioitani. Minulla on onneksi oikeus 
henkilökohtaiseen avustajaan, ja se 
auttaa minua jokapäiväisissä toimissa-
ni. Olen kiitollinen, että pääsin nopeasti 
kuntoutukseen ja pystyn tänä päivänä 
elämään ”hyvää” elämää vamman 
tuomista rajoituksista huolimatta. 

Pahoinpitelijän uhkailujen ja 
uhkaavan käytöksen vuoksi Heidi ei 
uskaltanut oikeudessa vaatia miehelle 
mitään rangaistusta. Syyttäjä kuitenkin 
vaati ja mies saikin vankeutta. Laajen-
nettu lähestymiskielto päättyi vasta pari 
vuotta sitten. 

Saija oli asunut 17 vuotta Saksassa ja 
käynyt siellä koulunsa loppuun. Haa-
veissa oli pilotiksi opiskelu. Opintojen 
alkamiseen oli vielä vuosi, ja sosiaali-
työtä tehnyt nainen olikin juuri saanut 
vakituisen työsuhteen narkomaanien 
tukiohjelman parista. Oli vappu vuonna 
2001 Berliinissä. Ilma oli aurinkoinen, 
ihmiset juhlatuulella, bändit soittivat, 
tarjolla oli hyvää ruokaa. Saija pyöräili 
juhlahumun keskellä, kun yhtäkkiä kivet 
alkoivat lennellä ilmassa. Jonkinlainen 
mellakka oli syttynyt ja Saija hakeutui 
porttikongiin suojaan. Suojassa vierähti 
koko ilta, sillä alueen piirittäneet poliisit 
voivat päästää saartorenkaasta kerralla 
vain pienen määrän ihmisiä. Vihdoin 
Saija pääsi lähestymään poliisimuuria. 
Hänen tarkoituksensa oli kysyä, että 
milloin hän pääsee kotiinsa. Sitten 

kaikki pimeni. 
– Kukaan ei ole vieläkään varma, 

että sainko poliisin pampusta päähäni, 
vai osuiko minuun ilmassa lentänyt 
katukivi. Lopputulos oli kuitenkin se, 
että kallossa oli sormen mentävä reikä 
aivoihin saakka, aivokalvo repesi ja 
puhekeskuksessa, etuotsalohkossa ja 
pikkuaivoissa oli sisäinen verenvuoto. 
Puhe- sekä liikuntakykyni menivät aluk-
si, eikä muisti toiminut. 

Saijalla on pieniä muistikuvia teho-
osastolta, siitä, että päätä kuvataan ja 
tikataan. Kun hän heräsi sairaalassa, 
odotti lehdistö ulkopuolella. He olisivat 
halunneet kertoa Saijan tarinan tuoreel-
taan.

– Olin ainoa vakavasti loukkaantu-
nut, mutta tuossa vaiheessa en voinut 
vielä puhua, eikä järkenikään toiminut 
kunnolla, joten se tarina jäi silloin teke-
mättä. 

Saija kuvailee, että sairaalassa 
ollessaan hän nukkui paljon, eikä hän 
oikein tajunnut, että mitä oli tapahtunut.

– En muista, keitä sairaalavuoteeni 
vieressä kävi. Muistan hämärästi, että 
joku vei minut pyörätuolissa ulos raik-
kaaseen kevätilmaan, mutta en oikein 
muista, että kuka. 

Hän opetteli uudelleen liikkumaan 
sekä puhumaan suomea ja saksaa. 
Neurologisissa tutkimuksissa todettiin 

piilevä epilepsia. Kuntoutusosastolle 
siirtämisen sijaan hänet kotiutettiin 
parin viikon päästä.

– En muista alkuajoista oikein mi-
tään. Muistan vain yksittäisiä tilanteita, 
kuten tiesin panneeni avaimet jonnekin, 
mutta en tiennyt, että minne. 

Saija muutti Saksasta takaisin 
Suomeen vuonna 2007. Hän on ollut 
eläkkeellä vuodesta 2008 alkaen. 
Aivovamma jätti jälkeensä massiivisen 
väsymyksen, aloitekyvyttömyyden, 
vaikeuden selviytyä arjessa ja vaikeu-
den hoitaa virallisia asioita. Lisäksi hän 
kokee päämärättömyyttä ja tuntee, 
ettei elämällä ole suuntaa, hän vetäytyy 
ihmisten seurasta ja kärsii erilaisista 
fyysisistä oireista. Tällä hetkellä turvat-
tomuuden tunnetta luo se, että hän 
joutuu taistelemaan kuntoutuksista. 
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Tule mukaan
AivoMyrsky-tapahtumaan

8. – 10.9.2017!

AivoMyrsky on lämminhenkinen virkistysviikonloppu, 
jonka aikana saamme yhdessä uusia ajatuksia ja 

kokemuksia! Tapahtuma on suunnattu täysi-ikäisille 
aivovammautuneille ja heidän aikuisille läheisilleen.

Luvassa tasokkaassa ympäristössä vertaistukea, 
verkostoitumista, virkistystä ja faktaa.

Osallistumismaksu 197 €/2hh (1 hengen huonelisä 
34,00 €/vrk/hlö) sisältää viikonlopun täysihoidon, 

ohjelman, asiantuntijaluennon ja kylpyläosaston käytön. 

Tapahtumapaikkakuntana Kylpylähotelli Päiväkumpu, 
Ylhäntie 1, 09120 KARJALOHJA

Ilmoittaudu mukaan 28.8.2017 mennessä osoitteessa 
aivovammaliitto.fi/tapahtuma/aivomyrsky/

marge miettinen
Marge Miettinen on ehdolla sitoutumattomana sosiaalidemokraattien listoilta Jyväsky-
lässä. Hänen vaaliteesinsä koskevat vanhus- ja vammaispalveluita ja yksin- ja pienyrit-
tämistä.
– Vanhus- ja vammaispalveluiden osalta korostan kolmea teesiä: 

1) kunnan on noudatettava kaikkia lakiin perustuvia velvoitteitaan, 2) yksilölliset 
tarpeet pitää ottaa huomioon ja 3) kolmannen sektorin avun käyttöä on kehitettä-
vä kunnan palveluiden lisänä. 

– Yksin- ja pienyrittäjyydessä Margella on niin ikään kolme päätavoitetta.
 Ajan joustavuutta ja tukea itsensä työllistämisessä, yhteistyötä TE-keskusten ja 

kolmannen sektorin kesken sekä uusien yrittäjyyden muotojen kehittämistä sekä 
vajaakuntoisten resurssien käytön mahdollistamista. 

Lue lisää Margesta ja hänen ajatuksistaan nettisivuilta http://marge-miettii.fi/

Jaana Ahonen 
Olen 37-vuotias Lohjan Kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokas. Olen ammatiltani lä-
hihoitaja, mutta nykyisin sairaseläkkeellä aivovamman takia. Olen Lohjan seudun AVH- 
ja Afasiayhdistyksen puheenjohtaja, kuulun Lohjan KD:n paikallisosaston johtokuntaan 
ja olen Aivovammayhdistyksen jäsen.  

Harrastan neurovesijumppaa, avantouintia ja vapaaehtoistyötä, kuten kahvituksia. Kir-
joitan ja lausun runoja. Tykkään hoitaa ystävien lemmikkieläimiä. Lähdin ehdokkaaksi, 
koska haluan puolustaa kristillisiä arvoja kunnassani. 

Ehdolla kuntavaaleissa
Aivoitus-lehti esittelee perinteisesti ne Aivovammaliiton jäsenet,

jotka ovat ehdolla kuntavaaleissa ja jotka haluavat kertoa itsestään Aivoituksessa.

Kevätliittokokous
Aivovammaliiton sääntömääräinen kevätliittokokous 

lauantaina 8.4.2017 klo 13.00 iiris-keskus (marjaniemen-
tie 74, itäkeskuksen metroaseman vieressä), Helsinki

Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Puheenjohtajat ilmoittavat hallitusten nimeämät viralliset 
edustajat viimeistään ma 27.3. sähköisellä lomakkeella, 
jonka linkki toimitetaan puheenjohtajien sähköpostiin sama-
na päivänä, jolloin kokousmateriaalit lähetetään. 

Yhdistykset voivat mieluiten lähettää pöytäkirjanotteet en-
nakkoon joko sähköpostitse pia.warvas@aivovammaliitto.
fi tai postitse osoitteeseen Aivovammaliitto, Malminkaari 5, 
00700 HELSINKI tai ottaa ne mukaan kokouspaikalle. 
Huom! Kirjoittakaa ilmoittautumiseenne myös edustaman-
ne yhdistyksen nimi sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat! 

Kokouspäivän aikataulu
Klo  11.30 Valtakirjojen tarkastus
 12.00 Lounas
 13.00 Kokous alkaa

Tervetuloa!
Aivovammaliiton hallitus

25 vuotta25 vuotta
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Toiminnanjohtaja Anne Porthén  
anne.porthen@aivovammaliitto.fi, p. 050 536 6390

Aivovammaliiton toiminnanjohtajan toimenkuvaan 
kuuluvat vahvimmin hallinnon pyörittäminen ja toiminnan 
kehittäminen. Hän muun muassa toimii työvaliokunnan 
ja hallituksen kokoonkutsujana ja esittelijänä, vastaa 
henkilöstöhallinnosta ja liiton taloudesta. Toiminnanjoh-

tajan pestiin kuuluu myös koulutus- ja vaikuttamistyötä, 
ja hän on Aivoitus-lehden päätoimittaja.

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

Kuntoutussuunnittelijan päivät kuluvat sopeutu-
misvalmennuskurssien suunnittelussa ja kehittämi-
sessä, kurssivalintojen tekemisessä ja palautteiden 
analysoimisessa. Lisäksi hän on mukana erilaisissa 
työryhmissä, joissa hän vie aivovammautuneisiin 
ihmisiin liittyviä asioita eteenpäin aina valtakunnan 

tasolle saakka. Anun voit tilata luennoimaan erityisesti 
kuntoutuksesta ja sosiaaliturvasta. Lisäksi hän antaa 

puhelinneuvontaa joka torstai klo 9 – 11. Voit toki soittaa 
muulloinkin, mutta neuvonta-aikana hänet tavoittaa kaikkein 

varmimmin.

Järjestöassistentti Anni Heinonen 
anni.heinonen@aivovammaliitto.fi
p. 050 408 7095

Järjestöassistentti vastaa liiton 
käytännön rutiinien sujumisesta. Hän 
muun muassa huolehtii esite- ja tuoteti-
lauksista, jäsenrekisteristä ja osoitteen-
muutoksista sekä avustaa hallinto- ja 
viestintätehtävissä, kuten toimii useiden 
työryhmien sihteerinä ja päivittää netti-
sivuja. Jos olet soittanut liiton yleispu-
helinnumeroon, olet keskustellut Annin 
kanssa. Lisäksi hän koordinoi liiton 
varainhankintaa.

