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Hyvinvointia loppuelämäksi

PÄÄKIRJOITUS

LEDARE

Kädet mullassa

Med ﬁngrarna
i myllan

Olen jo monta kuukautta katsellut piha- ja puutarhalehtiä ja kirjoja ja suunnitellut tulevia istutuksia. Heti
lumien sulettua kävin tarkastamassa omena-, luumuja kirsikkapuiden tilanteen ja ne olivatkin hyvin talven
kestäneet, vaikkakin myyrä on pihassamme temmeltänyt. Perennapenkki kasvaa taas muutamalla uudella
kasvilla. Ruusupenkkiäkin pitänee hiukan kohentaa.
Mitä kaikkea uutta tänä vuonna istutankaan, se on
vielä pohdinnassa. Kevät saa aikaan minussa puutarhavillityksen.
Kädet on jo multaan työnnetty ja ensimmäiset
orvokit istutettu kuistille. Tänä vuonna valitsin valkeita
ja sinisiä. Orvokkiasetelmien ympärille laitoin muratteja.
Asetelma on todella kaunis. Kukat ja istutukset tuovat
iloa ja hyvää mieltä itselleni ja läheisilleni.
Puutarhanhoito on vaihtelua työpäivääni. Käden
jäljet näkyvät työssä heti ja piha siistiytyy muutamalla
haravan vedolla. Ulkona puuhastelu rauhoittaa ja rentouttaa. Puutarhanhoito on helppoa ja kasvien kitkemisessä ajatukset saavat harhailla, siten se saa aikaan
hyvää oloa. Ehkäpä siksi myös kaupungin viljelyspalstat ovat niin suosittuja.
Kun katson kamerani kuvia, on niistäkin suurin osa
kukista ja kasveista. Olen näemmä kuvannut myös
viljojen tähkiä ja muita kasvien kukintoja. Maisema
siintää eri aikaan erilaisia luonnonvaraisia kukkia,
leskenlehtiä, lupiineita ja maitohorsmia. Ne ovat joka
vuosi yhtä sykähdyttäviä ilmentymiä teiden varsilla.
Kukat ovat yksinkertaisesti niin kauniita ja upeita
yksilöitä. Tällainen satunnainen harrastelijakin onnistuu
kauneuden taltioinnissa.
Kukkaterapiakin on yksi terapian muoto ja sen
tarkoituksena on vahvistaa kehoa ja edistää terveyttä.
Kukat levittävät tasapainottavaa energiaa ympärilleen,
ja niiden tuoksu ja värit ovat kutsuvia. Myös toiminnallista puutarhaterapiaa käytetään stressin poistamiseen ja hyvinvoinnin kohentamiseen. Kasvien
hoitaminen, kasvillisuus ja
luontoympäristö elvyttävät
ja kuntouttavat ihmistä.
Kiinalaisen sananlaskun mukaan ”Paras aika
istuttaa puu oli kaksikymmentä vuotta sitten. Toiseksi
paras aika on nyt”.
Lämmintä kesää!
Anne Porthén
toiminnanjohtaja

Jag har redan i ett par månaders tid studerat tidskrifter och
böcker om trädgårdsskötsel
och planerat mina kommande
odlingar. Genast efter det snön
smultit kollade jag hur mina äppel-, plommon- och
körsbärsträd hade klarat av vintern. Den hade de
klarat av fint trots att sorkar hade rumsterat om på vår
gård. Perennbänken växer igen med några nya växter.
Rosbänken borde också få mera mylla och luckras
upp. Jag går fortfarande och grubblar på vad allt nytt
jag ska odla i år. Våren väcker en trädgårdsmani i mig.
Fingrarna har jag redan stuckit i myllan och planterat de första violerna på farstukvisten. I år har jag
valt vita och blåa violer. Kring violerna har jag placerat
murgröna. Uppsättningen är verkligen vacker och
lyckad. Blommorna och odlingarna ger mig och mina
närstående glädje och gott humör.
Trädgårdsskötseln ger mig omväxling i min vardag. Spåren av mitt arbete syns genast och gården
snyggas till med några drag med krattan. Att pyssla ute i det fria är lugnande och avkopplande. Att
sköta trädgården är lätt och att rensa i rabatterna får
tankarna att irra och får en att må bra. Kanske det är
därför som städernas odlingslotter är så populära.
När jag tittar på bilderna som jag har tagit med
min kamera är också de flesta av dem bilder av
blommor och växter. Jag har tydligen också fotograferat sädeslagens ax och andra växters blomningar.
Omgivningen hägrar vid olika tidpunkter av olika
slag av vilda blommor, tussilagor, lupiner och rallarrosor. Varje år är de ett lika hänförande fenomen vid
vägkanten. Blommorna är helt enkelt så vackra och
ståtliga individer. Också en sådan här tillfällig amatör
som jag lyckas med att fånga skönheten.
Blomterapi är också en form av terapi och
dess syfte är att stärka kroppen och främja hälsan. Blommor skapar omkring sig balanserande energi och deras doft och färg är tilltalande.
Även praktisk trädgårdsterapi används för att
eliminera stress och höja välmågan. Att sköta
växter, växtlighet och naturomgivning stimulerar
och rehabiliterar oss människor.
Ett kinesiskt ordspråk säger ”Bästa tidpunkten att plantera ett träd var för tjugo
år sedan. Den nästbästa tidpunkten är
nu”.
Skön sommar!
Anne Porthén
verksamhetsledare
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Jälleen uusia
tuulia

Återigen nya
vindar

Taas se meidän liittomme menee eteenpäin! Aivan hiljattain meille on tullut kaksi
uutta työntekijää, joiden pääasiallinen
työnkuva on avustaa vanhempia konkareita. Uusilla voimilla liiton toimintaa
voidaan jälleen kehittää hienosti. Tervetuloa
siis joukkoomme, Merja ja Pyry. Te tulette
tapaamaan kentällä paljon hienoja persoonia.
Näissä aivovammapiireissähän on sellainen
positiivinen piirre, että vapaaehtoisten toimijoiden
joukkoon valikoituu ihmisiä, joilla on halu auttaa ja
antaa tukea. Ja auttamis- ja tukemishaluiset ihmiset
ovat aina hienoja.
Meillä oli myös hieno ja rakentava kevätliittokokous, joka
julkisti kokonaan uutena asiana erillisen kannanoton. Tässä
kannanottoasiassakin liitto otti taas uudenlaisen kehitysaskeleen. Hyvin monilla järjestöillähän kannanottolausumien
antaminen päättävien kokousten yhteydessä
tai jollakin muulla tavalla on ollut tapana jo
pitkään, mutta hyvä, että mekin pääsimme
mukaan tähän joukkoon. Kyllä se lisää
myös liiton arvovaltaa, ja sitähän taas ei ole
koskaan liikaa.
Minusta tuntuu myös hienolta, että
uusia ideoita ja ajatuksia syntyy laajoista
joukoistamme eikä vain hallituksen omasta
piiristä. Tuota kannanottoasiaa ehdotti tiedottajamme Pia Warvas, ja liittokokouksessa
julkistettiin myös painettu Tuttukirja,
joka on tarkoitettu yhdistysten ja
toimintaryhmien käyttöön siten,
että siihen aina merkitään kokousten tai tapaamisten osanottajat.
Tämän idean kehitti Etelä-Pohjanmaan yhdistys. Niin sitä pitää.
Heikki Harri
puheenjohtaja

Vårt förbund går återigen framåt! Alldeles
nyss har vi fått två nya arbetstagare till
förbundet vilkas huvudsakliga arbetsbeskrivning är att hjälpa och assistera oss
som varit med längre. Med nya krafter kan
förbundets verksamhet ytterligare utvecklas
på ett fint sätt. Välkommen således med i
vår skara, Merja och Pyry. Ni kommer att träffa många fina personer på fältet. Dessa hjärnskadekretsar karaktäriseras ju av det positiva
draget att det till skaran av frivilliga aktörer kommer
med sådana människor som har en vilja att hjälpa och
ge stöd. Och människor som har en vilja att hjälpa och ge
stöd är alltid fina.
Vi hade också ett fint och uppbyggande förbundsmöte
på våren, som offentliggjorde ett särskilt ställningstagande om något nytt. I och med detta ställningstagande tog
förbundet återigen ett nytt steg framåt i utvecklingen. I
väldigt många organisationer har man ju redan länge
haft för vana att ge resolutioner i samband med
beslutsfattande möten eller i andra forum. Det är fint
att även vi kan ansluta oss till denna skara. Visst
ökar sådan praxis också förbundets anseende,
och det är något man aldrig kan ha för mycket av.
Jag upplever det också positivt att nya idéer
och tankar uppkommer i våra omfattande grupper
och inte enbart i förbundets styrelse. Vår
informatör Pia Warvas är personen
bakom tanken om ställningstagandet. Under förbundsmötet publicerades även en tryckt version
av Tuttukirja, som är avsedd för
föreningarnas och verksamhetsgruppernas användning,
där man antecknar namnen
på deltagarna i möten och
sammankomster. Idén
bakom Tuttukirja kommer
från föreningen i Södra
Österbotten. Så ska det
vara!
Heikki Harri
ordförande

pUHeenJOHTaJan
paLSTa
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Käsi kädessä
neuropsykologia ja neuropsykiatria toimivat
rinnakkain ja parantavat toimillaan esimerkiksi
aivovammaisten ihmisten elämänlaatua. Vaikka
tieteenalat kulkevatkin käsi kädessä, on molemmilla omat erityispiirteensä.

räätälöidään aina yksilöllisesti, Andersson opastaa.
Loukkola huomauttaa, että tärkeintä
on jokaiselle sopivan ja oman tason
mukainen kuntoutus. Jos harjoitukset
ovat liian vaikeita, se turhauttaa. Myöskään liian helpot harjoitteet eivät ole
mielekkäitä, sillä harjoite, joka ei haasta
tarpeeksi, turhauttaa myös.

Anne Andersson ja Jukka Loukkola
kertovat, että neuropsykiatria on laaja
kokonaisuus. Neuropsykiatrian piiriin
kuuluvat kaikki ne neurologisesti vammautuneet ja sairastuneet henkilöt –
kuten esimerkiksi aivovamman saaneet
tai autismin kirjon ihmiset – joilla on
neurologisen erityisyyden lisäksi jokin
psykiatrinen ongelma, kuten masennus.
Neuropsykologia puolestaan
työskentelee moninaisten neurologisten
ongelmien parissa. Neuropsykologi voi
esimerkiksi tehdä aivovammaiselle ihmiselle kartoituksia siitä, miten vamma
on alentanut toimintakykyä tai muistia,
sekä antaa eväitä vammautumisen
mukanaan tuomien muutosten kanssa
elämiseen.
– Neurologia ja psykiatria toimivat
aiemmin yhdessä, mutta ne erkaantuivat 50-luvulla. Nyt on jälleen huomattu,

päivitystä tarvittaessa

että niillä on paljon yhteistä kosketuspintaa, kertoo Andersson.
On huomattu, että neuropsykiatrian
ja –psykologian toimiessa käsi kädessä, pystytään asiakkaan kuntoutumista
ja sopeutumista tukemaan parhaalla
mahdollisella tavalla.
– Kuntoutuksen tutkimuksessa ja
suunnittelussa tarvitaan molempia.
Neuropsykologi tekee tutkimukset ja
neuropsykiatrinen valmentaja menee
konkretiaan, Andersson selvittää.
– Neuropsykologi voi huomata
tutkimuksissaan, että ihmisellä on ongelmia vaikkapa hahmottamisessa tai
työmuistissa. Konkreettista kuntoutustoimintaa tekevä taho saa tästä tiedon,
jolloin hän voi valita juuri kyseiselle ihmisille sopivan kuntoutustyylin ja keinot,
Loukkola täydentää.
– Kuntouksen keinot voivat olla
samat, mutta viitekehys ja tulokulma

Kerran tehty neuropsykologinen
tutkimus ei kata koko loppuelämää.
Tutkimukset on tehtävä aina uudelleen,
sillä kuntoutuminen muuttaa tarpeita.
Myös muuttuvat elämäntilanteet antavat
aihetta päivityksiin.
– Jokainen meistä on 20-vuotiaana
erilainen kuin kolmekymppisenä, joten
myös vammautunut parikymppinen ihminen muuttuu kymmenessä vuodessa.
Vuodet vaikuttavat meihin kaikkiin, jokaiseen tarttuu mukaan asioita elämän
edetessä, Andersson kertoo.
– Jos ihminen vammautuu kovin
nuorena, useasti normaali kehittyminen
- kuten murrosikä ja aikuistuminen – viivästyvät tai hidastuvat. Kuntoutuksella
voidaan antaa tukea ja eväitä itsenäistymiseen ja oman elämän kehittymiseen.
Tuki on vammautuneelle ihmiselle aina

Anne Andersson on terveydenhoitaja, neuropsykiatrinen valmentajakouluttaja sekä työnohjaaja(Story).
Hän työskentelee palvelujohtajana
Wellmind Terveys Oy:ssä, kouluttaa
valmentajia ja on erikoistunut palveluiden konsultointiin. Hän opiskelee
psykoterapeutiksi Oulun yliopistossa.
Jukka Loukkola on neuropsykologian erikoispsykologi. Hän on opiskellut ensiksi psykologiksi ja erikoistunut sen jälkeen neuropsykologiaan.
Hän työskentelee sekä Seinäjoella
neurologisella poliklinikalla ja lääkäritalolla sekä pyörittää Oulussa omaa
NeuroTeam Oy –nimistä yritystään.
Hän on tutkinut laajasti potilaiden
kuntoutumista ja tekee tiivistä yhteistyötä neuropsykiatrian kanssa.
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tärkeää. Myös vanhempia kannattaa
tukea ja opettaa heitä päästämään irti;
luottamaan siihen, että vammautunutkin lapsi kasvaa aikuiseksi, eikä häntä
tarvitse pitää loputtomiin äidin valvovan
silmän alla, Loukkola
kertoo.
Neuropsykologisessa kuntoutuksessa käydään
intensiivisesti parin,
kolmen vuoden
ajan. Tarvittaessa
esimerkiksi opiskeluun, työelämään tai arjen sujuvuuteen
panostetaan tätä lyhyempiä jaksoja.
– Kun kyse on pysyvästä vammasta, pitkäkestoinen työskentely erilaisten
taitojen ylläpidon kannalta on tärkeää.
Tässäkin neuropsykologin ja neuropsykiatrisen valmentajan yhteistyö on

”

tärkeää, sanoo Loukkola.
– Konsultatiivinen työnohjaus on
äärettömän tärkeää, sillä sen avulla esimerkiksi neuropsykiatrinen valmentaja,
neuropsykologi ja toimintaterapeutti
saavat taitonsa
mahdollisimman kattavasti
asiakkaan
käyttöön.
Asiakas itse on
suunnittelutyössä mukana. On
tärkeää, etteivät
muut päätä asiakkaan puolesta, vaan
hän on aktiivinen toimija omassa
kuntoutumisprosessissaan, Andersson
tiivistää.

Tärkeintä on
jokaiselle sopivan ja
oman tason mukainen
kuntoutus.

”

Teksti ja kuva: Pia Warvas

Tiivistelmä:
Neuropsykiatria = aivosairauksiin
tai –vammoihin liittyvien psyykkisten oireiden hoitamista (esimerkiksi
sellaisen aivovammaisen ihmisen,
jolla on lisäksi vaikkapa masennus)
Neuropsykologia = tutkii aivojen ja
ihmisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tietoa arvioinnissa
ja kuntoutuksessa (esimerkiksi
työ- tai opiskelukyvyn ylläpitoa
tai palauttamista synnynnäisen
oppimisvaikeuden tai aivovaurion
jälkeen)
Toimintaterapia = tukee asiakkaan
toimintakykyä ja arjessa selviytymistä (esimerkiksi asioinnin hoitamisia tai kotona arjen askareissa
selviytymistä)

Kahdesta vammasta
kuntoutunut
Oululainen Kalle Viittala on saanut kahdesti aivovamman. Hän on
saanut eväitä toipumiseen sekä
neuropsykologiasta että neuropsykiatrisesta valmennuksesta.
Kalle Viittala sai ensimmäisen kerran
aivovamman tammikuussa 2007 moottorikelkkaonnettomuudessa.
– Olimme kaverin kanssa testailemassa kelkkaa vanhalla metsäautotiellä. Tiessä olevien urien perusteella
siellä oli muitakin samoissa puuhissa
ollut. Kaveri ajoi ensiksi ja sitten kokeilin
minä. Aluksi kaikki meni mainiosti, mutta kääntyessäni takaisin päin luulin, että
tie on suora. Se olikin optinen harha:
ajauduin s-mutkasta ulos ja lensin päin
puuta. Onneksi päässäni oli kypärä.
Kelkkailukaverilla oli kännykkä mukana, joten hän sai soitettua pikaisesti
112:seen.
– Minut haettiin helikopterilla ja
kiidätettiin teholle Oulun yliopistolliseen
sairaalaan. Olin koomassa 18 päivää.

Teemana terapiat

Kalle Viittala ja Virpi Väänänen ovat pitäneet yhtä vuodesta 2014.

Lihasmassastani katosi tuona aikana
paljon, sillä olen 192 senttiä pitkä ja
painoin teholta päästyäni vain 59 kiloa.
Painoa oli pudonnut melkoisesti.
Vajaan kuukauden kuluttua onnettomuudesta Kalle siirrettiin tehohoidosta tavalliselle osastolle ja siitä muutaman viikon kuluttua terveyskeskuksen
vuodeosastolle.
– Osasto oli täynnä erittäin huonokuntoisia pappoja ja mummoja.
Tilanteen nähtyään äitini totesi, että
tännehän ei poikani jää. Hän vei minut
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kotiin ja alkoi hoitaa siellä. Se olikin
kuntoutumiseni kannalta hyvä päätös.
Olin tuolloin 18-vuotias.
Kotiin päästyään Kalle oli psykoosissa. Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa
todellisuudentaju on heikentynyt, eikä
ihminen erota, mikä on totta ja mikä ei.
Psykoosin oireita ovat muun muassa
harha-aistimukset ja harhaluulot.
– En uskonut tähän maailmaan,
uskoin eläväni robottimaailmassa.
Luulin, että äitini ja hänen puolisonsa
ovat robotteja. Tökkäsin välillä äitiäni

sormella ja totesin, että et sinä mikään
oikea ole, olet vain mukaäiti. Ja vaikka
koti näytti tutulta, uskoin paikan olevan
jotakin, joka on vain muokattu näyttämään kodiltani.
Psykoosivaihetta kesti noin kuukauden.
– Heräsin psykoosista pääsiäisenä.
Olimme lähdössä mökillemme, kun
automatkan aikana sain ahaa-elämyksen, että ei hyvänen aika, olenkin tässä
maailmassa ja tuo äidiltä näyttävä hahmo onkin oikeasti äitini. Aloin pohtia,
että mitä minulle on oikein sattunut ja
miksi minulla on kaikkia näitä oireita ja
vaivoja. Siitä hetkestä alkoi kuntoutumiseni.
Kalle kuvailee, että psykoosista
herääminen oli osittain ahdistavaakin.
– Oli vaikea ajatella, että tämä
kaikki on totta, että minulle on oikeasti
vammoja tullut – paitsi että en tuossa vaiheessa sisäistänyt ja tajunnut
ollenkaan kaikkea, mitä aivovamma
mukanaan toi.
Psykoosista toipumisen jälkeen
alkoi kuntoutus ODL:ssä.
– Itselläni ei ole muistikuvia terapiakäynneistä, mutta äitini on kertonut,
miten usein ODL:ssä kävimme.