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

Tiedottaja-toimittajan suurin yksittäinen työtehtä-
vä on Aivoitus-lehden juttujen kirjoittaminen. Jos tie-
dät hyvän ja mielenkiintoisen haastateltavan tai olet 
itse sellainen, ota Piaan yhteyttä. Lisäksi hän hoitaa 
muun muassa lehdistötiedottamista, sosiaalista me-
diaa, messuja ja tapahtumia ja erityisesti tiedotukseen 
liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

Palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi   
p. 050 550 0541

Palvelusuunnittelijan toimenkuvaan kuuluu ver-
taistuki- ja kokemustoiminta. Hän myös kouluttaa 
erityisesti ammattilaisia mitä moninaisimmissa 
aivovammaan liittyvissä asioissa. Hän vastaa muu-
tenkin liiton koulutustoiminnasta, joten jos sinua 
kiinnostaa jokin tietty aivovamma-aihe, ota Anna-
Mariin yhteyttä. Hän tarvittaessa delegoi asian liiton 
sisällä tai tulee kouluttamaan itse. Lisäksi hän ylläpitää 
aivovaurio.fi-sivustoa.  
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Liiton toimisto tutuksi
Aivovammaliitossa työskentelee tällä hetkellä kuusi henkilöä. Kuten asiantuntija-
organisaatiossa yleensä, on liitonkin työntekijöillä kullakin oma vastuualueensa, 
johon liittyviin asioihin juuri hän osaa vastata parhaiten. Ellet ole varma, kehen 
ottaa yhteyttä, ei huolta – kuka tahansa meistä osaa auttaa ainakin sen verran, 
että voimme ohjata viestisi juuri oikealle henkilölle. ole siis yhteydessä liittoon – 
me olemme täällä juuri sinua varten!

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

Järjestösuunnittelijan pestiin kuuluu 
yhdistysten ja toimintaryhmien tukemi-
nen. Jos joku yhdistystoimintaan liittyvä 
asia askarruttaa tai haluat perustaa 
uuden toimintaryhmän, ota yhteyttä 
Heidiin. Lisäksi hän kokoaa yhdistystie-
dotteen ajankohtaisista asioista kiinnos-
tuneille keskimäärin kerran kuukaudessa 
ja kouluttaa erityisesti yhdistystoimintaa 
sivuavissa asioissa.  
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Yleiset kysymykset Aivoitus-lehdistä

Miten mieluiten lukisitte Aivoitus-lehteä? 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Painetusta lehdestä
	Pääasiassa painetusta lehdestä, mutta lisätietoja netti-

lehdestä
	Pelkästään nettilehdestä
	Uutiskirjeenä
	Sosiaalisesta mediasta

Miten säännöllisesti luette Aivoitusta? 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Luen lehden jokaisen numeron
	Luen noin joka toisen numeron
	Luen lehteä vain harvoin
	En lue lehteä juuri koskaan

Kuinka kauan yleensä luette tai selailette Aivoitus-leh-
teä? Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	n. 15 min
	15 - 30 min
	1/2 h - 1 h
	Yli tunnin

Mihin Aivoitus-lehti tulee teille? 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Kotiin
	Töihin
	Luen muualla

Kuinka pitkään olette lukenut Aivoitus-lehteä? 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Luen sitä nyt ensimmäistä kertaa
	1 - 2 vuotta
	3 - 5 vuotta
	yli 5 vuotta

Kuinka usein haluaisitte saada Aivoitus-lehden?  
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	2 kertaa vuodessa
	4 kertaa vuodessa

	5 kertaa vuodessa
	6 kertaa vuodessa
	useammin

 
Mitä mieluiten luette Aivoituksesta?  
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Aivovammautuneiden ihmisten haastatteluita ja muita 

artikkeleita (= teemaosiota)
	Järjestöjen omia juttuja ja yhdistysten ja liiton toiminta-

kalentereita (=yhdistysosiota)
	Sekä teema-artikkeleita että yhdistysosion juttuja yhtä 

mielellään

Mitä aihealueita toivoisitte Aivoituksessa käsiteltävän? 
(Esimerkiksi perhe, urheilu, kuntoutus, terapiat, aivo-
vamma ja yhteiskunta, yhdistysten esittelyt tms. - voitte 
kirjoittaa vapaasti itseänne kiinnostavia aihe-ehdotuksia.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Kuinka moni lukee kanssanne samaa Aivoitus-lehteä? 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Ei kukaan
	1 henkilö
	2 henkilöä
	3 henkilöä
	4 tai useampi henkilö

Kuinka tärkeäksi koette Aivoituksen itsellenne aivovam-
ma-alan tietolähteenä? Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Erittäin tärkeäksi
	Melko tärkeäksi
	Ei kovin tärkeäksi
	Merkityksettömäksi

Mitkä väittämät kuvaavat parhaiten Aivoituksen teissä 
aikaansaamaa toimintaa tai suhtautumista?
	Kerron lukemistani artikkeleista muille
	Artikkelit saavat minut etsimään lisätietoa jutun aihepii-

ristä

tervetuloa kehittämään Aivoitusta!
vastaamalla oheiseen lukijatutkimukseen autat toimitusta ja viestintätyöryhmää tekemään Aivoituk-
sesta jatkossakin juuri sinua kiinnostavan lehden. Nopeimmin voit vastata sähköisesti osoit-
teessa aivovammaliitto.fi/jasenille/kysely/ voit myös täyttää tämän paperiversion ja panna 

sen postiin. Postimaksu on jo maksettu puolestasi. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvo-
taan Aivovammaliiton huppari ja t-paita, mutta voit vastata myös nimettömänä. Kaikki vastaukset käsi-
tellään luottamuksellisesti, eikä nimiä yhdistetä vastauksiin. vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. 

vastaathan viimeistään sunnuntaihin 26.3.2017 klo 24 mennessä.

Lukijatutkimus on osa lehden toimittajan Pia Warvaksen medianomi (yAmK) -opintoja.

Lämmin kiitos avustasi!

Lisätietoja: Pia Warvas, pia.warvas@aivovammaliitto.fi, puh. 050 306 7916
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	Yhdistykset toimivat -kalenteri saa minut lähtemään 
mukaan yhdistyksen tilaisuuksiin

	Koen saavani vertaistukea ja voimaa lukemistani artik-
keleista

	Lehti ei herätä minussa mitään tunteita

Minkä kouluarvosanan annatte Aivoituksen artikkeleiden 
laadusta ja kiinnostavuudesta yleensä? 
(1 = huonoin mahdollinen, 10 = paras mahdollinen)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 

Minkä kouluarvosanan annatte Aivoituksen ulkoasusta? 
(1 = huonoin mahdollinen, 10 = paras mahdollinen)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 

Minkä kouluarvosanan annatte Aivoituksen luettavuu-
desta? Voit miettiä arvosanaa antaessasi esimerkik-
si juttujen pituuden sopivuutta, fonttien toimivuutta, 
kuvituksen onnistuvuutta ja muuta, mikä vaikuttaa 
lukuelämykseesi (1 = huonoin mahdollinen, 10 = paras 
mahdollinen)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 

Vapaamuotoista palautetta artikkeleiden kiinnostavuu-
desta, lehden ulkoasusta ja luettavuudesta.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Nyt Aivoituksessa käännetään ruotsiksi pääkirjoitus ja 
puheenjohtajan palsta. Onko nykyinen tyyli mielestänne 
sopiva?
	Nykyinen on sopiva
	Toivoisin enemmän ruotsinnoksia
	Toivoisin, ettei ruotsinnoksia olisi lainkaan
	Samantekevää

Aivoituksen 1/2017 arviointi

Valitkaa seuraavista mielestänne mielenkiintoisin artik-
keli. Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Aivovammatietouden lähettiläs  

(Harri Hyvärisen haastattelu)
	Kerralla rysähti – kaikki muuttui  

(Annamaria Marttilan haastattelu)
	Aivovammapioneeri Simo Viitanen
	MONA asuttaa Jyväskylässä
	Klubitalosta päivätoiminnaksi (Virpi Vielman haastattelu) 
	Keskittymiskykyä mindfulnessista
	Yhteen hiileen puhaltaen (Turun toiminnan esittelyä)
	Vertaisuudessa on voimaa (Jori Willandtin haastattelu)
	Vammansa vanki (neljän naisen tarina)

Miksi valitsemanne artikkeli oli mielestänne mielenkiin-
toisin? Voitte halutessanne perustella valintaanne.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Valitkaa seuraavista mielestänne mielenkiintoisin vakio-
palsta. Valitkaa vain yksi vaihtoehto! Valitkaa vain yksi 
vaihtoehto!
	Pääkirjoitus: Jäsenten asialla 25 vuotta
	Puheenjohtajan palsta:  

Hyvää syntymäpäivää, Aivovammaliitto!
	Yhdistyspalsta
	Tapahtumakalenteri
	Liitto tiedottaa

Miksi valitsemanne vakiopalsta oli mielestänne mielen-
kiintoisin? Voitte halutessanne perustella valintaanne.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Valitkaa mielestänne mielenkiintoisin yhdistysosion juttu. 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Ehdolla kuntavaaleissa
	Liiton toimisto tutuksi
	Ilmoittaudu PääFestille
	Liikuntakeskus tukee Oulun yhdistystä
	Iloinen iltapäivä Turussa

Miksi valitsemanne yhdistysosion juttu oli mielestänne 
mielenkiintoisin? Voitte halutessanne perustella valin-
taanne.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Taustakysymykset

Sukupuolenne    Nainen      Mies      En halua sanoa  

Työtilanteenne 
	Töissä
	Eläkkeellä
	Sairauspäivärahalla tms.
	Työtön/opiskelija/kotona lapsen kanssa tms

Ikänne
	Alle 20 v
	21 - 30 v
	31 - 40 v
	41 - 50 v
	51 - 60 v
	Yli 60 v



28   Aivoitus 1/17

taita tästä ja nido

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Mottagaren 
betalar 
portot

Aivovammaliitto ry
Pia Warvas

tunnus 5008541
00003 vastauslähetys

Mikä on roolinne Aivoituksen lukijana? 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Aivovamman saanut ihminen
	Omainen tai läheinen
	Alan ammattilainen
	Alan opiskelija
	Muu, mikä?

Mikä seuraavista väittämistä vastaa parhaiten teidän 
suhdetta aivovammayhdistyksiin? 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto!
	Lähelläni on yhdistys tai ryhmä, ja osallistun aktiivisesti 

sen toimintaan
	Lähelläni on yhdistys tai ryhmä, ja osallistun satunnai-

sesti sen toimintaan
	Lähelläni on yhdistys tai ryhmä, mutta en juurikaan tai 

koskaan osallistu sen toimintaan
	Lähelläni ei ole yhdistystä tai ryhmää, mutta osallistun 

silti kauempana olevaan toimintaan
	Lähelläni ei ole yhdistystä tai ryhmää, enkä osallistu 

kauempanakaan olevaan toimintaan

Yhteystietonne, jos haluatte osallistua arvontaan
Jos haluatte osallistua arvontaan, antakaa nimenne ja 
osoitteenne. Nimi- ja osoitetietoja ei käytetä muuhun kuin 
vastanneiden kesken arvottujen tuotteiden arvontaan. Kerto-
kaa samalla mahdollista voittoanne varten, minkä kokoisen 
hupparin tai t-paidan valitsette. Kiitoksia avustanne!
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Kiitos vastauksesta.

Arvostamme, että käytitte aikaa palautteen antamiseen.

KUNTOUTUSTA KAIKKIIN 
ELÄMÄNTILANTEISIIN
Aivovaurioiden kuntoutus on erityisosaamistamme. Meillä koko 
perhe saa tietoa ja vertaistukea. Palveluitamme ovat yksilölliset 
kuntoutusjaksot, kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit 
sekä avokuntoutus. Maksaja kuntoutuksellesi voi olla Kela, 
vakuutusyhtiö tai sosiaali- ja terveydenhuolto.

Tutustu palveluihimme osoitteessa www.validia.fi/kuntoutus 

www.validia.fi/kuntoutus

Validia Kuntoutus Helsinki  
Nordenskiöldinkatu 18 B,  
00250 Helsinki 

Validia Kuntoutus Lahti  
Launeenkatu 10, 15100 Lahti

Kuntoudu kanssamme Kuopiossa
neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneen, 

kokeneen tiimin avulla.

Moniammatillinen toiminnallinen ja 
kognitiivinen kuntoutus vastaa arjen haasteisiisi. 

Pelilliset kuntoutusmenetelmät ja 
vertaistuki motivoivat ja kannustavat.

Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron

Yhteystiedot:  asiakassuunnittelija puh. 050 430 2040 
tai kuntoutus@neuron.fi 

www.neuron.fi

Yksilölliset kuntoutusjaksot 
voivat toteutua: 
l Vakuutusyhtiön tai 
terveydenhuollon             
maksusitoumuksella                       
 
l Kelan vaativana tai            
harkinnanvaraisena                        
kuntoutuksena                                                                                                                                        
l Itse maksaen

Vehmersalmentie 735, 71130 Kortejoki  - Kuopio - Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

Tule kuntoutukseen  
Kankaanpäähän ja voi paremmin!

Kuntoutuksesta saat moniammatillista tukea 
elämään aivovamman jälkeen. Meille voit 
hakea kuntoutukseen esimerkiksi Kelan tai va-
kuutusyhtiön kautta tai omalla kustannuksella. 

• Kelan sopeutumisvalmennuskurssi  
  aivovamman saaneille aikuisille (2x5vrk)
  61943 alk. 4.9.2017

• Aivovammakurssi vakuutusyhtiöiden 
  asiakkaille (2x5vrk) alk. 15.5.2017 
 
• Yksilölliset kuntoutusjaksot

Tarja Lammi antaa lisätietoja  
kuntoutukseen hakemisesta: 
p. 050 394 7524 tai 
tarja.lammi@kuntke.fi

Vahvat osaajat
Hyvä ilmapiiri

Vapaa-ajan ohjelmaa
Mukava miljöö
Vertaistukea

Hae
nyt!

Puh. vaihde 09 777 071



Nuorten  
aivovammautu-

neiden ja heidän 

läheisten oma 
tapahtuma! 

 

Nyt entistä pidempi 

PääFest 
 

 

 

 

 

 

Vuonna 2016 PääFest-osallistujat toivoivat pidempää tapahtumaa.  
Haluttiin enemmän yhteistä aikaa.  Ja me otettiin haaste vastaan! 

Nyt luvassa entistä pidempi PääFest ja lisää mukavaa  
tekemistä! Tule mukaan elokuussa! 

PääFestin takana ovat Aivovammayhdistysten nuorisovastaavat. He ovat tehotiimi,  

joka on suunnitellut tapahtuman ohjelman nuorille, nuorten ehdoilla. PääFest on suunnattu  
17-35-vuotiaille aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen. Emme kuitenkaan ole tiuk-
kapipoisia, joten jos olet hiukan vanhempi, niin olet kyllä tervetullut mukaamme. 

Osallistumismaksu jäsenille 155€, ei-jäsenille 175€. Osallistumismaksu sisältää täysihoi-
don, monipuolisen ohjelman ja yhteiskuljetuksen Lahdesta. Muut matkakulut maksetaan itse.  
Jos junamatkasi kestää yli 4 tuntia yhteen suuntaan, voit kysyä matkastipendiä liitosta. 

Tapahtuma järjestetään ti 22.- pe 25.8.2017  
esteettömässä Parinpellon leirikeskuksessa 18 km Lahdesta  
länteen.  

Kysy lisätietoja Aivovammayhdistysten nuorisovastaavilta  
tai Heidiltä 050 3064181 / heidi.kokko@aivovammaliitto.fi  
Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi/palvelut/paafest/  
 
Ja hei, tykkääthän meistä myös Facebookissa:  
https://www.facebook.com/PaaFest 

 

 

Ilmoittaudu 

30.6.2017 men-
nessä ja pyydä  

kaverikin mukaan! 

 

Esteetön ja 
muutenkin 

mainio! 

Vantaan ympäristö, 25 vuotta aivovammatyötä

www.lumon.fi

VANTAAN PALVELUPESULA
Kielotie 30, 01300 Vantaa

Puh. 09 823 7103
www.finnrentteks.fi

Snack Food Oy Finland
Merimiehenkuja 7 B,

01670 Vantaa
Puh. 020 734 3930

Kontram Oy
www.kontram.fi

Pähkinärinteen
Fysikaalinen Hoitolaitos Ky

Lammasrinne 4 A 6.krs,
Vantaa • Puh. 09 8555 911

Muuttoliike JYPI Oy
PK-SeUTU

Puh. 040 900 9889

Vantaan
Moottorikoneistamo

Laaksotie 10, 01390 Vantaa
Puh. 09 827 3205

www.destamatic.fi

Sensorola Oy
Muuntotie 1, 01510 Vantaa

Puh. 020 728 9900

Uudenmaan
Vuoto ja Saneeraus

VAnTAA • Puh. 045 8020 475

Martinlaakson Apteekki
Kivivuorentie 4, 01620 Vantaa

Puh. 09 8553 1400
VARATTU

Stadin 
Vakioputkitus Oy

Vantaa
Puh. 040 827 1242

Hakaniemen 
Metalli Oy

Vantaa

Wulff Naxor
www.wulffnaxor.fi

HESSUMOBIILI OY
Leman International
System Transport Oy

www.leman.dk

TK-Ilmastointi Oy
Vantaa

Puh. 0400 454 528

Oy Veljekset
Kulmala Ab

VANTAA

Tosfin Oy
VANTAA

www.tosfin.com

K-SUPERMARKET
Herkkupähkinä

Ulkoniitynkuja 4, 01660 Vantaa
fb.me/superherkku

YPR Yleinen
Pohjarakennus Oy

Vantaa • www.ypr.fi

MERCURIA KAUPPIAITTEN
KAUPPAOPPILAITOS

Vantaa

Tikkurilan
Ykkösapteekki

Kielotie 11, 01300 Vantaa
Puh. 09 836 2540

Hyvää kevättä!

Liikenneturvallisuuden
puolesta

www.elpac.fi

Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa • Puh. 029 006 230

www.duolog.fi

INNOTIIMI OY
www.innotiimi-icg.fi

0 9 - 8 7 4 9 0 9 3  •  W W W . K I R J A N P I T O J A . F I

Virkatien autohuolto

Uudenmaan
Ajoharjoitteluradat

www.uar.fi
Puh. 09 8946 1300

Mittalinja 5, 01260 Vantaa
Puh. 020 745 9630

www.sesoma.fi

Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
Puh. 020 7792 300

www.hakunilanhuolto.fi

www.bilia.fi

Mänttä, Virrat, Ruovesi ympäristö, 25 vuotta aivovammatyötä
VIPstore Oy

Killinkoskentie 23, 34800 Virrat
Puh. 03 475 3474
www.vipstore.fi

Mikan Kaivuupalvelu
Mänttä Puh. 040 7648 495

www.mikankaivuupalvelu.fi

Vilppulan Apteekki
Keskuskatu 5, 35700 Vilppula

Puh. 03 471 6136

Varikon Paja Oy
Vilppula

Puh. 050 353 4919

Pirkanmaan Pienkoti Oy
Pistotie 1-3, 34300 Kuru

www.pienkoti.fi

JK-Katsastus Oy
Isonnevantie 5, 35800 Mänttä

Puh. 044 722 3232

Konehuolto 
A. Rantanen

Mänttä • Puh. 040 830 1638

Hautauspalvelu
Mustonen

www.santtumustonen.fi
Puh. 044 554 9054

Virtain Muovityö Oy
www.virtain-vmt.fi

TK-Vilmet Oy
Teollisuustie 14, 35700 Vilppula

www.tk-vilmet.fi

Luisu Oy
Vilppula

Puh. 0500 665 000 Vilppula • Puh. 03 471 7200
www.konelahtinen.fi

Tili-Visio Oy
Keskuskatu 9, 35700 Vilppula

Puh. 03 471 3444, 044 528 6612

JSP-Steel Oy
Virrat • Puh. 0400 634 057

www.refimexmachinhery.fi

Eristyspalvelu
P. Nieminen Oy

Virtaintie 26, 35700 Vilppula
www.eristyspalvelu.net

Ruoveden kunta
www.ruovesi.fi

Ruovedentie 11, 34600 Ruovesi
Puh. 050 442 4600

www.hotelli-liera.fi

Hyvää kevättä!
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Olen Aivovammaliiton jäsen, osallistumismaksu 155€ 

En ole Aivovammaliiton jäsen, osallistumismaksu 175€
Haluan käyttää leirikeskuksen liinavaatteita 8€

TARPEET JA TOIVEET Jos kirjoitustila loppuu kesken, voit kirjoittaa lomakkeen kääntöpuolelle.