Uusi törmäys puuhun
Kuntoutuminen sujui hyvin ja joutuisasti, ja Kalle sai ajokortinkin takaisin.
– Ajokortti ehti olla minulla kuukauden, kun marraskuun puolivälin tienoilla
ajoin autolla puuhun. Olin jälleen tehoosastolla ja kymmenen päivää koomassa. Silloin olin 19-vuotias.
Edessä oli uusi kuntoutumisjakso.
– Sittenhän sitä ruvettiin taas
toipumaan. Terapiat jatkuivat ODL:ssä,
pääsin Käpylään kuntoutusjaksolle,
minulla on ollut fysioterapiaa, puheterapiaa ja toimintaterapiaa. Jo vuodesta
2007 olen käynyt neuropsykologi
Jukka Loukkolalla. Tänä päivänä käyn edelleen fysioterapiassa ja
neuropsykologilla parin viikon välein,
sekä Anne Anderssonin luona
neuropsykiatrisessa valmennuksessa
viikoittain. Sekä neuropsykologilla että
neuropsykiatrisessa valmennuksessa
keskustellaan paljon ja tehdään erilaisia
testejä – mutta pääsääntöisesti niissä
puhutaan asioista.
Kalle kuvailee, että neuropsykiatrisessa valmennuksessa tehdään
tulevaisuuden suunnitelmia; mietitään,
että miten pääsisi eteenpäin elämässä

ja asioissa.
– Sekä neuropsykiatria ja –psykologia antavat tietoa ja hyviä eväitä sekä
ohjeita elämään.

rakkaus astuu kuvioihin
Ja elämähän menee eteenpäin!
Joulukuussa 2014 Kalle kohtasi Virpi
Väänäsen internetissä. Kalle kertoi
heti, että hän on ollut kolarissa, mutta
yritti aluksi piilotella, että onnettomuudet jättivät jälkensä.
– Tietysti heti Kallen tavattuani
ymmärsin, että jotakin on tapahtunut.
Erityisesti kiinnitin huomiota puheeseen. Se oli hidasta ja tuntui, että
toinen oli kuin humalassa tai muissa
aineissa. Aivovamma oli sanana tuttu,
mutta en tiennyt, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä siihen liittyy.
Netistä tietoa etsiessäni huomasin, että
todellakaan kaikkeen sieltä löytyvään
”aivovammatietouteen” ei voi luottaa.
Tiedon lisäännyttyä ja Kalleen entistä paremmin tutustuttuani nopeasti
ymmärsin, että esimerkiksi suorasanaisuus ja sammakoiden päästeleminen
liittyvät vammaan, Virpi kertoo.
– Joo, minultahan puuttuu - tai on
ainakin suuresti heikentynyt - se suodatin, joka kertoo, että mitä toiselle voi
sanoa ja mitä ei, Kalle toteaa.

– Varsinkin suhteemme alkuvaiheessa suodattimesi päästi kaiken läpi
– sanoit sen, minkä sylki suuhun toi,
Virpi täydentää.
– Nykyään olen huomattavasti
harkitsevaisempi. Osaan jo hallita sanomisiani ja juuri, kun meinaan sanoa
jotakin suorasanaista alan miettiä,
että onkohan tätä nyt sittenkään kovin
fiksua sanoa. Tätä on käsitelty paljon
neuropsykologin vastaanotolla, Kalle
kertoo.
Lähihoitajana vanhuspuolella
työskentelevä Virpi ja Kalle kihlautuivat
helmikuun alussa.
– Sekä neuropsykologin luona että
neuropsykiatrisessa valmennuksessa
on käyty läpi elämänmuutoksiani, kuten
sitä, kun tapasin Virpin ja sitä, kun
menimme kihloihin. Neuropsykiatrinen
valmentajanikin oli selvästi onnellinen,
kun menin vastaanotolle kihlasormussormea heilutellen – onhan hän nähnyt,
miten huonosta jamasta olen nykyiseen
kuntooni ponnistanut, Kalle kertoo.
Nuoripari ei vielä asu yhdessä, mutta Kalle kertoo usein punkkailevansa
Virpin luona.
– Ehkä kesällä muutamme yhteen.
Olemme jo vähän asuntojakin katselleet, Virpi ja Kalle paljastavat.
Teksti ja kuvat: Pia Warvas

aloitettuaan seurustelun
kävi ilmi, että Kallen isäpuoli
ja Virpin äiti ovat serkuksia.
Virpi muistaa kuulleensa, että äidin sukulaisen
puolison lapsi on ollut
onnettomuudessa. He eivät
kuitenkaan olleet tavanneet
ennen ensitreffejään.
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ratsastusterapiasta
apua arkeen
rinnelän Katrillin Katri aarnio ohjaa ratsastusterapiaa fysioterapeuttisista lähtökohdista. Silloin, kun hän ei työskentele hevosen
parina, hän toimii fysioterapeuttina.
– Ratsastusterapia on kokonaisvaltainen kuntoutusmuoto, jossa kuntoutuja,
ratsastusterapeutti ja hevonen tekevät
yhdessä töitä ennalta määriteltyjen
tavoitteiden saavuttamiseksi, Katri
Aarnio tiivistää.
Ratsastusterapia lisää liikkuvuutta, lihassynergioiden yhteistoimintaa
ja kehonhallintaa sekä tasapaino- ja
oikaisureaktiota ja sen myötä sujuvoittaa kävelyä. Ratsastusterapiaan voi
suunnitelman mukaan sisältyä hevosten sukimista ja tallitöitä, joilla paran-

ratsastusterapiaan voi sisältyä myös
hevosen hoitamista ja tallitöitä. avustaja
aino ristinkare odottelee Oskun kanssa
tunnin alkamista.

Teemana TerapiaT

netaan prosessinkäsittelytaitoja, kaksikätistä toimintaa,
hienomotoriikkaa, toiminnallista tasapainoa ja itsesäätelyn
taitoja. Toiminnanohjaukseen
vaikutetaan myös erilaisilla hevosen selässä tehdyillä harjoitteilla.
Ohjeiden mukaan ratsukon tehtäväksi
voi tulla vaikkapa erikokoisten ympyröiden ratsastus ja sen jälkeen onnistumisen arviointi ja parannusehdotusten
pohtiminen. Ratsastusterapia kohentaa
kehon hallintaa ja hahmotuskykyä. Ratsastusterapia piristää myös
mielialaa. Kyseessä on siis
varsin monipuolinen terapiamuoto.
Ketään ei panna ratsun

mari Virtanen ja Lilli.
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Osku on rodultaan eestinhevonen.

kanssa maastoon yksinään, vaan
mukana taluttamassa on aina terapiaavustaja ja ratsastusterapeutti, jotka
on koulutettu tehtäväänsä. Terapiahevoseksikaan ei kelpaa mikä vain
vikuroimaan taipuvainen humma, vaan
luonteeltaan sopiva ja terapeutin ja
avustajan tavoin tehtäväänsä koulutettu
ratsu.
– Terapiassa
ratsastetaan erilaisilla
alustoilla, kuten hiekkatiellä, metsäpoluilla ja
kentällä. Näistä kaikista
saa erilaisen tuntuman
ja erilaisia aistimuksia
kehoon, ja näin ollen ne
kaikki kehittävät kehoa
ja mieltä omalla yksilöllisellä tavallaan.
Yleensä ratsastetaan
ilman satulaa.
– Tarvittaessa välineinä voidaan käyttää
terapiavöitä, satulaa tai
kärryjä – kuntoutujan
tavoitteiden mukaisesti. Meillä on selkään
pääsyä helpottamaan
rakennettu lava, joten
maasta ei tarvitse ponnistaa.

Harjoitteina tehdään esimerkiksi erilaisia ympyröitä.

a selkään nouse-

nnettu lav
Pihapiiriin on rake
n.
mista helpottamaa

Kuntoutumisen iloa
Sari Suomalainen sai aivovamman
vuonna 1987 auto-onnettomuudessa.
Hän oli nuoruudessaan harrastanut ratsastusta, joten hän päätyi kokeilemaan
ratsastusterapiaa ensimmäisen kerran
vuonna 2011.
– Silloin tasapainoni ei tuntunut
riittävältä ja olo hevosen selässä oli
epävarma, joten terapiakokeilu jäi
yhteen kertaan.
Kun neuropsykologi nyt ehdotti,
että ratsastusterapia voisi olla hyödyllistä, Sari vanhana heppatyttönä innostui.
Hän saikin vakuutusyhtiöltä maksusitoumuksen.
– Tänä keväänä käyn ratsastusterapiassa viidesti, ja kokeilu on mennyt
mukavasti ja antoisasti. Syksyllä on
luvassa uusi viiden kerran sarja.
Hyöty näinkin monta vuotta vammautumisen jälkeen on huomattava.
– Ennen jokaista ratsastuskertaa
ja sen jälkeen testataan tasapainoa
yhdellä jalalla seisoen. Kerta kerralta
tulokset parantuvat sekunneilla, joten
selkeää kehitystä on havaittavissa, Sari
iloitsee.
Mari Virtanen sai aivovamman
vuonna 2012 työtapaturmassa. Kaksi
vuotta sitten hänen kummitätinsä, joka
on ammatiltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, ehdotti ratsastusterapiaa.
– Olin Käpylässä kuntoutusjaksolla
ja otin siellä ratsastusterapian puheeksi. Asia kirjattiin kuntoutussuunnitelmaani ja sain vakuutusyhtiöltä maksusitoumuksen, Mari kertoo.
Mari käy ratsastusterapiassa kerran

massa myös vammaisratsastusta, jossa harjoitellaan ratsastuksellisia taitoja ja jonka
tavoitteena on ratsastuksen
Katri Grönberg, Sari Suomalainen ja Aino Ristinkare
harrastaminen sekä hippoOskun kanssa.
terapiaa, joka on alkujaan
kehitetty auttamaan fyysisiin oireisiin.
Ratsastusterapiakoulutus alkoi
viikossa.
Suomessa 1988. Koulutus toteutuu yh– Tasapainoni on selvästi parantuteistyössä Suomen Ratsastusterapeutnut. Lisäksi tässä on se henkinen puoli
ti-yhdistyksen ja Ypäjän Hevosopiston
– olen aina tykännyt eläimistä, joten
kanssa. Puolet Suomen ratsastustehevosten kanssa puuhailu pitää mielen
rapeuteista on Katri Aarnion tavoin
virkeänä!
pohjakoulutukseltaan fysioterapeutteja.

Hyötyä keholle ja mielelle
Rinnelän Katrillissa voi ratsuksi valita
erikokoisia hevosia ja poneja. Terapiassa käytetään paljon metsä- ja maastoteitä sekä isoa ratsastuskenttää.
Tallissa ja sen ympäristössä on hyvät
tilat, joissa voi hoitaa hevosia. Jos kuntoutuja on hieman allerginen, voidaan
terapiasta jättää pois hevosen hoitoon
liittyvät tehtävät.
– Kuntoutujat voivat ohjautua meille
Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Kun terapiamuoto
mainitaan kuntoutussuunnitelmassa,
voivat vakuutusyhtiöiden maksamat
kuntoutujat saada maksusitoumuksen
vakuutusyhtiöltä. Kelan ja vakuutusyhtiön lisäksi maksajatahona voivat olla
kuntien terveydenhuolto tai sosiaalitoimi sekä keskussairaalat. Terapian voi
myös maksaa itse, ja yksityisesti maksaville asiakkaille meillä onkin tarjolla
yksilöterapiaa edullisempi ryhmämuotoinen vaihtoehto.
Ratsastusterapiassa käydään tyypillisesti 10 – 40 kertaa ja yksi käynti kestää 45 – 90 minuuttia. Yleensä käyntikerrat jaetaan kahteen eri jaksoon.
Ratsastusterapian lisäksi on ole-
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Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Rinnelän Katrillissa on erikokoisia hevosia. Lilli poseeraamassa.

Teemana terapiat

Tassuterapiaa
On jäätävän kylmä, mutta aurinkoinen varhaiskevään päivä.
Turun Ukkokodin, eli viralliselta nimeltään Parkinmäen palvelutalon, pihamaalla tähyilee
parkkipaikalle toistakymmentä
talvitamineisiin sonnustautunutta ikäihmistä. Pihaan
kurvaa pikkubussi, josta tulee
ulos berninpaimenkoira
Hilma-Maria. Hali-Koira on
saapunut työpaikalleen.
Maarit Haapasaari ja Hilma-Maria kulttuurikävelyn päätteeksi.

– Voi kuinka se on kasvanut, huudahtaa yksi.
– Tule tänne, Hilma-Maria, tule
tänne, toinen kutsuu.
– Onpa se söpö, kolmas huokaisee.
Hali-Koira-yrityksen omistaja
Maarit Haapasaari pyörittää koira-

Teemana terapiat

avusteista työskentelyä. Halittavana, ja
muutoinkin esimerkiksi kuntoutuvien ihmisten ilona, toimii vuorollaan useampi
berninpaimenkoira. Pakkasenpurevana
varhaiskevään päivänä oli vuorossa
ikäihmisten kulttuurikävely. Hilma-Maria
käy tervehtimässä vanhoja tuttuja
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sekä antautuu innolla myös upouusien
ihmisten rapsuteltavaksi. Koska nyt
kävelyseurana on ikäihmisiä, sopeutetaan kävelyvauhti hitaampien tallustelijoiden tahtiin. Muutaman kuukauden
ikäinen koiratyttökin tämän ymmärtää
ja kävelee rauhallisesti joukon mukana
– ja pysähtyy välillä ottamaan vastaan
silityksiä. Koiran kanssa tehtävä kulttuurikävelykierros kerää kerta kerralta
enemmän ihmisiä. Aluksi innostuneita
oli mukana muutamia, nyt eri paikkoihin
käy koiran kanssa tutustumassa jopa
kolmisen kymmentä innokasta.
– Hali-Koirien työskentely on eläinavusteista terapiaa, jossa koira on
hoitoprosessissa keskeisessä roolissa.
Hali-Koira voi toimia monissa tehtävissä. Silloin, kun kyse on aivovammaisista ihmisistä, Hali-Koira voi parhaiten
olla avuksi fysioterapiassa, liikunta- ja
tasapainoharjoittelussa, toimintaterapiassa sekä mielialan kohottajana, Maarit

Haapasaari kertoo.
Fysioterapeutti voi työskennellä
Hali-Koiran työparina. Fysioterapeutin
tehtävät ovat koira-avusteisessa terapiassa aivan samanlaiset kuin normaalistikin, mutta koiran mukana olo voi motivoida asiakasta tekemään harjoitteita
ja panostamaan liikkumiseen silloinkin,
kun fysioterapia tuntuu pakkopullalta. Ihminen saattaa myös vetreytyä
huomaamattaan, kun hän venyttelee ja
taivuttelee itseään koiraa kohti. Sopivat
harjoitteet räätälöidään yksilöllisesti
kuntoutujan tarpeiden mukaan.
– Usein koiran kanssa jaksetaan kävellä paljon pidemmälle kuin ilman koiraa olisi osannut edes yrittää. Koira on
lisäksi hyvä tasapainon kohentaja. Kun
koira on mukana lenkillä, uskaltautuu
kuntoutuja epätasaisellekin alustalle,
kuten metsäpolulle. Koiran rinnalla on
turvallista kulkea, Haapasaari kertoo.
Hali-Koiran kanssa voi myös
harjoitella kommunikaatiota, elekielen
tulkitsemista, omista asioistaan kertomista ja kohentaa ryhmätyövalmiuksiaan osallistumalla koiran ruokintaan ja
harjaamiseen.
Hali-Koira voi myös kohottaa mielialaa ja tuoda hymyn huulille.
– Koiran läsnäolo on terapeuttista,
se tuo iloa ja positiivisuutta kuntoutushetkeen ja vahvistaa samalla asiakkaan
kuntoutumista ja sosiaalista hyvinvointia. Koira tuo fyysistä läheisyyttä koskettamalla, suukottelemalla ja tulemalla
hetkeksi syliin.
Tutkimukset vahvistavat eläinten
terveysvaikutuksia. Esimerkiksi Tiedelehden artikkelin mukaan lemmikkien omistajien kolesteroliarvot sekä

verenpaine ovat selvästi paremmat kuin
muiden.

Ohjaaja ja koira koulutettuja
Kuka tahansa ei voi turrensa kanssa
ammattimaista eläinavusteista terapiaa kylmiltään ryhtyä harjoittamaan.
Hali-Koiran ohjaaja on koulutettu
eläinavusteisen työn ammattilainen,
joka työskentelee moniammatillisessa
tiimissä yhdessä terveyden- ja sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa. Maarit
Haapasaarikin on pitkän linjan ammattilainen. Hän on yli kymmenen vuotta
tehnyt vapaaehtoistyötä ja nähnyt,
minkälaista kysyntää ammattimaiselle
Hali-Koiratoiminnalle olisi.
– Olen ollut pitkään mukana kehittämässä koira-avusteisen työskentelyn
toimintamalleja Suomessa. Oman
yritykseni perustin vuonna 2011.