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

Kuljen yhteiskuljetuksella. Yhteiskuljetus lähtee Lahden rautatieasemalta                                        
ti 22.8. klo 16:15. (Oulun ja Kajaanin suunista saapuvien yhteiskuljetus eri aikaan.) 
Paluu Lahden rautatieasemalle pe 25.8. 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:

Pop up-näytelmäpaja
Teemme yhdessä esityksen muille PääFestiläisille. Laita 
itsesi likoon ja innostu. 

Luvassa monipuolista ohjelmaa: keskustelua, nuotiolauluja kitaran säestyksellä, liikuntaa, saunomista, uimista ja kaikille sopivat 
PääFest-olympialaiset. Alla olevista toiminnallisista pajoista valitaan mieleisin:

Move it 2.0 -adrenaliinin huumaa
Sporttaa itsesi hyvään fiilikseen. Lämmitellään yhdessä, 
pelataan kierrokset korista ja sählyä. Lopuksi venyttelyt. 

Näe ja koe virtuaalimaailma! 
Pääset kokeilemaan  virtuaalitodellisuuden sovelluksia. 
Käytämme virtuaalilaseja ja -ohjaimia. Kokemus on 
mukaansa tempaava. Soveltuu kaikille. 

Toiminnalliset pajat, valitse näistä yksi

H
U

O
M

! 

PERUUTUSEHTO: 
Ilmoittautuminen tulee perua 8.8.2017 mennessä. Peru ilmoittautuminen ottamalla yhteyttä Heidiin, yhteystiedot lomakkeen 
ylälaidassa. 8.8.2017 jälkeen peruneilta laskutetaan osallistumismaksu täysimääräisenä. 

VAKUUTUS: Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. 

Ilmoittaudu PääFestiin pe 30.6.2017 mennessä. 

OSALLISTUMISMAKSU

Valoa päivään, hyvänmielen huoneentaulu
Mikä on sinulle tärkeä mietelause? Vai haluaisitko löytää 
sellaisen? Tehdään jokaiselle oma huoneentaulu, antamaan 
voimaa arkeen. 

HENKILÖTIEDOT

Syntymäaika

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Osallistujan nimi

Lähiosoite

Lisätietoja Heidi Kokolta, p. 050 306 4181/heidi.kokko@aivovammaliitto.fi ja kesällä Anni Heinonen p. 050 408 7095.

Täytä tämä lomake ja postita se osoitteeseen: Aivovammaliitto/PääFest, Malminkaari 5, 00700 Helsinki. 

Lisätietoja

En tarvitse 
yhteis- 
kuljetusta

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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Oululainen liikuntakeskus Hukka on 
päätynyt tukemaan Oulun seudun 
aivovammayhdistyksen toimintaa noin 
3 000 eurolla. 

– Olemme todella yllättyneitä ja iloi-
sia lahjoituksesta ja sen suuruudesta, 
kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Eila 
Sääskö. 

Yhdistyksellä on toimintaa pääpaik-
ka Oulun lisäksi laajalti ympäri pohjoista 
Suomea.

– Aivovamman saaneet ja heidän 
läheisensä kokoontuvat säännöllisesti 
toisiaan tapaamaan ja vertaistukea 
saamaan Oulun lisäksi Kemissä, Yli-
vieskassa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. 
Oulussa kokoontuu yleisen ryhmätoi-
minnan lisäksi sporttipoppoo, ja täällä 
ja Ylivieskassa on myös nuorille omat 
ryhmänsä.

Yhdistys järjestää kuukausitapaa-
misten lisäksi erilaisia retkiä, luentoja, 
grilli-iltoja ja muuta virkistävää, kuten 
vaikka poroajeluita. 3 000 euron avus-
tus mahdollistaa entistäkin monipuoli-
semman toiminnan.

– Ensimmäisenä mieleen tulee 
esimerkiksi vähävaraisten jäsentem-
me sponsoroiminen tapaamisiin ja 
muihin yhteisiin tilaisuuksiin. Pohjois-
Suomessa on pitkät välimatkat, joten 
avustuksen turvin voisimme esimerkiksi 
tukea kaukana kaikesta asuvien osal-
listumista jäsentapaamisiin. Tämä lisäisi 

Tein keittoa ja piirakkaa vähän jo kotona 
aamulla valmiiksi, joten tulimme alkuil-
tapäivästä Happy Houseen.  Saimme 
vieraskirjaan yhdeksän nuorten ryhmä-
läisen ja neljän muun nimet. Mukana 
Marja-Leenan, Sinapin Pikon ja minun 
lisäkseni Häppärissä kävi aikuisista 
risteilyemäntämme Tarja.  Nuoria oli 
mukana Ilari, Marjaana, Nina, Satu, 

jäsentemme tasavertaisuutta, eikä 
asuinpaikka tai varallisuus estäisi tähän 
tärkeään harrastustoiminaan osallis-
tumista. Mahdollista olisi myös tukea 
jäsentemme osallistumista esimerkiksi 
liiton järjestämiin nuorten PääFest- ja 
aikuisten AivoMyrsky-tapaamisiin. 

Eila pohtii myös, että eri ikäisten 
– niin nuorten kuin ikäihmisten – osallis-
taminen eri ikäisille räätälöidyn ohjel-
man kautta voisi olla yksi tapa hyödyn-
tää avustusta.

– Tuhannet kiitokset liikuntakes-
kuksen henkilökunnalle ja erityisesti 
Samuli Viitasaarelle kampanjasta, jolla 
tuitte yhdistyksemme aivovammaisten 
ihmisten ja heidän läheistensä yhdistys- 

Henna, Toni, Saija, Marja ja Anna. 
Ensin esittäydyimme ja sitten jaoim-

me työt. Laitoimme ruokaa, katoimme 
pöydän ja söimme yhdessä keskus-
tellen. Nuoret saivat lehtiöt ja kynä muis-
tiinpanoja varten. Ideoimme muun mu-
assa nuorten toiminnan vauhdittamista. 
Tilaisuuteen sisältyi myös arpajaiset. 

Marita 

toimiNtAA

Liikuntakeskus tukee oulun yhdistystä

iloinen iltapäivä turussa

ja virkistystoimintaa. 
Teksti: Pia Warvas 

Kuvat: Pia Warvas, Eila Sääsköltä 

Henna ja toni valmistavat kiisseliä

oulun seudun yhdistyksen puheenjohtaja 
Eila Sääskö iloitsee miehensä Kosti Reki-
län kanssa lahjoituksesta. 

työnjako ja 
muistiinpa-
noja nuoriso-
vastaaville 

Piko lahjoitti 
meille itse 

leipomiaan  
Saaristolais-

limppuja 



Yhteinen risteily Tallinnaan 23.-25.5.2017.  
Ilmoittautuminen on käynnissä. Katso lisätietoja tästä lehdestä! 

 

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 28.4.2017 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 3064181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
aivovammayhdistys.fi 

 

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Riitta Hätinen 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Seuraa aivovammayhdistys.fi ja 
Facebook-sivuamme. Näin saat 
toiminnastamme tuoreimmat lisätiedot!  

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin. 

Vuosikokous 28.3. klo 18 Ejy-talolla, 
4krs. (os. Kauppamiehentie 6, Tapiola). 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvia ja pikkupurtavaa. Tervetuloa! 

Helsinki – Espoo – Vantaa 

Käy kurkkaamassa lisätietoja 
www.aivovammayhdistys.fi tai kysy  
aivovammayhdistys@gmail.com 

Nuuksioretki su 21.5. klo 12-15 
Paikka: Nuuksion Haukkalammen 
luontotupa. (Huom! Ei ensimmäinen 
parkkipaikka, vaan toinen parkkialue, 
josta löytyy ohjeet grillipaikalle. Ja ehkä 
opaskin!) Avy tarjoaa makkarat, mehua 
ja kahvia. Muuten omat eväät mukaan! 
Rentoa yhdessäoloa, seurustelua ja 
ulkoilua eräoppaan ohjauksessa! 
Tervetuloa! 

Kanoottiretki 30.7. klo 10.00-12.00. 
Vuosaaren kanoottikeskus Harbonkatu 
13, 00980 Helsinki. Lisätietoja 
seuraavasta Aivoitus-lehdestä. 

Askarteluryhmä kokoontuu parillisilla 
viikoilla maanantaisin klo 10-15. Ota 
yhteyttä aivovammayhdistys@gmail.com 

Vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen 
keskiviikko (parilliset viikot) klo 15-17 
Kampin palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöinä toimivat Ulla ja Mikko 
(hakkiatik@outlook.com). Tervetuloa! 

 

Liikuntaryhmät: maanantaisin 
sählyryhmä hyvin liikkuville ja tiistaisin 
mattojumppa (ryhmässä vapaita 
paikkoja), tiedustelut Matti Vartiainen 
(vmvartiainen@hotmail.com) 
Avoin kulttuuriryhmä vierailee mm. 
teatterissa, oopperassa, baletissa. 
Kokoontumiset säännöllisen 
epäsäännöllisesti, tapaamisista 
tiedotetaan nettisivuilla. 
Ilmoittautumiset Päiville, 
kazandjianp@yahoo.com. 

Nuorten avoin vertaisryhmä kokoontuu 
Aivovammaliiton tiloissa Malminkaari 5, 
100m Malmin asemalta. Ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. tiistai klo 
17-19. Lisätietoja osoitteesta 
petriqvick@gmail.com 

Omaisten vertaisryhmä  
16.3. ”Aivovamma ja oikeudet”  
klo 17.00-19.00 (os. Malminkaari 5, 4krs) 
Lakimies Mika Välimaa pitää luennon 
vakuutus-, Kela-, eläke-, potilasvahinko- 
ja sosiaali-/vammaispalveluasioita. 
Keskustelua. Luento on suunnattu 
ensisijaisesti omaisille. Ilmoittaudu viim. 
9.3., Päiville 050-469 1684, 
kazandjianp@yahoo.com. 
Loppukevään kokoontumiset 27.4. ja 
11.5. Kokoonnumme Kampin 
palvelukeskuksessa, Systeri tilassa klo 
17-19.Tervetuloa! 

Ei ole oikeaa tai väärää tapaa liikkua, 
tanssia ja olla olemassa! 
Tanssi- ja liiketerapeuttinen ryhmä 
"Ystävyyden tanssit" kokoontuu 
 ma klo 10.00-11.30 Tanssipajalla, 
Korppaanmäentie 21 B.  

Ryhmää ohjaa tanssi- ja liiketerapeutti 
Päivi Kazandjian, joka ottaa vastaan 
myös yksilöasiakkaita. Lisätietoja Päiviltä 
kazandjianp@yahoo.com tai  
050 469 1684 
 

Porvoo  

Toimintaryhmä kokoontuu parillisen 
viikon ma klo 10-12 Porvoon 
suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
(Lundinkatu 5, ylin kerros). 