Haapasaaren juuret ovat varhaiskasvatuksessa. Sen lisäksi hän on
muun muassa kouluttautunut eläinavusteiseksi valmentajaksi, eläintaitokouluttajaksi, käynyt Kriisikeskuksen
tukihenkilökoulutuksen ja Avustajakeskuksen vammaisavustajakoulutuksen.
– Olen myös jo vuosia toiminut isäni
omaishoitajana, joten monenmoista
palikkaa on työkalupakkiini kertynyt.
Ja on toki selvää, että myös koiran
luonteen on sovittava työhön. Lehmän
hermot ovat valttia ja Hali-Koiran on rakastettava uusien ihmisten kohtaamista
ja nautittava siitä, että ihmiset halailevat
heitä. Esimerkiksi Maarit Haapasaaren
bernityttö Hilma-Maria on nuoresta iästään huolimatta mitä mainioin halittava!
Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Hali-Berni Tampereen
nuorten vieraana
Huhtikuun alussa tamperelaisten AVY-nuorten kuukausitapaamisessa kävi
Tarja ja hänen haliberninsä Moona
Hali-Bernit ovat ihania koirakavereita. Hali-Bernien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Koiruliinit käyvät eri tapahtumissa ja kutsusta
kouluissa, vanhainkodeissa ja missä vain – ja nyt sellainen kävi myös meillä
rapsuteltavana!
jori Willandt
Tampereella esittäytynyt Hali-Bernitoiminta eroaa Hali-Koiratoiminnasta siinä, että Hali-Koira on ammattimaista, kun taas Hali-Bernit ovat vapaaehtoistyötä
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Neuroterapiassa
on kyse oppimisesta
Psykiatri Marja Vihervaara
toimi ennen oman yrityksen
perustamista Vaasan keskussairaalassa avohoidon
ylilääkärinä. – Aloin etsiä
vaihtoehtoja, kun tuntui, etteivät potilaani saaneet tarpeeksi
apua lääkkeistä ja muusta
perinteisestä hoidosta.

Psykiatri Marja Vihervaara uskoo lääketieteen
ja uusimman teknologian yhteisvoimaan.
Psykiatrian erikoislääkäri Marja Vihervaara pitää uusia teknologisia hoitoja
tervetulleena lisänä lääkehoidon ja
perinteisten terapioiden rinnalle. Ihminen voi saada teknologisilla hoidoilla
apua neuropsykiatrisiin, neurologisiin ja
stressin, masennuksen tai unettomuuden kaltaisiin oireisiin. Neuroterapiat
itsessään ovat lääkkeettömiä, teknologiaan perustuvia hoitoja, jotka voivat
auttaa sellaisenaankin, joskin paras
tulos saavutetaan yleensä eri hoitomuotoja yhdistelemällä. Lääkkeetön ei
siis tässä yhteydessä tarkoita tiukkaa
vääntöä luomuhoidon puolesta, eikä

Teemana terapiat

väitä olevansa vaihtoehto pillereille, joita
lääkärit lähtökohtaisesti suosittelevat ja
potilaat usein vaativat.
Tietyissä akuuteissa kriiseissä lääkkeet saattavat olla välttämättömiä.
– Meillä on nykyisin vaihtoehtoja,
kun lääkkeet eivät yksin riitä, sanoo
Vihervaara, joka törmäsi neurofeedback-nimiseen hoitomuotoon (tunnetaan myös nimellä biopalautehoito) jo
useita vuosia sitten etsiessään uusia
lääkkeettömiä hoitomahdollisuuksia.
Samalla hän tutustui erilaisiin tutkimuksiin ja analyyseihin neuroterapioista ja
vakuuttui itse niiden toimivuudesta.
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Neurofeedbackia on kokeiltu ja kehitetty maailmalla jo 60-70-luvulta lähtien,
mutta Vihervaara toi hoitomuodon
Suomeen vuonna 2014.

Aivot koirakoulussa
Neurofeedback-hoidon aikana aivot
oppivat uusia tapoja toimia. Asiakkaan päähän kiinnitetään hoidettavien
oireiden mukaisesti eri paikkoihin EEGsensoreita, jotka seuraavat aivojen
sähköistä toimintaa. Palauteohjelmisto
on rakennettu niin, että aivot saavat
palautteen omasta sähköisestä toiminnastaan TV-ruudun välityksellä niin
visuaalisesti kuin auditiivisestikin.
– Neurofeedbackissa aivoja palkitaan TV-ruudun välityksellä. Halutunlaisesta toiminnasta, esimerkiksi
rauhoittumisesta, keskittymisestä tai
tyyntymisestä, aivoja palkitaan kuvan
koolla ja kirkkaudella, sekä äänten
selkeydellä. Muuntyyppinen, esimerkiksi stressiin liittyvä, nopea toiminta
jätetään huomiotta, kuvailee Marja
Vihervaara oppimistapahtumaa.
Aivoilla ikään kuin nälkä kasvaa
syödessä; aivot haluavat tulla palkituksi
ja tuottavat siitä riemusta yhä enemmän
halutunkaltaista aktiviteettia. Menetelmä
perustuu aivojen haluun oppia ja näin
on itse asiassa kaikilla – syntymästä
kuolemaan. Kuulostaa aivojen koirakoululta ja sitä se periaatteessa onkin.
Neurofeedbackissa hyödynnetään
aivojen plastisiteettia eli muovautuvuutta. Menetelmä kuuluu biofeedback-hoitomuotoihin, joissa potilas
opettelee muuttamaan omia fysiologisia toimintojaan kehosta reaaliaikaisesti
saadun tiedon avulla. Plastisuus tässä
tapauksessa viittaa aivojen kykyyn
mukautua ja järjestäytyä uudelleen.
Kun hoidettava, vaikkapa mieluista

musiikkia kuunnellessaan, saa aivoihinsa hyvänolon tunteen, tuntemusta
vahvistetaan sellaisella tavalla, jonka
aivot tulkitsevat palkinnoksi. Miellyttävät
toistot vahvistavat oppimista.

Rauhallisuus lisääntyy
Amerikasta saatujen kokemusten
perusteella on todettu, että parista kymmenestä sessiosta saa moniin ongelmiin
merkittävää ja usein pysyvääkin apua,
mutta Vihervaara huomauttaa, ettei hoitojen määrää tiedä koskaan etukäteen.
– Jokaisen aivot ovat erilaiset, kyse
on oppimisesta, aivan kuten kaikessa
muussakin, toinen tarvitsee enemmän
harjoitusta kuin toinen, yksi oppii nopeasti, joku ei koskaan.
Usein jo ensimmäisten hoitokertojen
jälkeen monet ovat tunteneet olonsa
rauhallisiksi ja nukkuneet paremmin.
– Olotilan muuttuminen nopeasti on
erityisen tärkeää esimerkiksi kivuista
kärsiville ihmisille tai migreenipotilaille ja
tämäntyypisissä vaivoissa apu tuntuukin ehkä jollain lailla konkreettisemmin,
Vihervaara sanoo.
– Edelleen mitään emme voi luvata,
eikä tämä – niin kuin ei mikään muukaan hoitomenetelmä – ole absoluutti-
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Tess Gerritsen
Joka tulella leikkii
Otava 2016
Jousikvartetissa
soittava Julia Ansdell
löytää antiikkikaupasta
vanhan sävellyksen,
jota ei ole koskaan
julkaistu. Valssin nimi
on Inciendo, Tuli. Julia ostaa nuotit ja
palattuaan kotiin hän alkaa soittaa viulullaan mahtipontista, vaikeaa ja kenties
jopa pahanenteistä kappaletta. Hän
keskittyy soittoon niin täydellisesti, että
havahtuu vasta tuntiessaan 3-vuotiaan
Lily-tyttärensä niljakkaat kädet nilkoil-

sen varma tulosten suhteen. Vain kokeilemalla tietää, sopiiko hoito itselle vai ei.
– Lääkkeettömyys ei ole meille mikään itseisarvo, mutta ymmärrän hyvin
ihmistä, joka on syönyt esimerkiksi
masennukseen vahvoja lääkkeitä vuosikausia. Tällaisella ihmisellä on kova
hinku päästä niistä eroon. Toisaalta
lääkitystä ei näiden hoitojen myötä voi
noin vain lopettaa, vaan siitä on aina
keskusteltava oman lääkärin kanssa.

Näin pääset hoitoon
Jos olet kiinnostunut neurofeedbackhoidosta, tarvitset lääkärin tekemän
diagnoosin. Diagnoosin voi saada omalta lääkäriltä tai neurofeedback-hoitoja
tarjoavien hoitopaikkojen lääkäreiltä.
Vihervaara itse toimii Nemoy-nimisessä neuroterapiaketjussa lääketieteellisenä johtajana. Nemoylla on
toimipisteet Helsingissä Salmisaaren
liikuntakeskuksessa ja Ortonin sairaalan
yhteydessä Ruskeasuolla; Vaasassa,
Kokkolassa ja Seinäjoella.
– Toivon mukaan saamme nämä
hoidot pian laajemmin ihmisten ulottuville, hän lisää.
Kela-korvausta hoidosta ei vielä
saa, mutta menetelmä mainitaan jois-

laan. Niljakkaat? Totta tosiaan, perheen
vanha kissa löytyy puutarhatyökalulla
kuoliaaksi puukotettuna, ja lapsen kädet ovat yltä päältä veressä. Tappoiko
lapsi kissan?
Myöhemmin Julia harjoittelee
Inciendoa uudelleen ja tällä kertaa hän
havahtuu kipuun. Lily-tytär seisoo äitinsä edessä hokien ”nyt äitiin sattuu”,
ja Julian reidestä törröttää särkyneestä
astiasta peräisin oleva lasinpalanen.
Mikä Lily-tytärtä oikein vaivaa? Onko
tuntematon Inciendo-valssi syypää,
onko se tuonut pahuuden heidän kotiinsa? Kappaleen alkuperän selvittämiseksi Julia matkustaa Venetsiaan, sillä
nuottipapereissa lukee L. Todescon
nimi ja venetsialainen osoite.
Kirjassa liikutaan myös toisen maailman sodan aikaisessa Venetsiassa.
Siellä pääosassa esiintyvät juutalainen
viulunrakentaja- ja soittajasukuun kuuluva Lorenzo Todesco perheineen sekä
katolilainen sellisti Laura Balboni.
Kirja on ohuehko, joten sen lukee
nopeasti. Vaikka kirjassa liikutaankin
kahden aikakauden välillä, eriytyvät
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Neurofeedbackissä aivot haastetaan muodostamaan itse uusia yhteyksiä, hoidossa
on kyse oppimisesta biopalautteen avulla.

sakin hoitosuosituksissa. Neuroterapia
tulee vakiinnuttamaan paikkansa muiden hoitomenetelmien joukossa, mutta
toistaiseksi neuroterapia on Suomessa
vielä uutta ja muutos ottaa aina oman
aikansa.
Teksti ja kuvat:
Eija Kiiskinen

tarinat niin selkeästi, ettei se vaikeuta
lukukokemusta.
Antony Beevor
Ardennit 1944
WSOY 2015
Kirja kertoo toisen maailmansodan loppuhetkistä,
jolloin kolmas valtakunta
yrittää torjua viimeisen
kerran liittoutuneet
länsirintamalla Ardennien vuoriston hankalissa ja ankarissa
olosuhteissa. Kirjassa kerrotaan paljon
yksityiskohtia ja jopa nippelitietoa.
Sivuilla tuodaan ilmi myös niitä jännitteitä, joita syntyi liittoutuneiden puolella
yhdysvaltalaisten ja brittiläisten komentajien välillä. Teoksen mukaan tuolloin
syntyneet jännitteet heijastuvat tänäkin
päivänä NATOn yhteistyössä.
Kirja on paksu, reilut 600 sivua, ja
sen lukeminen vaatiikin keskittymiskykyä ja taustatietoa toisesta maailmansodasta. Ardennit 1944 on saatavilla
myös äänikirjana.

lukutoukka

Aivovamman saaneen
ruokailuhaasteet

Kuva: ravitsemusneuvottelukunta.fi

Lounas ja päivällinen kannattaa
koostaa lautasmallin mukaan.

Aivovamman saaneella ihmisellä voi olla ruokailuun vaikuttavia
haasteita, kuten nälän tunteen puute, haju- ja makuaistin häiriöt,
muistiongelmat tai aloitekyvyttömyys. Säännöllinen ruokailu on
kuitenkin kaikille ensiarvoisen tärkeää.
– Täsmäsyöminen on ratkaisu näihin
kaikkiin. Täsmäsyöminen tarkoittaa
sitä, että syödään joka päivä säännöllisin väliajoin aina samoilla kellonlyömillä.
Säännöllinen syöminen on taitolaji, jota
voi treenata, opastaa ravitsemusterapeutti Seija Kohvakka.
Kohvakka kertoo, että Suomessa
on tapana syödä 4 – 5 kertaa päivässä.
Päivän aikana nautitaan aamiainen,
lounas, päiväkahvit, päivällinen ja
iltapala. Jokaisen syömiskerran välissä
pitäisi olla taukoa 3 – 4 tuntia.
– Sopivat ateria-ajat voi jokainen
suunnitella itse omaan elämänrytmiinsä
sopiviksi.
Ruokaa oppii syömään säännöllisesti, kun panee kännykän muistutta-

Teemana terapiat

maan tai kellon herättämään jokaisen
aterian merkiksi. Jos ruokailukertoja
tuppaa olemaan liikaa siksi, ettei muista syöneensä, voi syöntikerrat kirjata
ylös. Esimerkiksi vihkoon tai kalenteriin
voi jokaisen aterian jälkeen merkitä,
että nyt tämä ennalta suunniteltu ateria
on syöty. Vihkoon voi myös suunnitella
etukäteen, että mitä milläkin aterialla on
tarkoituksena popsia.
-Silloin, kun on ruoka-aika, pitää
syödä, vaikkei nälkää tuntisikaan. Jos
jättää aterioita väliin, nälkä iskee kurnivana siinä vaiheessa, kun nälkävelkaa
kertyy tarpeeksi. Silloin alkaa ahmiminen: syödään kerralla liian paljon ja
liian nopeasti. Tämä puolestaan johtaa
painon nousemiseen.
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Kohvakka kertoo, että hänen
vastaanotollaan on käynyt biologiaan
perehtynyt asiakas.
– Hän kertoi, että ihminen ja susi
ovat ainoat lajit, jotka luonnostaan
voivat syödä enemmän ruokaa kuin
tarvitsevat. Tästä juontuu sanonta, että
on sudennälkä.

Muista lautasmalli
Jo ala-asteelta tuttu lautasmalli pätee
edelleen. Täyspainoinen lounas ja
päivällinen koostuvat niin, että puolet
lautasesta täytetään kasviksilla, neljännes perunalla tai täysjyväviljatuotteilla
ja neljännes lihalla, kalalla tai kananmunalla. Ruokajuomaksi valitaan rasva-

Kasviskiintiöön
lasketaan kaik
ki päivän aikana
kasvikset, kute
nautitut
n keittoon lisät
tävät kasvishö
lukuun ottamat
ysteet perunaa
ta.

Jos aamupuuron kera nauttii kourallisen marjoja, on jo kuudesosa
päivän kasviskiintiöstä täynnä.
Hedelmät ja
marjat ovat
terveellinen
välipala kahvitauollakin
nautittavaksi.

tonta maitoa, piimää tai vettä. Lisäksi
voidaan nauttia palanen täysjyväleipää.
– Annan vapaat kädet sille, mitä
ruokaa itse kukin syö ja milloin, sillä
ruokamieltymykset ovat yksilöllisiä –
kunhan valittu ruoka on terveellistä.
Suomalaisessa ruokakulttuurissa lounas ja päivällinen ovat yleensä aterimilla
syötäviä, useimmiten lämpimiä, ruokia.
Jos päiväkahvin kanssa haluaa jotakin
makeaa, voi mainiosti valita vaikka
marjapiirakkaa.
Viiden ateriakerran paikat voivat
vaihtua. Aikaisemmin rummutetun ”ei
saa syödä kello 18 jälkeen” –ajattelun
voi heittää romukoppaan, sillä tärkeintä
ei ole milloin syö, vaan mitä ja miten
paljon syö.
– Jos vaikka illansuussa menee harrastamaan liikuntaa, ei sitä ennen kannata syödä isoa ateriaa. Siksi päivällisaikaan voikin syödä kevyen välipalan ja
syödä päivällisruokaa vasta illalla, kuten
Italiassa tai Espanjassa tehdään.
Nykyään muistutetaan, että päivässä pitää syödä puoli kiloa kasviksia. Se
voi äkkiseltään tuntua isolta määrältä.
– Sitä se ei oikeasti ole. Kasvismäärä, joka nykyoppien mukaan määritellään kuudeksi kouralliseksi, jaetaan

Suomessa lounas ja päivällinen ovat yleensä aterimilla
syötäviä ruokalajeja.

koko päivän aterioille. Jos vaikka
ruokana on makkarakeittoa, lasketaan
päivän kasvismäärään kaikki keitossa
perunan ja makkaran lisäksi höysteenä olevat kasvikset. Jos vaikka syö
aamupalalla puuron kanssa kourallisen
marjoja, lounaalla ja päivällisellä kummallakin pari kourallista salaattia, kasvisruokaa tai lämmintä kasvislisuketta
ja päiväkahvilla tai iltapalaksi hedelmän,
saadaan jo kokoon suositeltavat kuusi
kourallista.
Kakkostyypin diabeetikon ei kannata syödä kahta kourallista enempää
marjoja ja hedelmiä. Painoaan vartioivan kannattaa kuitenkin välipalaksi
hedelmäsokerista huolimatta valita mieluummin hedelmän kuin isolla kinkkuja juustokasalla ryyditetyn voileivän.

Motivaatio ratkaisee
Mikkelin perusterveydenhuollossa työskentelevä Seija Kohvakka kertoo, että
ravitsemusterapialla ohjataan asiakkaita
ja asiakasryhmiä, joilla ruokavalio on
osa hoitoa. Käytännössä ravitsemuste-
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rapeutin vastaanotolle päästään hoitajan tai lääkärin tekemän hoidon tarpeen
arvioinnin kautta.
– Terveyteen, toimintakykyyn ja
liikkumiseen vaikuttava painonnousu
on yleisin syy saada lähete ravitsemusterapeutille, Kohvakka sanoo.
Ravitsemusterapeutille ei aina pääse kovin helposti.
– Tilanne vaihtelee paikkakunnittain.
Ravitsemusterapeutteja työskentelee
sairaaloissa ja isoissa terveyskeskuksissa. Suomessa on kuitenkin paljon
pieniä paikkakuntia, joissa perusterveydenhuollossa ei ravitsemusterapeutteja
ole lainkaan.
Joku hyötyy jo yhdestä terapiakäynnistä, kun taas toisen kanssa
parhaaseen lopputulokseen päästään
usean käynnin myötä.
– Ihmisen motivaatio ja sitoutuminen ovat aina avainasemassa silloin,
kun halutaan korjata ruokailutavat ja
–ajat optimaalisiksi, Kohvakka muistuttaa.
Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Pia Warvas, Jaakko Lagerstedt

Teemana terapiat

pekka Hyysalo
kuntoutuu Vasa Conceptilla
Turusta kajahtaa mielenkiintoisia uutisia.
pekka Hyysalo taustajoukkoineen avasi maksuttoman harjoittelutilan neurologisille kuntoutujille.
Suurin osa suomalaisista, ja erityisesti
aivovamma-asioita seuraavista, tuntee Pekka Hyysalon tarinan. Hyysalo
on vuonna 1990 syntynyt turkulainen
freestylehiihtäjä, joka kilpaili Big airissa,
Slopestylessa ja Half pipessa ja voitti
tukuittain mitaleita niin Suomessa kuin
maailmallakin.
Vuonna 2010 Pekka Hyysalo oli
Ylläksellä kuvaamassa lasketteluelokuvaa. Iltaa kohden sää huononi ja
kuvausryhmä alkoi panna siltä päivältä
pillejä pussiin. Pekka päätti, että vielä
yksi hyppy ja sitten päivä olisi pulkassa.
Tuulenpuuska kuitenkin tarttui Pekkaan
ja hän lensi yli alastulon, pyöri temppunsa yli, tuli sukset poikittain tasaisella
ja iskeytyi rajusti vasen takaraivo edellä
rinteeseen. Kypärä pelasti hengen,
mutta onnettomuuden seurauksena tuli
erittäin vaikea, korkeaenerginen aivovamma ja sen myötä neliraajahalvausta
vastaava tila. Kuin ihmeen kaupalla
mies selvisi ja olipa jopa uudelleen suksien päällä jo 11 kuukauden kuluttua
loukkaantumisestaan.

Kuntoutumaan pekan kanssa
Tänä päivänä Pekka Hyysalo kuvailee
pilke silmäkulmassa olevansa 191
senttiä pitkä ja tavattoman ryhdikäs
mies. Koska hän on kuudessa vuodessa kuntoutunut huimin harppauksin,
haluaa hän antaa toivoa myös muille
tapaturmaisen aivovamman tai aivoperäisen sairauden saaneille ihmisille.
Turkuun Linnankadulle on avautunut
tila, jossa kohderyhmään kuuluvat
ihmiset voivat treenata maksutta Pekan

Teemana TerapiaT

käyttämän Vasa Conceptin
oppien mukaan.
– Kuulin reilu vuosi sitten Vasa Consept –nimisestä
harjoitusmetodista. Se eroaa
perinteisestä fysioterapiasta erityisesti siinä, että Vasa
Conseptissa toistojen määrä on
huomattavasti suurempi. Emme
puhu muutamista toistoista,
vaan sadasta tai jopa muutamista sadoista jokaisella harjoittelukerralla, Pekka kertoo.
Vasa Conseptin on kehittänyt intialainen fysioterapeutti Rajul Vasa. Saadakseen
lisätietoja Pekka otti rohkeasti
yhteyttä Intiaan ja saikin sähköpostin ja Skypen kautta omat
harjoitteluohjeet.
– Sitten vain aloin treenata.
Harjoitteet eivät välttämättä sadoista toistoista huolimatta ihan
hirveää rääkkiä ole, mutta itse
tykkään tehdä kaiken täysillä.
Anja-äiti paljastaakin, että
ensimmäiset kuukaudet Pekka
oli rajujen harjoitusmäärien vuoksi
jatkuvasti polvet ja rystyset verillä ja
lihakset kipeinä.
– Parissa, kolmessa kuukaudessa
kivut hellittivät. On ollut ilo huomata,
miten harjoitteet ovat Pekkaa kehittäneet, Anja Hyysalo kertoo.
Pekka on samaa mieltä.
– Otan jatkuvasti huomattavia edistysaskeleita. Mielestäni Vasa Consept
on törkeän hyvä kuntoutusmuoto, sillä
tässä pääsee nopeasti nauttimaan
työnsä tuloksista.
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ei joogaa,
ei perinteistä fysioterapiaa
Jotkut Vasa Conseptin mukaiset
liikkeet muistuttavat toistojen määrää
lukuun ottamatta sekä perinteistä fysioterapiaa että joogaa. Joogasta Vasa
Consept eroaa myös siinä, että joogassa korostetaan henkistä hyvinvointia
ja rauhoittumista, kun Vasa Conseptissa puolestaan keskitytään aivojen
kuntouttamiseen ja hermoyhteyksien
uudelleenjärjestämiseen oikealla tavalla.

Harjoitteet tehdään lattialla, joten
Vasa Consept ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Tilaa on kuitenkin oltava
tarpeeksi.
– Totesimme tuttavani kanssa, että
ainoa tarvittava ”väline” on riittävän
suuri avoin tila. Tässä meillä nyt on sellainen. Unelmanani on, että saisimme
näitä aukeita tiloja muuallekin Suomeen ja ympäri maailmaa ja että Vasa
Consept levittäytyisi globaaliksi ilmiöksi,
Pekka selvittää.
Alkuun päästäkseen pitää Rajul
Vasalle lähettää englanniksi käännetty
sairauskertomus sekä tukku muita
tietoja, kuten videoita liikkumis- ja toimintakyvystä. Tarkat ohjeet tarvittavista
dokumenteista ja niiden lähettämisestä
saa Linnankadun harjoitustilasta sekä
Fightbackin nettisivuilta osoitteesta
www.fightback.fi. Rajul Vasa laatii
tietojen perusteella jokaiselle räätälöidyn harjoitusohjelman. Tämä on erittäin
tärkeää, sillä jokainen kuntoutuja on
yksilö, joten myös yksilöllinen ohjelma on avainasemassa. Lisäksi Vasa

”

antaa Skypen välityksellä ohjeita ja seuraa
edistymistä nyt alkuvaiheessa kahden viikon
välein. Myös Vasan
konsultaatio on maksutonta.
– Aivovamman jälkeen
aivot alkavat luonnostaan
korjata itse itseään ja muodostaa uusi
hermoyhteyksiä vanhojen, vaurioituneiden tilalle. Aivot pitää uudelleenohjelmoida antamaan lihaksille oikeita
käskyjä, jotta kehon liikuttaminen
suhteessa painovoimaan onnistuu
tasaisesti kehon kumpaakin puoliskoa käyttäen. Vasa Consept perustuu
aivojen plastisuuteen eli kykyyn oppia
uutta. Tärkeää on, miten uudelleenoppiminen tapahtuu, kertoo tilan toiminnasta vastaava fysioterapiaopiskelija
Jenna Polvi.
Alkuun pääsee noin sadalla toistolla
per liike. Pekan harjoitusohjelmaan
kuuluu tällä hetkellä 3 – 4 liikettä ja
toistoja hän tekee noin 500. Hän

En aio lopettaa yrittämistä,
Pekka painottaa.

”

harjoittelee aamuisin pari, kolme tuntia,
syö lounaan, lepää ja jatkaa harjoituksia iltapäivällä. Harjoitteita tehdään
kuutena päivänä viikossa.
– Jos kuusi päivää on kunnon tai
aikataulujen mukaan mahdoton tavoite,
suosittelen pyhittämään harjoituksille
edes yhden päivän viikossa ja tekemään silloin esimerkiksi 500 toistoa,
Pekka opastaa
Harjoittelutilalla ei ole vielä säännöllisiä aukioloaikoja. Tulevat aukioloajat
muotoutuvat kuntoutujien tarpeiden
mukaan. Ajoista ilmoitetaan mukaan
lähteville Facebook-ryhmän tai sähköpostin välityksellä.
– Harjoitustila perustuu siihen, ettei
kenenkään tarvitse aina harjoitella yksin
omissa oloissaan. Toistomäärät ovat
niin valtavia, että puurtamiseen kyllästyy jossakin vaiheessa. Toisten seura
motivoi ja auttaa jaksamaan, mikä edistää kuntoutumista, Jenna kertoo.
– Tavoitteenani on, että pääsisin
sellaiseen kuntoon kuin mitään onnettomuutta ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Olen joka tapauksessa tyytyväinen jokaiseen edistysaskeleeseen, joita
olen ottanut ja joita tulevaisuudessa
otan. En aio lopettaa yrittämistä, Pekka
painottaa.
Teksti ja kuvat: Pia Warvas
Aivovammaliiton toiminnanjohtaja tutustumassa Pekka Hyysalon harjoitustilaan.
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aivoruhje

harmittomasta pelitilanteesta
Vuonna 1988 syntynyt Samuli Kaivonurmi on tällä kaudella
Ykkösissä pelaavan jalkapallojoukkue FC KTp:n entinen hyökkääjä.
Hän sai aivoruhjeen vuosi sitten Veikkausliigan ottelussa.
– Olimme viime kesänä Ahvenanmaalla
pelaamassa IFK Mariehamnia vastaan.
Olin juuri tehnyt ensimmäisen maalin ja
minulla oli kova into päällä. Tavoittelin
pystypalloa, jolloin maalivahti törmäsi
minuun. Ehdin ajatella kaatuvani ja
niin kävikin: jalat lähtivät alta, kaaduin
maahan niska edellä ja niskani retkahti,
Samuli Kaivonurmi kertoo.
Joukkuekaverit kuvailivat, että tilanne näytti harmittomalta pelitilanteelta.
Samuli itsekin toteaa, että katsoessaan
tällin myöhemmin videolta, ei törmäys
näyttänyt pahalta tai vaaralliselta.
– Itse tilanteessa päässäni sumeni,
enkä heti kyennyt liikkumaan. Tunne
liikkumaan kykenemättömyydestä meni
nopeasti ohi ja nousin. En meinannut
pysyä pystyssä, kävelin päin tolppaa ja
hortoilin kentän laidalla. Oli paha, etova
olo ja oli pakko päästä istumaan, hän
kuvailee ensitunnelmiaan.
Kun istuessa olo helpottui, meni
hän takaisin kentälle.
– En pystynyt pelaamaan. Etoi, en
nähnyt kunnolla ja ihmettelin, että mitä
minulla on oikein tapahtumassa. Minut
otettiin pois pelistä.
Oireet jatkuivat.
– Oli pahoinvointia, tasapainohäiriöitä, näkö ei tarkentunut kunnolla esimerkiksi käynnykkään, päässä pyöri ja
olo oli sekava. Se tuntui kummalliselta,
sillä olin lukemattomia kertoja kaatunut
pelin tiimellyksessä ja jopa samalla tavallakin tai saanut tällin päähän, mutta
koskaan ei ollut käynyt kuinkaan.
Joukkue suuntasi Maarianhaminas-
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Samuli Kaivonurmi
kuvailee, että jalkapallo
on perinteinen laji, joka
uudistuu hitaasti. Hän
uskoo, että jos jalkapallon
suurmaiden pelaajat alkavat
käyttää suojuksia, yleistyvät
ne muuallakin. – Luulen,
että ”kypärät” yleistyvät jatkossa, sillä yksikin vamma
on liikaa.
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ta laivalla kohti kotikontuja. Omituinen
”krapulainen” olo jatkui, ja seuraavaksi
nousi korkea kuume ja alkoi kova
oksentelu.
– Ajattelin, että olin saanut laivan
buffetista jonkun pöpön.

aivotärähdysepäily
tarkentui aivoruhjeeksi
Parin päivän jälkeen mies meni lääkäriin.
– Kuvailin lääkärille, että oloni on
kuin olisin pahassa krapulassa. Lääkäri
teki testejään, eivätkä silmäni pysyneet
mukana. Päänsärky oli hirveä ja energiani oli aivan loppu.
Samulilla epäiltiin aivotärähdystä ja
hän sai ohjeeksi huilata loppuviikon.
– Huilattuani muutaman päivän
menin leipätöihini. Toimin rakennusalalla työnjohtotehtävissä. Kun töissä
kumarruin tai nostin jotakin, meinasin
pyörtyä. Lähdin uudelleen lääkäriin.
Magneettikuvat paljastivat aivoruhjeen. Lääkäri passitti sairauslomalle ja
painotti, ettei mitään saa nostella.
– Olisi pitänyt mennä lääkäriin heti,
mutta en osannut ajatella, että mitätön
kaatuminen voisi aiheuttaa tällaista.
Meillä ei ollut vieraspelissä omaa lääkäriä mukana. Jos olisi ollut, olisi hän
varmasti minua paremmin heti nähnyt,
että missä mennään. Sitä on toki turha
jossitella, sillä edes liuta lääkäreitä ei
olisi kyennyt kaatumistani ennakolta
estämään.

Oireet kiusana kuukausia
Kaivonurmi oli pelikentiltä pois viisi kuukautta. Urheilijanuorukainen yritti pitää
kuntoaan yllä pakkolevon aikana.
– Meni kuitenkin neljä kuukautta,
ennen kuin pystyin edes pyörää polkemaan ilman, että olisi tullut etova olo.
Jatkuva migreeni kesti kaksi kuukautta.
Lyhyen sairausloman jälkeen jaksoin
tehdä raksalla työni, mutta työpäivän
jälkeen makasin loppuvuorokauden
pimeässä huoneessa.
Syksyllä, kun KTP taisteli Veikkausliigapaikastaan, hyökkääjä palasi
kokoonpanoon.
– Koska en ollut juurikaan pystynyt
treenaamaan, menin peleihin lähes
kylmiltään. Aika hurjaahan se oli ja
hankalaa. Melkoista jojoilua. Kävin kokeilemassa, sen jälkeen oli pari päivää
huono olo. Alitajunnassani pyöri, että
onkohan kaikki kunnossa, kun olen
ollut näin pitkään pois.
Kauden jälkeen Samuli lopetti aktiiviuransa.
– Työkuviot alkoivat olla sellaiset,
että aika ei oikein riittänyt enää urheiluun. En suoranaisesti liitä lopettamispäätöstäni saamani tälliin, mutta aika ja
energia eivät enää riittäneet molempiin.
Samuli kertoo, ettei ollut osannut
ajatella, miten aivojen vamma vaikuttaa
koko kehoon – ja miten helposti sellainen voi tulla.
– Jalkapallossa tulee päähän tällejä
ja pelissä törmäillään ja kaatuillaan,

Samuli Kaivonurmi pelasi loppukauden
pantamainen ”jalkapallokypärä” päässään.

mutta en ollut ikinä tullut ajatelleeksikaan, että jotakin paria mustelmaa
vakavampaa voisi sattua. En myöskään
tiennyt, miten kokonaisvaltaisesti päähän kohdistunut isku vaikuttaa koko
kehoon. Itselläni näköhäiriöt ja ankarat
päänsäryt olivat suurimmat haitat, ja ne
kestivät kyllä pitkään!
Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Lukijaraadin sananen
Mielenkiintoisimman artikkelin tittelistä
kisasivat entisen vangin sopeutumistarina
kaidalla tiellä kulkemiseen ja aivovamman
saaneen Atte Nikulan haastattelu. Viime
metreillä Nikulan kuntoutumiskertomus kiri
ohi ja tuli valituksi mielenkiintoisimmaksi
artikkeliksi.
Kamppailua mielenkiintoisimmasta
vakiopalstasta kävivät pääkirjoitus ja Terapiatarinoita. Terapiatarinoita veti tällä kertaa
pidemmän korren.
Myös yhdistysosion parhaasta jutusta
kisattiin kiivaasti. Loppusuoralla Aivovammautuneen talouden tasapaino –juttu kiilasi

kärkeen jättäen Vertaistukioppia hankkimassa
–jutun hopealle.
Lukijaraatiin yhteystietonsa jättäneiden
kesken arvotun palkkion nappasi tällä kertaa
Kalle Viittala. Onnea voittajalle!
Vastaathan jälleen lukijaraatiin Aivovammaliiton nettisivuilla!

Teksti: Pia Warvas
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LUKiJaraaTi

panosta parisuhteeseen
Vakava sairastuminen tai vammautuminen
voi olla haaste parisuhteelle. pariterapiasta
saa eväitä myös massiivisten elämänmuutosten vuoksi horjuvaksi muuttuneen
suhteen raiteille saattamiseksi.
apua kannattaa hakea hyvissä ajoin,
eikä sitkeästi purra hammasta vielä
silloinkin, kun solmut alkavat olla liian
kireitä omin voimin avattaviksi.

Heidi Valasti pitää syksyllä
maksuttoman workshopin
aivovammautuneiden puolisoille. Lue lisää tämän lehden
tapahtumakalenterisivulta ja
ilmoittaudu mukaan!

– Pariterapiassa tutkitaan, että mitä elämässä ja parisuhteessa tapahtuu tässä
ja nyt. Istuntojen aikana käydään läpi,
minkälaiset vuorovaikutustavat toimivat
ja minkälaiset eivät. Lisäksi pureudutaan siihen, mistä osapuolten kehityshistorian vaiheesta käyttäytymismallit
ja suhteessa olemisen mallit juontavat
juurensa, opastaa pariterapeutti Heidi
Valasti.
Pariterapia aloitetaan yleensä
yhteiskäynnillä. Seuraavaksi kumpikin
osapuoli käy yhdestä kerrasta muutamaan käyntiin yksin. Sitten jatketaan
yhdessä. Myös traumaterapeutin
koulutuksen saanut Valasti kertoo, että
työstämättömät ja läpikäymättömät asiat iskevät jossakin vaiheessa parisuh-

Teemana TerapiaT

teeseen niin hyvässä kuin pahassakin.
– On tärkeää, että kummankin
osapuolen subjektiivinen kokemus
tulee kuulluksi. Joskus yksilökäynneillä
paljastuu salaisuuksia, joita omalle puolisolle ei ole uskallettu kertoa; on pelätty
että loukkaa tai tuottaa pettymyksen
- että toinen hylkää. Ellei vaiettuja ja
vaikeitakin asioita käsitellä, voivat ne
toimia sekä pariterapian että suhteen
jatkumisen esteinä.

Hakeudu ajoissa
Pariterapiassa luodaan tavoitteet,
joiden eteen halutaan työskennellä. Jos
kriisi on kova tai pariskunta tulee terapiaan vasta, kun tilanne on jo pahasti
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eskaloitunut, eivät tavoitteet aina ole
selviä.
– Suomalainen sisu voi olla esteenä
terapiaan hakeutumiselle. Ei haluta liata
omaa pesää ja ajatellaan viimeiseen
asti, että kyllä tästä omin voimin selvitään. Avun hakeminen koetaan ikään
kuin heikkoudeksi.
Valasti huomauttaa, ettei sellaista
pariterapeuttia olekaan, joka taikasauvaa heilauttamalla pelastaisi suhteen
kuin suhteen. Sen sijaan silloin, kun
pariskunnilla on aitoa halua, terapeutti
voi ohjata ja auttaa pariskuntia uudenlaiseen avoimuuteen. Kun uskalletaan
purkaa turhat puolustusmekanismit ja
uskalletaan avautua empatialle, ymmärrykselle ja toisen kunnioittamiselle, voi
huonoonkin jamaan mennyt parisuhde
puhjeta uudelleen kukkaan.
– Kriisitilanteissa isketään yleensä toisen heikoimpaan kohtaan. Jos
esimerkiksi aivovammautunut puoliso ei
ole päivän aikana saanut tyhjennettyä
astianpesukonetta, voi puoliso kiukuspäissään turhautua ja sättiä toista
kovin sanoin laiskaksi, vaikka tietäisikin sisimmässään saamattomuuden
johtuvan vamman mukanaan tuomasta
aloitekyvyttömyydestä.
Valasti kertoo, että pariterapiaan ei
aina hakeuduta suhteen kipinän ylläpitämistä tai parantamista varten, vaan
se voi olla myös eroterapiaa. Erosta on
jo sovittu, mutta terapiasta halutaan
tukea tulevaan prosessiin ja eron jälkei-

seen vanhemmuuteen.
– On muistettava, että ero ei tarkoita epäonnistumista. Parisuhteissa ei ole
yhtä ainoaa oikeata vaihtoehtoa, joten
ulkopuolinen ei voi määritellä, mikä
on oikea syy erota, milloin on oikea
aika erota tai milloin voi ottaa uuden
kumppanin.