Lisätiedot: avryhma.porvoo@gmail.com  
(varmin yhteydenottotapa) tai  
045 331 6869 ryhmänohjaaja Calle 
Nyholm (Rune Rehnberg) ”vastaa jos 
mahdollista” arkena klo 10-16. Myös 
ruotsin kielellä. 

Hyvinkää 

Kokoonnumme pääsääntöisesti joka 
kuukauden 1. ti klo 14-16 Onnensillassa 
(Siltakatu 6). Ryhmään osallistuu myös 
aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita. 

14.3. atk- tuki, 4.4. keilaus, 2.5. 
nyyttikestit. (Kesätauko, toiminta jatkuu 
5.9.) 

Yhteyshenkilöt: 
Sanna Sarja, 050 331 3081,  
sannasarja@luukku.com 
Kari Sarja, 045 806 3006 

Tampere  

Toimintaryhmä kokoontuu kuukauden 2. 
to klo 17:30–19:30 (Pellervonkatu 9). 
Suunnitteilla myös uutta toimintaa. 

Yhteyshenkilö:  
Kari-Pekka Rauhala, 050 590 7229, 
karipekka.rauhala@gmail.com 

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 
17:30-19:30 (Pellervonkatu 9).  

Lisätietoja: Vetäjänä Jori Willandt. 
jori_willandt@hotmail.com tai 
Facebookin ryhmästä "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 
 

 

Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

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

Seinäjoki 

11.3.2017 Vuosikokous  
Järjestötalolla Seinäjoella Kauppakatu 1 
2.krs klo 14.00 alkaen. Katso esityslista 
yhdistyksen nettisivulta.  



Yhteinen risteily Tallinnaan 23.-25.5.2017.  
Ilmoittautuminen on käynnissä. Katso lisätietoja tästä lehdestä! 

 

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 28.4.2017 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 3064181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
aivovammayhdistys.fi 

 

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Riitta Hätinen 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Seuraa aivovammayhdistys.fi ja 
Facebook-sivuamme. Näin saat 
toiminnastamme tuoreimmat lisätiedot!  

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin. 

Vuosikokous 28.3. klo 18 Ejy-talolla, 
4krs. (os. Kauppamiehentie 6, Tapiola). 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvia ja pikkupurtavaa. Tervetuloa! 

Helsinki – Espoo – Vantaa 

Käy kurkkaamassa lisätietoja 
www.aivovammayhdistys.fi tai kysy  
aivovammayhdistys@gmail.com 

Nuuksioretki su 21.5. klo 12-15 
Paikka: Nuuksion Haukkalammen 
luontotupa. (Huom! Ei ensimmäinen 
parkkipaikka, vaan toinen parkkialue, 
josta löytyy ohjeet grillipaikalle. Ja ehkä 
opaskin!) Avy tarjoaa makkarat, mehua 
ja kahvia. Muuten omat eväät mukaan! 
Rentoa yhdessäoloa, seurustelua ja 
ulkoilua eräoppaan ohjauksessa! 
Tervetuloa! 

Kanoottiretki 30.7. klo 10.00-12.00. 
Vuosaaren kanoottikeskus Harbonkatu 
13, 00980 Helsinki. Lisätietoja 
seuraavasta Aivoitus-lehdestä. 

Askarteluryhmä kokoontuu parillisilla 
viikoilla maanantaisin klo 10-15. Ota 
yhteyttä aivovammayhdistys@gmail.com 

Vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen 
keskiviikko (parilliset viikot) klo 15-17 
Kampin palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöinä toimivat Ulla ja Mikko 
(hakkiatik@outlook.com). Tervetuloa! 

 

Liikuntaryhmät: maanantaisin 
sählyryhmä hyvin liikkuville ja tiistaisin 
mattojumppa (ryhmässä vapaita 
paikkoja), tiedustelut Matti Vartiainen 
(vmvartiainen@hotmail.com) 
Avoin kulttuuriryhmä vierailee mm. 
teatterissa, oopperassa, baletissa. 
Kokoontumiset säännöllisen 
epäsäännöllisesti, tapaamisista 
tiedotetaan nettisivuilla. 
Ilmoittautumiset Päiville, 
kazandjianp@yahoo.com. 

Nuorten avoin vertaisryhmä kokoontuu 
Aivovammaliiton tiloissa Malminkaari 5, 
100m Malmin asemalta. Ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. tiistai klo 
17-19. Lisätietoja osoitteesta 
petriqvick@gmail.com 

Omaisten vertaisryhmä  
16.3. ”Aivovamma ja oikeudet”  
klo 17.00-19.00 (os. Malminkaari 5, 4krs) 
Lakimies Mika Välimaa pitää luennon 
vakuutus-, Kela-, eläke-, potilasvahinko- 
ja sosiaali-/vammaispalveluasioita. 
Keskustelua. Luento on suunnattu 
ensisijaisesti omaisille. Ilmoittaudu viim. 
9.3., Päiville 050-469 1684, 
kazandjianp@yahoo.com. 
Loppukevään kokoontumiset 27.4. ja 
11.5. Kokoonnumme Kampin 
palvelukeskuksessa, Systeri tilassa klo 
17-19.Tervetuloa! 

Ei ole oikeaa tai väärää tapaa liikkua, 
tanssia ja olla olemassa! 
Tanssi- ja liiketerapeuttinen ryhmä 
"Ystävyyden tanssit" kokoontuu 
 ma klo 10.00-11.30 Tanssipajalla, 
Korppaanmäentie 21 B.  

Ryhmää ohjaa tanssi- ja liiketerapeutti 
Päivi Kazandjian, joka ottaa vastaan 
myös yksilöasiakkaita. Lisätietoja Päiviltä 
kazandjianp@yahoo.com tai  
050 469 1684 
 

Porvoo  

Toimintaryhmä kokoontuu parillisen 
viikon ma klo 10-12 Porvoon 
suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
(Lundinkatu 5, ylin kerros). 

Lisätiedot: avryhma.porvoo@gmail.com  
(varmin yhteydenottotapa) tai  
045 331 6869 ryhmänohjaaja Calle 
Nyholm (Rune Rehnberg) ”vastaa jos 
mahdollista” arkena klo 10-16. Myös 
ruotsin kielellä. 

Hyvinkää 

Kokoonnumme pääsääntöisesti joka 
kuukauden 1. ti klo 14-16 Onnensillassa 
(Siltakatu 6). Ryhmään osallistuu myös 
aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita. 

14.3. atk- tuki, 4.4. keilaus, 2.5. 
nyyttikestit. (Kesätauko, toiminta jatkuu 
5.9.) 

Yhteyshenkilöt: 
Sanna Sarja, 050 331 3081,  
sannasarja@luukku.com 
Kari Sarja, 045 806 3006 

Tampere  

Toimintaryhmä kokoontuu kuukauden 2. 
to klo 17:30–19:30 (Pellervonkatu 9). 
Suunnitteilla myös uutta toimintaa. 

Yhteyshenkilö:  
Kari-Pekka Rauhala, 050 590 7229, 
karipekka.rauhala@gmail.com 

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 
17:30-19:30 (Pellervonkatu 9).  

Lisätietoja: Vetäjänä Jori Willandt. 
jori_willandt@hotmail.com tai 
Facebookin ryhmästä "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 
 

 

Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

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

Seinäjoki 

11.3.2017 Vuosikokous  
Järjestötalolla Seinäjoella Kauppakatu 1 
2.krs klo 14.00 alkaen. Katso esityslista 
yhdistyksen nettisivulta.  

Yhteinen risteily Tallinnaan 23.-25.5.2017.  
Ilmoittautuminen on käynnissä. Katso lisätietoja tästä lehdestä! 

 

 

Tarkasta tuoreimmat tiedot toiminnasta 
yhdistyksen kotisivuilta tai jäsenkirjeestä! 

Nuorten ryhmän toiminta jatkuu!  
Katso seuraava tapaaminen kotisivuilta.  

Vaasa 

Vaasan toimintaryhmä kokoontuu 
pääsääntöisesti kuun toinen keskiviikko. 
Kysy Arjalta seuraavan tapaamisen aika 
ja paikka.  

Yhteyshenkilö: 
Arja Wallenius, 050 5185 624.  

 

Asutko Itä-Suomessa? 
Ota yhteyttä, niin siirretään  

jäsenyytesi Itä-Suomen avy:yn.  

anni.heinonen@aivovammaliitto.fi  
tai (09) 836 6580 (klo 9-15) 

 
 

 

Itä-Suomen avy ry 
 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Kimmo Heinonen  
puh. 040 535 2800 

Löydät meidät Facebookista:  
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 

Kuopio 

Liikuntaryhmä kokoontuu aina 
parittoman viikon keskiviikkona klo 
12 Rauhalahden kylpylässä sulkapallon 
tai frisbeegolfin merkeissä. 

Vertaistukiryhmä kokoontuu parittoman 
viikon ke klo 13 Rauhalahden kylpylässä 
kahvin ääressä rupatellen 
(ruokaravintolan kahvio). 
Lisätietoja: aivkuopio@gmail.com 

Joensuu 

Toimintaryhmä - Lohkottomat 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 16-
18 (Kartanotie 9, hissillä yläkertaan) 
Kokoontumiskerrat: 7.3., 4.4., 2.5. 
Kesällä pidämme taukoa. 

Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen, 050 541 
4180, Timo Sund, 0440 928192 
lohkottomat@gmail.com 

Savonlinna 

Toimintaryhmä kokoontuu klo 16-17:30 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
tiloissa (Pappilankatu 3).. 
Kokoontumiskerrat: 9.3., 6.4., 4.5.  

Lisätietoja: Marko Eilittä, 050 311 4574, 
mark.eilitta@hotmail.com 

Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 

 

 

Outokumpu 

Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
toisena tiistaina klo 18 (Työmiehenkatu 
11, kerhohuone, esteetön kulku).  

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

 

Keski-Suomen avy ry 
keskisuomenaivovammayhdistys. 

yhdistysavain.fi 
 

Yhteyshenkilöt: 
Marge Miettinen sihteeri, 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 

Saku Virtanen pj, 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 

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, ellei toisin mainita. 

14.3. Tapaaminen kuluu kahvittelun 
merkeissä. 

11.4. klo 14.15-16.00. Kokoonnutaan 
Rantasipi Laajavuoreen keilaamaan. 
Keilaradat varattu klo 15.-16.00. 
Juodaan sitä ennen kahvit aulassa. 
Tilaisuus on omakustanteinen. 

12.5. Tapaaminen kuluu kahvittelun 
merkeissä. 

Tiedustelut: Marge Miettinen p. 040 650 
6474, marge.miettinen@gmail.com 

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, 
vetäjänä Eija Kiiskinen, 050 351 1470, 
eijakiis@gmail.com.  

 

 

 

 

Äänekoski 

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

Ryhmää ohjaa POKEn sosiaali-ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 
Kevään kokoontumisajat ovat:  
7.3. ja 4.4. klo 14.30-16.00 tiistaisin. 

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

Keuruu 

Keuruun toimintaryhmä kokoontuu aina 
kuukauden ensimmäinen tiistai. (os. 
Toimintakeidas oy, Koulutie 5) 
Alkamisaika klo 17.30. Tiedustelut: 
Hannu Taipale 0400 869 316. 

 

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  

Jäsenkirje on tulossa vuosikokouksen 
jälkeen maaliskuun alussa. 

Toiminnasta tuoreimmat uutiset! 
Katsottavissa facebook-sivut osoitteissa 
Kymenlaakson Aivovammayhdistys ry 
sekä Avoin KymAvy, jonka sivulle voi 
vapaasti kirjoittaa, lähettää kuvia ja 
ilmoittaa tapahtumista.  

Kouvola 

Kouvolan vertaistukea antava 
toimintaryhmä on herännyt eloon Tiinan 
vetämänä.  

Ryhmään voi liittyä ottamalla yhteyttä 
Tiina Eklundiin puh. 044 2036055 tai 
sähköpostitse tiina.turre@gmail.com 

Lappeenranta 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäinen ti klo 17-19  
Iso apu-palvelukeskuksessa  
(Kauppakatu 63). Kokoontumiskerrat:  
7.3., 4.4. ja 2.5. 

Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen,  
041 478 2136, cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli, p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi 

Kotka 

Kotkan toiminnasta voi kysellä watsapp-
ryhmän kautta. Watsapp-ryhmän löydät 
nimellä KymAvy. 



Yhteinen risteily Tallinnaan 23.-25.5.2017.  
Ilmoittautuminen on käynnissä. Katso lisätietoja tästä lehdestä! 

 

 

 

Oulun seudun avy ry  
www.osary.net 

 

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

Tiedottaja: Asta Hietanen 
p. 044 987 1393 
oulunavry.sihteeri@gmail.com 

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

Jäsenmaksu 2017: 18 euroa 

Löydät meidät Facebookista:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 

Kotisivut: www.osary.net 

Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 

Katso aivovammaluento tietokoneeltasi 
Asiantuntijat: 
- Aivo-ja kaularankavammat ja tyypilliset 
oireet, LL, neurologi Helena Huhmar 
- Aivovamma- arki ja liikunta, 
fysioterapeutti, TtM Matti Vartiainen 

Esitys on katsottavissa: 
www.mediaserver.fi/live/aivovammayhdi
stys 

Oulu 

Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12 - 15 (Töllintie 38), 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari.  

Kevään 2017 tapaamiset: 

29.3. tietovisa 

26.4. vieraana toimintaterapeutti Helena 
Pyyhtiä ”Arjen haasteet” 

31.5. tutustutaan erilaisiin eksoottisiin 
hedelmiin 

28.6., 26.7. ja 30.8. klo 12 kesän 
jäsentapaamiset yhteistyössä Invalidien 
yhdistyksen kanssa Kesäkoti Irjalassa, 
Hietasaari. 

12.8. retki Hailuotoon. Ilmoittautumiset 
ja yksityiskohdat Aivoitus nro 2 ja 
kevään jäsenkirjeessä. 

Sääntömääräinen kevätkokous la 11.3. 
klo 13 – 15 Kumppanuuskeskus, Asema 
-tila, Kansankatu 53, Oulu. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! 

Luento ”Vasa Concept – intialaista 
viisautta kuntoutukseen” la 18.3.  
klo 13 - 15. Paikka Aleksinkulma, 
Aleksanterinkatu 9, sisäänkäynti 
sisäpihalta. Avoin luento kaikille, vapaa 
sisäänpääsy. Arpoja myynnissä.  

FT, PsL, neuropsykologian 
erikoispsykologi, psykoterapeutti Liisa 
Paavola kertoo Rajul Vasan kehittämästä 

kuntoutusmuodosta ja yhdessä jäsen 
Mika Raudasojan kanssa matkastaan 
Intiaan tammikuussa 2017. 

Sporttipoppoo 
Boccian viikoittaiset perjantain 
pelivuorot ovat Oulun Urheilutalolla 
klo13.30 – 15.00. 

Omavastuu salin vuokrasta on 15€/jäsen 
ja 20€/ei-jäsen/syyskausi tai 2 €/kerta. 
Tiedustelut liikuntavastaava Mika 
Raudasojalta puh. 040 352 5896, 
mirauda67@gmail.com 

Nuoret Aikuiset 
to 6.4. vertaistukitapaaminen 
Konnarissa, Kumppanuuskeskuksessa 
klo 16.30 - 18.00. Sisäänkäynti 
Vanhantullinkadun puolelta.  

Lisätietoja tapaamisista saat 
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja osary.net. 

Kemi 

Aivokaiset-toimintaryhmä kokoontuu 
keväällä 2017 teematapaamisten 
merkeissä keskiviikkoisin klo 16 - 18 
Panorama Caféssa, Kemin 
kaupungintalon 13. kerros. 

8.3. Naistenpäivä, 5.4. kädentaidot, 
10.5. luonto 

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

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

Rovaniemi 
Vertaistukiryhmä kokoontuu ke 21.3.  
klo 18.00 – 20.00 Rovaniemen 
Järjestötalolla "Kammari"-huoneessa, 3. 
krs, Kansankatu 8. 

Huhtikuun ja toukokuun tapaamiset 
suunnitellaan yhdessä 21.3. 
tapaamisessa. Tiedustele lisätietoja 
yhteyshenkilöiltä. 

Yhteyshenkilöt: 
Anna-Emilia Lehtinen ja Mari Särkilahti, 
yhteydenotot: biibe87@hotmail.com ja 
marja.suopanki@roiedu.fi 

Ylivieska   

Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 

Yhteyshenkilö: Asto Myllylä p. 050 
5530606, astojanne@gmail.com 

Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä: Topi 
Laurila p. 045 1200668, 
topi.laurila@luukku.com 

Kajaani 

Tule mukaan vertaisryhmään. Ryhmä 
kokoontuu 2017 alkuvuodesta 

maanantaisin 27.3. ja 2.5. klo 18 
Kajaanin seurakunnan kerhotiloissa os. 
Sirkunkuja 3, Kajaani. 

Yhteyshenkilö: Anne Tolonen, 
attolonen@gmail.com,  
puh. 044 5388810 
 

Päijät-Hämeen avy ry 
 

 

Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj, 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 

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

Lahti 

Jäsentapaamiset Invakeskuksella, 
Hämeenkatu 26 A, 3.krs, klo 17.30-
19.30 kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina. 

7.3. vuosikokous 

4.4. Naurujoogaa (Marja Balk), jonka 
jälkeen kahvitellaan. www.marjabalk.fi 

2.5. keskustelua ja vertaistukea 

Ennen jäsentapaamista keilausta klo 16-
17 Lahden Keilahallissa, Launeenkatu 5. 

Jäsenille ilmainen kuntosalivuoro 
keskiviikkoisin 15.3.-10.5. klo 16-17 
Mäkikatsomon salissa 

Kevätkauden päättäjäiset 
sisävesiristeilyn merkeissä kesäkuun 
alussa (seuraavassa jäsenkirjeessä 
tarkemmat tiedot) 

Yhdistyksen facebook-sivuilta löydät 
ajankohtaista tietoa tapahtumista. 

Hämeenlinna 

Kokoontumisaika ja paikka muuttunut! 
Kokoonnumme Kumppanuustalolla  
(os. Kirjastokatu 1) aina kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo14-16. Ota 
mukaasi kolikko kahvirahaa. 
Kokoontumiset keväällä: 7.3., 4.4. ja 2.5.  

Yhteyshenkilö: Erja Harmaakorpi,  
050 5216389 

 

Satakunnan avy ry 
Yhdistyksen kotisivu: google  

”Satakunnan Aivovammayhdistys ry” 
 

Yhteyshenkilö:  

Taina Mäkitalo pj, 0500 721 422 
tainamakitalo@hotmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 

Löydät meidät Facebookista: 
”Satakunnan aivovammayhdistys” 



Yhteinen risteily Tallinnaan 23.-25.5.2017.  
Ilmoittautuminen on käynnissä. Katso lisätietoja tästä lehdestä! 

 

 

 

Oulun seudun avy ry  
www.osary.net 

 

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

Tiedottaja: Asta Hietanen 
p. 044 987 1393 
oulunavry.sihteeri@gmail.com 

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

Jäsenmaksu 2017: 18 euroa 

Löydät meidät Facebookista:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 

Kotisivut: www.osary.net 

Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 

Katso aivovammaluento tietokoneeltasi 
Asiantuntijat: 
- Aivo-ja kaularankavammat ja tyypilliset 
oireet, LL, neurologi Helena Huhmar 
- Aivovamma- arki ja liikunta, 
fysioterapeutti, TtM Matti Vartiainen 

Esitys on katsottavissa: 
www.mediaserver.fi/live/aivovammayhdi
stys 

Oulu 

Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12 - 15 (Töllintie 38), 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari.  

Kevään 2017 tapaamiset: 

29.3. tietovisa 

26.4. vieraana toimintaterapeutti Helena 
Pyyhtiä ”Arjen haasteet” 

31.5. tutustutaan erilaisiin eksoottisiin 
hedelmiin 

28.6., 26.7. ja 30.8. klo 12 kesän 
jäsentapaamiset yhteistyössä Invalidien 
yhdistyksen kanssa Kesäkoti Irjalassa, 
Hietasaari. 

12.8. retki Hailuotoon. Ilmoittautumiset 
ja yksityiskohdat Aivoitus nro 2 ja 
kevään jäsenkirjeessä. 

Sääntömääräinen kevätkokous la 11.3. 
klo 13 – 15 Kumppanuuskeskus, Asema 
-tila, Kansankatu 53, Oulu. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! 

Luento ”Vasa Concept – intialaista 
viisautta kuntoutukseen” la 18.3.  
klo 13 - 15. Paikka Aleksinkulma, 
Aleksanterinkatu 9, sisäänkäynti 
sisäpihalta. Avoin luento kaikille, vapaa 
sisäänpääsy. Arpoja myynnissä.  

FT, PsL, neuropsykologian 
erikoispsykologi, psykoterapeutti Liisa 
Paavola kertoo Rajul Vasan kehittämästä 

kuntoutusmuodosta ja yhdessä jäsen 
Mika Raudasojan kanssa matkastaan 
Intiaan tammikuussa 2017. 

Sporttipoppoo 
Boccian viikoittaiset perjantain 
pelivuorot ovat Oulun Urheilutalolla 
klo13.30 – 15.00. 