Pue tunteesi sanoiksi
Kun puoliso saa aivovamman, menevät alussa kaikki voimat pelkoon, että
kuoleeko oma rakas. Ihminen voi olla
niin turta, ettei omia tunteita kykene
käsittämään. Kun eloon jääminen alkaa
näyttää selvältä ja siirrytään kuntoutumisvaiheeseen, alkaa ilo hiipiä mieleen
– iloitaan, että tänään hän katsoi silmiin,
meillä on edelleen tämä yhteys.
– Alun kuntoutumisvaiheen tunteet
ovat usein valtavan kauniita, tulvillaan
toivoa ja iloa.
Valasti muistuttaa, että päästäkseen
eroon alun turtuneisuudesta ja pelosta,
pitää suostua jakamaan pelkonsa ja
menettämisen kauhun.
Terve osapuoli voi myös tuntea
syyllisyyttä ja jopa häpeää. Syyllisyyttä
tunnetaan erityisesti silloin, jos on itse
aiheuttanut onnettomuuden. Onnettomuuteen täysin osatonkin helposti
jossittelee, että minun olisi pitänyt
toimia näin, tai en olisi saanut tehdä
niin. Häpeä hiipii erityisesti sellaisen
mieleen, jolle kauniit kulissit ovat olleet
tärkeitä: hävetään, että toinen onkin
nyt vammainen - ihminen, joka näyttää toisenlaiselta, kenties kuolaa ja on
pyörätuolissa.
– Sekä syyllisyys että häpeä ovat
tunteina tabuja, niistä ei puhuta, mutta
ne kalvavat sisintä.
Jos ihmisen luonne muuttuu
vammautumisen myötä selkeästi,
esimerkiksi puheliaasta tulee alakuloinen ja vetäytyvä, suree lähimmäinen
ihmistä, jota ei enää ole. Sureminen on
normaalia ja sille on annettava aikaa.
Menetyksen sureminen on tervettä ja
luonnollista, mutta siihen loputtomiin
jumittuminen ei. Surusta pitää uskaltaa
päästää irti.
Aivovammoissa haasteellista on
myös se, että suru voi tulla perheeseen
eri aikaan. Puolison surutyö alkaa siitä
hetkestä, kun toinen joutuu onnettomuuteen. Aivovammautuneella osapuolella, etenkin jos hänellä on alussa
oiretiedostamattomuutta, suru voi alkaa
vasta siinä vaiheessa, kun toinen on jo

alkanut kivuta murheen alhosta ylös.
On rankkaa, jos parisuhteen osapuolet
ovat surullisia eri aikoihin jopa usean
vuoden ajan. Surua ei pidä sekoittaa
masennukseen, vaikka joskus mielialalääkkeistä voikin olla apua. Tärkeintä on
kuitenkin saada puheapua ja uskaltaa
surra. Myös vihan tunne on normaalia.
Tunteiden tunnistaminen, hyväksyminen ja työstäminen ovat tärkeitä.

Sisäinen puhe tärkeää
Elämä on suurimmaksi osaksi arkea,
joten on tärkeää saada arki toimivaksi.
Jos vammautunut on kotona ja toinen
työssä käynnin myötä vastaa taloudellisista seikoista ja lisäksi tekee suurimman osan kotitöistä, hän kuormittuu ja
turhautuu ennen pitkää. Vammautuneenkin on voimiensa mukaan kannettava kortensa kekoon talon askareissa.
Puolison ei kuitenkaan kuulu olla
kuntouttaja, joten apua arjen pyörittämiseen voi saada esimerkiksi toimintaterapiasta. Valasti muistuttaa, että
henkilökohtaisia avustajia käytetään
aivovammakentällä aivan liian vähän ja
että sellaisesta voisi monessa tapauksessa olla hyötyä. On myös opeteltava
hyväksymään, ettei kaiken tarvitse
olla täydellistä: on opittava, ettei ole
maailmanloppu, jos joskus tiskialtaassa
on astioita tai vanhat sanomalehdet
odottavat eteisen nurkassa lehtiroskikseen viemistä päivän, pari.
– Pettymyksen sietämistä kannattaa
harjoitella. Jokainen voi opetella kestämään omia tunteitaan. On muistettava
ikivanha tosiasia, että vain itseään ja
omaa suhtautumistaan voi muuttaa,
mutta ei toista ihmistä.
Pessimisti ei pety, sanotaan. Osin
tämä pitääkin paikkansa.
– Kannattaa olla odottamatta liikaa.
Kun ei odota liikoja, ei pety, vaikka iltasella ne astiat olisivatkin yhä astianpesukoneessa. Kannattaa opetella kertomaan itselleen, että ok, astianpesukone
on tyhjäämättä, minäpä tässä tyhjään
sen. Positiivinen asennoituminen vie
paljon vähemmän psyykkistä energiaa
kuin harmittelu, että taas minun on
pakko tehdä tämäkin työ.

Muista, että olet puoliso
Valasti painottaa, että roolit ovat
tärkeitä. On muistettava, että molemmat ovat puolisoita. Toinen ei ole vain
kuntouttaja tai omaishoitaja, eikä toinen
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ole vain vammautunut ihminen. Molemmat ovat puolisoita ja molempien pitää
tukea toistaan puolisoroolissa.
– Läheisyyttä ja seksuaalisuutta
voi olla tarpeen harjoitella uudelleen
aivovamman jälkeen. Jos toinen on
aivovamman myötä väsynyt, ei seksi
tule ensimmäisenä mieleen. Ihmisen
perustarpeita ovat syöminen, juominen
ja nukkuminen. On pohdittava, että
mikä oli esimerkiksi yhdynnän rooli
ennen vammautumista ja mietittävä
tarvittaessa muita keinoja toteuttaa
seksuaalisuuttaan. Pariskunnat voivat
löytää uudenlaisen lämmön ja läheisyyden, kun antavat itselleen luvan
ja mahdollisuuden siihen. Fyysisen ja
emotionaalisen läheisyyden uudelleen
rakentuminen on tärkeää seksuaalisen
halun potentiaalin kannalta.
Valasti valaa toivoa myös heille,
jotka haluavat parisuhteen, mutta eivät
ole sopivaa kumppania löytäneet.
– On itsekin oltava aktiivinen ja
luotava kontakteja: mietittävä, että miten hoidan oman vastuuni ja osuuteni
pariutumisrituaalissa. Parisuhteessahan
on nimenomaan kaksi ihmistä, joista
molemmat muodostavat suhteesta 50
%
Valasti kertoo, että hän törmää silloin tällöin uhripuheeseen. Uhripuheen
ja uhriutumiskokemuksen taustalla
on usein se, ettei ole surrut tarpeeksi
omaa onnettomuuttaan toipumisprosessinsa aikana. Minäkuva voi vääristyä
myös silloin, jos on joutunut liiaksi pärjäämään yksin ja on jäänyt ilman tukea
tai jos on itse vetäytynyt yksinäisyyteen.
Aivovamman saanut harmittelee,
että en kelpaa kenellekään, kun olen
tällainen, eihän vammautunutta kukaan
huoli. Näin ei asia kuitenkaan ole. Vaikka parisuhteita päättyykin aivovamman
myötä, on Valastilla hyviäkin uutisia
vamman saaneille.
– Vamman jälkeen syntyvä parisuhde on samalla linjalla vammattomien
parisuhteen kanssa, sillä vamman
jälkeen löydetyllä kumppanilla ei ole
vertailukohtaa siihen, minkälainen
vammautunut ihminen oli aikaisemmin.
Hän rakastuu juuri siihen yksilöön, joka
parisuhteen toinen osapuoli on juuri
sillä hetkellä. Aivovamman saaneen
kannattaa vahvistaa omaa minäkuvaansa, eikä ajatella itseään aivovammaisena parisuhteen osapuolena, vaan
ainoastaan parisuhteen osapuolena.
Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Teemana terapiat

polkupyörämatka
päättyi aivovammaan

Kampanjakasvona toiminut Tarja Holopainen sai runsaasti julkisuutta useissa eri lehdissä, radiokanavilla ja televisioyhtiöiden nettisivuilla. Kuvassa mukana Kirsi maunula
invalidiliiton viestinnästä.

Elettiin elokuun loppupuolta vuonna
2012, kun kuopiolainen kauppaopiston
opettaja Tarja Holopainen oli tulossa
töistä polkupyörällä. Tuona iltapäivänä
kesken vauhdikkaan matkan etupyörä
osui kadussa olleeseen kuoppaan. Holopainen sinkoutui satulasta ja päättyi
asfaltille. Siitä matka jatkui kodin sijaan
teho-osastolle ambulanssilla. Hänellä
ei ollut kohtalokkaana päivänä pyöräilykypärää.
Muistista on pyyhkiytynyt lähes
kokonaan muutama viikko ennen ja jälkeen onnettomuuden. Sairaalassa diagnosoitiin tapaturmainen aivovamma.
– Minulla oli kypärättömyyteen mielestäni tukku hyviä syitä: matka oli lyhyt,
koskaan ei ollut mitään tapahtunut ja
kypärä oli ruma, epänaisellinen ja kampauskin sellaisen käyttämisestä kärsisi.

Kävikin ilmi, että kampaus kärsi huomattavasti enemmän juuri päinvastaisesta syystä eli siitä, etten ollut kypärää
päähäni pukenut, Holopainen toteaa.
Työstään suuresti nauttinut Tarja ei malttanut odottaa, että pääsisi
sairausloman jälkeen takaisin töihin.
Aivovamman jälkitilan oireet kuitenkin
estivät sen, ja lopulta vasta viidenkympin tienoilla ollut nainen joutui jäämään
sairauseläkkeelle.
– Minulta meni 1,5 vuotta, että edes
kykenin sanomaan, että minulla on
aivovamma. Vielä kauemmin kului, että
saatoin sanoa ääneen sen kauhean
e-sanan – eläkeläinen.
Rankinta oli hyväksyä, ettei vanhaan ammattiin ollut paluuta, eikä
uudelleenkoulutuskaan ollut mahdol-
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Tilaisuuden suojelijana toimi ja sen avasi
valtiovarainministeri alexander Stubb.

lista. Toimeliaana ja aikaansaavana
tunnetun naisen aloitekyky kärsi, eikä
hän suoriudu askareista samaan malliin
kuin ennen aivovammaa.
– Aiemmin erittäin aktiivista elämää
viettäneenä minulle oli raskasta hyväksyä, että voin tehdä päivässä vain asian
tai pari. Voin käydä kahvilla ystävän
kanssa, mutta samana päivänä en
muuta jaksa, Holopainen kertoo.
Tarja kuvailee, että erityisesti ensimmäinen vuosi vammautumisen jälkeen
oli sanoinkuvaamattoman kamala.
Nyt ilo on kuitenkin voittanut, vaikka
jokapäiväistä elämää vaikeuttavat oireet
ovat jääneet. Elämää rikastuttavat tuore
rakkaus, ystävät ja vertaistuki, jota hän

saa Itä-Suomen aivovammayhdistyksen toiminnasta.
– Haluan muistuttaa, että kypärä
kannattaa pukea päähän, vaikka matka
olisi lyhyt ja reitti tuttu. Meillä ei ole
kuin yksi pää. Ajelethan sinäkin fiksusti
fillarilla!

Fiksusti kypärässä
Vain noin 40 % pyöräilijöistä käyttää pyöräilykypärää. Tunnollisimpia
kypäränkäyttäjiä ovat alle kouluikäiset
ja työmatkapyöräilijät. Kaupunkilainen
pukee kypärän päähänsä maaseudulla
asuvaa yleisemmin. Kaikkein harvimmin
päänsä suojaa teini-ikäinen polkija.
Useat tutkimustulokset osoittavat
(kts. esim. Liikenneturvan selvityksiä
4/2015, Timo Lajunen, Jyrki Kaistinen
ja Igor Radun), että kunnolla kiinnitetty
kypärä suojaa tehokkaasti vakavilta
aivovammoilta ja auttaa ehkäisemään
lievempiäkin vaurioita. Valtaosa pyöräilyvammoista syntyy, kun kaatuessaan
iskee päänsä katuun. Pyöräilykypärän
käyttö vähentää onnettomuustilanteissa kuolemanriskiä yli 70 prosentilla ja aivovammariskiä noin 90
prosentilla.
Onnettomuuksien tutkintalautakunnan mukaan vuosina 2005–2012 kuoli
189 pyöräilijää. Menehtyneistä 152 ei
käyttänyt kypärää lainkaan. Pyöräilyonnettomuuksissa kuoli vain 30 sellaista
polkijaa, jolla kypärä oli asianmukaisesti

pyöräilyriehan juonsi
Tero Karhu.

kiinnitettynä. Lopuilla menehtyneistä
kypärästä oli remmi
auki tai kypäränkäyttötietoa ei ole
tilastoitu. Kypärä on
myös kiinnitettävä
huolellisesti, sillä
auki oleva kypärä
joko lentää päästä
onnettomuudesta tai on väärässä asennossa, jolloin se ei suojaa
toivotulla tavalla. Suurin osa polkupyöräonnettomuuksissa tapahtuneista
kuolemantapauksista aiheutuu päähän
kohdistuneen iskun aiheuttamasta
aivovammasta. Pyöräilyonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain noin 30
000. Heistä valtaosa on saanut iskuja
päähänsä.

Fiksusti fillarilla
Tapaturmapäivää vietettiin tänä vuonna
perjantaina 13.5.2016. Aivovammaliitto ry, Helsingin poliisilaitos, Helsingin Polkupyöräilijät ry, Invalidiliitto ry,
Liikenneturva, Suomen pyöräilyunioni
ry, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta
VAU ry, TATU ry ja Vakuutuskuntoutus
VKK ry järjestivät Helsingissä Kansa-
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Tilaisuudessa sai testailla monenlaisia
erikoispyöriä.

laistorilla ja Töölönlahden ympäristössä
Fiksusti fillarilla -haastetapahtuman.
Töölönlahden ympäriajoon on haastettu eri toimijoita leikkimieliseen joukkuekilpailuun. Kansalaistorilla jokainen
sai tarkistuttaa oman fillarinsa kunnon,
kuunnella letkeää pyöräilymusiikkia
tai jutella järjestäjätahojen edustajien
kanssa. Sää suosi, ja sekä torilla että
rasteilla oltiin iloisesti ja fiksusti – fillarilla
ja ilman.
Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Terapiatarinoita

Puhumisen
lahja
“Tuolla ihmisellä on sitten puhumisen lahja”, sanoo joku
meidän Rämäpäiden ryhmästä kuunnellessamme Peurungan toimintaterapeutin selostusta apuvälineistä. Totta
olikin, että hänen sananmuodostuksensa oli jouhevaa ja
puhe kaiken kaikkiaan soljuvaa, sekä artikulointi huolellista. Puhe kuin pulppusi ja tulvi hänen suustaan, jolloin sitä
oli todella nautinnollista kuunnella.
Koska aistiesteisenä puheessani on vikaa, ulosannin
merkitys kohdallani on suuri. Aivovammastani johtuen
sanojen muodostaminen on työlästä ja väärinymmärretyksi
tulemisen riski on aina olemassa; näin on aina vähänkin
huolimattomasti artikuloidessani. Pitemmässä ja paljon selitystä vaativissa lauseissa ulosantini nopeutuu ja puuroutuu, eikä kuulija tahdo saada siitä mitään selvää. Olenkin
alkanut varoa pitkien virkkeiden muodostamista tämän
tietäen. Lyhyesti ja ytimekkäästi, tällä tavoin saan sanomani ymmärretyksi.
Puhe on kuitenkin tärkeää, ilmaiseehan ihminen
yleensä sen avulla haluamiaan asioita ja ajatuksia.
Äänenpainolla ja -voimakkuudella on väliä ajatuksien ulosantiin. Kun puheeni aivovamman seurauksena tulee kuin
magneettinauhalta, johtuen hyytymistä hermoradoissa jotka vaikuttavat suun alueen lihaksistoon, minun on puheella
mahdotonta ilmaista kaikkea haluamaani. Myös tunteiden
ilmaisu on erittäin haastavaa, perustuuhan tunteiden
näyttäminen paljolti pieniin naaman lihasten liikeisiin. Minä
vaan istun pyörätuolissani ja puhun kuin nauhuri.
Kateellisena toisten ihmisten soljuvaa puhetta tietysti
kuuntelen, sillä korvissani ei ole sellaista vikaa, mikä estäisi kuuntelemisen. Kun oma puhe on mitä on, sitä tervettä
puhetta tarkkaillessa panee merkille kaikki ulosantiin liitty-

tarinaterapiat
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vät pienetkin yksityiskohdat: äänenvoimakkuus yleensä,
artikulointi ja tapa jolla suoltaa ulosannettavaa tekstiä eli
kaiken kaikkiaan puheen väriä.
Puheeni parantamiseksi toimintaterapeutti ehdotti
sanelukonetta. Yllätys oli suuri kun puhetta koneesta kuunnellessa se muuttui selkokielisemmäksi, sillä täytyihän
koneen mikrofoniin puhua hitaammin ja artikuloida huolellisesti. Sanelukoneella kuntouttamisesta tulikin jokapäiväinen rutiinitoimenpide kohdallani.
Tämä digitaalinen sanelukone on osoittautunut myös
oivaksi kirjoittamisen apuvälineeksi. Voihan koneen avulla
tavallaan kaapata sanoja talteen ja myöhemmin käyttää
kirjoittamisen muistiinpanoina. Näin tästä puheen kuntoutuksesta on muodostunut minulle voimavara, jota yritän
parhaani mukaan käyttää kirjoittamalla mahdollisimman
paljon (ja hitaasti) näitä TERAPIATARINOTA.
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Martti Isola

Aivovammaliitto ry Toimintakalenteri 2016
Toukokuu

Syyskuu

31.5. – 2.6. PääFest

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

Kesäkuu
6. – 10.6.
10.6.
13.6.

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

Elokuu
8. – 12.8.
8.-12.8.
19.8.
26.8.
26.8.
28.8.