Omavastuu salin vuokrasta on 15€/jäsen 
ja 20€/ei-jäsen/syyskausi tai 2 €/kerta. 
Tiedustelut liikuntavastaava Mika 
Raudasojalta puh. 040 352 5896, 
mirauda67@gmail.com 

Nuoret Aikuiset 
to 6.4. vertaistukitapaaminen 
Konnarissa, Kumppanuuskeskuksessa 
klo 16.30 - 18.00. Sisäänkäynti 
Vanhantullinkadun puolelta.  

Lisätietoja tapaamisista saat 
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja osary.net. 

Kemi 

Aivokaiset-toimintaryhmä kokoontuu 
keväällä 2017 teematapaamisten 
merkeissä keskiviikkoisin klo 16 - 18 
Panorama Caféssa, Kemin 
kaupungintalon 13. kerros. 

8.3. Naistenpäivä, 5.4. kädentaidot, 
10.5. luonto 

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

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

Rovaniemi 
Vertaistukiryhmä kokoontuu ke 21.3.  
klo 18.00 – 20.00 Rovaniemen 
Järjestötalolla "Kammari"-huoneessa, 3. 
krs, Kansankatu 8. 

Huhtikuun ja toukokuun tapaamiset 
suunnitellaan yhdessä 21.3. 
tapaamisessa. Tiedustele lisätietoja 
yhteyshenkilöiltä. 

Yhteyshenkilöt: 
Anna-Emilia Lehtinen ja Mari Särkilahti, 
yhteydenotot: biibe87@hotmail.com ja 
marja.suopanki@roiedu.fi 

Ylivieska   

Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 

Yhteyshenkilö: Asto Myllylä p. 050 
5530606, astojanne@gmail.com 

Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä: Topi 
Laurila p. 045 1200668, 
topi.laurila@luukku.com 

Kajaani 

Tule mukaan vertaisryhmään. Ryhmä 
kokoontuu 2017 alkuvuodesta 

maanantaisin 27.3. ja 2.5. klo 18 
Kajaanin seurakunnan kerhotiloissa os. 
Sirkunkuja 3, Kajaani. 

Yhteyshenkilö: Anne Tolonen, 
attolonen@gmail.com,  
puh. 044 5388810 
 

Päijät-Hämeen avy ry 
 

 

Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj, 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 

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

Lahti 

Jäsentapaamiset Invakeskuksella, 
Hämeenkatu 26 A, 3.krs, klo 17.30-
19.30 kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina. 

7.3. vuosikokous 

4.4. Naurujoogaa (Marja Balk), jonka 
jälkeen kahvitellaan. www.marjabalk.fi 

2.5. keskustelua ja vertaistukea 

Ennen jäsentapaamista keilausta klo 16-
17 Lahden Keilahallissa, Launeenkatu 5. 

Jäsenille ilmainen kuntosalivuoro 
keskiviikkoisin 15.3.-10.5. klo 16-17 
Mäkikatsomon salissa 

Kevätkauden päättäjäiset 
sisävesiristeilyn merkeissä kesäkuun 
alussa (seuraavassa jäsenkirjeessä 
tarkemmat tiedot) 

Yhdistyksen facebook-sivuilta löydät 
ajankohtaista tietoa tapahtumista. 

Hämeenlinna 

Kokoontumisaika ja paikka muuttunut! 
Kokoonnumme Kumppanuustalolla  
(os. Kirjastokatu 1) aina kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo14-16. Ota 
mukaasi kolikko kahvirahaa. 
Kokoontumiset keväällä: 7.3., 4.4. ja 2.5.  

Yhteyshenkilö: Erja Harmaakorpi,  
050 5216389 

 

Satakunnan avy ry 
Yhdistyksen kotisivu: google  

”Satakunnan Aivovammayhdistys ry” 
 

Yhteyshenkilö:  

Taina Mäkitalo pj, 0500 721 422 
tainamakitalo@hotmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 

Löydät meidät Facebookista: 
”Satakunnan aivovammayhdistys” 

Yhteinen risteily Tallinnaan 23.-25.5.2017.  
Ilmoittautuminen on käynnissä. Katso lisätietoja tästä lehdestä! 

 

 

Pori 

Jäsentapaamiset: 

Ti 28.3. klo 15.30 - 17.30  
Porin Yhteisökeskuksessa 

Ti 11.4 klo 13.00 Yliopistokeskuksessa 
Porin Puuvillassa Neuropsykologi Marja-
Liisa Kaipion luento (Helsingin Validia 
Kuntoutuksesta) 

Ti 25.4. klo 13 - 15.00 Porin 
Diakoniapuistossa 

Toukokuussa kevätkaudenpäättäjäiset 
Lahdenperässä Eurajoella. 

Lisätietoja: Seija Kröpiltä, 0440 103620 

Kankaanpää 

Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin. 

Tiedustelut:  
Ninni Uusitalo, 040 510 6717 tai 
Kaseva/Jaakko Viitala, 040 771 7425. 

Rauma 

Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi 
kokoontuu kerran kuukaudessa. 
Seuraa yhdistyspalstaa ja menolistaa 
paikallislehdistä. 

Tiedustelut: Ritva Parjanen puh. 044 995 
1212 tai ritvaparjanen60@gmail.com 

 

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 

Toivotamme kaikille jäsenillemme 
mukavaa alkanutta vuotta 2017! 

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

Turku 

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

 

KESKUSTELURYHMÄT 

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

Miesten Karjukerho monitoimikeskus 
Happy Housessa kuukauden 
ensimmäinen ke klo 12.30–14.30. Jari 
Karjalainen, 040 081 8104 tai Risto 
Savolainen, 044 314 4838.  

Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä to klo 13-15. 
Pirjo Saarinen, 050 528 6475. 

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

TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 

Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai. Perusryhmään 
osallistuvilla voi olla apuvälineitä, kuten 
keppi tai rollaattori. Peliryhmässä 
harrastetaan monipuolista kuntoa 
kohottavaa liikuntaa. Ryhmät toimivat 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemen johdolla (. 050 
339 4083). Kokoontuminen Härkämäen 
salissa (Rahjekatu 3). Perusryhmä klo 
16.30–17.30 ja peliryhmä klo 17.30–
18.30. Tarkista ulkoliikuntakerrat 
Annemarilta.  

Taidekerhossa harjoitellaan 
yhteissoittoa, runonlausuntaa, 
pantomiimia ja pienimuotoisia 
näytelmiä. Päätavoitteena on tuottaa 
esityksiä yhdistyksen kevät- ja 
joulujuhliin. Yhteyshenkilö: Annikki 
Karjalainen, 02 251 1224. 

MUUT KERHOT 

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

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

Asiantuntijaluento Kevään luennon 
aiheena on musiikin hyödyntäminen 
kuntoutuksessa ja se pidetään ti 
14.3.2017 klo 18.00 Turun Ortodoksisen 
kirkon seurakuntasalissa, Yliopistonkatu 
19 B. 

Vuosikokous Kutsumme jäsenemme 
mukaan yhdistyksen vuosikokoukseen ti 
21.3.2017, alkaen klo 18 Happy 
Houseen, os. Ursininkatu 11. 

Valokuvausretken päivä on vaihtunut 
Valokuvausretki tehdään Ruissalon 
kasvitieteelliseen puutarhaan la 
8.4.2017. Tavataan pääportin 
tuntumassa klo 14. Kuvista tehdään 
esitys tiistain 18.4. jäseniltaan. 

Kevään miniristely  
Turku-Tukholma Viking Grace, lähtö 
vapunpäivänä ma 1.5. klo 20.55 
Linnasatama, paluu ti 2.5. klo 19.50 
samaan paikkaan, artistina Finlanders.  
Ilmoittautuminen viimeistään 15.3. 
Lisätietoja risteilystä antaa 
risteilyemäntä Tarja Kiviranta 041 504 
8909 (tai Marita 044 291 1367). 

Kevätjuhla 
Perinteinen kevätjuhla pidetään ti 9.5. 
klo 18 alkaen Happy Housessa, 
Ursininkatu 11, Turku 

Kevätretki 
Tammikuun jäsenillan osallistujat 
äänestivät kevätmatkan ti 16.5.2017 
kohteeksi Uusikaupunki. Retkiohjelma 
on: aamukahvit Hotelli Aquariuksessa, 
opastettu kiertoajelu kaupungilla, 
autotehtaan museokierros, lounas Golf-
ravintolassa, tutustuminen taidetalo 
Pilvilinnaan, kahvit Pilvilinnassa. Lähtö 
on inva-bussilla klo 8.00 Ruusukorttelin 
pihasta Turussa ja paluu samaan 
paikkaan n. klo 16.30. Hinta on 
78€/henk. sisältäen kaikki matkan 
palvelut. Jäsenhinta päätetään 
vuosikokouksen 21.3. hyväksymän 
budjetin perusteella. Ilmoittautuminen 
viimeistään pe 14.4. puh. 044 314 4838, 
spostilla tiedotus.vsavy(at)gmail.com tai 
kevään jäsenilloissa Ristolle. 

Tuettu loma Porin Yyterin  
kylpylään 17.–22.9. 
Muista tehdä tuetun loman hakemus 
toukokuun loppuun mennessä. 
Lisätietoja on jäsenkirjeessä 1/2017. 

Salo 

Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa. Os. 
Salmenranta 2.  
Vetäjänä toimii Jaana Tuominen, puh. 
040 554 3627. 

Uusikaupunki 

Kokoonnumme kuukauden toinen ke klo 
14 Sakunkulman Päiväkeskuksessa, 
Zachariasseninkatu 1. Vetäjänä Marketta 
Hämeenkorpi, 050 348 8854, 
marketta@uusikaupunki.fi 

Forssa 

Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa (Hämeentie 
5). Vetäjänä Tiina Åhlman, 
tiina.ahlman@gmail.com, 044 314 4838. 

Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä.  
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Tuetut lomat
• Voimaa vertaisuudesta loma perheille  

11.-16.6.2017 Yyterin Kylpylähotelli
• Voimaa vertaisuudesta loma aikuisille  

25.-30.9.2017 Kruunupuisto, Punkaharju

Soluku-lomat
• Kuortaneen Urheiluopisto  

11.6.-16.6.2017  
Lapsiperheiden loma 

• Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti  
11.3.-16.3.2017 Aikuisten loma

• Ikaalisten Kylpylä
 23.7.-28.7.2017  

Lapsiperheiden loma. 
• Yyterin Kylpylä-hotelli, Pori,  

4.6.-9.6.2017 Aikuisten loma
• Mantan luontopalvelut, Möhkö  

21.8.-26.8.2017 Aikuisten loma
 
Tuetuille lomille ja  
soluku-lomille haku 3 kk 
ennen loman alkua  
www.mtlh.fi 

toimiNtAA

Aivovammaliitto ry tapahtumakalenteri 2017
maaliskuu
Vko 10  Aivoitus 1/2017 ilmestyy
11.3.  Ystäväkurssi
Vko 11  (13. – 19.3.) Aivoviikko
16. – 17.3.  Aivovamma 2017
31.3. – 2.4.  Vertaistukihenkilöiden oma tapahtuma

Huhtikuu
3. – 7.4.  Parikurssi
 Paikkana Loma- ja kurssikeskus Högsand, 
 Högsandintie 30, 10820 Lappohja
7.4.  Yhdistyspäivä liittokokouksen yhteydessä
8.4.  Liittokokous
28.4.  Aivoituksen 2/2017 juttujen aineistopäivä
 Teemana Aivovammat ja urheilu

toukokuu
15. – 19.5.  Työuran jälkeen vammautuneiden ja heidän läheistensä-
kurssi
Vko 22  Aivoitus 2/2017 ilmestyy

Kesäkuu
5. – 9.6.  Perhekurssi 1, alle kouluikäisten ja pienten  
 koululaisten perheille. 
 Paikkana Nuorisokeskus Piispala, 
 Kurssitie 40, 43300 Kannokoski

Elokuu
7. – 11.8.  Perhekurssi 2, Isojen koululaisten ja teini-ikäisten perheille
 Paikkana Nuorisokeskus Piispala, 

•  Parikurssi aivovammautuneelle ja puolisolle 3.-7.4. 2017 
 Loma- ja kurssikeskus Högsand, Lappohja. Hakuaika päättynyt.
•  Työuran jälkeen vammautuneiden ja heidän läheistensä kurssi 

15.-19.5.2017
 Loma- ja kurssikeskus Högsand, Lappohja. Haku pe 17.3. mennessä
• Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle 21.-25.8.2017    

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. Haku pe 9.6. mennessä
•  Mitä nyt? - kurssi vastavammautuneille tai äskettäin 18.-22.9.2017
 diagnoosin saaneille kuntoutujille ja heidän läheisilleen 
 Loma- ja kurssikeskus Högsand, Lappohja. Haku pe 16.6. mennessä
•  Voimavaroja arkeen - kurssi jo pidempään vamman 6.-10.11.2017
 kanssa eläneille kuntoutujille ja heidän läheisilleen 
 Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. Haku pe 25.8. mennessä
• Perhekurssi 1 - alle kouluikäisten ja pienten koululaisten perheil-

le 5.-9.6.2017 
Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski. Haku pe 24.3. mennessä

•  Perhekurssi 2 - isojen koululaisten ja teini-ikäisten perheille 
 7.-11.8.2017
 Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski. Haku ke 24.5. mennessä
•  Nuorten kurssi yhteistyössä Tatu ry:n kanssa n13.-17.6.2017
 Haku: pe 14.4. mennessä, Tatu ry:hyn
• Epilepsi och hjärnskada – en svenskspråkig kurs för vuxna  

8.-13.5.2017 Samarbete med  Epilepsiförbundet r.f. 
 Ansök senast 8.3.2017, till Epilepsiförbundet

 Kurssitie 40, 43300 Kannokoski
25.8.  Aivoituksen 3/2017 juttujen aineistopäivä
 Teemana Uusia aivovammatuulia
21. – 25.8.  Väsyvyyskurssi
 Paikkana Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto,  
 Petäjäntie 137, 33480 Ylöjärvi
22.08.-25.08. PääFest
 Paikkana Parinpellon leirikeskus, Hollola,  
 Parinpellontie 173, 16710 Hollola
27.8.  Lasten liikennepäivä

Syyskuu
8. – 10.9.  Aivomyrsky
18. – 22.9.  Mitä nyt?-kurssi
 Paikkana Loma- ja kurssikeskus Högsand, 
 Högsandintie 30, 10820 Lappohja
Vko 39  Aivoitus 3/2017 ilmestyy

Lokakuu
5. – 7.10.  Lapin vertaistukihenkilökoulutus
13.10.  Tapaturmapäivä
20.10.  Vertaistuen kansainvälinen päivä
Vko 43  Liittopäivät

marraskuu
6. – 11.11.  Voimavaroja arkeen- kurssi
 Paikkana Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 
 Petäjäntie 137, 33480 Ylöjärvi
Vko 46  (13. – 19.11) Aivovammaviikko
17.11.  Aivoituksen 4/2017 juttujen aineistopäivä
 Teemana Omaiset ja läheiset

voimaa vertaisuudesta -lomatSopeutumisvalmennuskurssit

Voit tilata 
Sopeutumis- 

valmennusesitteen 
2017  

Aivovammaliitosta
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toimiHENKiLöt

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

– hallinto, kehittäminen ja koulutus
– vaikuttamistyö
– päätoimittaja

Järjestöassistentti Anni Heinonen
p. 050 408 7095,   
anni.heinonen@aivovammaliitto.fi
työaika 3 pvä/vko

– avustavat hallinto- ja viestintätehtävät
– esite – ja tuotetilaukset
– jäsenrekisteri ja osoitteenmuutokset
– varainhankinnan koordinointi

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

– tiedotustehtävät
– Aivoitus-lehden toimittaja
– lehdistöyhteydet
– messut, tapahtumat

Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen
p. 050 373 9076,  
anu.korhonen@aivovammaliitto.fi 
– sopeutumisvalmennus
– vaikuttamistyö
– ohjaus ja neuvonta torstaisin klo 9 – 11

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

– paikallisyhdistysten ja toimintaryhmien   
   tukeminen

Palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns 
p. 050 550 0541, 
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi 
– vertaistuki- ja kokemuskouluttajatoiminta
– koulutus
– aivovaurio.fi-portaali

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. 

vAPAAEHtoiStoimiJAKSi
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
Aivovammaliitto ry

Malminkaari 5, 00700 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.

HALLitUS vUoNNA 2017 
Heikki Harri, pj (2016 – 2017) 
Jyrki Itäsalmi E-P (2017 – 2018),  vara: Taina Mäkitalo S-K (2017 – 2018)
Annamaria Marttila, Oulu (2017-18),  vara: Marko Eilittä, I-S (2017 - 18)
Timo Kallioja, Avy (2016-17),  vara: Terje Vainio, V-S (2016 –2017) 
Sanna Välilä, K-S (2016-17),  vara: Reijo Salo, E-P (2016 – 2017)
Riitta Hätinen, AVY (2017 -18),  vara: Jonna Ruohoniemi Osa(2016 -17)
Kari-Pekka Rauhala, Avy (2016-17),  vara: Jenna Leppelmeier, Avy  
 (2016 – 2017)



 

Yhdistysten yhteinen  
RISTEILY-HOTELLIMATKA 

TALLINNAAN  
ti 23. – to 25.5.2017 

Lähde kanssamme risteilylle keväiseen Tallinnaan. 
Yövymme ensimmäisen yön laivalla ja seuraavan yön 
hotellissa. Vietämme aikaa leppoisasti Tallinnassa 
yhdessä kokien ja näkien. Hinta 70€/osallistuja. 

Hintaan sisältyy: Laivamatkat, menomatkalla 2hh  
B-luokan hytti, paluumatka (2,5h) kansipaikoin. 
Aamiainen Tallinnassa (Ravintola Kochi Aidad). 
Yöpyminen hotelli Park Inn by Radison central 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 50:lle. Matkanjärjestäjä Matkapojat Oy. 

Ilmoittautumiset 7.4. mennessä Reijo Salolle  
puh. 040 512 6522 tai reijo.salo@pp3.inet.fi. 
Ilmoittautuminen on sitova, peruminen vain 
sairastapauksissa. 

 

LOGOTERAPIA-
LUENTO

27.4. 2017 klo 17.00-19.00
Kampin palvelukeskuksessa, Keltsu huone. 

Luento on suunnattu ensisijaisesti omaisille, mutta 
muutkin asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita jos 
paikkoja jää yli. Ilmoittautumiset Päiville viimeistään 
19.4. kazandjianp@yahoo.com tai 050-469 1684.

Viktor E. Franklin kehittämä logoterapia on yhdistel-
mä psykoterapiaa, psykologiaa ja elämänfilosofiaa. 

KM, logoterapeutti LIF Liisa Kosonen-Sundberg 
kertoo mitä tarkoituskeskeinen elämänasenne 

tarkoittaa ja miten se auttaa itseämme ja läheisiä 
keventämään kuormaa sekä löytämään mielekkyyt-

tä ja sisältöä elämään.

Lisätietoja logoterapiasta www.logoterapia.fi

Hukkuvatko paperilaskut? vaihda ne e-laskuiksi
Olemme ottaneet käyttöön e-laskun. Voit tilata huhtikuussa 
saapuvan jäsenmaksulaskun kätevänä e-laskuna. E-laskulla 
tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa laskua, minkä 
saat verkkopankkiisi. E-laskun etuja ovat:
E-lasku on helppo

Viivakoodi, tilinumerot ja muut laskun tiedot ovat laskus-
sa valmiina. Niitä ei tarvitse erikseen näppäillä!

E-lasku on turvallinen
Lasku toimitetaan suoraan omaan verkkopankkiisi. 

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

E-lasku on ekologinen.
Sähköinen laskutus vähentää merkittävästi ympäristön 
kuormitusta.

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

Jos haluat ottaa e-laskun käyttöön, toimi näin:
1. Jäsenen tulee aina itse tilata e-lasku, ennen kuin e-las-

kuja voidaan lähettää. Tilaus onnistuu oman verkko-
pankin kautta. Kysy lisää ohjeita omasta pankistasi! 
Pankkien sivuilla löytyy yleensä ohje: Miten otan e-laskun 
käyttöön.

 2. Kun olet tilannut e-laskun ja tilaustiedot ovat kirjautuneet 
jäsenrekisterin tietoihin, lähtee jäsenen seuraava jäsen-
maksulasku e-laskuna.

 3. Kun e-lasku on käytössä saa jäsen omaan verkko-
pankkiinsa tiedon saapuneesta e-laskusta.  Pankki voi 
lähettää herätteen saapuneesta e-laskusta tekstiviestillä 
tai sähköpostilla.

 4. Voit itse verkkopankissa valita, että lasku veloitetaan au-
tomaattisesti eräpäivänä. Tällöin e-lasku vastaa käytän-
nössä suoraveloitusta.

E-laskun tilaaminen verkkopankissa:
– Hae aluksi laskuttajan tiedot: Aivovammaliitto ry
– Lisää tunnistetieto: Aivovammaliiton yhdistyksen jäsen-

numero (löytyy mm. edelliseltä laskulta ja Aivoitus-lehden 
osoitekentästä)