Väsyvyyskurssi vammautuneelle henkilölle tai vammautuneelle henkilölle ja hänen läheiselleen
Nuorten kurssi yhteistyössä TATU ry:n kanssa
Aivovammaliiton hallitus
Aivoituksen 3 aineistopäivä, teemana Vauvasta vaariin
mennessä haku 7.-11.11. pidettävälle mindfulness-kurssille vammautuneille
Lasten liikennepäivä

Sopeutumisvalmennuskurssit
• Perhekurssi vammautuneelle henkilölle ja
hänen perheelleen 6. – 10.6.2016
Piispala, Kannonkoski. Hakuaika päättynyt.
• Väsyvyyskurssi vammautuneelle henkilölle tai
vammautuneelle henkilölle ja hänen läheiselleen 8. – 12.8.2016
Piispala, Kannonkoski. Hakuaika päättynyt.
• Peruskurssi vammautuneelle henkilölle tai
vammautuneelle henkilölle ja hänen läheiselleen 12. – 16.9.2016
Koivupuisto, Ylöjärvi. Haku ma 13.6.2016 mennessä
• Mindfulness-kurssi vammautuneille 7.-11.11.2016
Piispala, Kannonkoski. Haku pe 26.8.2016 mennessä
• Nuorten kurssi 8.-12.8.2016.  
Yhteistyössä Tatu ry:n kanssa. Haku 10.6.2016 mennessä

Seksuaalisuudesta ja parisuhteen dynamiikoista!
Workshoppi aivovammaisen puolisoille. Alustuksia teemoista
sekä kokemuksellisia harjoituksia yhdessä toisten kanssa.

Lokakuu
21.10.
21. – 22.
22.10.

Aivovammaliiton hallitus
Liittopäivät
Syysliittokokous

Marraskuu
7.-11.11.
11.11.
Vko 46
18.11.

Mindfulness-kurssi vammautuneille
Aivoituksen 4 aineistopäivä, teemana Päihteet
(14. – 20.11.) Aivovammaviikko
Aivovammaliiton hallitus

Joulukuu
Vko 50 Aivoitus 4 ilmestyy
16.12. Aivovammaliiton hallitus

Voimaa vertaisuudesta -lomat
Tuetut lomat
• Kuortaneen Urheiluopisto
(Kuortane) la-to 2.-7.7.2016, lapsiperheille
• Eläkeliitto ry/Lehmirannan lomakeskus
(Salo) ma-la 3.-8.10.2016, omatoimisille aikuisille
Soluku-lomat
• Yyterin Kylpylähotelli,
Pori, 5.6. -10.6.2016 Perheloma.
• Vuokatin Urheiluopisto,
Vuokatti, 11.6.-16.6.2016 Aikuisten loma,
• Mantan luontopalvelut, Möhkö.
15.8. - 21.8.2016 (haku 15.5.2015 mennessä) Aikuisten loma
22.8. - 27.8.2016 (haku 22.5.2015 mennessä) Aikuisten loma
• Kylpylähotelli Rauhalahti,
Kuopio, 23.10-28.10.2016 Perheloma.
Tuetuille lomille ja soluku-lomille haku 3 kk
ennen loman alkua www.mtlh.fi

Pariterapeutti Heidi Valasti tarjoaa maksuttoman tilaisuuden
aivovammautuneiden ihmisten puolisoille Helsingissä ensi
syksynä. Mukaan mahtuu 10 – 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Aika: la 8.10.2016 klo 10 – 16
Paikka: Heidi Valastin vastaanottotilat,
Mannerheimintie 79, Helsinki
Ilmoittautumiset: sähköpostitse
heidi.valasti@hahmoterapia.net
22.9.2016 mennessä
Tervetuloa!
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Arvoisa aivovammayhdistyksen jäsen!
Tämä on Aivovammaliiton yhdistysten jäsenille suunnattu kysely. Tarkoituksena on kartoittaa kokemuksianne, mielipiteitänne ja tarpeitanne paikallisyhdistysten ja Aivovammaliiton toiminnasta. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, luottamuksellista ja täysin anonyymia. Jos jokin kohta tuntuu
hankalalta, voi jättää sen väliin ja antaa palautetta kyselyn lopussa. Vastauksianne hyödynnetään
Aivovammaliiton ja jäsenyhdistysten toiminnan kehittämisessä. Jokainen vastaus on arvokas!
Vastaa kyselyyn mieluiten verkossa osoitteessa:
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/jasenkysely/
Jos tämä ei ole mahdollista, voit täyttää myös alla olevan paperisen version ja lähettää sen postitse.
Postimaksu on maksettu puolestasi.
KIITOS PALJON
VASTAUKSISTA
Vastaa kyselyyn 23.6.2016 mennessä.

SI!

TAUSTATIEDOT
1. Sukupuoli
 Mies
 Nainen
2. Syntymävuosi ____________ (esim. 1982)
3. Rooli aivovammayhdistyksessä
 Yhdistysaktiivi tai muu toiminnan järjestäjä
		 (esim. hallituksen jäsen, toimintaryhmän vetäjä,
		 vertu, koko)
 Aktiivinen osallistuja (melkein joka tapaamisessa)
 Satunnainen osallistuja (tilanteen ja tarpeen mukaan)
 ”Rivijäsen” (esim. seuraan tiedotusta, luen jäsenlehteä)
 Jokin muu, mikä?
4. Mihin yhdistykseen kuulut?
Valitse alla olevista vaihtoehdoista:
 Aivovammayhdistys ry (pääkaupunkiseutu,
		 Hyvinkää, Tampere)
 Itä-Suomen aivovammayhdistys ry
 Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry
 Keski-Suomen aivovammayhdistys ry
 Kymenlaakson aivovammayhdistys ry
 Oulun seudun aivovammayhdistys ry
 Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry
 Satakunnan aivovammayhdistys ry
 Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry
 En tiedä
5. Milloin olet liittynyt kyseisen yhdistyksen jäseneksi?
 olen uusi jäsen
 noin 1-5 vuoden sisällä
 noin 5-10 vuotta sitten
 noin 10-15 vuotta sitten
 yli 15 vuotta sitten
6. Oletko itse?
 vammautunut
 läheinen
 av-ammattilainen
 jokin muu, mikä?

Vastaa seuraaviin kysymyksiin 7. ja 8.,
jos olet vammautunut:
7. Milloin vammauduit?
_______________ (yksi tai useampi vuosiluku, esim. 1982)
8. Miten vammauduit?
Merkitse rasti ja täydennä sopiviin kohtiin:
 Liikennetapaturmassa
		  jalankulkijana
		  autolla
		  pyörällä
		  moottoripyörällä tai mopolla
		  jollain muulla, millä? ______________________
 Työtapaturmassa
		  kaatuminen
		  putoaminen
		  isku
 Vapaa-ajan tapaturmassa/harrastuksessa,
minkälaisessa? ______________________________
 Urheilutapaturmassa
		  Missä lajissa? ___________________________
 Väkivaltatilanteessa
 Muu, mikä? _________________________________

TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN JA SEN MERKITYS
9. Mikä on Sinulle mieluisin tapa saada tietoa yhdistyksen / toimintaryhmän tapaamisista ja toiminnasta?
Valitse yksi tai useampi alla olevista vaihtoehdoista:
 jäsenkirjeet
 sähköposti
 lehtien ilmoituspalsta
 yhdistyksen nettisivut
 Aivovammaliiton nettisivut
 Facebook
 tekstiviestit
 puhelinsoitot
 jokin muu, mikä? _____________________________

10. Millaiseen toimintaan olet osallistunut yhdistyksessäsi
tai toimintaryhmässäsi?
Valitse yksi tai useampi alla olevista vaihtoehdoista:
 suljetun vertaisryhmän tapaamisiin
 viikoittaisiin/kuukausittaisiin jäsentapaamisiin
 luennoille (tms. yleisötilaisuuksiin)
 liikuntaryhmän tapaamisiin (esim. keilaus, sähly, uinti)
 muihin yhteisiin tapaamisiin kaupungilla (esim. teatteri,
kirpputori)
 luontoretkille
 pikkujouluihin, vuosijuhliin tms.
 yhdistyksesi järjestämille matkoille, risteilyille tms.
 Aivovammaliiton järjestämiin tapahtumiin/koulutuksiin
(esim. Liittopäivät)
 johonkin muuhun, mihin? _______________________
 en mihinkään
Halutessasi voit kirjoittaa tähän kohtaan, millaisesta
toiminnasta olet nauttinut eniten. Lisäksi voit esittää
toiveita, millaiseen toimintaa haluaisit osallistua.

11. Mikä on Sinulle tärkeintä aivovammayhdistyksesi tai
toimintaryhmäsi tapaamisissa?
Valitse yksi tai useampi alla olevista vaihtoehdoista:
 samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten tapaaminen (vertaisuus)
 uusiin ihmisiin tutustuminen ja ystävystyminen
 huumori, yhdessä nauraminen
 se, että saa olla sellainen kuin on
 mielekäs tekeminen ja virkistäytyminen
 ”tunteiden tuulettaminen”
 tieto palveluista, vakuutusasioista yms.
 muilta saadut vinkit ja neuvot vamman kanssa selviytymiseen
 sopivan haasteelliset tehtävät
 onnistumisen kokemukset
 kokemus siitä, että on tärkeä ja tarpeellinen
 mahdollisuuden hyödyntää aiempaa osaamistani
 jokin muu, mikä? ____________________________
Halutessasi voit kirjoittaa tähän kohtaan vapaasti omin
sanoin, mitä vertaisuus Sinulle merkitsee:

12. Millaisia myönteisiä muutoksia olet havainnut itsessäsi yhdistykseen tai toimintaryhmään osallistumisen
myötä?
Valitse yksi tai useampi kohta alla olevista vaihtoehdoista:
 olen saanut selityksen kokemuksilleni ja ymmärrän
nyt, mistä on kysymys
 olen päässyt ”neljän seinän sisältä” ulos
 tunnen itseni taas arvokkaaksi
 hyväksyn oman tai läheiseni vamman aiempaa paremmin
 osaan taas nauttia elämästä
 olen aiempaa toimintakykyisempi
 olen aiempaa vapautuneempi
 olen aiempaa sosiaalisempi
 olen aiempaa läheisempi perheeni kanssa
 olen aiempaa toiveikkaampi
 osaan arvostaa elämää uudella tavalla
 jonkin muun, mikä? ____________________________
 en minkäänlaisia
13.	Jos et tällä hetkellä osallistu toimintaan tai tapaamisiin, mikä siihen on syynä?
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto alla olevista vaihtoehdoista:
 olen uusi jäsen
 asuinpaikkakunnallani ei ole yhdistystä/toimintaryhmää
 olen muuttanut uudelle paikkakunnalle
 en ole saanut riittävästi tietoa toiminnasta tai tapaamisista
 pitkät välimatkat
 toiminta ei vastaa tarpeitani
 toiminnan/tapaamisten ajankohta ei sovi minulle
 vammaan liittyvät oireet (mm. väsyvyys, aloitekyvyn
puute)
 vammaan liittyvä häpeä tai leimautuminen
 ulkopuolisuuden tai erilaisuuden tunne tapaamisissa
 ujous tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistus
 yhdistyksen tai toimintaryhmän sisäiset riidat, huonot
henkilökemiat yms.
 jokin muu, mikä? _____________________________
14. Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää aivovammayhdistyksen toimintaan tai toimintaryhmiin osallistuminen on
Sinulle?
1 ei ole lainkaan tärkeää, 5 on todella tärkeää.
1
2
3
4
5
15. Asteikolla 1-5, kuinka tyytyväinen olet oman aivovammayhdistyksesi toimintaan?
1 ei ole lainkaan tärkeää, 5 on todella tärkeää.
1
2
3
4
5
16 Halutessasi voit antaa vapaamuotoista palautetta ja
kehittämisideoita Aivovammaliiton ja paikallisyhdistyksesi toiminnan parantamiseksi:

 Jos kirjoituksesi saa julkaista esimerkiksi Asemallapäivityksenä, laita ruksi tähän.



KIITOS PALJON VASTAUKSISTASI!
Haluatko kertoa oman tarinasi muille? Voit antaa Aivovammaliiton tiedottajalle haastattelun tai laatia kirjoituksen julkaistavaksi esimerkiksi Facebookissa. Merkitse ruksi suostumuksen merkiksi:

 Haluan antaa haastattelun, jossa kerron oman tarinani.
 Haluan antaa kirjoitukseni julkaistavaksi Asemalla-palstalle.
Jos merkitsit ruksin jompaankumpaan kohtaan, kirjoita tähän jäsennumerosi ja/tai koko nimesi, niin otamme sinuun yhteyttä:
_____________________________________________________

taita tästä ja nido
Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
Mottagaren
betalar
portot

Aivovammaliitto ry
Tunnus 5008541
00003 VASTAUSLÄHETYS
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Kevätkokouksessa
palkittiin aktiivisia
Liiton toiminnanjohtaja Anne Porthén esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
tiedottaja Pia Warvas toimi sihteerinä ja
puheenjohtaja Heikki Harri lausui avaussanat.

Kevätliittokokouksen tärkeintä antia oli
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille. Ensimmäistä kertaa kokouksen yhteydessä
muistettiin aktiivisia jäseniä konkreettisin kiitoksin.
Aivovammaliiton huhtikuussa
pidettyyn kevätkokoukseen
osallistui yhteensä 53 virallista
osallistujaa ja muuta seuraajaa
sekä liiton henkilökuntaa.
Liittokokous antoi ensimmäistä
kertaa kannanoton, joka lähetettiin lähes 200 taholle. Kannanotossa vaadittiin, että myös yli
75-vuotiaiden vammaisetuudet on
turvattava jatkossakin.

Kevätkokouksessa palkittiin aktiivisia toimijoita.
Kymenlaakson aivovammayhdistys kasvatti
eniten jäsenmääräänsä,
Eila Sääskö Oulusta oli
ahkerin jäsenhankkija
ja Kari-Pekka Rauhala
Tampereelta vei aivovamma-asiaa tehokkaimmin
eteenpäin moninaisissa
tapahtumissa.
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Toimintavuosi 2015
pähkinänkuoressa
Yhdistystoiminta
Painopisteenä oli Skypen välityksellä
annettu tuki ja koulutuskokonaisuudet
sekä koulutusmateriaalien tuottaminen.
Jäsenrekisteriin kerättiin jäsenviestinnän
tehostamiseksi sähköposteja. 54 % jäsenistä on sähköpostinsa jo ilmoittanut.
Jäsenmäärä kasvoi 9 %, kun erotetut
ja eronneet otettiin huomioon. Kasvu oli
253 uutta jäsentä.
Vapaaehtoistoiminta
Vertaistukikurssit järjestettiin Helsingissä, Kuopiossa ja Porissa. Koulutuksiin
osallistui yhteensä 22 henkilöä. Yksilövertaistukisuhteita oli 12. Kokemuskoulutustoiminnassa oli mukana 38 KOkoa.
Vertaistukihenkilöiden ja kokemuskouluttajien tapaamisissa painotettiin
koulutuksellisuutta.
Vaikuttamistoiminta
Neuvontaa ja ohjausta annettiin
kahdesti viikossa. Keskimäärin puheluita tuli 1 viikossa, enimmillään 4 – 5.
Oikeuksienvalvontatyöryhmä purettiin,
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sillä se ei vastannut tarkoitukseensa
liian harvoin kokoontuvana. Sen tilalle
perustettiin sähköpostitse toimiva
laajennettu työvaliokunta. Aivovammaliitto on mukana useissa eri järjestöjen
ja muiden tahojen muodostamissa
työryhmissä.
Tiedotus
Elämä jatkuu –kampanja lanseerattiin
huhtikuussa Narinkkatorilla. Lanseeraustilaisuus ja 13.11. järjestetty
Tapaturmapäivä tukivat näkyvyyttä.

Uudet nettisivut avattiin, Ikäihmiset ja
aivovammojen ehkäisy –esite ilmestyi
sekä liityttiin Twitteriin. Aivoituksella oli
merkittävä asema aivovammatietouden
levittämisessä. Viestintästrategia ja –
suunnitelma valmistuivat vuoden aikana
ja Aivovammaliitto aloitti Pysy pystyssä
–työryhmässä.

ylimääräistä kurssia, sillä maksusitoumuksia tuli runsaasti.
Hallinto
Hallitus kokoontui 8 kertaa ja hallitus ja
työntekijät pitivät yhteisen kehittämispäivän. Strategia vuosille 2015 – 2019
valmistui. Siinä painotetaan vahvasti
jäsenmäärän kasvattamista.

Sopeutumisvalmennus
Sopeutumisvalmennuskursseja järjestettiin suunnitelman mukaan viisi
kappaletta. Lisäksi järjestettiin neljä

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Heidi Kokko, Pia Warvas

Jari Jokinen in memoriam
Aivovammaliiton kevätkokouspäivänä 9.4. kiiri suru-uutinen. Aivovammaliiton pitkäaikainen jäsen Jari Jokinen
oli nukkunut pois 8.4.
Jokinen sai aivovamman vuonna 2001 ja joutui sen
jälkeen jäämään sairauseläkkeelle valtion virasta. Hänestä tuli aktiivinen aivovammaisten ihmisten auttaja. Hän
esimerkiksi perusti Hippokampus-nettiyhteisön. Hippokampus pureutui erityisesti epäoikeudenmukaisuutta
vakuutuspäätöksissä kokeneiden asioihin.
Jokinen oli aktiivinen Aivovammayhdistyksessä, ja
Aivovammaliiton hallituksessa hän toimi kaudella 2006 –
2007. Jari Jokinen olisi täyttänyt kesällä 51 vuotta.
Pia Warvas

Jari Jokisen muistolle
Sanat eivät riitä kertomaan siitä tunteiden myrskystä,
joka juuri nyt käy syvällä sisimmässäni. Jarin yllättävä
poismeno oli hyvin koskettava. Yhtäkkiä hän on poissa.
Suru on suuri. Annan itselleni luvan surra.
Tapasin Jarin ensimmäisen kerran vertaistukiryhmässä Helsingissä 2003 tai 2004. Pidimme ystävättäreni kanssa ryhmää, johon tuli muutamia aivovamman
saaneita ihmisiä. Jari oli yksi heistä ja muistan kuinka
ystävyytemme alkoi välittömästi tavattuamme. Olimme
yhteydessä näihin päiviin saakka. Kaikenlaista ehdimme kokea ja kun opin tuntemaan Jaria paremmin,
ystävyytemme tiivistyi. Tosin matkan varrella tapahtui
kummankin elämässä asioita jotka hetkellisesti vaikuttivat yhteydenpitoon. Kuitenkin aina olimme yhteydessä.
Vaikka ihan lähipiiriin en lukeutunutkaan, oli Jari minulle
hyvin tärkeä.
Jari oli luonteeltaan reilu ja auttavainen. Hän teki
vapaaehtoistyötä lukemattomia kertoja. Hänellä oli laaja
ystäväpiiri. Kaikki joiden asioita Jari on hoitanut varmasti
tunnistavat nämä piirteet. Jarin kanssa oli helppo ystä-
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vystyä ja pysyä ystävänä. Ystävänä Jari oli korvaamaton. Tämän nyt vasta todella käsitän. Täytyykö ihmisen
mennä pois, ennen kuin tajuamme tarkastella ihmissuhteitamme tarkemmin? Minun olisi pitänyt olla tiiviimmin
yhteydessä… olisi. Niin paljon jäi sanomatta. Ehkä se on
tällaisissa tilanteissa ilmiselvä ajatus.
Rauha Jarille! Hän tulee olemaan sydämessäni aina.

Aivoitus 2/15
2/16

Päivi Palttala

E-P:n Avyn retki eläinten
vanhainkoti Wanhaan Markkiin
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys teki toukokuun alussa retken Heikki ja Liisa-Cristiina
Laaksosen Eläinten Vanhainkoti Wanha Markkiin
jossa lempeät lampaat tulivat ihan ominpäin halittavaksi ja rapsuteltaviksi :-)

Eläinten Vanhainkoti Ylistarossa on ainoa laatuaan (pihamaksu 5 €), lähimmäksi pääsee vain koirien vanhainkoti
Porvoossa ja kissojen kahvila Fredrikinkadulla Helsingissä (hoitomaksu 5 € /
1½ h).
Heikki Laaksonen on nuoruudessaan toiminut muurarina mutta aika pian
omistautunut taidemaalariksi. (Häntä ei
pidä sekoittaman samannimiseen ”Hessu” Laaksoseen, joka on valaisusuunnittelija ja aivovammautunut aikanaan
mutta toipunut siitä täydellisesti).
Espanjassa pitkään asunut keramiikkayrittäjä Liisa-Cristiina Laaksonen ihastui siellä aasien vanhainkotiin
ja ajatteli perustaa eläkkeellä eläinten
vanhainkodin Espanjaan, mutta suunnitelmat muuttuivat, kun hän kohtasi
nykyisen miehensä Espanjassa. Ja niin
siinä vain kävi, että he muuttivat Suomeen ja olivat pian Ylistarossa vanhan
kartanon asukkaita
Eläinten Vanhainkoti on perustettu 1999. Vanhainkodissa asustelee
muun muassa pupuja, hevosia, sikoja,
minisikoja, lampaita, vuohia, alpakoita,
kalkkunoita ja ankkoja. Ensimmäinen
asukas oli Liisa-Cristiinan Espanjasta
tuoma aasi Xavier. Eläimet saavat olla
vanhainkodissa niin kauan kuin eläin ei

kärsi. Eläimiä on 100 - 150, painopiste
100:ssa nyt. Tulijoita olisi paljon enemmän kuin voidaan ottaa.
Wanhassa Markissa on paljon
tonttuja, ja Liisa-Cristiina tekee tonttuja
savesta ja näkee tonttuja. Tonttumaailma on paikka minne voi mennä, jos on
huono olo.
– Nyt on sana levinnyt tontuista ja
meillä käy paljon asiakkaita Norjasta ja
Islannista, missä myös uskotaan tonttuihin. Wanha Markki on tonttutalo, täällä
ovet aukeaa ja kuuluu ääniä, 200 vuotta
vanhan rakennuksen emäntä kertoo.
Ajastaan jättäneiden eläinten hautaus on tapauskohtaista. Yleensä eläimet
viedään Honkajoelle poltettaviksi, mutta useimmiten vanhainkodissa olleet
hevoset haudataan entisten omistajiensa maille. Eläinten hautausmaita ei ole
monessakaan paikkaa, mm. Kurikassa
on semmoinen.
Wanha Markki vanhainkodin omista-
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jat Heikki ja Liisa-Cristiina eivät
ole vegetaristeja, mutta he eivät
syö mitään, millä on ollut nimi.
Vanhainkodin ylläpitämiseen
kerätään varoja paitsi myymälän
tuloilla, myös myymällä taidetta
(tauluja, kortteja,tonttuja, enke
leitä...) sekä itsetehtyä saunasaippuaa ja saunatuoksuja, Liisa-Cristiinalla on myös naistenvaateateljé.
– Mitä paremmin kauppa käy, sitä
enemmän voidaan ottaa eläimiä ja
myös sijoittaa niitä lisää sijaiskoteihin,
Heikki kertoo. Itseasiassa Wanha
Markki on vain ”jäävuoren huippu”
siitä, mikä näkyy tästä toiminnasta,
he kouluttavat paljon eläintenhoitajia.
Suunnitelmana on viedä homma nettiin
ja saada sitä kautta enemmän tyhjiä
tiloja ja eläimiä ja ihmisiä kohtaamaan,
tehdä eräänlainen portaali asiasta.
– Pääasia, että saadaan elää hyvää
elämää, meillä yleensä sanotaan että
eläimet on etusijalla mutta kuitenkin
me itse ollaan ensin etusijalla; kun me
voidaan hyvin, niin sitten eläimetkin voi
hyvin. Satsataan omaan hyvinvointiin,
ja kun meillä kaikilla on mukavaa, niin
tämä homma toimii. Eli ilman hoitajien
terveyttä tästä ei tulisi mitään.
Wanha Markki on vierailijoille avoinna kesäisin 4.6 - 15.8. saakka paitsi
maanantaisin, jolloin talonväki haluaa
olla omissa oloissaan, eikä ota vastaan
vierailijoita. Muina päivinä asiakkaat
ovat tervetulleita alkaen klo 11. Muina
aikoina palvellaan ainoastaan ryhmiä.
Teksti ja kuvat: Jarkkko Sillanpää
Lisätietoja: www.wanhamarkki.fi
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Oulun aivovammayhdistyksen aktiivinen kevät
Helmikuussa Oulun yhdistyksen ja
Ylivieskan ja Kemin toimintaryhmät kokoontuivat ruokailemaan ja vaihtamaan
kuulumisia Ouluun.
– Esittelimme itsemme, sillä emme
kaikki olleet ennestään tuttuja. Annoimme toimintavinkkejä toisillemme. Tilaisuudessa kävi iloinen porina ja meillä
oli tosi mukavaa, kertoo yhdistyksen
puheenjohtaja Eila Sääskö.
Oulussa haaveillaan, että vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestettäisiin
jatkossakin vaikka niin, että jokainen
ryhmä emännöisi tilaisuutta vuorollaan.
– Koska välimatkat ovat pitkät,
emme käy säännöllisesti toistemme
kuukausitapaamisissa. Vuosittainen yhteinen tapaaminen lisäisi yhteisöllisyyttä
ja tulisimme entistä paremmin tutuiksi
koko Oulun emoyhdistyksen alueella.
Aivoviikolla kokoonnuttiin Ylivieskassa Neurologisten vammaisjärjestöjen
Pidä huolta aivoistasi –tapahtumaan.
Muistiasiantuntija kertoi vinkkejä arkipäivän aivoterveyteen, Paula Häkkilä
piti aivovammautuneen ihmisen kokemuspuheenvuoron ja yhdistys jakoi
tietoa ja esitteitä kiinnostuneille.

– Kaikki kuuntelivat mielenkiinnolla
Paulan tarinaa ja kyselivät aktiivisesti.
Paula esiintyi tosi hyvin. Kuulijoita oli
parisen kymmentä.
Oulun yhdistys ja Aivovammaliitto
olivat mukana myös Neuropsykiatrisilla
talvipäivillä.
– Tilaisuuteen osallistui noin 60
ihmistä. Esitteitä meni mukavasti ja
osallistujat tykkäsivät siitä, että mieheni
Kosti Rekilä oli mukana kertomassa
omasta vammautumisestaan.

Aallokko kutsui
jälleen

17.9. on luvassa historian toinen
frisbeegolf-turnaus.
– Kisa käydään Hiirosen radalla.
Tapahtuma on avoin kaikille aivovammayhdistyksille, ja toivommekin
runsasta osanottoa. Yhdistys tarjoaa
kaikille pientä purtavaa. Kisan osallistumismaksu on 10 euroa.
Teksti: Pia Warvas
Kuva: Eila Sääskö

Mega-Party,
puikoissa DJ
Supa. Nuorisovastaavamme
Jonne sai taas
kerran porukan
yhteen. Oli ilo
katsella, miten
ihan vieraatkin ihmiset
pysähtyivät
tanssimaan
ja pitämään hauskaa nuorten mukana. Uusia ystäviäkin
risteilyltä löytyi.

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys
toteutti jälleen perinteisen kevätristeilynsä.
Kevätterveisin: Tarja-risteilyemäntä
ja Marita-sihteeri
Illan tähtiesiintyjä oli Marko Maunuksela.
Ilarikin pääsi heti tanssimaan.

Meille oli varattuna yhteinen tila hedelmä- ja kahvitarjoiluineen. Esittelimme itsemme. Kolme henkilöä ei päässyt
mukaan, joten meille jäi kolme ylimääräistä kahvi + pulla
–lippua. Marketta lunastamassa omaa lippuaan kertomalla tosi hyvän vitsin. Muut kaksi lippua menivät runoilleille
Saariskalle ja Toni N:lle.

toimintaa
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Yhdistyspalsta
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea. Saat
lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä
yhteyshenkilöön. Tervetuloa mukaan!
Yhdistykset löytyvät myös Aivovammaliiton kotisivuilta:
www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 26.8.2016 mennessä järjestösuunnittelija
Pyry Hannilalle, pyry.hannila@aivovammaliitto.fi / 040 512 4954.

Aivovammayhdistys ry
aivovammayhdistys.fi
Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja Jenna Leppelmeier,
aivovammayhdistys@gmail.com
Varapuheenjohtaja Päivi Kazandjian,
aivovammayhdistys@gmail.com
Sihteeri Matti Vartiainen,
vmvartiainen@hotmail.com
Jos haluat tiedotteita sähköpostitse,
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin.
Aivovammayhdistyksen nettisivujen uusi
osoite on www.aivovammayhdistys.fi

Helsinki – Espoo – Vantaa
Käy kurkkaamassa lisätietoja
www.aivovammayhdistys.fi tai kysy
aivovammayhdistys@gmail.com
Avyn kesäjuhlat su 19.6 klo 12-15
Seurasaaressa. Lisätietoja nettisivuilla!
Vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen
keskiviikko (parilliset viikot) klo 14-16
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 Pasilassa
(Kumpulantie 1 A, 2.krs.). Ryhmä
kokoontuu joka kuukauden
ensimmäinen ti klo 17-19. Lisätietoja
osoitteesta hakkiatik@outlook.com

Omaisten avoin vertaisryhmä etsii uutta
vetäjää. Ilmoita jos olet kiinnostunut!
Kokoontumiset tarpeen vaatiessa,
sovitaan yhdessä sähköpostitse.
Paikkana Aivovammaliiton tilat Pasilassa
(Kumpulantie 1 A, 2.krs), klo 17-19.
Lisätietoja Päiviltä,
kazandjianp@yahoo.com
Ystävyyden tanssit -tanssi- ja
liiketerapiaryhmässä on paikkoja
vapaana syyskaudelle. Ohjaajana tanssija liiketerapiaopiskelija. Ryhmä
kokoontuu viikoittain keskiviikkoisin klo
10-11 Pikku-Huopalahdessa. Lisätietoja:
aivovammayhdistys@gmail.com.

Porvoo
Kesätauon epävirallisista tapaamisista
voi olla yhteydessä Calleen!
Toimintaryhmä kokoontuu taas syksyllä
parillisen viikon ma klo 10-12 Porvoon
suomalaisen seurakunnan
kokoustiloissa, seurakuntakodilla
(Lundinkatu 5, ylin kerros).
Ilmoittaudu vertaistukiryhmään! Suljettu
vertaisryhmä kokoontuu syksyllä 2016
kuusi kertaa.
Lisätiedot: avryhma.porvoo@gmail.com
(varmin yhteydenottotapa) tai p. 046
521 6801 ryhmänohjaaja Calle Nyholm
(Rune Rehnberg) ”vastaa jos
mahdollista” arkena klo 10-16. Myös
ruotsin kielellä.

Hyvinkää
Kesätauon jälkeen kokoonnumme joka
kuukauden ensimmäinen ti klo 14-16
Onnensillassa (Siltakatu 6). Ryhmään
osallistuu myös aivoverenkiertohäiriöön
sairastuneita.
6.9. Keilaus, 4.10. Suolahuone, 1.11.
Joulukorttien teko, 13.12. Pikkujoulut+
2 euron paketti.

Tampere
Kesätauon jälkeen Tampereen seudun
toimintaryhmä kokoontuu torstaisin klo
17:30–19:30 (Pellervonkatu 9). Sovitut
tapaamiset: 11.8., 8.9., 13.10., 10.11. ja
8.12.
Yhteyshenkilö:
Kari-Pekka Rauhala, p. 050 590 7229,
karipekka.rauhala@gmail.com
Tampereen nuorten ja nuorten aikuisten
ryhmä kokoontuu kesätauon jälkeen
joka kuukauden ensimmäinen ti klo
17:30-19:30 (Pellervonkatu 9). Vetäjinä
Jori Willandt ja Maija Lahtinen.
Lisätietoja: avynuoretpir@suomi24.fi tai
Facebookin ryhmästä "AVY:n nuorten
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa".

Etelä-Pohjanmaan avy ry
epavy.yhdistysavain.fi
Yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja Reijo Salo, p. 040 512
6522, reijo.salo@pp3.inet.fi

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

Vaasa
Vaasan toimintaryhmä kokoontuu
kuukausittain. Kysy Arjalta seuraavan
tapaamisen aika ja paikka.
Yhteyshenkilö:
Arja Wallenius, p. 050 5185 624.

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

Vertaistukea ja toimintaa, tule mukaan sellaisena kuin olet!

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

Kuopio
Liikuntaryhmä kokoontuu aina
parittoman viikon ke klo 12
Rauhalahden kylpylässä sulkapallon ja
kesäisin fresbeegolfin merkeissä.
Vertaistukiryhmä kokoontuu parittoman
viikon ke klo 13 Rauhalahden kylpylässä
kahvin ääressä rupatellen
(ruokaravintolan kahvio).
Lisätietoja: aivkuopio@gmail.com

Joensuu
Joensuun toimintaryhmä - Lohkottomat
kokoontuu jälleen syksyllä joka
kuukauden ensimmäinen ti klo 13:00
(Kartanotie 9, hissillä yläkertaan).
Tapaamiset: 6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12.
(jouluruokailu).
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen, p. 050 541
4180, Timo Sund, p. 0500 928192
lohkottomat@gmail.com

Savonlinna
Toimintaryhmä kokoontuu seuraavina
keskiviikkoina klo 16-17:30: 15.6., 6.7.,
10.8., 14.9., 5.10., 16.11. ja 7.12.
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n
tiloissa (Pappilankatu 3).
Lisätietoja: Marko Eilittä, 050 311 4574,
mark.eilitta@hotmail.com
Löydät meidät Facebookista:
”Savonlinnan Toimintaryhmä”

Outokumpu
Outokummun ryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen ti klo 18
(Työmiehenkatu 11, kerhohuone,
esteetön kulku). Kysy Niinalta kesän ja
alkusyksyn tapaamisista!
Yhteyshenkilö: Niina Hottinen, 044 575
1652, hottiska87@luukku.com

Keski-Suomen avy ry
keskisuomenaivovammayhdistys.
yhdistysavain.fi
Yhteyshenkilöt:
Sanna Välilä, sihteeri tiedustelut
p. 040 650 6474
sanna.valila@gmail.com
Yliopistonkatu 34 B 20
40100 JYVÄSKYLÄ
Jyrki Ahlgren, puheenjohtaja
p. 050 575 9068
jyrkiahlgren8@gmail.com
Seuraa toimintaa:
Facebook.com/Keski-Suomen
aivovammayhdistys
http://keskisuomenaivovammayhdistys.y
hdistysavain.fi/

Jyväskylä
KESÄTAUKO (ryhmät taas syyskuussa)
Paikkana on Toimintakeidas Oy,
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön)
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo
16:30-18:00.

Kymenlaakson avy ry
Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho
puh. 040 513 5605
maija.sankiaho@gmail.com
Sihteeri Venla Sänkiaho
p. 040 094 5606
venla.sankiaho@gmail.com
Tietoa tapahtumista Facebookissa:
”Kymenlaakson Aivovammayhdistys ry /
Kymi Avy”

Kouvola
Kokoonnumme joka kuukauden
ensimmäinen ke klo 13-15. Toimitila
Veturi (Kauppamiehenkatu 4).
Lisätietoja: Tiina, p. 044 203 6055.
16.6. luontopolku "huikein lenkki"
Valkealan kirkonkylän Lappalanjärven
venerannassa. Tapaaminen Valkealan
Esson parkkipaikalla klo 12. 2 km lenkin
jälkeen piknik Tikkasen pihassa
(Rantapolku 3). Ilmoittaudu Venlalle 9.6.
mennessä, p. 0400 045 606. Tervetuloa!
Heinäkuussa lomaillaan!

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

5.8. yhteisretki Hamina Tattooseen!
Näytös klo 14. Liput 45€ jäsen + bussi n.
20€ Kouvolasta. Omavastuu 20€. Sitova
ilmoittautuminen Maijalle 10.7.
mennessä, p. 040 513 5605.

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

8.9. yhdistyksen syysretki Kotkaan
Katariinan meripuistoon ja Sapokkaan!
Kokoontuminen klo 12 Katariinan
puiston parkkipaikalla. Ilmoittaudu
Sirpalle 1.9. mennessä, 040 757 5778.

Kirjapiiri kokoontuu kerran kuussa,
vetäjänä Eija Kiiskinen, 050 351 1470.

Loppuvuoden ohjelma seuraavassa
jäsenkirjeessä syyskuun loppupuolella.

Äänekoski

Lappeenranta

KESÄTAUKO

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti
kuukauden ensimmäinen ti klo 17-19 Iso
apu -palvelukeskuksessa (Kauppakatu
63). Seuraava tapaaminen: 7.6.

Toiminnallinen aivovammaryhmä
kokoontuu syyskuusta alkaen klo 14:3016 Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopiston tiloissa Äänekoskella
(Opinahjontie 1). Ohjaajina POKE:n
sosiaali-ja terveysalan kuntoutuksen
lähihoitajaopiskelijat.
Yhteystiedot: kuntoutuksen vastaava,
terveydenhuollon opettaja Carita
Lepikonmäki, p. 040 169 4987.

Keuruu
Keuruun toimintaryhmä kokoontuu
kesätauon jälkeen syyskuussa aina joka
kuukauden ensimmäinen tiistai klo 17:30
(Toimintakeidas oy, Koulutie 5).
Tiedustelut: Hannu Taipale, p. 040 086
9316.

Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen, 041 478
2136 ja Johanna Muhli, 040 585 4343

Oulun seudun avy ry
Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja: Eila Sääskö, 040 765
6989, eila.saasko@gmail.com
Tiedottaja: Asta Hietanen,
040 411 1671, oulunavry@gmail.com
Liikuntavastaava: Mika Raudasoja,
040 352 5896, mirauda67@gmail.com
Facebook sivut:
www.facebook.com/oulunseudunaivova
mmayhdistysry

Vertaistukea ja toimintaa, tule mukaan sellaisena kuin olet!

Oulu
Jäsentapaamiset avoimena
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä
ke klo 12-15 (Töllintie 38), Kastellin
seurakunnan Pappilan kamari.
Kahvitarjoilu. Syksyn tapaamiset:
31.8. Aivovammaliiton
järjestösuunnittelija Heidi Kokko tulee
tapaamaan yhdistyksen jäseniä.
28.9. Hermoratahierojat Tiina Kolvanki
ja Sirkka Jaara kertovat
hermoratahieronnan vaikutuksesta
aivojen kuntoutuksessa.
26.10., 30.11. ja 28.12.
vertaistukijäsentapaaminen.
MUUTA TOIMINTAA
Sporttipoppoo pelaa kesäajan
frisbeegolfia Hiirosen kentällä. Boccian
pelivuorot alkavat pe 9.9. Oulun
Urheilutalolla klo 13.30-15. Omavastuu
salin vuokrasta 15€/jäsen ja 20€/eijäsen/syyskausi tai 2 €/kerta. Tiedustelut
Mikalta, p. 040 352 5896,
mirauda67@gmail.com
11.6. klo 13 retki Koitelinkoskelle
yhdistyksen tarjoaman grillattavan,
kahvin ja yhdessäolon merkeissä.
Kohteeseen meno omilla ja
kimppakyydeillä. Tiedustelut ja
kimppakyytiin ilmoittautumiset Astalle,
p. 040 411 1671, hiasta@hotmail.fi
13.8. klo 13-16 Syyskauden avajaiset,
mukana Hali-Bernit! Tervetuloa uudet,
yhdistyksen jäsenet ja läheiset kesäkoti
Irjalaan (Mustasaarentie, 90500 Oulu),
opasteet Holstinsalmentieltä perille.
Tiedustelut Eila, p. 040 765 6989
3.9. klo 11-15 Mahdollisuuksien tori
Kumppanuuskeskuksessa ja Etu-Lyötyn
aukiolla (Kansankatu 53), teemana
vapaaehtoistyö ja vertaistukitoiminta.
Tervetuloa!

53) Vammautuneiden ohjaajina Sari
Mäkitalo ja Jaana Vähänikkilä.
Läheisten ohjaajina Eila Sääskö ja Asta
Hietanen. Ilmoittautumiset 22.8.
mennessä oulunavry@gmail.com.
Lisätietoja vammautuneiden ryhmästä
Jaana, p. 050 572 9173 ja läheisten
ryhmästä Eila, p. 040 7656 989.
Ryhmiin otetaan kuusi henkilöä.
Etusijalla he, jotka eivät ole aiemmin
osallistuneet vertaistukiryhmiin.
NUORI AIKUINEN
23.6. klo 17-18:30 nyyttärihenkinen
picnic Ainolan puistossa.
Kokoonnutaan Oulun taidemuseon
parkkipaikalla klo 16:45. Säävaraus.
21.7. klo 17-18 treffit torilla
jätskin/kahvin/teen merkeissä.
Kokoonnutaan Toripolliisin kupeessa.
Säävaraus.
25.8. klo 17-18.30 tapaaminen
Kumppaanuuskeskuksessa
(Kansankatu 53). Sisäänkäynti
Kansankadun ja Vanhantullinkadun
kulmauksesta.
22.9. lintujen syysmuuttobongausta
Liminganlahden Luontokeskuksessa.
Elokuusta alkaen joka ti klo 10-17
vapaaehtoisten luotsaama maksuton
ruoanlaitto- ja leivontakerho Pyhän
Tuomaan kirkossa. Lisätietoja:
seijasipila1@gmail.com, 0400 751 026.

Kemi
Aivokaiset -toimintaryhmä tapaa
syksyllä 2016 keskiviikkoisin.
Tapaamispaikka on Kemin Panorama
Café, kaupungintalon yläkerrassa, 13.
kerros, Valtakatu 26.
24.8. klo 16.00 Tapaamme Panorama
Caféssa. Harjoitamme kädentaitoja ja
katsomme elämää aarrekartan avulla.
Omakustanteinen tarjoilu.

17.9. klo 12 Frisbeegolf-kisa Hiirosen
frisbeegolf -kentällä. Yhdistys tarjoaa
osallistujille kisaeväät Seelarin (Puomitie)
grillikatoksella kilpailun jälkeen.
Ilmoittaudu maksamalla 10€
osallistumismaksu yhdistyksen tilille FI78
5740 7520 0587 68 viimeistään
5.9.2016, viitteeksi frisbeegolfkisa.
Lisätiedot Mika, p. 040 352 5896 tai
mirauda67@gmail.com. Kolme parasta
palkitaan, lohdutuspalkinnot kaikille!

21.9. klo 14.00 tapaamme Kemin
kaupungintalon pääoven edessä, josta
siirrymme Kaakamoon ja tutustumme
Meri-Lapin ratsastajien hevosiin.
Halukkaat voivat hoitaa hevosta ja
kokeilla ratsastusta. Kahvi- ja teetarjoilu.
Paluu noin klo 18. Ilmoittaudu Harrille
15.9. mennessä!

Vertaistukiryhmät vammautuneille ja
läheisille kokoontuvat syksyllä 2016 ke
7.9., 14.9., 21.9., 28.9. ja 5.10. klo 1719, Kumppanuuskeskus (Kansankatu

14.12. klo 16 Pikkujoulut ja
Aivovammaliiton edustajien vierailu
Panorama Caféssa. Oulun seudun
aivovammayhdistyksen kaikki jäsenet

26.10. & 16.11. tapaamisten sisältö
tarkentuu myöhemmin.

tervetulleita mukaan. Omakustanteinen.
Ilmoittaudu Harrille 1.12. mennessä.
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
Ryhmä kokoontuu jälleen syyskuussa
kuukausittain Neuvokkaassa (Kansankatu
8, 3. krs.). Suunnitteilla keilausta ja
teatteria. Lisätietoja yhteyshenkilöltä:
Monika Länsman, p. 0400 528 789.

Ylivieska
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän
yhteyshenkilöltä: Asto Myllylä, p.
050 553 0606, astojanne@gmail.com.
Ylivieskan nuorten ryhmä aloittaa 30.8!
Tule keilaamaan ja tutustu muihin
nuoriin. Tapaamme klo 17:45-20
Keilahallilla (Närhitie 2). Ilmoittaudu
26.8. mennessä. Maksuton.
Yhteyshenkilö: Topi Laurila 0451200668.

Kajaani
Kajaanin toimintaryhmä aloittaa! Ryhmä
kokoontuu aina kuukauden toisena ma
klo 18 Kajaanin seurakunnan
kerhotiloissa (Sirkunkuja 3). Tapaamiset:
10.10., 14.11. ja 12.12. Lisätietoja: Anne
Tolonen, attolonen@gmail.com, p.
044 538 8810. Tervetuloa mukaan!
8.9.2016 klo 18 luento ”Aivovamma,
kuntoutumismahdollisuudet ja -kanavat
– miten kuntoutukseen hakeudutaan?”
Kajaanin seurakunnan kerhotiloissa
(Sirkunkuja 3). Luennoitsijana Anu
Korhonen, kuntoutussuunnittelija
Aivovammaliitto. Tilaisuus on maksuton
ja avoin kaikille. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Lisätietoja Anne Toloselta.

Päijät-Hämeen avy ry
Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vainio
karivainio63@gmail.com
p. 040 828 0906
Liisa Ruhkala, p. 0400 850 076
liisa.ruhkala@hotmail.fi

Lahti
Jäsentapaamiset Hämeenkatu 26 A (3.
krs.), ellei toisin ilmoiteta.
Ti 7.6. klo 16 tapaaminen Lapakiston
ulkoilualueella (Ristikankaantie 210,
Nastola). Tarjolla pientä purtavaa. Kysy
tarkka tapaamispaikka Karilta.

Vertaistukea ja toimintaa, tule mukaan sellaisena kuin olet!

Ti 6.9. klo 16-17 keilausta Lahden
Keilahallissa (Launeenkatu 5) ja
jäsentapaaminen Invakeskuksella
(Hämeenkatu 26 A, 3. krs) klo 17:3019:30.

Varsinais-Suomen Avy ry
www.vsavy.fi

Hämeenlinna

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

Tiedustele syyskauden tapaamisista
yhteyshenkilö Jaana Liukoselta,
p. 040 0768 132.

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

Satakunnan avy ry
Yhdistyksen kotisivu: google
”Satakunnan Aivovammayhdistys ry”
Yhteyshenkilö:
Taina Mäkitalo pj, puh. 0500 721 422
tainamakitalo@hotmail.com
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net
Löydät meidät Facebookista:
”Satakunnan aivovammayhdistys”

Pori
Jäsentapaamiset syksyllä Porin
Yhteisökeskuksessa kuukauden
viimeisenä ti klo 15:30-17:30
(Isolinnankatu 16).
Kesän ja alkusyksyn kokoontumiset:
Ke 1.6. Karviaan Anne Mattilan kahvioon
Ke 6.7. Käenkoskelle Äimänkäkipäiville
Ti 30.8. retki Porin Kirjuriluotoon
Lisätietoja: Seija Kröpiltä, p. 0440
103620.

Kankaanpää
Jäsentapaamiset kuukausittain
keskiviikkoisin.
Tiedustelut: Ninni Uusitalo, 040 510
6717 tai Kaseva/Jaakko Viitala, p. 040
771 7425.

Rauma
Rauman toimintaryhmä AV-Luotsin
toiminnasta tietoa Ritva Parjaselta, p.
044 995 1212,
ritvaparjanen60@gmail.com

Yhteyshenkilöt:
Jouni-Pekka Tammi, puheenjohtaja,
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com
Risto Savolainen, sihteeri,
sihteeri.vsavy@gmail.com
Terje Vainio, taloudenhoitaja,
talous.vsavy@gmail.com
Lue toiminnasta tarkemmin
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen
nettisivuilta: www.vsavy.fi

Turku
Jäsenillat Happy Housessa kuukauden
ensimmäinen ja kolmas ti klo 18.
(Ursininkatu 11). Ohjelman löydät
kotisivuilta ja jäsenkirjeestä.
KESKUSTELURYHMÄT
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan
yhteydessä kuukauden ensimmäinen ti.
Tuula Aallontie p. 040 720 3371 tai Eija
Järveläinen p. 040 767 9786. Paikalla
myös vertaistukihenkilö vammautuneille:
Pirjo Saarinen p. 050 528 6475 ja Jonne
Kurala, p. 050 492 0487.
Nuorten ryhmä kuukauden kolmas ti klo
16:30–17:45 Vimmassa (Aurakatu 16).
Nuorisovastaavat Terje Vainio
(p. 040 565 3737) ja Jonne Kurala (p.
050 492 0487). Ilmoita itsesi
sähköpostilistalle
nuoriso.vsavy@gmail.com
Miesten Karjukerho toimii
monitoimikeskus Happy Housessa
kuukauden ensimmäinen ke klo 12.3014.30. Jari Karjalainen, p. 040 081 8104
tai Risto Savolainen, p. 044 314 4838.
Naisten kerho kokoontuu
monitoimikeskus Happy Housessa
kuukauden ensimmäisenä to klo 13-15.
Pirjo Saarinen, p. 050 528 6475.
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä
sähköpostitse:
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 (p. 050
339 4083). Kokoontuminen Härkämäen
salissa (Rahjekatu 3). Tarkista
ulkoliikuntakerrat Annemarilta.
Taidekerhossa harjoittelemme
runonlausuntaa ja pienimuotoisia
näytelmiä. Päätavoitteena on tuottaa
esityksiä yhdistyksen kevät- ja
joulujuhliin. Yhteyshenkilö: Annikki
Karjalainen, puh. 02 251 1224.
Uintiryhmä kokoontuu Impivaaran
uimahallin aulassa aina ma ja to klo 10.
Uimahallilla voi uida, vesijuosta tai
käyttää kuntosalia. Terje ja Jonne
auttavat tarvittaessa esim.
kuntosalilaitteiden kanssa. Ryhmä
kokoontuu omatoimisesti ja
omakustanteisesti.
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 jäsenkirjeestä ja
verkkosivuiltamme.
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA
9.-11.9. virkistysviikonloppu Sinapin
leirikeskuksessa. Liikunta- ja
musiikkipainotteinen leiri täysihoidolla
maksaa 67€, lauantaipäivä ruokailuineen
28€. Sitovat ilmoittautumiset 15.7.
mennessä yhteys- ja allergiatietoineen:
vertaistuki.vsavy@gmail.com, lisätietoja
p. 044 314 4838.

Salo
Kokoonnumme joka kuukauden toinen ti
klo 18 Prykin kerhokeskuksessa
(Salmenranta 2). Vetäjänä toimii EijaLeena Vahtermaa, p. 0400 643 025.

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

Forssa
Kokoonnumme kerran kuukaudessa
Forssan Ystävän kammarissa (Hämeentie
5). Vetäjänä toimii Tiina Åhlman,
tiina.ahlman@gmail.com, 044 314 4838.
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina
toimii tässäkin yhteyshenkilönä.
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Vertaistukea ja toimintaa, tule mukaan sellaisena kuin olet!

Liitto tiedottaa
aivovammaliitto ry
kumpulantie 1 A, 2.krs 00520 Helsinki,
puh. (09) 836 6580
kotisivut: www.aivovammaliitto.fi
www.aivovaurio.fi
Maksuliikennetili Helsingin OP Pankki
IBAN: FI47 5541 2820 0202 13
BIC: OkOyFIHH
keräystili Helsingin OP Pankki
IBAN: FI25 5541 2820 0202 21
BIC OkOyFIHH

Aivovammaliiton laskutusosoite:
Verkkolaskuosoite: 003711059059
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj
välittäjätunnus BAWCFI22
Paperilaskut: Aivovammaliitto ry, Ostolaskut
Pl 350, 00521 Helsinki
Aivovammaliitto ry, y-tunnus: 1105905-9
yhdistysrekisteri, rekisterinumero: 157.350
Aivovammaliiton toiminnan tarkoituksena on parantaa
vammautuneiden ihmisten sosiaalista asemaa sekä
vaikuttaa hoito-, kuntoutus- ja palvelujärjestelmien
paranemiseen aivovammaisten henkilöiden tarpeita
vastaavasti. Tavoitteena on aivovammoihin liittyvän
koulutuksen, tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn
kehittyminen.

Toimihenkilöt

aivovammaliiton hallitus 2016

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

Heikki Harri, pj (2016-2017)
Annamaria Marttila, Oulu (2015-16)
Timo Kallioja, Avy, vpj (2016-17)
Sanna Välilä, K-S (2016-17)
Jaana Hattunen K-S (2015-16)
Markku Onnela, E-P(2015-16)
Kari-Pekka Rauhala, Avy (2016-17)

Järjestösihteeri Merja Tapio
p. 050 408 7095
merja.tapio@aivovammaliitto.fi
Tiedottaja Pia Warvas
p. 050 306 7916,
pia.warvas@aivovammaliitto.fi

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

Järjestösuunnittelija Heidi kokko
p. 050 306 4181,
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
Järjestösuunnittelija Pyry Hannila
p. 040 512 4954
pyry.hannila@aivovammaliitto.fi
– töissä ma – ke

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

vara: Taina Mäkitalo, S-K (2015-16)
vara: Terje Vainio, V-S (2016 –2017)
vara: Reijo Salo, E-P (2016 – 2017)
vara: Jyrki Itäsalmi, E-P (2015-16)
vara: Marko Eilittä, Kymi (2015-16)
vara: Jenna Leppelmeier, Avy
(2016 – 2017)

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 sopeutumisvalmennuskursseja.
Niistä saa lisätietoja liiton toimistosta ja kurssiesitteestä
sekä www-sivuilta.
Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen, p. 050 373 9076.

UUDeLLeen YHTeiSÖÖn- tukitoiminta
Aivovammaliitto kouluttaa vertaistukihenkilöitä,
joita voi tiedustella tukea tarvitsevien vammautuneiden
ja omaisten tueksi.
Aivovammaliitto kouluttaa myös kokemuskouluttajia, joita
voi kutsua kokemusasiantuntijaluentojen pitäjiksi oppilaitoksiin ja ammattilaisille virastoihin ja laitoksiin.
Molemmissa yhdeydenotot palvelusuunnittelija
Anna-Mari Bruns, p. 050 550 0541.
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LiiTTO TieDOTTaa

Uusia ja vanhoja
tuttuja ympäri

Suomen!
Kutsu mukaan omat
sopeutumisvalmennuskurssikaverit!

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 160 €/2hh sisältää viikonlopun täysihoidon, ohjelman,

asiantuntijaluennon ja kylpyläosaston käytön. Lisämaksusta voit ostaa hemmotteluhoitoja
Summassaaren monipuolisesta tarjonnasta. Matkakulut maksetaan itse.

Tapahtuma järjestetään pe 9.- su 11.9.2016 Summassaaren kylpylähotellissa
65 km Jyväskylästä pohjoiseen.

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan
Anna-Mari Bruns puh. 050 550 0541
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi
Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi

Ilmoittaudu
mukaan 20.6.
mennessä!

Tilaa luettavaa

Willandt, Jori
Älä Luovuta
– Sisukas kuntoutumistarina kattaa yli 10 vuotta
alkaen hetkestä, jolloin
Jori sai 16-vuotiaana
auto-onnettomuudessa
vakavan aivovamman.
324 sivua.
– 23  + postikulut.

Viitanen, Tommi
Uusi jako
– Omaelämänkerrallinen tarina elämästä
aivovammautumisen
jälkeen. 365 sivua.
– 23  + postikulut

Hyysalo, Pekka
Fight back – toinen
mahdollisuus
– Kertomus freestylehiihto-onnettomuudessa tapaturmaisen
aivovamman saaneen
Hyyslon taistelusta
takaisin elämään, 207
sivua.
– 30  + postikulut

Isola, Martti
Kuntoutujan
terapiatarinat
– Esseitä elämän erilaisista asioista, ilmiöistä
ja kohtaamisista. 159
sivua.
– 15  + postikulut

Koukkari, Päivi
Hidasteita
– Vammautuneen selviytymistarina - elämää
vammautumisen hetkellä ja 20 vuotta siitä
eteen päin.
– 24  + postikulut.

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi

