
aivoitus
ASIAA AIVOVAMMASTA  2/2017Teemana urhei lu ja kuntoutuminen

www.aivovammal i i t to. f i     l    www.aivovaur io. f i     l    www.elamajatkuu.f i

25 vuotta

k
uv

a:
 H

om
ek

oi
ra

t S
ag

ul
in

 k
y



2   Aivoitus 2/17

25 vuotta25 vuotta

aivoituksessa tänään… 

” keinutuolijumppaa 

vai Vasa conceptia?

lue tuhti paketti urheilus-

ta, aivovammoista ja 

kuntoutumisesta

alkaen s. 5  ” 
” Tällaista aivoitusta halutaan lukea!

kts. s. 23  ”
” Jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia

parannetaan. lue lisää s. 4 ja 44  ”

aivoitus
SISÄLLYS  .............................................................. 2/2017

Pääkirjoitus: Silmissä näkyy tähtiä .................................3

Puheenjohtajan palsta: Jäsenten vaikuttamismahdolli-

suudet korostuvat .........................................................4

Onnellinen mies ............................................................5

Kuntoutumassa Intiassa................................................8

Turvallisesti vesille .......................................................10

Aivotärähdykset urheilussa .........................................12

Urheilussa pään vammat yleisiä ..................................14

Keinutuolijumppa kohentaa kaikenikäisten kuntoa ......16

Kun kaikki ei mene putkeen ........................................18

Kun vakuutus ei korvaa ...............................................20

Aivovammojen biomarkkeritesti etenee suunnitellusti ..22

Lukijat ovat puhuneet: 

Tällaista Aivoitusta halutaan lukea ...............................23

Aivovamma 2017 -symposiumi ...................................24

Ilmoitusosio ........................................................29 – 43

Yhdistysten ja jäsenten 

osallistaminen liiton toimintaan ....................................44

Itä-Suomen Kuopion osaston retki laavulle ..................44

Kevätliittokokouksen kertomaa ...................................45

Tunnelmapaloja Varsinais-Suomen avyn risteilyltä........45

Yhdistyspalsta ............................................................46

Liiton tapahtumakalenterit ...........................................50

Liitto tiedottaa .............................................................51

Tommi Viitanen in memoriam ......................................52

Aivoitus on Aivovammaliitto ry:n lehti, joka il-
mestyy neljästi vuodessa. Jäsenille lehti tulee 
jäsenetuna. Lehteä voi myös tilata. 

Osoitteenmuutokset:
Aivovammaliitto saa automaattiset muuttu-
neet osoitteet Postilta. Jos osoitteesi on
salainen, ilmoita osoitteenmuutos liiton netti-
sivujen kautta www.aivovammaliitto.fi  �
Muuta yhteystietoja

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi  �
Aivoitus-lehti ja lukijaraati

Linkit lomakkeisiin löytyvät liiton nettisivujen 
etusivun alaosassa olevista hyötylinkeistä

Aikakauslehtien liiton jäsenlehti

Julkaisija: 
Aivovammaliitto ry

Toimituksen osoite: 
Malminkaari 5, 00700 HELSINKI

Päätoimittaja: Anne Porthén 
anne.porthen@aivovammaliitto.fi

Toimittaja: Pia Warvas
pia.warvas@aivovammaliitto.fi

Käännökset: Åsa Öhman

Taitto: Leena Hagman / Painoyhtymä Oy

Ilmoitukset: 
Walmos Oy
aivoituslehti@gmail.com
puh. (09) 350 8740
fax. (09) 3508 7450

Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa.

Painopaikka:
Painoyhtymä Oy, Porvoo

ISSN 1796-1181

Kannen kuvat: Homekoirat Sagulin ky / 
Jaana Sagulin 

Aivoitus 2017
 Teema Aineistopäivä  Ilmestyy
3  Uusia aivovammatuulia  25.8.  vko 40 
4  Omaiset ja läheiset  7.11.  vko 50 

Hyvinvointia loppuelämäksi 



2   Aivoitus 2/17 Aivoitus 2/17   3   

PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Att se stjärnor
Då min son var i lågstadieåldern åkte han skidor ner 
för en backe och väjde i fartens tjusning för barr i 
skidspåret. När han väjde åkte han rakt in i ett träd. 
Han fick en ordentlig bula i pannan, glasögonen gick 
sönder och läppen blödde. Pojken kom gråtande 
hem och utan att desto mer undersöka saken pack-
ade vi in honom i bilen och tog oss direkt till första 
hjälpen där läppen syddes och han blev undersökt 
av en läkare. Med oss hem fick vi rådet att följa med 
om han var vid medvetande och väcka honom varan-
nan timme under hela natten. Nästa dag kände han 
sig redan bättre, trots skavankerna, men händelsen 
hade skrämt upp hela familjen. Pojken berättade att 
han efter smällen hade sett stjärnor.

Grannens pojke spelade innebandy då han var 17 
år. Under det vilda spelet snubblade han och föll med 
huvudet före i golvet och låg där en stund kraftlös. 
Tränaren flyttade pojken till sidan av planen för obser-
vation och gav honom första hjälpen. Under kvällens 
lopp blev huvudvärken värre och han började må illa, 
vilket fortsatte långt in på natten. Först på efternatten 
fattade familjen beslut om att ta sig till akuten och 
undersökningarna påbörjades. Symptomen blev 
lindrigare inom en vecka och man kunde konstatera 
att pojken hade hjärnskakning.

Av dessa båda händelser minns jag i synner-
het min oro som uppstod av själva situationen och 
våndan av ovetskap, då vi ännu inte fått resultaten 
av undersökningarna. Allt det här fick den närmaste 
familjekretsen att stanna upp en längre tid.

Trots att förebyggande är viktigt, kan man inte 
förutse och hindra alla missöden. Så här under 

cykelsäsongen är användningen av cykelhjälm 
klokt förebyggande. Vi på Hjärnskadeförbun-
det anser därför att det är viktigt att man 
använder cykelhjälm och vår önskan är 
också att rekommendationen att använda 
cykelhjälm bevaras i lagen. En hjälm är 
också en ypperlig gåva till sådana som 
utexamineras under våren och sommaren.

Solig sommar!

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Silmissä näkyi tähtiä
Poikani laski alakouluikäisenä mäkeä alas suksilla ja 
vauhdin hurmassa väisti kuusen havuja ladulla. Väis-
tämisen seurauksena hän törmäsi suoraan puuhun. 
Otsaan tuli massiivinen kuhmu, silmälasit särkyivät ja 
huulesta vuosi verta.  Poika hiihti kotiin itkien ja asiaa 
sen tarkemmin tutkimatta, pakkasimme pojan autoon 
ja ajoimme suoraan ensiapuun, jossa huuli ommeltiin 
ja lääkäri tutki pojan. Kotiin saimme ohjeet tajunnan 
tarkkailuun ja poikaa piti herätellä kahden tunnin välein 
koko yön ajan. Seuraavana päivänä vointi oli ruhjeista 
huolimatta jo parempi, mutta tapahtuma säikäytti koko 
perheen. Poikani kertoi tällin jälkeen nähneensä tähtiä.

Naapurin poika pelasi salibandyä olleessaan 
17-vuotias. Pelin kiemuroissa hän kompastui ja lensi 
pää edellä kohti lattiaa ja makaisi hetken voimattoma-
na lattialla. Valmentaja siirsi hänet kentän laidalle tark-
kailuun ja hän sai ensiapua. Illan mittaan päänsärky 
koventui ja alkoi pahoinvointi, joka jatkui yömyöhään. 
Vasta aamuyöstä perhe päätyi ensihoitoon lääkärin 
vastaanotolle ja tutkimukset aloitettiin. Oireet helpottui-
vat viikon sisällä ja pojalla todettiin aivotärähdys.

Muistan molemmista tapauksista erityisesti huolen, 
mikä syntyi tilanteesta ja sen tietämättömyyden tus-
kan, kun ei tiedetty vielä tutkimusten tuloksia. Tämä 
kaikki pysäyttää pitkäksi aikaa lähipiirin. 

Vaikka ennaltaehkäisy on tärkeää, kaikkia haaverei-
ta ei voi aina ennakoida ja estää. Näin pyöräilykauden 
aikana esimerkiksi pyöräilykypärän käyttö on järkevää 
ennakointia. Aivovammaliitto pitääkin tärkeänä, että 
sitä käytettäisiin ja lisäksi toivoo, että pyöräilykypärän 
käyttösuositus säilyisi laissa. Kypärä on myös mai-
nio lahjaidea kevään ja kesän valmistuville.

Aurinkoista kesää!

Anne Porthén
toiminnanjohtaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS
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Juhlavuosi on käynnistynyt toden teolla, ja käynnistyikin 
komeasti. Seinäjoella pidetty 25-vuotisjuhlasymposiumi 
oli oivallinen esimerkki siitä, miten liitto on kehittynyt viime 
vuosina yhä tärkeämmäksi osaksi aivovammatyötä. Kiitän 
kaikkia tapahtuman hyväksi puurtaneita. Te teitte tilaisuu-
desta hyvän. Symposiumia käsitellään laajasti toisaalla tässä 
lehdessä, joten en puutu siihen tämän enempää. 

Sen sijaan otan esille kevätliittokokouksen, joka sekin on 
tärkeältä osaltaan hyvä esimerkki liiton toiminnan kehittymi-
sestä hyvään suuntaan. Aikoinaan oli liittokokouksia, joissa 
käsiteltiin vain ne pakolliset, sääntömääräiset asiat, ja minus-
takin tuntui, että kokoukset olivat niin sanotusti pakkopullaa 
eivätkä varmaankaan antaneet yhdistysten edustajille juuri 
vaikuttamisen tunnetta.

Mutta nyt tilanne on muuttunut toisenlaiseksi. Keväinen 
kokous oli jo kolmas, jossa hyväksyttiin erillinen kannanotto. 
Se antaa kokouksille myös lisää painoarvoa. Tässä kannan-
ottoasiassa meillä on hyvä tilanne: aivovamma-asioissa riittää 
kantoja otettavaksi, joten aiheista ei ole pulaa.

Viime kokouksessa otettiin käsittelyyn myös kaksi yh-
distysten toimintaan vaikuttavaa asiaa. Toinen oli ehdotus 
liiton ja yhdistysten kotisivujen visuaalisuuden ja rakenteen 
muokkaamiseksi yhteneväisiksi. Asia menee vielä yhdistys-
ten käsittelyyn, mutta ainakin käydyssä keskustelussa 
kaikki olivat hankkeen kannalla.

 Toinen toimintaa kehittävä aloite koski liittohal-
lituksen varsinaisten ja varajäsenten ehdokas-
asettelua. Tähän saakka hallituksen ehdotukset 
on esitetty itse kokouksessa ilman ennakko-
valmistelua. Tästä sitten seurasi joskus, että 
ehdotettujen jäsenten joukossa oli henkilöitä, 
joita ei oman piirinsä ulkopuolella tunnettu. Nyt 
yhdistykset esittävät ehdokkaitaan etukäteen, 
ja heistä myös kerrotaan niin, että koko-
uksen osanottajat tietävät ehdokkaiden 
taustan.

Minulla on nyt sellainen tuntemus, 
että liittokokouksista on tullut sekä mie-
lenkiintoisempia että jämäkämpiä. Näin 
liitto on taas ottanut askeleita eteen-
päin kohti entistä ammattimaisempaa 
toimintaa.

Heikki Harri
puheenjohtaja 

Jäsenten vaikuttamis-
mahdollisuudet korostuvat

medlemmarnas 
möjligheter att påverka betonas
Jubileumsåret inleddes på allvar med en ståtlig inledning. 
Förbundets 25-års symposium som ordnades i Seinäjoki var 
ett ypperligt exempel på hur förbundet har utvecklats under 
de senaste åren till att bli en allt viktigare del av hjärnska-
dearbetet. Jag tackar alla som deltog i arrangemanget av 
symposiet. Ni gjorde evenemanget fint. Eftersom symposiet 
behandlas omfattande i den här tidskriften, kommer jag inte 
att befatta mig desto mer med det.

Däremot vill jag lyfta fram vårens förbundsmöte, som 
också är ett gott exempel på förbundets positiva utveckling. 
En gång i tiden hade vi förbundsmöten där man endast 
behandlade de där obligatoriska, stadgeenliga ärendena och 
jag tyckte också att de var något nödvändigt ont och gav 
säkerligen inte föreningsrepresentanterna någon känsla av 
att utöva påverkan.

Men nu är situationen en annan. Vårens möte var redan 
det tredje mötet där vi godkände ett separat ställningsta-
gande. Det här betyder också att mötena blir viktigare. När 
det gäller att ta ställning har vi en god situation; i frågor som 
gäller hjärnskador finns det tillräckligt att ta ställning till. Sak-
frågor saknas således inte.

Under senaste möte tog vi också upp till behandling två 
omständigheter som inverkar på verksamheten i föreningar-

na. Den ena var att omforma visualiteten och stukturen på 
förbundets och föreningarnas webbplatser att bli mer 

kongruenta och enhetliga. Den här frågan ska ytterli-
gare behandlas i föreningarna, men åtminstone i de 
diskussioner som har förts har alla varit för projektet.

Ett annat förslag för att utveckla verksamheten 
gällde kandidatnomineringen av förbundsstyrelsens 
ordinarie medlemmar och suppleanter. Hittills har 
styrelsens förslag framförts på själva mötet utan 

förhandsberedning. Det här kunde ibland leda till 
att det bland föreslagna medlemmar fanns 

sådana personer som var okända utanför 
den egna kretsen. Nu föreslår fören-

ingarna sina kandidater på förhand 
och informerar om dem så att 
mötesdeltagarna känner till deras 
bakgrund.

Jag har nu en sådan känsla 
av att förbundsmötena har blivit 
både mer intressanta och mer 
resoluta. På så sätt har förbun-
det återigen tagit några steg 
framåt mot en allt mer professi-
onell verksamhet.

Heikki Harri
ordförande
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Miio Parkkonen kertoo. 
Äsken selostettu ei ole Miion omia 

muistikuvia, vaan muiden kertomaa. 
Myös seuraavat tapahtumat ovat sel-
laisia, jotka hän on myöhemmin muilta 
kuullut.

Onnettomuus tapahtui Kemissä. 
Ensimmäiseksi hänet vietiin Länsi-
Pohjan keskussairaalaan, jossa oli heti 
todettu, ettei siellä ole tarjolla sellaista 

hoitoa, jota Miio tarvitsee. Niinpä hänet 
kiidätettiin saman tien Oulun yliopistolli-
seen sairaalaan.

– Jo tapaturmapaikalla ambulans-
simiehet olivat tajunneet, että nyt on 
käynyt tosi huonosti. Olen ymmärtänyt, 
että sen välineen nimi, jolla minut kaa-
vittiin irti kadusta, oli kauha. Ensihoitajat 
olivat ilmeisesti heti todenneet, että pa-
hinta tässä on nyt aivojen saama isku. 

– Kysymättä muiden mielipidettä menin 
sisäpihalle ja kiipesin palotikkaita 
katolle. Huomasin, että yritykseni on 
toivoton. Toinen ystävätärkin huusi 
alhaalta, että tule pois. Olin jo siis 
luovuttanut, mutta silloin oikean jalkani 
alla ollut räystäs petti ja putosin. Tulin 
kaikki kolme kerrosta alas ystävättärieni 
jalkojen juureen ja ilmeisesti vielä tosi 
lähelle – hyvä, etteivät alleni jääneet, 

Onnellinen mies 
Oli heinäkuinen yö vuonna 2011. miio Parkkonen palasi baarireissulta 
kahden ystävättärensä kanssa heistä toisen asunnolle. kotiin päästyään 
nainen huomasi, että avaimet olivat jääneet kotiin. Säästääkseen rahan, 
jonka isännöitsijä veloittaisi tullessaan avaamaan oven keskellä yötä, 
päätti miio kokeilla päästä katon kautta ylimmän kerroksen asunnon 
parvekkeelle, sillä kauniina kesäpäivänä parvekkeen ovi oli jätetty auki. 

miio Parkkonen kuvailee, että ennen onni oli asia, 
jota saattoi kutistaa pyyhekumilla hankaamalla. 
Nyt onnellisuutta voi hangata vain kahvikupilla. 
aika kauan pitää hinkata, että onni kutistuu. 
– en mä tiedä, mä olen tyytyväinen. 
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Vaikka aivovamma oli pahin oire, oli 
mies muutenkin melko palasina – jalko-
ja lukuun ottamatta, sillä niihin ei tullut 
edes hiusmurtumaa.

– Ylhäältä alaspäin lueteltuna minul-
ta murtui kallo, niska, lapaluut, toiselta 
puolelta neljä ja toiselta viisi kylkiluuta, 
rintalasta, kyynärpäät, oikea ranne ja 
lantio. Sitten tietysti myös sisäelimiä 
oli tohjona. Esimerkiksi haimassa ja 
maksassa oli jotakin ja kylkiluut lävis-
tivät molemmat keuhkot. Aivovamma 
aiheutti myös nielun ja hengityselimieni 
halvaantumisen. Vammoja tuli siis aika 
paljon. Olin kuitenkin pudonnut niin 
tasaisesti selälleni, että jalat pysyivät 
kunnossa. 

Oulusta Helsinkiin 

Miio oli Oulun yliopistollisessa sairaa-
lassa tajuttomana reilun viikon, josta 
hänet siirrettiin – edelleen tajuttomana 
ja hengityskoneessa – Helsinkiin Töö-
lön sairaalan teho-osastolle. 

– Tehohoitoaikana elin omassa 
maailmassani, mutta ensimmäiset aidot 
muistikuvat ovat jo teholta. Nukutus-
tani alettiin purkaa, kun olin ollut noin 
kuukauden tajuttomana. Tajuni oli 
alkanut palailla jo aiemmin, mutta minut 
oli pakko pitää nukutettuna, sillä aivoni 
alkoivat turvota. Päähäni porattiin reikä 
ja äijän päähän asennettiin venttiili. 
Lääkärit olivat sanoneet vanhemmilleni, 
että jos venttiili ei auta, pitää kallosta 
irrottaa palanen. Aivopaineet alkoivat 
kuitenkin tasoittua venttiilin avulla.

Miio kuvailee, että kun taju alkoi pa-
lailla, oli hän aika huonossa kunnossa. 
Trakeostomia, eli henkitorveen hengi-
tyksen helpottamiseksi tehtyä reikää, 
yritettiin purkaa. Yritys epäonnistui, sillä 
mies ei osannut hengittää halvaantu-
neen nielun vuoksi. 

– Putki piti hengitystieni avoime-
na, joten sitä ei voitu heti poistaa. En 
myöskään pystynyt liikkumaan, enkä 
kommunikoimaan. Oikean käteni sor-
met tosin liikkuivat, mutta murtunut ja 
kipsissä oleva ranne ei. Oikean käden 
sormien lisäksi silmät toimivat, mutta 
en oikein jaksanut pitää niitä auki, sillä 
näin kaiken kahtena tai kolmena. 

Henkilökunta toisteli taajaan, että 
missä Miio oli ja mitä hänelle oli tapah-
tunut. 

– Ymmärsin, että olen sairaalassa 
ja teho-osastolla. Totuuteen sekoittui 
kuitenkin tajuttomuusaikaisia mielikuvia. 
Luulin, että olin ollut liikenneonnetto-

muudessa, jonka olin itse aiheuttanut. 
Aloin pikkuhiljaa ymmärtää, että mitä 
oikeasti oli tapahtunut, mutta en pys-
tynyt kertomaan sitä muille. Sairaala-
ajasta päällimmäisinä muistikuvina 
mieleeni ovat jääneet jatkuva kipu ja 
väsymys. 

kuntoutuminen käyntiin 

– Tietyssä vaiheessa sitä rupesi ym-
märtämään, että mikään ei enää – tai 
oikeammin vielä - riipu meikäläisestä, 
sillä olin niin muiden armoilla. Sisäistin, 
että täytyy vain koettaa olla tyyni ja 
ottaa iisisti. Huolehtiminen siitä, että 
jäänkö tämmöiseksi – liikkumattomaksi 
ja puhumattomaksi – ei olisi auttanut 
mitään, kun en asialle voinut mitään 
tehdä.

Miio kertoo, että välillä ajatukset as-
karoivat sen parissa, että mitäs, jos en 
tästä kuntoudukaan. Välillä mieleen tuli, 
että kumpi olisi parempi, sekö, etteivät 
jalat liiku, mutta pystyy puhumaan vai-
ko se, että jalat liikkuvat, mutta puhetta 
ei enää tule. 

– Kun jalkoihin alkoi tulla tuntoa, 
ajattelin toisina päivinä, että ei haittaa, 
vaikken oppisikaan enää puhumaan, 
kunhan vaan pääsisin tästä pyörätuo-
liin. Toisina päivinä taas tuumin, että 
ihan sama, vaikka olisin loppuelämäni 
sängyssä, kunhan vain osaisin jälleen 
puhua. Vaakakuppieni korkeus vaihteli 
hieman eri päivinä.

Kun alkoi varmistua, ettei neliraa-
jahalvauksen riskiä enää ole, siirrettiin 
hänet Töölössä tavalliselle osastolle 
ja sieltä parin viikon kuluttua Laakson 
kuntoutussairaalaan. Kuntoutus alkoi jo 
Töölössä täysin nollasta. Aluksi harjoi-
teltiin puhaltamista ja sormien liikutta-
mista. Välillä mies nostettiin istumaan, 
sillä keuhkoja piti välillä pitää pystyasen-
nossa. Kommunikointi alkoi sujua, kun 
isä tulosti paperille aakkoset ja laminoi 
taulun. Kirjaintaulu asetettiin vasemman 
käsivarren varaan ja Miio osoitteli kirjai-
mia toimivalla osallaan, eli niillä oikean 
käden neljällä liikkuvalla sormella. 

– Alussa tajusi, että pelkkä käsien 
jumppaaminen oli hyvin haastavaa. 
Yritin oppia ymmärtämään, että minkä-
laisen käskyn pitää pääkopasta lähteä, 
että saan käteni nyrkkiin. Se, että kädet 
saa nyrkkiin, on itseasiassa aika moni-
mutkainen asia! 

Laaksoon siirrettäessä monien 
murtumien vuoksi Miio oli vielä täysin 
sänkyyn sidottu.

– Siinä vaiheessa, kun opin is-
tumaan ja pääsin pyörätuoliin, alkoi 
tapahtua henkistä muutosta. Jollakin 
tasolla tajusin, että nyt ollaan siinä 
vaiheessa, että tästä eteenpäin kuntou-
tumiseni on up to me, itsestäni kiinni. 
Olin ehkä vähän naiivi uskossani, mutta 
onneksi olin, sillä se auttoi minua in-
nostumaan jokaisesta pienestäkin edis-
tysaskeleesta ja haluamaan yrittämään 
aina vain enemmän ja enemmän. 

Kun katolta putoamisesta oli kulu-
nut 2,5 kuukautta, sanoi Miio ensim-
mäiset sanansa.

– Muistan, kun lääkäri vaihtoi trake-
ostomiaputkeeni puhekanyylin ja totesi, 
että nyt sitä puhetta pitäisi sitten tulla. 
Olin ollut liki kolme kuukautta sanomat-
ta sanaakaan, joten ainoa, mitä siinä 
sitten keksin sanoa, oli töttöröö, Miio 
nauraa. 

Puhuminen ja nieleminen olivat 
aluksi haastavia tehtäviä.

– Äänihuulet ja nielu olivat edelleen 
halvaustilassa, joten puhe tuli ulos 

– minusta tuntuu näin jälkikäteen, etteivät 
nämä kuntoutumishommat loppujen 
lopuksi kovin hankalia ole, vaikka aivot 
ovatkin monimutkainen elin ja harjoitteet 
joskus hankalia. kun fyysisiä harjoitteita 
sinnikkäästi tekee, niistä tulee rutiinia ja 
yhtäkkiä huomaakin, että tämäkin liike tai 
harjoite on itse asiassa ihan mukavaa. 
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vaikeasti ja hitaasti. Muistan ajatelleeni, 
että kunhan tässä nyt jotenkin opin 
määkimään, niin eihän tässä mitään 
hätää ole.

Miio kiittelee ”omaa” sairaanhoita-
jaansa Elinaa, joka jutteli hänen kans-
saan säännöllisesti ja myös kuunteli 
miestä.

– Elina oppi ymmärtämään, että 
mitä minä sanon. Tai ehkei hän kaikkea 
edes ymmärtänyt, sillä puheeni oli 
melkoista mongertamista, hidasta ja 
hankalaa. Mutta pääasia oli, että hän 
kuunteli ja minä sain harjoitella jälleen 
sanojen tuottamista.

Myös fyysinen kuntoutuminen eteni. 
Miio muistelee, kuinka hänet nostet-
tiin Eva-telineen, eli sellaisen korkean 
kävelytuen, varaan seisomaan. Kello oli 
tuolloin viittä vaille puoli. Fysioterapeutti 
oli kannustanut, että mahtavaa, jos 
pystyt seisomaan puoleen asti. Urhei-
lullinen ja sisukas mies pysytteli jalkeilla 
viittä yli puoleen. 

– Sitten sain luvan fyssariltani 
nousta pyörätuoliin itse. Päivähuonees-
sa oli nojapuut, joiden varassa saattoi 
harjoitella seisomista ja kävelemistä. 
Kun olimme yhdessä harjoitelleet asiaa, 
kannusti fysioterapeutti minua yrittä-
mään itse. Seuraavaksi sain jättää pyö-
rätuolin ja siirtyä kävelemään rollaatto-
rin avulla. Se oli tosi pelottava hetki! 

Miio kuvailee, että koska hän oli 
aina ollut fyysisesti aktiivinen, otti hän 
erilaiset fyysiset harjoitteet ilolla ja 
riemulla vastaan. Liikunta vaikutti myös 
univaikeuksiin. Onnettomuuden jälkeen 
katkonaiseksi muuttunut yöuni muuttui 
paremmaksi fyysisten aktiviteettien 
ansiosta. 

– Kun aloin jumpata, nukuin vä-
hän paremmin, ja kun nukuin vähän 
paremmin, mielialanikin koheni. Se 
oli sellainen positiivinen kierre. Koin, 
että fysioterapia toi mukanaan vain 
hyviä juttuja. Sama koski myös muita 
terapiamuotoja, joihin osallistuin. Päi-
väni täyttyivät aivovamman saaneelle 
ihmisille tyypillisesti fysioterapian lisäksi 
puhe- ja toimintaterapiasta sekä neu-
ropsykiatrisesta valmennuksesta. 

Urheilumuodot uusiksi 

– Harrastin ennen vammautumista-
ni monia urheilulajeja. Vaikka kaikki 
eivät enää onnistu, en kuitenkaan koe 
joutuneeni luopumaan mistään, vaan 
ajattelen, että olen saanut tutustua 
uusiin lajeihin.

Ennen aivovammaa Miio muun 
muassa pelasi jääkiekkoa, harrasti 
sukellusta ja hyppäsi laskuvarjolla. Lap-
sena hän tanssi balettia. Urheilulajien 
repertuaari oli siis melkoisen laaja.

– Nyt jääkiekko ei enää onnistu, sillä 
tasapaino ja kömpelyys ovat sitä luok-
kaa, että ajatus on mahdoton. Luistella 
voin jollakin tavalla, mutta ei sekään 
kovin sujuvaa ole. En saa sukeltaa yli 
kymmeneen metriin, sillä vaurioituneet 
keuhkoni eivät kestäisi moista suoritus-
ta – tai oikeastaan voisin sukeltaakin 
syvälle, mutta sieltä pintaan nousemi-
nen olisi kohtalokasta. 

Positiivisella elämänasenteella 
varustettu Miio ei sure sitä, mitä hän 
aiemmin sai harrastaa, vaan iloitsee 
siitä, mitä nyt voi tehdä.

– Ennen onnettomuutta minut olisi 
pitänyt pakottaa juoksemaan suoraa 
tietä, mutta tapaturman jälkeen aloin 
lenkkeillä. Harjoittelin juoksua reilun 
vuoden, jonka jälkeen juoksinkin jo 
puolimaratonin. Minulle tuli palava halu 
ylittää itseni. 

Nyt juoksemisen sijaan kehon har-
joittaminen on noussut pinnalle.

– Tavoitteenani on pystyä hyp-
päämään tasajalkaa ruokapöydälle ja 
pystyä tekemään spagaatin. Spagaatti 
sujuu jo, mutta pöydälle pääsemises-
tä uupuu vielä viitisen senttiä. Lisäksi 
haluaisin kokeilla seinäkiipeilyä. Joku 
voisi ajatella, että miksi mies, joka 
on pudonnut katolta, haluaisi ehdoin 
tahdoin kiipeillä seinälle. Haluaisin yk-
sinkertaisesti siksi, että en ole koskaan 
tehnyt sitä. En tiedä, että onko se edes 
mahdollista, sillä niskani taipuu sen 

verran huonosti, etten oikein pystyisi 
kurkkimaan yläviistoon. Haluan kuiten-
kin yrittää, että onnistunko. Sittenhän 
sen tietää, kun on kokeillut. 

meditaatiosta mielenrauhaa 

Talvet Miio Parkkonen viettää Thai-
maassa. Paikka tuli hänelle tutuksi 
jo ennen vammautumista, sillä hän 
työskenteli maassa parin kauden ajan 
snorklausoppaana. 

– Nyt, kun työ ei vamman jälkiti-
lan vuoksi enää onnistu, snorklaan 
harrastuksekseni. Lisäksi tapaan tuttuja 
ja opiskelen paikallista kieltä, thaita. Iso 
uusi juttu elämässäni tapahtui vuosi sit-
ten, kun aloin kiinnostua meditaatiosta. 
Luin artikkelin, jossa kerrottiin tieteelli-
sesti meditaation auttavan kiputiloihin. 
Minullahan ei kivutonta hetkeä ole. 
Opiskelin meditaatiota, ja viime talvena 
kävin taas buddhalaismunkkien oppeja 
ja ohjeita kuuntelemassa. Olen ollut 
munkkien opissa kolmesti aina viikon 
kerrallaan. Muuten arki menee siellä 
samoin kuin Suomessa. Jumppaan, 
luen ja huollan kehoa ja mieltä. 

Kipujen lisäksi aivovamman jälkitila 
oirehtii puhevaikeuksina, kömpelyyte-
nä, väsymyksenä ja hienomotoriikan 
ongelmina. Kaikesta huolimatta Miio 
kertoo olevansa onnellinen mies.

– Minusta on tullut rauhallisempi 
ja olen hyväntuulinen. Voisin lyhyesti 
tiivistää, että olen aika onnellinen!

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
Harjoittelukuvat:  

Miio Parkkosen albumista 

miio rohkaisee aivovamman saaneita suhtautumaan positiivisesti erilaisiin harjoituksiin. 
– Jos vaikkapa käden nyrkkiin puristelu tai muu harjoitus tuntuu ajanhaaskaukselta, 
kannattaa miettiä, että voiko tästä olla jotakin haittaa. ellei varsinaista haittaa keksi, 
kannattaa harjoitusta jatkaa – ja pian huomaakin, että turhaltakin tuntuneesta asiasta on 
kuin onkin hyötyä! 
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kuntoutumassa intiassa 
2000-luvun alkupuolella moottoripyöräon-
nettomuudessa aivovamman saanut mika 
raudasoja nousi tammikuussa Oulussa 
lentokoneeseen suunnatakseen kuntou-
tumaan intian Nashikiin. Hieman tavallis-
ta pidemmän kuntoutumismatkan syynä 
oli halu perehtyä paikan päällä intialaisen 
fysioterapeutin rajul Vasan kehittämään 
Vasa concept -kuntoutusmetodiin. 

– Ensimmäiseksi huomasin, että 
halvaantunut oikea käteni paisui harjoit-
teiden vuoksi kolminkertaiseksi. Tämä 
johtui siitä, että vahingoittuneen käden 
verenkierto elpyi. Kun turvotus laski, 
alkoivat oikean käteni sormet liikkua 
ensimmäistä kertaa moniin vuosiin! 

Työntäyteinen kolmeviikkoinen 

– Rajul Vasa oli erittäin mukava, mutta 
jos et tehnyt niin kuin hän halusi eli niin 
kuin liikkeet pitää oikeaoppisesti tehdä, 
siitä sai kyllä kuulla. Ketään ei kohdeltu 
siellä silkkihansikkain. 

Kuutena päivänä viikossa harjoi-

voi olla vain uimahousut tai -shortsit. 
– Kun sain mahdollisuuden lähteä 

Intiaan opettelemaan metodia, tartuin 
tilaisuuteen mielihyvin. Jäin koukkuun 
jo kerrasta, siinä yleisön edessä alus-
vaatteisillani liikkeitä demotessani. Minä 
olen luonteeltani vähän sellainen, että 
tartun innolla kaikkeen uuteen ja annan 
kaikkeni.

Kone laskeutui Mumbaihin tammi-
kuun viidentenä. Siitä matkattiin 180 ki-
lometriä Nashikiin. Harjoitukset alkoivat 
heti. Mukana reissussa oli ainakin alan 
ammattilaisia, aivovamman saaneita, 
aivoinfarktipotilaita ja nelirajaajahal-
vaantuneita. 

”Ei varmaan tarvi odotella unen tuloa!”, 
kirjasi Mika Raudasoja muistiin en-
simmäisen Vasa concept -harjoituspäi-
vän jälkeen Intian Nashikissa. 

Intialaisen fysioterapeutin Rajul 
Vasan kehittämä kuntoutumismetodi 
eroaa perinteisestä fysioterapiasta 
erityisesti siinä, että Vasa conceptissa 
toistojen määrä on huomattavan suuri. 
Ei puhuta muutamista toistoista, vaan 
useista kymmenistä tai jopa sadoista 
toistoista per liike per päivä. Intiassa 
kolmiviikkoisen harjoitusrupeaman aika-
na treenattiin kuutena päivänä viikossa.

– Kaikki alkoi siitä, kun Rajul Vasa 
tuli Ouluun luennoimaan kehittämäs-
tään kuntoutumismuodosta. Olin siitä 
jo ennakolta kuullutkin, sillä Pekka 
Hyysalohan on jo pitkään puhunut 
voimakkaasti menetelmän puolesta.

Ennen luentotilaisuutta Mika kävi 
Vasan testeissä, jossa kartoitettiin, 
olisiko hän sopiva kuntoutuja. Rajul piti 
Mikaa sopivana. Mika innostui luen-
nolla asiasta enemmän ja kohta hän jo 
huomasikin seisovansa yleisön edessä 
pelkissä boksereissaan – hänet valittiin 
koekaniiniksi näyttämään Vasa con-
ceptin liikkeitä, eikä ollut toki arvannut 
luentotilaisuuteen jumppavarusteita 
mukaan pakata. Vaatimuksena nimit-
täin  oli, että liikkeitä näytettäessä päällä 

ristihyppelyä.

kun veri alkoi kiertää 
kunnolla vuosien tauon 
jälkeen, turposi halvaan-
tunut oikea käsi aluksi 
moninkertaiseksi.

 

 

 

 

 

Kilpailun jälkeen kisatunnelmaa, grillaamisen ja kahvittelun 
merkeissä Kesäkoti Irjalassa Mustasaarentie 19, 90500 Oulu. 
Maksuton majoitus mahdollisuus kahdessa neljän hengen 
mökissä. Mahdollisuus saunomiseen.  

Ilmoittaudu maksamalla 10e yhdistyksen tilille  
FI78 5740 7520 0587 68 viimeistään 21.7.2017,  
viitteeksi frisbeegolfkisa.  

Lisätietoja Mika Raudasoja p.040 352 5896 tai mirauda67@gmail.com.  
Tiedustelut majoituksesta Eila Sääskö p. 040 765 6989 tai eila.saasko@gmail.com 
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teltiin aamuisin kello 8.30 – 12.30 ja 
iltapäivästä kello 14 – 17. Seitsemän 
tunnin aikana tehtiin erilaisia harjoitteita. 
Esimerkiksi portaiden kävelyä – step up 
and down, tehtiin kuudesti päivässä 20 
minuuttia kerrallaan. Ristihyppelyyn vie-
rähti neljä kertaa päivässä 20 minuuttia 
ja venyttelyliikettä, eli dog cobraa, tois-
tettiin 250 – 350 kertaa päivässä. Muita 
liikkeitä oli esimerkiksi tasapainoa kehit-
tävä jumppapallon päällä makaaminen, 
sleep on the ball, pallon työntäminen 
vammautuneella kädellä sadasta muu-
tamaan sataan kertaan päivässä sekä 
star, joka muistuttaa maallikon silmiin 
koulun jumppatunnilta tuttua vanhaa 
kunnon vaakaa. 

– Liikkeiden välillä pidettiin vain pieni 
tauko. Harjoituspäivä oli kuin erittäin 
fyysinen työpäivä. 

Mika kertoo, että harjoitussalil-
la olleet avustajat toimivat lähinnä 
vapaaehtoispohjalta. Palkkaa sai vain 
fysioterapeutti ja viitisen ohjaajaa, joskin 
heidänkin tilipussinsa oli häviävän pieni. 
Avustajia oli kuitenkin oltava, sillä liki-
kään kaikkia liikkeitä ei voi tehdä ilman 
apukäsiä. 

Itse sali oli varsin karu. Se koostui 
avoimesta tilasta, jossa oli jumppamat-
toja ja palloja. Kummempia tarvekaluja 

Vasa conceptin liikkeet eivät vaadi. 

Urheilutaustasta apua

– Pidin kaikista harjoitteista, mutta liike, 
joka sai minut tuulettamaan, oli star. 
Siinä onnistuminen tuntui huikealta. 
Alussa tarvitsin neljä avustajaa, mutta 
kolmen viikon harjoitussession jälkeen 
enää vain kaksi. Myös step up and 
down oli sellainen, jota tein erittäin 
paljon ja jossa myös kehityin huikeasti 
kolmen viikon intensiivisen harjoittelun 
ansiosta. 

Aiemmin täysin liikuntaa harrasta-
mattomalle ja rapakuntoiselle harjoituk-
set voivat olla liian vaativia. 

– Itselläni on urheilutausta ja uskon-
kin, että täysipainoiseen harjoitteluun 
vaaditaan melkoisen hyvä peruskunto. 
Treenit ovat niin intensiivisiä ja rankkoja.

Kotonaan Oulussa Mika harjoitte-
lee kolme tuntia päivässä. Kotona ei 
luonnollisesti ole jumppamattojen ja 
-pallojen lisäksi varastossa fysiotera-
peuttia ja avustajia, joten kotona pitää 
keskittyä niihin liikkeisiin, joita voi tehdä 
omatoimisesti. 

”Tähän tämä loppui, ei paha ollen-
kaan. Nyt mietintämyssyyn, koska tän-
ne seuraavan kerran. Oikee käsi, joka 
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kuntoutumassa intiassa 
Star-liike avustajien kanssa. kuntoutujakaveri kaj Virtanen harjoittelee tasapainoa sleep on 

the ball -liikkeellä.

Fysioterapeutti auttaa vammautuneen 
käden harjoitteissa. 
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on ollut apukätenä ja verisuonia on 
olleet piilossa, nyt verisunia on näky-
vissä ja kädessä on jotain liikehdintää. 
Tuntuu, että tahdon tänne uurestaan”, 
julistavat miehen muistiinpanot viimei-
senä Intian-päivänään. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Mika Raudasojan albumista
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Lohjalainen Esa Keino ja hänen puo-
lisonsa Mari Elal päättivät pari vuotta 
sitten yhdistää työn ja harrastuksen. 
He huomasivat työssään luontoretki-
en voimaannuttavan ja terapeuttisen 
vaikutuksen. Päätyössään sosiaali- ja 
terveysalalla he eivät luonnollisesti voi 
keskittyä pelkästään luontoelämyksien 
tuottamiseen, joten niitä tarjotakseen 
he perustivat oman yrityksen. 

– Olen koulutukseltani fysiotera-
peutti ja suorittanut kuntoutuksen 
ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon. Avovaimoni puolestaan on 
lähihoitaja. Me molemmat työskente-
lemme tällä hetkellä kehitysvammaisten 
ihmisten parissa. Vapaa-aikanamme 
nautimme luonnossa liikkumisesta 
ja kalastuksesta. Niinpä suoritimme 
kalastusoppaan ammattitutkinnon. Sen 
myötä syntyi Therafish-yritys, jonka 
kautta myös erityisryhmiin kuuluvat 
ihmiset voivat lähteä turvallisesti vesille, 
Esa Keino kertoo. 

Kalastusoppaan koulutukseen 
sisältyi muun muassa erilaisiin kalas-
tusmuotoihin perehtymistä, turvallisen 
vesillä liikkumisen opiskelua ja vuokra-
veneen kuljettajan tutkinto. Kalastusop-
paan vene pitää lain mukaan katsastaa 
vuokraveneeksi, jonka kuljettajalla on 
myös oltava asianmukainen kuljettajan-
tutkinto plakkarissaan. 

– 1,8 miljoonaa ihmistä Suomessa 
ilmoittaa harrastavansa kalastusta, joten 
se on yksi maamme suosituimmista 
harrastuksista. Kysyntää turvallisille ja 
mahdollisimman esteettömille kalas-
tuspalveluille siis varmasti on. Kaikilla 
ihmisillä pitää olla mahdollisuus halutes-
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Turvallisesti vesille
lohjalaisen Therafi sh-nimisen yrityksen järjestämien kalastus- 
ja luontoretkien pääkohderyhmänä ovat erityisryhmät laidasta 
laitaan. esteettömälle järvimatkalle voi lähteä ammattitaitoisen 
henkilökunnan kanssa turvallisesti vaikkapa pyörätuolilla.



saan päästä vesille ja kalaan. Toiminnan 
terapeuttiset vaikutukset ja harrastajien 
määrä huomioon ottaen kalastuksella 
on mielestäni myös merkittävä kansan-
terveyttä edistävä vaikutus.

rentoutusta luonnosta

– Kuulostaa kliseeltä, mutta jo luonto 
itsessään on fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen elämys. Luonnon helmassa 

– minulla ei vielä ole kalastus-
asiakkaina ollut aivovamman 
saaneiden ryhmää, mutta 
muissa yhteyksissä olen hei-
dän kanssaan työskennellyt, 
esa keino kertoo.
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kuuluu myös pakollinen kalastuslupa. 
Vuorokauden voimassa oleva lupa-
lappu maksaa viisi euroa. Pelkkään 
mato-ongintaan ei sen sijaan erillisiä 
lupia tarvita, vaan se kuuluu jokamiehe-
noikeuksien piiriin. 

– Sopiva kalastusmuoto valitaan 
aina asiakkaan toiveiden ja toimintaky-
vyn mukaan. 

Esa Keino naurahtaa, että kalata-
kuuta yrittäjät eivät voi antaa. On siis 
täysin mahdollista, että kala ei nap-
paakaan tai ainakin sen saamiseksi 
joudutaan tekemään paljon työtä. 
Kalastusoppaan ammattitaitoon kuuluu 
kuitenkin tuntea oma järvensä. He 
tietävät, että mihin vuorokauden ja 
vuoden aikaan mitäkin kalaa todennä-
köisimmin nousee järven eri alueilta.

– Tärkeintä on saada positiivisia 
kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä. 
Haluamme, että jokainen lähtee reis-
sulta hyvillä mielin. Osalle kalan saanti 
on ykkösjuttu, toinen haluaa opiskella 
erilaisia tekniikoita ja kolmas mieluiten 
nauttii vesillä olosta ja luonnon äänistä. 
Viime vuonna mieleeni jäi erityisesti 
muistisairaiden ryhmä, jonka retken 
aikana jo lähes puhumattomatkin 
ikäihmiset saattoivat tunnistaa tuttuja 
paikkoja ja kertoivat muistojaan niistä. 

muutakin kuin kalastusta

Veneretki voi sisältää kalastuksen 
sijaan tai lisäksi muutakin. Veneestä 
voi rantautua laavulle, jossa voi paistaa 
makkaraa tai veneessä tai rannalla 
voi syödä eväitä. Retken aikana voi 
käydä tutustumassa Suomen suurim-
paan kalkkikiviluolaan Torholaan tai 
käydä syömässä keskelle Uudenmaan 
suurinta järveä ankkuroidussa Kaljaasi-
ravintolalaivassa. 

Teema-arTikkeliT

kaislikossa suhisi ja ahti soi antejaan. esa 
keino aavisti kalastusoppaan ammat-
titaidolla etukäteen, missä hauki voisi 
pyydykseen käydä.

Kiinnostuitko? 
Voit lukea lisää osoitteesta therafish.fi tai 

ottaa yhteyttä seuraavasti:
kalastusopas/kouluttaja/erityisryhmien 

vesistöohjaaja
Mari Elal

mari@therafish.fi
0440 402 517

ja
kalastusopas/fysioterapeutti/kouluttaja

Esa Keino
esa@therafish.fi
040 735 5970

Vetouistelua lohjanjärvellä.




ei tarvitse viettää kovinkaan pitkää ai-
kaa, kun verenpaine laskee ja hengitys 
tasaantuu ja syvenee. Luonnossa 
ihmiset ovat rennompia ja suhtautuvat 
toisiin ihmisiin leppoisammin. Lisäksi 
keskittymiskyky paranee ja mieliala 
kohenee usein hyvinkin nopeasti.

Järvelle lähdetään tasapohjai-
sella Sun tracker -ponttoonilautalla, 
joka kyntää vesiä tasaisesti pienessä 
aallokossakin. Vesi elementtinä tuo 
mukanaan aistiärsykkeitä. Tuuli hivelee 
poskia, laineet liplattavat ja vesilinnut 
uiskentelevat ympärillä.

- Fysioterapeuttina ajattelen 
veneessä olemista ja kalastamista 
vahvasti toimintakyvyn kohentamisen 
kannalta. Vaikka vene on varsin vakaa, 
tuo siinä oleilu kuitenkin tasapainoär-
sykkeitä. Kalastaminen itsessään antaa 
töitä käsille ja vartalon syville lihaksille. 
Lisäksi se kohentaa silmän ja käden 
koordinaatiota sekä muistia. 

Kalastusrepertuaariin kuuluu 
heittokalastus eli virvelin heittely, 
vetouistelu, jossa vavat kiinnitetään ve-
neessä oleviin telineisiin ja perinteinen 
mato-onginta. Jos toimintakyky ei riitä 
itsenäiseen vavan käsittelyyn, vetouis-
telu on sopiva vaihtoehto. Jos kalaa 
tulee, saaliin saa itselleen – halutessaan 
vaikka valmiiksi fileoituna. Pakettiin 

Vene on rekisteröity kuljettajan 
lisäksi yhdelletoista, mutta ihan niin 
suurta ryhmää ei turvallisuussyistä 
kerralla mukaan oteta.

– Jos vain veneillään ja retkeillään, 
yhdeksän mahtuu mukavasti kerral-
laan. Jos ohjelmassa on kalastusta, 
on sopiva maksimimäärä kuusi tai 
seitsemän. Keulasta voi irrottaa kaksi 
penkkiä, jolloin tilaa saadaan kahdelle 
pyörätuolille. Tilaa pyörätuoleille olisi 
enemmänkin, mutta turvallisuussyistä 
otamme kerrallaan vain kaksi pyörätuo-
liasiakasta.

Pilkkiretkiä Therafish ei vielä järjestä, 
joten tähän mennessä sesonki on 
sijoittunut jäättömään aikaan. Tulevai-
suudessa repertuaaria on tarkoitus 
laajentaa myös pilkkimiseen. 

– Viime vuonna viimeiset reissut 
tehtiin lokakuun loppupuolella. Keväällä 
vesille lähdetään heti, kun järvi aukeaa, 
eli tavallisesti huhtikuussa. Luonnol-
lisesti kesä-, heinä- ja elokuut ovat 
suosituimpia. Parhaiten täältä nousee 
kuhaa, haukea ja ahventa. Tänne on 
myös istutettu taimenta, ja Suomen 
suurimmat toutaimetkin ovat Lohjan-
järvestä. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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– Niin vaikeita aivovammoja, joista jäisi 
pysyviä oireita, tapahtuu urheilussa 
onneksi vain vähän. Toki niistäkin jokai-
nen on liikaa. Urheilun osuus kaikista 
aivovammoista on noin 10 prosenttia. 
Urheilussa syntyy vuosittain noin 4 000 
aivovammaa, joita valtaosa on erit-
täin lieviä eli aivotärähdyksiä, kertoo 
fysioterapeutti, tohtoriopiskelija Matti 
Vartiainen.

Vartiainen kertoo, että viime aikoina 
on käyty keskustelua siitä, saako 
aivotärähdys-sanaa käyttää, vai olisiko 
syytä puhua erittäin lievästä aivovam-
masta.

– Itse pidän aivotärähdys-sanaa 
toimivana. Tärähdys viittaa siihen, että 
kyseessä on useimmiten ohimenevä 
tila, kun taas vamma on pysyvämpää 
sorttia. 

Vartiainen muistuttaa, että urheilus-
sa päänsä kolhinutta pitäisi aina huolel-
lisesti seurata ja tarkkailla, että liittykö 
tapahtumaan tajuttomuutta, tuliko 
muistiaukkoa tai muutoksia henkises-
sä kyvyssä. On muistettava, että vain 
yhdessä tapauksessa kymmenestä 
aivotärähdykseen liittyy tajuttomuutta. 

– Jos nämä kynnykset ylittyy, pitää 
urheilusuoritus keskeyttää heti ja palata 
urheilun pariin aina kuusiportaista 
asteikkoa noudattaen. Ensimmäisellä 
askeleella kokeillaan sellaista kevyt-
tä liikuntaa, joka ei pahenna oireita. 
Seuraavaksi aloitetaan kevyt aerobinen 
harjoittelu, kuten kävely tai kuntopyö-
räily. Kolmannella tasolla voidaan har-
joitella omaa lajia, mutta jos kyseessä 
on kontaktilaji, ilman kontakteja. Neljän-
nellä tasolla harjoittelua kovennetaan, 
mutta kontakteja pitää edelleen välttää. 
Viidennellä askeleella kontaktit voi ottaa 
mukaan ja kuudennella palata harrasta-
maan omaa lajiaan normaalisti.

Se, milloin ollaan ensimmäisellä as-
kelmalla, riippuu ihmisestä ja vamman 
laadusta. Joku kokee, että väsymys ja 
kova päänsärky ovat sellaisia oireita, 

aivotärähdykset urheilussa 
kun puhutaan aivovammoista ja urheilusta, 
tapahtuu liikunnan pariin palaaminen samalla 
tavalla, oli kyseessä sitten sunnuntailiikkuja tai 
ammattiurheilija. 

matti Vartiainen korostaa ennaltaehkäisyn merkityssä. esimerkiksi likikään kaikilla skeit-
taajilla, pyöräilijöillä tai skuuttaajilla ei kypärää päässään ole, vaikka kypärä vähentää 
oleellisesti iskuenergiaa onnettomuuden sattuessa. 
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jotka eivät estä vaikkapa töihin tai 
kouluun menemistä, kun taas toisen ne 
invalidisoivat täysin. 

– Yleisellä tasolla on suositeltavaa, 
että täysi lepo ei ylittäisi muutamaa 
päivää. Lepo ei ole aivovammassa-
kaan paras mahdollinen hoitokeino. 
Kevyt aerobinen liikunta saattaa auttaa 
toipumisessa. Kuusiasteinen portaittai-
nen paluu pätee kaikenlaisia aivovam-
moissa, mutta sykli voi nousta vamman 
vakavuuden lisääntyessä esimerkiksi 
viikosta vuoteen. 

Vartiainen toteaa, että erityisesti 
ammattilaisurheilussa aivovammoja 
hyssytellään liikaa ja saatetaan palata 
liian aikaisin takaisin lajin pariin.

– Suurin osa toipuu aivotärähdyk-
sestä noin viikon – kymmenen päivän 
kuluessa. Kuitenkin 10 – 15 prosentilla 
oireet pitkittyvät tai jäävät jopa pysy-
viksi. Siksi yhtäkään aivotärähdystä ei 
pitäisi jättää ottamatta huomioon. 

Vartiainen huomauttaa, että toisaal-
ta joskus myös ylidiagnosoidaan. Kaikki 
aivovammoiksi epäillyt urheiluvammat 
eivät olekaan puhtaita aivovammo-
ja, vaan mukana saattaa olla niskan 
retkahdusvamma. Pari, kolme vuotta 
kestävät päänsäryt ja aistiyliherkkyydet 
invalidisoivat voimakkaasti. 

– Oireet saattavat olla samanlaisia, 
mutta hoito on erilaista. Aina tukku-
kaan ammattilaisia ei diagnosoi oikein. 
Niskan retkahdusvammat ovat sellaisia, 
jotka saadaan lähes poikkeuksetta 
korjattua, kunhan ne diagnosoidaan ja 
saadaan hoidettua oikein. 

Sopiva laji kokeilemalla 

Omat vahvuudet ja oireet määrittävät, 
minkälaisesta liikunnasta kannattaa 
aloittaa. Jos oireet ovat voimakkaasti 
provosoituvia ja esimerkiksi kävely 
aiheuttaa huonovointisuutta ja päänsär-
kyä, kannattaa kokeilla jotakin muuta.

– Kuntopyöräily on esimerkiksi hyvä 
vaihtoehto. Jos kävely sujuu, seuraava 
askel voi olla juoksu. Jos haluaa pelata 
tennistä, pitää miettiä, mitä se vaatii. 
Juoksemisen lisäksi tenniksessä pitää 
kääntyillä ja osua palloon. Tenniksen 
pariin palaaminen kannattaa pilkkoa 
osiksi. Kun lenkkeily sujuu vaivattomas-
ti, voi aloittaa lyömällä palloa seinää 
vasten. Kun sekin sujuu, voi harjoitella 
parin kanssa. Jos haluaa harjoittaa 
käden ja silmän koordinaatiota, voi 
harjoitella vaikkapa tikanheittoa tai pin-
gistä. Tai jääkiekon pariin palaava voi 

harjoitella ensiksi pelkkää luistelemista 
ja ottaa mailan ja kiekon mukaan vasta 
myöhemmin. Jollekin uinti voi sopia 
mainiosti, toiselle löytyy taas kuntosalil-
ta sopivia harjoitteita. Tekemällä aivot 
oppivat. Lajien kirjo on suuri, mutta 
tärkeintä on turvallisuus: pitää huoleh-
tia, ettei telo itseään heti uudelleen. Jos 
liikkuminen ja toimintakyky eivät ole 
vielä normaalilla tasolla, on riski, että 
kaatuu ja lyö päänsä uudelleen. 

Aivovamman riski on olemassa 
monessa lajissa. Nyrkkeilyssä aivo-
vamman tuottaminen, eli vastustajan 
pudottaminen tajuttomana kanveesiin, 
on jopa koko lajin tavoite. Mutta myös 
vauhdikkaat lajit, kuten jalkapallo, 
amerikkalainen jalkapallo, jääkiekko, 
rugby, koripallo, pyöräily, alppihiihto, 
ratsastus, voimistelu ja taitoluistelu ovat 
sellaisia, joissa päänsä voi kolhaista. 

– Liikunnan merkitys terveyteen on 
kuitenkin kiistaton ja urheilun hyödyt 
ylittävät aina aivotärähdyksen teoreetti-
sen mahdollisuuden. Liikunta vaikuttaa 
paitsi yleiseen terveyteen, myös mie-
lialaan. Kun liikkuu, alkaa liikkuminen 
sujua paremmin ja paremmin. Ihminen 
pystyy kehittymään, ja tämä on se isoin 
plussa. Aivovamman saanut ihminen ei 
välttämättä voi harrastaa samoja lajeja 

kuin ennen vammautumista, mutta 
hän voi etsiä itselleen uusia sopivia 
lajeja. Esimerkiksi golf sopii mainiosti 
aivovamman saaneelle ihmiselle. Se on 
liikuntamuotona sopivan kevyttä, mutta 
haastaa kehoa ja mieltä monipuolisesti. 
Golfia pelatessa pitää osata keskittyä ja 
funtsia asioita, käyttää monipuolisesti 
toiminnanohjauksen eri elementtejä. 

Vartiainen toteaa, että nykyään ur-
heilupiireissä tietoisuus aivovammoista 
ja niiden hoidosta on alkanut lisääntyä. 

– Olemme kuitenkin vielä alkutai-
paleella. Tietyt asiat, kuten kauden 
alussa tehtävät lähtötasotarkastukset, 
baseline-testaukset, on otettu käyttöön 
laajamittaisesti jääkiekon SM-liigassa 
viime vuonna, vaikka puhuin niistä jo 
vuonna 2006 aloittaessani yhteistyö-
tä Lahden Pelicansin kanssa. Tämä 
kuvastaa sitä, että eteenpäin mennään, 
mutta aika hitaasti. Myös lajiliitot ovat 
alkaneet valveutua ja ottaa aivotäräh-
dyksetkin asiaan kuuluvalla vakavuu-
della. 
Lue lisää urheilusta ja aivovammoista 
Pää pelissä -sivustolta osoitteessa 
http://blogs.helsinki.fi/paa-pelissa/

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

matti Vartiainen korostaa, että urheilun hyödyt ovat kiistatta suuremmat kuin teoreettinen 
mahdollisuus saada oman lajinsa parissa aivovamman.

” – liikunta 
vaikuttaa paitsi 
yleiseen terveyteen, 
myös mielialaan. ”

Teema-arTikkeliT
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Urheilussa tapahtuvat aivovammat 
ovat pääosin lieviä. Niitä voidaan usein 
ennaltaehkäistä sääntö- tai pelitapa-
muutoksilla. Tämän hetkinen aivotäräh-
dyskeskustelu keskittyy paljolti kilpaur-
heiluun, koska se on mediaseksikästä. 
SM-liigassa tehdään tällä hetkellä väi-
töskirjaprojektia sm-liigakiekkoilijoiden 
aivovammoista, joka keskittyy aivotä-
rähdyksiin. Suomessa syntyy uusisee-
lantilaisen laskelman mukaan vuosittain 
65 000 aivotärähdystä. Luvussa ovat 
mukana myös ne vammautumistapah-
tumat, jotka eivät päädy lääkäreiden 
tietoon. 

Lievien vammojen tunnistaminen on 
usein haastavaa. Neurokirurgi Teemu 
Luoto on tutkinut jääkiekkoilijoitten 
aivovammojen piirteitä. Hän omassa 
väitöstutkimuksessaan tutki, voiko 
lievien aivovammojen arviointiin käyttää 
Sport Concussion Assessment Toolia 
(SCAT). SCAT-työväline auttaa tun-
nistamaan varhaisvaiheen oireet sekä 
kognitiiviset poikkeavuudet, jotka ovat 
yhteydessä aivovamman ennustee-
seen sekä kuvantamislöydöksiin myös 
päivystystilanteessa. Hän toteaa, että 
SCAT:ia käyttämällä voidaan ennustaa 
vammaperäisiä magneettikuvaus-
löydöksiä, pitkittynyttä oireilua sekä 
työhön paluuajankohtaa. 

aivotärähdys urheilussa

Urheilijalla, jolla on ennestään ollut 
aivotärähdys, on korostunut riski saada 
uusia vammoja. Jopa 30 % urheilijoista 
oireet pitkittyvät. Ne saattavat kestää 
jopa kuukausia. Erilaisissa kontakti-
lajeissa, joissa tulee toistuvasti, jopa 
viikoittain, jonkinlaisia iskuja, ovat 
riskialttiita urheilijoille. Urheilijoiden aivo-
vammoja salaillaan eri syistä. Urheilija ei 
halua välttämättä pelistä pois. Rahojen 

menettäminen urheilija- ja seuratasolla 
on mahdollista. Nämä vaikeuttavat 
tilannetta entisestään.

Aivotärähdys-sanasta käytiin muu-
tama vuosi sitten keskustelua, saako 
termiä käyttää. Neurokirurgit ovat sitä 
mieltä, että termi on hyvä. Se antaa 
viitteen siitä, että aivotä-
rähdyksen aiheuttamat 
oireet menevät joskus 
ohi. Niistä on mah-

dollisuus toipua. Käypä hoito -suosi-
tuksessa aivotärähdys on päällekkäin 
erittäin lievän/lievän kanssa. Ei ole 
olemassa selkeää rajaa, milloin päähän 
kohdistunut isku olisi vain tärähdys. 

Epidemiologisesti 2 - 9 % kaikis-
ta aivovammoista tulee urheilusta. 
Mediassa näkyy vain jäävuoren huippu 

aivovammoista.  Toisaalta lievät 
aivovammat ovat harvinaisia ja 
riski vaikealle aivovammalle 
urheilussa on erittäin pieni. 
Urheilussa tapahtuvissa 
aivovammoista 90 % on 
lieviä. Aivovammat ovat 15 
– 24-vuotiailla viisi kertaa 
yleisempiä kuin vanhem-
malla väestöllä. Riskialttiita 

lajeja ovat amerikkalainen 
jalkapallo ja rugby. Suomes-

sa vaarallisimpina lajeina 
terveydenhuollolle 

Urheilussa 
pään vammat yleisiä
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näyttäytyvät jääkiekko ja ratsastus. 
Kuitenkin SM-liigassa tapahtuu vain 
noin 30 – 60 aivovammaa vuodessa. 
Suhteessa liigatuntien määrään luku on 
pieni.

Urheilussa aivovammojen diagno-
sointi on haasteellista. Siinä tapahtuvat 
pään vammat ovat yleisimmin lieviä, 
joiden kohdalla pohditaan yleisesti-
kin, mikä on vamman minimikynnys. 
Milloin on aivotärähdys, on epäselvä. 
Lievien aivovammojen oirelistan kaikki 
22 oiretta voivat liittyä aivovammaan. 
Oireita ovat muun muassa päänsärky, 
paineentunne päässä, näköhäiriöt sekä 
tunne siitä, että 
kaikki ei ole hyvin. 
Lievän aivovam-
man saaneista 
noin 95 – 100 % 
raportoi jotakin 
näistä neljästä 
edellä mainitusta 
oireesta. Toisaalta 
näitä oireita mainitaan myös muissa 
sairauksissa, jolloin diagnosointi vai-
keutuu erityisesti.

No mitä sitten, kun tärähtää?

Ainakaan sinä päivänä, kun on syntynyt 
aivovamma, ei saa palata pelikentälle. 
Lasten kohdalla on tärkeää varmistaa, 
että näin ei tehdä. Toisaalta junioripe-
laajia on vaikea pitää poissa pelikentäl-
tä sekä harjoituksista. Oireiden arviointi 
on tärkeää kaikille päänsä kolautta-
neille. Pitää keskittyä kognitioon eli 
ymmärryksen tasoon. Myös tasapaino 
kertoo, mikä on tilanne. Valtaosa urhei-
lijoista toipuu päivissä tai viikoissa jopa 
ilman mitään hoitoa. 

Ennen puhuttiin, että aivot tarvit-
sevat iskun jälkeen lepoa. Nyt ajattelu 
on menossa siihen, ehkä 1 – 2 päivän 
fyysinen ja kognitiivinen lepo voisi olla 
hyväksi. Tämän jälkeen aktiivisuuden 
lisääminen edistää toipumista ja on 
vain hyväksi. Omaa vointia kannattaa 
kuunnella ja lähteä liikkeelle kuunnellen 
itseään. Aktiivisuuden lisääminen voi 
olla kävelyä. Siitä kohti kevyttä ja kon-
taktitonta harjoittelua. Ensin kannattaa 
käydä kokeilemassa yhdet harjoitukset. 
Onnistuneiden harjoitusten jälkeen 
vasta voi lähteä peliin. Jos tuntuu, että 
ei ole valmis siirtymään seuraavaan 
steppiin, jatketaan rytmiä päivä, kaksi 
lisää. Ei tiedetä, milloin on se optimaali-
nen piste, jolloin aivot ovat täysin toipu-

neet ja koska voimme mennä takaisin 
kontaktilajeihin. 

Pitkittyneen toipumisen riskiteki-
jöitä ovat ikä, psyykkiset sairaudet 
ja akuuttivaiheen runsas oireet, jotka 
löytyvät 22 aivovamman oirevaihto-
ehdosta. Aiemmat aivotärähdykset tai 
lievät aivovammat vaikuttavat erityisesti 
toipumiseen. Merkittävää on, kuinka 
monta aivotärähdystä on aiemmin ollut 
ja kuinka pitkä aika edellisestä iskusta 
on. Huonoja ennusteita ovat kouristus-
kohtaus vammautumistilanteessa tai yli 
minuutin kestävä tajuttomuus.

Pinnalla nyt

Tällä hetkellä urheiluun liittyvissä 
aivovammoissa käydään keskustelua 
kroonisesta enkefalopatiasta (lyhenne: 
CTE) ja muista pitkäaikaisvaikutuksista 
useiden iskujen jälkeen. Keskustelu pe-
rustuu USA:ssa amerikkalaiseen jalka-
palloon. Euroopassa ei ole diagnosoitu-
ja CTE-tapauksia. Juniorijalkapallossa 
amerikkalaisvanhemmat ovat vetäneet 
lapsia pois jalkapalloharrastuksesta 
aivovammapelossa. Myös ns. second 
impact syndrome mietityttää. Tällöin 
ei mentäisi laisinkaan takaisin peliin tai 
tärkeän urheilun pariin. Ajatellaan, että 

uudesta iskusta, tulee hallitsematon, 
kohtalokas ödeema. Tämä on Tee-
mu Luodon mukaan lähinnä myytti. 
Muutama tämän tyyppinen tapaus on 
todettu USA:ssa, mutta ei Euroopassa. 
Jalkapallossa pohditaan puskemisen 
merkitystä päälle. On lähinnä pohdittu, 
että iskut päähän ovat minimaalisia. 
Jalkapallon sääntöihin ei ole tulossa 
muutoksia, koska iskuja ei tule niin 
merkittävässä määrin. Urheilussa käy-
tetään urheilijoiden baseline-testausta, 
jolla mitataan urheilijan lähtötasoa kil-
pailukauteen. Baseline mittaa urheilijan 
perusarvoja, joita verrataan kilpailukau-
della syntyviin muutoksiin. Mittauksista 
ei ole välttämättä hyötyä aivovamman 
tunnistamisen kannalta. Testausta kan-
nattaa tehdä vain huipputasolla, jossa 
on riittävät resurssit erilaisiin testausjär-
jestelmiin.

Urheilumaailma odottaa veren 
biomarkkeritestejä aivovamman tun-
nistamiseksi. Aivovammadiagnoosin 
perustuessa verinäytteeseen ei jää tul-
kinnanvaraa, milloin ja miten urheilijan 
on mahdollista palata takaisin kentille.

Teksti: Anna-Mari Bruns  
kuvat: Pia Warvas

” Valtaosa urheilijoista 
toipuu päivissä tai viikoissa 
jopa ilman mitään hoitoa.  ”
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Marju Huuhtanen löysi liikunnan 
3-vuotiaana, jolloin hän aloitti voimiste-
lun. Koko elämän jatkunut urheilullinen 
tausta ja elämäntapa antoivat hyvän 
pohjan uuden liikuntamuodon kehittä-
miselle. Valmistuttuaan fysioterapeutiksi 
hän aloitti työt Invalidien veljesliiton 
omistamassa Kaskisaaren kuntoutus-
laitoksessa, joka oli tarkoitettu raaja-
amputoiduille.  Kun kyseinen laitos 
lopetti toimintansa, siirtyi hän Kaunialan 
sotavammasairaalaan. 

– Olen koko työurani työskennellyt 
sotiemme veteraanien parissa. He ovat 
aina olleet minulle sydämen asia. En 
osaisi edes kuvitella muunlaista työtä – 
paitsi liikunnan ja liikunnanohjauksen. 

Keinutuolijumppaa Huuhtanen alkoi 
kehittää vuonna 2003.

– Tuolloin aloin ensimmäistä kertaa 
ajatella, että kuinkahan keinutuolilla kei-
numisen ja jumpan yhdistäminen luon-
nistuisi. Tiesin, että keinumisen hyödyt 
on todistettu jo 70-luvulla tehdyissä 
tutkimuksissa. Tämä antoi varmuutta 
sille, että ajatukseni keinutuolijumpasta 
oli kehittämisen arvoinen. 

70-luvulla tutkittiin keinumisen 
vaikutusta esimerkiksi kivunlievitykseen 
synnytyksen yhteydessä. Jo sitä ennen 
oli havaittu, että keinumisella voi rau-
hoitella sairasta lasta. Ilkka Väänänen 
Lahden ammattikorkeakoulusta on 
tutkinut keinumisen merkitystä lähinnä 
vatsalihasten aktiviotumisessa. 2000-lu-
vulla tutkittiin keinumisen hyötyä myös 
alaraajojen nestekierron osalta. 

Pääpaino lihaskunnossa 

Eräänä hiljaisena kesänä, jolloin 
liikuntaryhmissä oli vähän osallistujia, 

keinutuolijumppa kohentaa 
kaikenikäisten kuntoa 
marju Huuhtanen on 49-vuotias, alun perin kotkasta kotoisin oleva kirkkonum-
melaistunut keinutuolijumpan kehittäjä. Huuhtanen on kouluttautunut sekä 
mielisairaanhoitajaksi että fysioterapeutiksi. – Olen oman työni ohella ohjannut 
liikuntaryhmiä urani alusta, eli vuodesta 1983, alkaen. liikunta on aina ollut elä-
mäni punainen lanka, joka on ohjannut hyviin asioihin ja antanut voimaa aina, 
kun olen sitä tarvinnut. 

alkoi kehitystyö toden 
teolla. Huuhtanen koki, 
että erityisesti ikäihmi-
sille suunnatulle uudelle 
liikuntamuodolle on 
tarvetta, sillä olemassa 
ollut tarjonta ei vastannut 
kysyntää. 

– Ensimmäinen kehit-
tämäni liike oli polven-
nosto. Totesin, että tämä 
toimii, joten käynnistin 
keinutuolijumpparyh-
mät. Jopa miehet ottivat 
uuden jumppamuodon 
omakseen. 

Kuntoutujien toi-
veesta keinutuolijumpat 
jatkuivat tämän hiljaisen 
kesän jälkeenkin. Nyt 
Kaunialassa on kuuti-
senkymmentä jousikei-
nutuolia käytössä ympäri 
kuntoutuskeskusta. 

– Moni ajattelee, 
että keinutuolijumppa 
on pelkkä ”mummolaji”, 
mutta vuosien saatossa 
olen havainnut, että kuka 
tahansa tuoliin istuu ja 
rupeaa jumppaamaan, 
saa sykkeen nouse-
maan ja hien pintaan, 
sillä keinutuolilla pystyy 

välineitä kuin keinu, mutta apuna voi 
käyttää esimerkiksi palloa tai jumppa-
kuminauhaa. Tässä jutussa esitellyissä 
liikkeissä hyödynnetään pilates-palloa. 

– Motivoin jumppaajia kokeilemaan 
niin, että pyydän panemaan kädet 
suorien vatsalihasten päälle. Kun keinu 
keinahtaa taakse ja nostetaan hieman 

tekemään niin tehokkaita liikkeitä.
Toimittaja vahvistaa äskeisen, sillä 

kokeiltuani keinutuolijumppaliikkeitä 
ohjeiden mukaisesti tuli lämmin ja seu-
raavana päivänä vatsalihaksissa tuntui, 
että jotakin tuli tehtyä – ja mitä ilmei-
semmin tuli tehtyä vieläpä oikein! 

Liikkeitä voi tehdä ilman muita apu-

kurkotus alas ja vastakurkotus ylös tehostettuna polven 
nostolla

Ylävartalon kierto tavallisesta istuma-asennosta ilman 
kurkotuksia. Vastaliikkeenä ylävartalon kierto tavallisesta 
istuma-asennosta ilman kurkotuksia toiselle puolelle. 
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polvia, vatsalihakset supistuvat voi-
makkaasti. Iästä riippumatta polvien-
nostoliikkeellä saa paljon vatsalihasten 
supistuksia aikaiseksi jo minuutin aika-
na. Tämä liike osoittaa konkreettisesti 
keinutuolijumpan hyödyn. 

Huuhtanen kehittelee erityisesti 
lihaskuntoa kohentavia liikkeitä. 

– Mietin jokaisen liikkeen kohdal-
la, että miten tässä voisi hyödyntää 
erilaisia välineitä. Pilates-pallo on hyvä 
apuväline, sillä se on kevyt ja pinnal-
taan tahmainen, joten siitä saa hyvän 
otteen. Pallo on avuksi esimerkiksi 
aivoinfarktipotilailla tai aivovamman 
saaneilla, sillä näin vahvemman puolen 
käsi ei pääse dominoimaan, vaan myös 
toinen puoli kehosta saa harjoitusta. 
Lisäksi apuvälineen kanssa riittää 
vähempi määrä toistoja kuin mitä ilman 
apuvälinettä tarvitsisi tehdä. 

keinuminen tehostaa liikkeitä 

Suurin etu ikäihmisille on liikunnan ilon 
kokeminen - se, että huomaa pys-
tyvänsä harrastamaan liikuntaa, on 
voimaannuttavaa. Keinutuolissa istuen 
pystyy konkreettisesti näkemään, miten 
polvi nousee ja jalka ojentuu.

Samankaltaisia liikkeitä voisi tehdä 
toki tavallisessakin tuolissa istuen, 
mutta keinutuolissa tehtyinä liikkeet 
ovat huomattavasti tehokkaampia. 
Nojatuolissa istuminen on passiivista 
istumista, kun taas keinutuolissa jo 
pelkkä keinuttaminen tekee istumisesta 
aktiivista, aktivoi lihasryhmiä, parantaa 
nestekiertoa ja näin ollen vähentää 
turvotusta. 

– Keinutuolijumpan fyysiset hyö-
dyt ovat mittavia. Sen avulla voidaan 
konkreettisesti harjoittaa eri lihasryh-
miä, kuten vatsa- ja selkälihaksia sekä 
alaraajoja, tehdä painonsiirtoharjoituk-
sia, liikkuvuusharjoituksia ja kiertoja. 
Perusideana on, että keinuminen 
keventää liikettä, jolloin toistoja jaksaa 
tehdä pidempään. Keinutuolissa on 
mukava istua, ja liikkeet opittuaan niitä 
voi tehdä vaikkapa kotona televisiota 
katsellessa. Jo puoli tuntia päivässä 
on riittävä määrä.  Harjoitteet voi jakaa 
niin, että harjoittelee vartin aamupäiväl-
lä ja toisen vartin illalla. 

Kaunialan kuntoutusjohtaja Kris-
tiina Niemelän keinutuolijumpasta 
tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että 
viisi päivää viikossa ja puoli tuntia päi-
vässä keinutuolijumppaan osallistuneilla 
tasapaino koheni, etureiden lihasvoima 

lisääntyi ja kävelynopeus 
kasvoi kuuden viikon 
aikana. 

– Keinutuolijumpal-
la voidaan vaikuttaa 
pystyasennon hallintaan 
ja liikkumis- ja käve-
lykykyyn, eli kaikkiin 
niihin tekijöihin, joiden 
puutteellisuus aiheuttaa 
liikuntarajoitteita. 

Marju Huuhtanen 
rekisteröi keinutuolijum-
pan vuonna 2004. Jos 
hänen asiakkaakseen 
ei Kaunialaan pääse, ei 
hätä ole tämän näköi-
nen. Hän antaa yksit-
täisille ihmisille ohjeita 
puhelimitse ja sähköpos-
titse, käy kouluttamassa 
useissa palvelutaloissa 
ja on työstänyt kymme-
nen liikkeen opastukset 
kauniala.fi-sivustolle. 
Video ja kuvalliset ohjeet 
sisältävä tekstitiedosto 
löytyvät helpoiten, kun 
kirjoittaa hakukenttään 
keinutuolijumppa ja pai-
naa enteriä. Ammattilai-
set voivat ostaa Physio-
tools-sivuston lisenssin. 
Lisenssin maksamalla 
saa käyttöönsä peräti 
300 liikevideoa.  

Teksti ja kuvat: 
Pia Warvas

Keinutuolijumppaohjeita 
löytyy kauniala.fi-sivus-
tolta maksutta kaikkien 
iloksi. 

Ylävartalon kierto alhaalla. Vastaliikkeessä kehoa kierre-
tään alhaalla toiselle puolelle. 

kurkotus alas ja nosto ylös.

kierto käsitukeen ja vastaliike.

kolmoisliike. ensimmäisessä vaiheessa pallo puristetaan polvien väliin, toisessa liik-
keessä nostetaan molemmat jalat ja kolmannessa vain toista jalkaa kerrallaan. 
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kun kaikki ei mene putkeen

Erkki Hautaviita kertoo, että hänen 
tarinansa alku on varsin tavallinen. 
Opiskelut ja armeija tuli suoritettua 
kunnialla, avioliitto solmittua ja työuraa 
Helsingin kaupungin palveluksessa 
kertyi yli 20 vuoden ajan. Sitten yli 25 
vuoden liitto alkoi väljähtyä ja Hautaviita 
lähti nuoremman naisen matkaan. Hän 
oli uuden parisuhteen myötä onnensa 
kukkuloilla. Vaikka työ kaupungintalolla 
oli mielenkiintoista ja kaikki silmääteke-
vät tulivat tutuiksi, päätti mies kuitenkin 
vaihtaa työtä paremmin palkattuun 
myyntityöhön. Elämä uuden avopuo-
lison kanssa oli auvoista ja mielessä 
siinteli muutto eläkepäiviksi, siis sitten 
joskus, Espanjaan. 

Kohtalo päätti toisin. Hautaviita oli 
tehnyt työssään ennätystuloksen, jonka 
kunniaksi työporukka päätti lähteä 
baariin parille. Avovaimokin oli viettä-
mässä tyttöjen iltaa, joten pariskunta 
sopi tapaavansa kotona Nummelassa 
iltakymmenen pintaan. Hieman ennen 
yhdeksää Hautaviita huomasi, että 
bussi lähtee kohta, joten hän kietaisi 

reilut puoli tuoppia olutta Pohjanmaan 
kautta ehtiäkseen Kampista lähtevään 
bussiin. Olutmäärä ei sinällään humal-
luttanut, mutta lyhyeksi ajaksi uloshen-
gityksestä mitattaviin promilleihin se 

vaikutti suurestikin. 
– Sinä helmikuisena iltana vuonna 

2011 oli koko sen vuoden pahin pää-
kallokeli. Ilma välillä lauhtui, teitä hie-
koitettiin, taas jäätyi, lauhtui uudelleen 

– Otsalohko säätelee tunne-elämää, joten se muutti – jälkikäteen tajuttuna –  minua. 
Nykyään esimerkiksi vollotan päivittäin televisio-ohjelmia katsoessani. Olen ajan myötä 

tajunnut, että vamma muutti persoonallisuuttani, erkki Hautaviita pohtii.

erkki Hautaviita on nuoresta 
pitäen ollut työteliäs mies. Jo 
14-vuotiaana hän oli kesätöissä 
saadakseen mopoon bensaa, 
lukio tuli suoritettua ja armeijan 
harmaista mies kotiutui 
vänrikkinä. Ylennyksiäkin on 
tullut pari, joten nyt hän on 
reservin yliluutnantti. ahkeralle 
miehelle ei ollut helppoa 
sopeutua aivovamman tuomiin 
muutoksiin ja siihen, että kaikki 
alkoi mennä pieleen.

arTikkeliT
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– tiet olivat siis todellista luistinrataa. 
Pääsin Helsingin keskustassa sijaitse-
van baarin ovesta pari metriä, jonka 
jälkeen liukastuin, kaaduin selälleni ja 
löin takaraivoni maahan.

Seuraavaksi hän havahtui sel-
viämisasemalla. Häntä oli pidetty 
sammuneena, kun hän oli maannut 
ravintolan edessä tajuttomana virtsat 
housuissa - ja kun vielä tavalla tai toi-
sella saatu puhalluskoekin oli näyttänyt 
korkeita promilleja pikaisesti nautitun 
oluttuopin vuoksi. Tässä tapahtui 
virhe numero yksi. Lääkäri oli jälkeen-
päin kertonut, että vaikka kyseessä 
olisi oikeastikin ollut humalainen, olisi 
hänet tajuttomuuden vuoksi pitänyt 
viedä selviämisaseman sijaan lääkärin 
tarkastettavaksi. Myös sen, että hän 
vastasi jokaiseen kysymykseen ”mä 
olen aivan ok”, olisi pitänyt soittaa 
hälytyskelloja. 

Kun hän aamulla heräsi selviämis-
asemalla, pystyi hän kontaten raahau-
tumaan tarpeilleen. Selviämisasemalla 
ollut hoitohenkilökuntaan kuulunut 
ihminen, kenties sairaanhoitaja, lähetti 
Hautaviidan taksilla kotiin. Tässä ta-
pahtui virhe numero kaksi. Koska hän 
ei olisi voinut enää olla humalassa, olisi 
sekavuus ja vaikeus kävellä pitänyt 
osata tulkita lääkärin tarkastusta vaati-
vaksi tilaksi.

– Kotona nukuin kuin tukki seu-
raavaan aamuun asti. En oikein kyllä 
itse näitä asioita muista, sillä muutama 
viikko on hävinnyt kokonaan. Avo-
puoliso patisti minut lääkäriin. Siellä 
en meinannut pysyä tuolilla, kun taju 
meinasi mennä koko ajan. Virhe nu-
mero kolme tapahtui, kun neljän tunnin 
odottelun jälkeen nuori ja kokematon 
lääkäri diagnosoi aivotärähdyksen sen 
kummemmin tutkimatta ja lähetti kotiin 
päiväksi kirjoitetun sairauslomalappu-
sen kera. 

Seuraavana päivänä vointi ei kohen-
tunut, joten Hautaviita meni uudelleen 
terveysasemalle. Tällä kerralla lääkäriksi 
osui kokenut tohtori, joka tajusi heti, 
että kyse on vakavammasta asiasta 
kuin aivotärähdyksestä. Tämäkään vai-
he ei sujunut ihan niin kuin Strömsös-
sä, sillä ambulanssin sijaan Hautaviita 
kuljetettiin Lohjan sairaalaan taksilla. 
Lohjalla tajuttiin, että mies on saatava 
Helsinkiin aivokuviin. 

– Minulla diagnosoitiin tapaturman 
aiheuttama aivoverenvuoto. Vaikka 
onnettomuudessa takaraivo iskeytyi 
jäiseen katuun, olivat vammat edessä, 

otsalohkon puolella. Lisäksi diagnoo-
siksi tuli diffuusi aksonivaurio. 

kotiongelmia 

Sairausloma jatkui, mutta kotona alkoi 
mennä huonosti. Avopuolison lapset, 
joiden kanssa Hautaviita oli alkanut 
tulla juttuun, alkoivat karsastaa häntä. 
Lapset harmittelivat koulusta tulles-
saan, että mitä sä vaan siinä sohvalla 
makaat, menisit töihin. Lapset olivat 
tottuneet, että he saavat tulla tyhjään 
kotiin ja nauttia koulupäivän jälkeen 
omasta rauhasta ennen kuin äiti ja 
tämän uusi puoliso tulevat töistään. 

– Omaan kuntoutukseeni kuului 
neuropsykologista kuntoutusta, jossa 
otin tämän asian puheeksi. Puhuin 
myös avovaimoni kanssa ja toivoin, 
että perhe käsittäisi minun saaneen 
päänvamman, eikä olevan vain laiska 
ja saamaton, joka huvikseen notkuu 
kotisohvalla. Neuropsykologini toivoi, 
että avovaimoni lähtisi hänen kanssaan 
keskustelemaan, sillä puolison vam-
mautuminen koskettaa koko perhettä. 
Hän suostui käymään kerran.

Seuraavana talvena Hautaviita liu-
kastui uudelleen. Tällä kerralla pääkop-
pa säilyi ehjänä, mutta jalka murtui niin, 
että se piti leikata. Kun hän kotiutui 
sairaalasta noin viikon kuluttua, oli vas-
tassa tyhjä koti. Avovaimo oli lähtenyt 
ja vienyt lähes kaiken. Sohva oli tosin 
jätetty muuttokuormasta. 

– Vaikka olimme puhuneet, että 
onko ero ainoa mahdollisuus, tuli se – 
ja erityisesti tapa, jolla avovaimo lähti 
– kuitenkin shokkina. Elämältä tuntui 
putoavan pohja kokonaan. 

rahahuolia 

Vammautuminen, työelämästä pois jää-
minen ja avovaimon yllätyslähtö ottivat 
koville.

– Jotenkin ”sekosin”. Koska en 
kyennyt nykyiseen ammattiini, yritin 
päästä töihin esimerkiksi kauppoihin. 
Minua ei huolittu, ilmeisesti cocktail, 
joka koostui koulutuksestani ja koke-
muksestani, iästäni ja aivovammastani, 
oli työantajille liikaa. Oli todella vaikeaa 
sopeutua siihen, että elämä oli kertary-
säyksellä muuttunut jokaisella rintamal-
la huonoksi.

Kun asunto saatiin myydyksi, 
Hautaviita muutti Nummelasta Lohjalle 
vuokrayksiöön.  Hän kuvailee elelleensä 
kuin sika pellossa. Aikansa asuttuaan 

hän alkoi laskeskella, että koska hänel-
lä ei ollut siellä enää mitään – kaveritkin 
olivat vammautumisen myötä kaikon-
neet – hänen kannattaisi muuttaa Huit-
sin Nevadaan, sillä keskellä ei mitään 
hän voisi maksaa vuokrayksiön hinnalla 
mukavan ja tilavan kaksion lainaa. 

– Lopulta potentiaalisiksi paikka-
kunniksi valikoituivat Kemi, Imatra ja 
Kaskinen. Koska juureni ovat Poh-
janmaalla, valitsin Kaskisen. Nyt on 

osoittautunut, että se oli väärä valinta, 
sillä Kaskisissakaan ei ole oikein mitään 
– paitsi se mukava, edullinen, tilava 
läpitalonkaksio. 

Hautaviita oli alkanut käyttää rahaa 
holtittomasti. Hän osti mitä mieli, mat-
kusti ja kävi taksilla juhlimassa.

– Yhtäkkiä muistaakseni Kanari-
an saarilla tajusin, että nyt tähän on 
tultava muutos. Jos rahat uhkasivat 
loppua, otin pikavippejä ja nostin 
kaikkien luottokorttieni luottorajoja. Olin 
taas hetken onnellinen, kun rahaa tuli. 
Lopulta tajusin, että en voi mitenkään 
selviytyi veloistani. Esimerkiksi Takuu-
säätiö voi antaa takauksen lainaan, jolla 
vanhat velat maksetaan pois, jolloin 
maksettavaksi jää vain yksi pankkilai-
na. He takaavat kuitenkin korkeintaan 
noin 40 000 euron suuruisen luoton. 
Sehän ei olisi riittänyt maksurästeihini 
alkuunkaan. Ainoa keino oli hankkia 
virkaholhooja. 

Nyt virkaholhooja maksaa velkoja 
ja antaa Hautaviidan käyttöön viikoit-
tain viikkorahan. Lisäksi Hautaviita käy 
terapiassa.

– Vaikka olin aivan pohjalla, olen 
tyytyväinen siitä, että osasin ja uskalsin 
hakea apua. Pohjalaismiehelle ei ole 
aivan helppoa nöyrtyä ja myöntää, että 
nyt en enää pärjää yksin. 

Uusi rakkaus – ja uusi ero 

Vaikka terapia auttoi henkisesti ja 
raha-asioitakin alettiin hoitaa ammat-
tilaisvoimin, elämästä puuttui rakkaus. 
Hautaviita oletti, että naista hänen 
elämäänsä ei enää tule. 

– Oletin, että olen yksin loppuelä-
mäni, sillä olisi aika vaikea treffailla 
naista, kun en voisi hänelle rahapulani 

arTikkeliT

” Olen tyytyväinen siitä, 
että osasin ja uskalsin 
hakea apua. ”
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työelämässä olleiden kuntoutusvas-
tuu ammatillisen kuntoutuksen osal-
ta voi olla myös työeläkeyhtiöllä.

Mikäli vakuutus on olemassa, 
mutta ei korvaa, voidaan korvausta 
hakea muutoksenhaun kautta. Se 
on kuitenkin usein pitkä prosessi, 
jonka aikana kuntoutusta voi ja pitää 
saada julkisen järjestelmän kautta. 
Terveydenhuoltolain 29 §:ssä sää-
detään, että kunnan on järjestettävä 
kuntoutussuunnitelmassa määritelty 
lääkinnällinen kuntoutus, jos kuntou-
tuksen järjestämis- ja kustannusvastuu 
ei selkeästi ole osoitettavissa. 30 §:n 
mukaan puolestaan kunnan tehtävänä 
on huolehtia siitä, että asianomaiselle 
annetaan tietoja muista kuntoutusmah-
dollisuuksista, kun kyseessä on kun-
toutus, jota ei ole joko säädetty kunnan 
tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksen-
mukaista järjestää perusterveyden-
huollossa. Asiakas on tarpeen mukaan 
ohjattava sairaanhoitopiirin, sosiaali-, 
työhallinto- tai opetusviranomaisen 

vuoksi edes pullakahveja tarjota. 
Toisin kävi. Hautaviita rakastui ja sai 

vastarakkautta.
– Naisystävälläni oli aspergerin oi-

reyhtymä, joten neurologisesti vammai-
sina ja sairaina ihmisinä ymmärsimme 
toisiamme. Valitettavasti kävi niin, että 
hän jätti minut. Hän koki aluksi, että 
Kaskinen on hänelle liian pieni paikka-
kunta ja hän halusi karistaa sen tomut 
jaloistaan lopullisesti. Aluksi pidimme 
kuitenkin yhteyttä, mutta lopulta hän 
katkaisi välinsä minuun kokonaan. 
Kaipaan häntä vieläkin joka päivä. Ras-
kainta on, että en tiedä, että miten hän 
voi ja mitä hänelle kuuluu. 

Hautaviita päätti muuttaa yhteiskun-
taa poliittisin keinoin ja päätti asettua 
ehdolle kunnallisvaaleissa. Hänen 
puolueensa on Vihreät, joka ei ehkä 
ole raavaan miehen tyypillisin valinta 
pohjalaiskunnassa.

– Sekin meni sitten metsään. Omat 
koirat purivat, joten luovuin leikistä 
kesken kaiken. 

arTikkeliT

Tapaturma, joka johtaa vammautumi-
seen, ei aina ole vakuutustapahtuma. 
Vakuutustapahtuma on sellainen, jonka 
taustalla on lakisääteinen vakuutus, 
kuten liikenteen henkilövahingoissa 
tai työtapaturmissa. Toisinaan taas 
vakuutus ei syystä tai toisesta korvaa. 
Peli ei kuitenkaan ole menetetty täysin, 
vaan hoito ja kuntoutus haetaan silloin 
yleisen sosiaalivakuutuksen kautta.

Aika harvoin vakuutusyhtiö kieltää 
vamman olemassaolon. Yleensä se 
joko kiistää vamman tulleen korvatta-
vasta tapaturmasta tai sen, että oireet 
johtuisivat juuri kyseisestä vammasta.  
Vapaaehtoiset vakuutukset puolestaan 
ovat kunkin vakuutusyhtiön omia tuot-
teita, joiden korvausperusteet löytyvät 
vakuutusehdoista.

Jos vakuutusta ei ole tai se ei 
syystä tai toisesta korvaa, ovat kaikki 
suomalaisella sosiaaliturvatunnuksella 
varustetut kuitenkin sosiaalivakuutuk-
sen piirissä. Tällöin kuntoutusvastuu 
on joko Kelalla tai kunnalla. Pitkään 

taikka Kansaneläkelaitoksen tai muun 
palvelujen järjestäjän palvelujen piiriin 
yhteistyössä näitä palveluja järjestävien 
tahojen kanssa.

kelan kuntoutusvastuu lääkin-
nällisessä kuntoutuksessa

Kelan järjestämä vaikeavammaisten 
lääkinnällinen kuntoutus on nykyään ni-
meltään ”vaativa lääkinnällinen kuntou-
tus”. Kela ei järjestä kuntoutusta, jos 
henkilöllä on oikeus tapaturmavakuu-
tuslain, liikennevakuutuslain, sotilas-
vammalain tai sotilastapaturmalain mu-
kaiseen kuntoutukseen. (Näiden osalta 
kuntoutuksen korvausvelvollisuus on 
vakuutusyhtiöllä tai Valtiokonttorilla.) 
Seuraavin poikkeuksin:

1. Vakuutusyhtiö ei ole antanut 
päätöstä kuntoutuksesta
 Jos kuntoutusasian käsittely on kes-
ken tai kuntoutusta ei ole vielä haettu 
vakuutusyhtiöltä, Kela voi aloittaa 

Yksi suuri elämää vaikeuttava muu-
tos on vielä tulossa.

– Täytän vuoden kuluttua 65 vuotta, 
joten silloin ansionmenetyskorvaukseni 
lakkaa ja siirryn varsinaiselle eläkkeelle. 
Tuloni putoavat puoleen. En ole ihan 
varma, että miten tulen silloin toimeen.

Psykologiaa lukeneet tietävät, että 
suuret muutokset aiheuttavat stressiä 
ja huolta, jotka voivat oireilla myös 
fyysisesti. Suurien stressiä aiheuttavien 
muutosten listalta löytyy muun muassa 
työttömyys, eroaminen, sydänsurut, 
sairastuminen tai loukkaantuminen, 
raha-ongelmat ja muutto uuteen kotiin. 
Erkki Hautaviita on kokenut kaiken tuon 
kuudessa vuodessa – ja lisäksi vielä 
ystävien hylkäämisen ja äidin muistisai-
rauden. Hänestä kuitenkin huokuu läpi 
asenne, että vaikka tuhkatkin on use-
asti viety pesästä ja lunta tulee tupaan, 
niin periksi ei anneta. Hän on päättänyt 
pärjätä – kaikista vastoinkäymisistä 
huolimatta!

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

kun vakuutus ei korvaa
Vaihtoehtoisia tapoja kuntoutuksen hakemiseksi 

erkki Hautaviita iloitsee siitä, että hän on 
saanut uusia tuttavia aivovammaliiton 
sopeutumisvalmennuskurssin kautta. 
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kuntoutuksen järjestämisen viivästymis-
todistuksen perusteella. Kela pyytää 
viivästymistodistusta asiakkaalta joko 
puhelimitse tai kirjeitse, ja kuntoutuja 
pyytää sen vakuutusyhtiöltä hakiessaan 
sieltä kuntoutusta. Kelan järjestämän 
kuntoutuksen aloittaminen edellyt-
tää myöntämisedellytysten täyttymistä. 
(Jos Kela on järjestänyt tai korvannut 
kuntoutusta, joka kuuluu vakuutusyh-
tiön korvattavaksi, Kelalla on oikeus 
saada korvaus antamastaan kuntou-
tuksesta ao. yhtiöltä.)

 
2. Vakuutusyhtiö on antanut pää-
töksen kuntoutuksesta
 Jos vakuutusyhtiö on hylännyt asiak-
kaan oikeuden kuntoutukseen ko-
konaisuudessaan ja hylkäävä päätös 
on toimitettu Kelaan, voidaan haettu 
kuntoutus myöntöedellytysten täyttyes-
sä myöntää Kelan kuntoutuksena. (Asi-
akasta voidaan tarvittaessa ohjata 
valittamaan vakuutusyhtiön/Valtiokont-
torin hylkäävästä päätöksestä.)

Jos vakuutusyhtiö on korvannut 
osan ja hylännyt osan kuntoutuksesta, 
koska sitä ei ole katsottu tarpeellisek-
si tapaturman, liikennevahingon tai 
sotilasvamman perusteella, Kela ei voi 
järjestää hylättyä kuntoutusta. Kela 
ei myöskään järjestä kuntoutusta, jos 
vakuutusyhtiö on hylännyt kuntoutuk-
sen jatkon sillä perusteella, että se ei 
ole tarpeen. Kelassa kuntoutustarpeen 
arvioinnissa noudatetaan vakuutusyh-
tiön linjaa.

Mutta jos vakuutusyhtiö on korvan-
nut osan ja hylännyt osan kuntoutuk-
sesta, koska ei katso kuntoutustarpeen 
johtuvan tapaturmasta/liikennevahin-

gosta/sotilasvammasta, niin tällöin Kela 
voi myöntää kuntoutuksen myöntö-
kriteerien täyttyessä. Näin toimitaan 
myös silloin, kun kuntoutuksen jatko 
on hylätty sillä perusteella, että tarve ei 
johdu tapaturmasta. (KKRL 566/2005 
13 §)

Kelalla on velvollisuus ohjata ja 
neuvoa asiakasta kuntoutusmahdolli-
suuksien selvittämiseksi ja tarpeellisen 
kuntoutuksen järjestämiseksi.

kunnan järjestämisvastuu

Kelan lisäksi lääkinnällistä kuntoutusta 
järjestävät myös kunnat. (Ammattitau-
din, työtapaturman tai liikennevahingon 
perusteella järjestettävästä lääkinnäl-
lisestä kuntoutuksesta vastaavat ensisi-
jaisesti vakuutusyhtiöt.) Lääkinnällisen 
kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus on 
kunnilla, jos kuntoutus ei kuulu Kelan 
tai erityislainsäädännön perusteella 
muun tahon järjestettäväksi. Kuntien 
järjestämisvelvollisuus perustuu tervey-
denhuoltolakiin, kansanterveyslakiin ja 
erikoissairaanhoitolakiin.

Kunnan on järjestettävä kuntou-
tussuunnitelmassa määritelty lääkin-
nällinen kuntoutus, jos kuntoutuksen 
järjestämis- ja kustannusvastuu eivät 
ole selkeästi osoitettavissa (tervey-
denhuoltolaki 29 §). Jos kuntoutuksen 
järjestäminen ei ole Kelan tehtävä, 
asiakas ohjataan hänen asuinkuntansa 
terveyspalveluiden piiriin. Kuntoutus-
palvelut järjestää kunnassa terveyskes-
kus tai sairaala joko omana toimintana 
tai ostopalveluna.

Kuntoutuksen järjestämisvas-
tuu kuuluu tai siirtyy terveydenhuollolle, 

kun arvioidaan, että kuntoutuksen 
tavoitteet ovat pelkästään hoidollisia, 
tai kuntoutuksella ei voida mahdollistaa 
työstä, opiskelusta tai muista arjen 
toiminnoista suoriutumista ja osallistu-
mista.

Jos ei ole Kelan vaativan kun-
toutuksen piirissä, niin voi saada 
kuntoutusta harkinnanvaraisena 
Kelalta tai kunnan korvaamana. Tällöin 
kuntoutus voi tulla perusterveydenhuol-
losta tai erikoissairaanhoidon piirissä 
olevien osalta myös erikoissairaanhoi-
dosta.

kuntoutussuunnitelma  
perustana

Kuntoutus perustuu kuntoutuksen 
tarpeen, tavoitteet ja sisällön mää-
rittelevään kuntoutussuunnitelmaan, 
jonka tekemisestä vastuu on julkisen 
sektorin hoitavalla lääkärillä. Suunnitel-
ma tehdään kuitenkin yleensä use-
ampien ammattilaisten yhteistyössä. 
Hoitava lääkäri huomioi siis hoitavien 
terapeuttien palautteen ja suositukset 
kuntoutussuunnitelmaa laatiessaan. 
Myös vakuutusyhtiöt vaativat kuntou-
tussuunnitelman tehtäväksi julkisella 
sektorilla. Se on myös asiakkaan etu 
silloin kun vakuutusyhtiö tekeekin hyl-
käävän päätöksen. Julkisen terveyden-
huollon tekemän kuntoutussuunnitel-
man kanssa voi sitten lähteä hakemaan 
maksajaakin julkiselta puolelta.

Kuntien järjestämänä lääkinnällise-
nä kuntoutuksena voi saada kuntou-
tusneuvontaa ja kuntoutusohjausta, 
toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutus-
tarpeen arviointia, kuntoutustutkimusta, 
toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpi-
tämiseen liittyvät terapiat ja toimenpi-
teet, apuvälinepalvelut, sopeutumisval-
mennus ja tarpeelliset kuntoutusjaksot 
avo- ja laitoshoidossa.

Lisäksi kunta vastaa potilaan 
lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitte-
lusta siten, että kuntoutus muodostaa 
yhdessä tarpeenmukaisen hoidon 
kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. 
Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun 
ohjauksesta ja seurannasta sekä nime-
ää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen 
yhdyshenkilön.

 
Lisätietoja: www.kela.fi/kuntoutus

Teksti: Anu Korhonen 
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Tutkimuksessa oli mukana 12 
diagnosoitua aivovamman saanutta ja 
12 vammatonta. Näytteet otettiin keski-
määrin 27 tunnin kuluttua vammautu-
misesta. Vaihteluväli oli 14 – 50 tuntia. 
Mukana oli pari vaikeaa aivovammata-
pausta. Loput olivat tajuissaan olevia. 

– Toisessa kartoituksessa analysoi-
tiin biomarkkerin rakennetta. Kartoitu-
sanalyysitesti tehtiin näytteille tutkimus-
laboratoriossa. Molemmissa testeissä 
vamman saaneen ja vammattoman 
ihmisen biomarkkereissa näkyi selvä 
ero. Vammattomat ja vamman saa-
neet voitiin tulosten perusteella erotella 
selkeästi omiksi ryhmikseen. 

ison joukon testaus 
Välimaa ja lääketieteellinen johtaja, 
dosentti Mårten Kvist iloitsevat siitä, 
että kliinisen tutkimuksen avulla saatiin 
vahvat todisteet biomarkkeritestillä teh-
tävän diagnostiikan mahdollisuuksille.

Seuraavaksi vuorossa on ensites-
tausta laajempi kliininen koe. Kun nyt 
koehenkilöitä oli yhteensä 24, seuraa-
vaan vaiheeseen tarvitaan 150 – 160 
testattavaa. Heistä valtaosalla voi olla 
eriasteisia diagnosoituja aivovammoja. 
Mukana pitää luonnollisesti olla myös 
terveitä verrokkeja sekä ihmisiä, joilla 
on jokin muu vamma, kuten esimerkiksi 
vamma raajassa, mutta ei samanai-
kaista päävammaa. 

– Testihenkilöitä tarvitaan näin 
paljon, että pystymme luotettavasti 

Tutkimus- ja kehitysjohtaja, tohtori 
Lasse Välimaa kertoo, että yrityksen 
alkuperäinen tavoite oli kehittää lääke, 
jolla voitaisiin pysäyttää tai hidastaa 
aivovamman jälkitilan aiheuttamia 
oireita. Lääkäriyhteisössä on kuitenkin 
kauan oivallettu,  että aivovammoja ei 
edelleenkään aina edes diagnosoida 
oikein, joten ennen kuin pureudutaan 
lääkehoitoon, pitää diagnostiikka saada 
kuntoon. Niinpä Medicortexin tutki-
mustyön kärki siirtyi biomarkkeritestin 
kehittämiseen. 

– Testi, jolla voitaisiin osoittaa 
aivovamman olemassaolo tai sulkea 
se pois jo heti onnettomuuspaikalla 
tai viimeistään sairaalassa, otettaisiin 
raskaustestin tapaan tikkutestillä joko 
syljestä tai virtsasta, Välimaa kertoo.

Biomarkkeritestin koe-eläinvaihe on 
ohi. Siinä saatiin selville, että aivovam-
man osoittavat biomarkkerit säilyvät 
elimistössä vähintään 48 tuntia. Koe-
eläintestien jälkeen biomarkkereita tut-
kittiin Turun yliopistollisessa sairaalassa 
tuoreen aivovammadiagnoosin saa-
neilta ihmisiltä. Vammattomilta ihmisiltä 
otettiin verrokkinäytteet. 

– Tutkimuksessa käytettiin kahden-
laista biokemiallista mittaustapaa, joita 
olivat kartoitus ja biokemiallinen sitou-
tumisanalyysi. Liuskalle oli ikään kuin 
printattu tiettyjä muuttujia, jotka aktivoi-
tuivat, jos asiakkaassa oli aivovammaa 
osoittavia biomarkkereita. Liuskatesti 
toimii siis samaan tapaan kuin raskaus-
testi tai verensokerimittaus. 

testaamaan eri vaikeusasteisia aivo-
vammoja. Vakavampia vammoja on 
kuitenkin vain kymmenisen prosenttia 
kaikista aivovammoista. Tarkoitus on, 
että biomarkkeritesti tehdään jokaiselle 
aivovammaepäilylle heti, kun hänet 
tuodaan ensiapuun.

Laajan tutkimuksen aloitusaika-
taulu on vielä auki. Tarkoituksena on, 
että hankkeeseen osallistuu useita eri 
sairaaloita Suomesta. 

– Laajemman kliinisen vaiheen 
tarkoituksena on vakuuttaa tiedeyh-
teisö ja sijoittajat kehitteillä olevan 
biomarkkeritestin laajasta kliinisestä 
käyttökelpoisuudesta. Tämän testivai-
heen jälkeen tehdään prototyyppilaite, 
jota replikoidaan sen verran, että sitä 
saadaan jaettua loppukäyttäjille. Tässä 
vaiheessa kerätään kliininen tieto viran-
omaisia varten.

Laaja kliininen vaihe saataneen 
loppuun noin vuodessa, jonka jälkeen 
biomarkkeritesti olisi kaupallisessa käy-
tössä vuoden, kahden kuluttua. 

Kvist toteaa, että testin etu on 
myös sen edullisuus. Biomarkkeritesti 
maksanee noin 40 – 50 euroa, kun 
magneettikuvaus maksaa 300 – 700 
euroa. Pään tietokonetomografiaku-
vaus (TT) ei sekään ole yhtä edullinen 
kuin biomarkkeritesti, mutta ennen 
kaikkea TT-kuvauksen ongelmana on 
siitä saatava runsas säteily. Biomark-
keritestin ansiosta ihmisiä ei tarvitsisi 
turhaan, varmuuden vuoksi, altistaa 
säteilylle. 

- Olemme oikeilla jäljillä. Olem-
me löytäneet jotakin ainutlaatuista. 
Biomarkkeritestin valmistumisella 
on melkoinen merkitys. Sen avulla 
säästettäisiin aikaa, vältyttäisiin turhilta 
oikeudenkäynneiltä, eikä ennen kaikkea 
aivovamman saaneen tarvitsisi turhaan 
odottaa diagnoosia ja oikeanlaista 
kuntoutusta. Testi estäisi myös turhia 
äkkikuolemia, kun päätään lyönyttä ei 
passitettaisi liian aikaisin kotiin, Välimaa 
tiivistää.  

Testiin edelleen kehittämiseen 
tarvitaan runsaasti pääomaa. Tekes on 
antanut tukea pikatestin kehitystyöl-
le, mutta sen lisäksi vaaditaan myös 
omaa rahoitusta. Sen keräämiseksi on 
käynnissä joukkorahoituskampanja. 
Lisätietoja osoitteesta  
www.invesdor.com/medicortex.

Teksti ja kuva: Pia Warvas

aivovammojen biomarkkeritesti  
etenee suunnitellusti 
Vuonna 2014 perustettu medicortex on ottanut aimo 
harppauksen aivovammojen diagnostiikkaa varten 
kehitettävän biomarkkeritestin luomisessa. Työn alku-
vaiheista uutisoitiin aivoituksessa pari vuotta sitten.

mårten kvist, 
haastattelutilai-
suuteen asiantun-
tijana osallistunut 
aivovammaliiton 
vertaistukihenkilö, 
sairaanhoitaja Pia 
Von Wright sekä 
lasse Välimaa. 
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Lukemisen säännöllisyys

Lukemisen säännöllisyys Lukumäärä (N = 129) Prosenttia
Jokainen lehti 109 84 %
Joka toinen lehti 11 9 %
Vain harvoin 6 5 %
Ei juuri koskaan 3 2 %

Lehden lukemiseen käytetyssä ajassa on hajontaa. Niuk-
ka enemmistö (34 %) lukee lehteä 15 – 30 minuuttia. Melkein 
yhtä suuri joukko (33 %) käyttää lehden lukuun puolesta 
tunnista tuntiin. Yli tunnin lehden parissa viihtyy viidesosa 
vastaajista. Pienimmän siivun (14 %) muodostavat lehteä 
enintään vartin verran lukevat. 

Lähes puolet vastanneista on lukenut Aivoitusta yli viisi 
vuotta. Sekä yhdestä kahteen vuotta että kolmesta viiteen 
vuotta lehteä lukeneita oli vastanneissa kumpiakin hieman 
reilu viidennes. Viisi prosenttia vastanneista oli henkilöitä, 
jotka lukivat lehteä nyt ensimmäistä kertaa. 

Aivoitus-lehti ilmestyy neljästi vuodessa. 35 prosenttia 
vastaajista pitää ilmestymistiheyttä sopivana. Kuitenkin peräti 
66 prosenttia vastanneista haluaisi, että lehti kolahtaisi posti-
luukuista nykyistä useammin. Nykyistä harvemmin ilmestyvä 
lehti riittäisi sen sijaan vain vajaalle kymmenelle prosentille 
vastanneista. 

Toive Aivoituksen ilmestymistiheydestä 

Ilmestymistiheystoive Lukumäärä (N = 126) Prosenttia
2 kertaa vuodessa 11 9 %
4 kertaa vuodessa 44 35 %
5 kertaa vuodessa 11 9 %
6 kertaa vuodessa 33 26 %
useammin 27 31 % 

Asianmukaisesti tutkimukseen vastasi 159 lukijaa. Vastaus-
prosentiksi tuli 7,21. Tutkimuksen perusteella tyypillisin Aivoi-
tuksen lukija on 41 – 50 -vuotias eläkkeellä oleva aivovam-
man saanut nainen. Hän asuu alueella, jossa on yhdistys tai 
ryhmä ja hän osallistuu säännöllisesti tai ainakin satunnaisesti 
sen toimintaan. Hän lukee lehden mieluiten printtiversiona. 
Hän lukee jokaisen numeron ja käyttää lukemiseen aikaa 
vähintään puoli tuntia. Hän on lukenut Aivoitusta jo yli viisi 
vuotta ja haluaisi saada lehden viisi kertaa vuodessa tai sitä 
useammin.

Hän lukee lehdestä mieluiten aivovammaisten ihmisten 
haastatteluja ja muita artikkeleita eli teemaosiota. Vakiopals-
toista hänelle mieluisimpia ovat pääkirjoitus ja Liitto tiedottaa 
-sivu. Nykyinen ruotsinnosten määrä on hänestä sopiva. 
Tyypillisin lukija on perheestä, jossa Aivoitusta lukee hänen 
lisäkseen vähintään yksi muukin henkilö. Tyypillisin lukija 
kokee Aivoituksen aivovamma-alan tietolähteenä itselleen 
erittäin tärkeäksi. Hän saa artikkeleista erityisesti voimaa ja 
vertaistukea. 

Merkittävän lukijaryhmän muodostavat myös henkilöt, 
joiden lähellä on yhdistys tai ryhmä, mutta joiden toimintaan 
he eivät juurikaan tai koskaan osallistu sekä he, joiden lähellä 
ei ole lainkaan yhdistystä ja jotka eivät osallistu kauempana-
kaan olevien yhdistysten tai ryhmien toimintaan. Iän mukaan 
jaoteltuna toiseksi suurin lukijaryhmä ovat 51 – 60 -vuotiaat 
ja kolmanneksi suurimman yli 60-vuotiaat. 

Lähes kolme neljäosaa vastaajista haluaa lukea Aivoitusta 
painetusta lehdestä. Painetun lehden rinnalla nettilehteä lukisi 
28 %. Vain marginaalinen määrä tyytyisi pelkästään nettileh-
teen, uutiskirjeeseen tai lehden sijaan sosiaaliseen mediaan.

Pitkäaikainen lukijasuhde 

Aivoitusta luetaan varsin innokkaasti. Neljä viidesosaa kertoo 
lukevansa lehden jokaisen numeron.

Lukijat ovat puhuneet
Tällaista aivoitusta halutaan lukea

aivoituksesta 1/2017 tehtiin laaja lukijatutkimus. 
aivoitusta ei ole koskaan aiemmin tutkittu koko-
naisuutena. Vuonna 2014 ulkopuolinen tutkimus-
laitos tosin selvitti lukijoiden mieltymyksiä neljän 
ennalta valitun jutun ja yhden ilmoituksen poh-
jalta, mutta nyt lukijat saivat kertoa mielipiteensä 
paitsi kyseisen numeron mielenkiintoisimmista 
jutuista, myös esittää toiveita tulevaan.

Lukemisen säännöllisyys

lUkiJaTUTkimUS
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toisiaan. Mielenkiintoisimpana pidettiin liiton toimihenkilöt 
valokuvin, nimin ja toimenkuvin esittelevää ”Liiton toimisto 
tutuksi” -juttua. 

lukijoiden taustoja 

Vastaajista seitsemän kymmenestä oli joko eläkkeellä tai 
sairauspäivärahalla.

Vastaajien työtilanne

Työtilanne Lukumäärä (N = 128) Prosentti 
Töissä 28 22 %
Eläkkeellä 81 63 %
Sairauspäivärahalla tms. 10 8 %
Työtön/opiskelija/
kotona lapsen kanssa

9 7 %

Vastanneiden lukijarooli vastasi melko tarkasti liittymissyi-
tä, joten kaikki lukijaryhmät olivat edustettuina tasapuolisesti. 
Tutkimuksessa kuului siis yhtä vahvana niin vammautuneiden 
ihmisten, heidän läheistensä ja alan ammattilaisten ääni. 

Jäsenten liittymissyy vs. lukijarooli 

Prosenttimäärä 
jäsenrekisterin 
perusteella 

Prosenttimäärä 
lukijaroolin 
perusteella 

Vammautunut henkilö 70 % 73 %
Omainen 23,2 % 18 %
Ammattilainen 4,6 % 5 %
Muu 2,47 % 5 %

Teksti: Pia Warvas  

Aivovammaliiton tiedottaja-toimittaja laati Metropolia 
Ammattikorkeakoulun medianomi (yamk) -tutkinnon 
opinnäytetyönään suuntalinjat liiton Aivoitus-lehdelle. 
Strategiseen, taktiseen ja operationaaliseen osioon 
jakautuvan suuntalinjaston avulla lehdestä kehitetään 
nykyistäkin enemmän lukijakuntaansa kiinnostava lehti. 
Strategisen osio määrittelee lehden suuret linjat. Osio 
vastaa kysymyksiin, mikä on lehden tarkoitus, kenelle 
sitä tehdään ja missä muodossa lehti julkaistaan. Takti-
sessa tasossa määritellään, miten lehti vastaa parhaal-
la mahdollisella tavalla lukijoiden tarpeisiin ja toiveisiin. 
Operationaalisella tasolla pureudutaan numerokohtai-
sesti yksityiskohtiin ja varmistetaan, että ylemmillä ta-
soilla määritellyt seikat toteutuvat. 

mieluisinta luettavaa

Aivoitus jakautuu artikkelit sisältävään teemaosioon, ilmoitus-
osioon ja yhdistysten omia juttuja ja tapahtumakalentereita 
sisältävään yhdistysosioon. Yksi tutkimuksen keskeisimmistä 
tavoitteista oli selvittää, pitäisikö Aivoituksen näyttää järjes-
tölehdeltä nykyisissä määrin, nykyistä enemmän vai muuttua 
yleisaikakauslehteä muistuttavaksi. 

Hieman yli puolet lukee lehdestä mieluiten aivovammais-
ten ihmisten haastatteluita ja muita artikkeleita, eli teemaosi-
ota. Kaksi viidesosaa vastaajista lukee yhtä mielellään sekä 
teemaosiota että yhdistysosiota. Vain kuusi sadasta lukee 
mieluiten yhdistysosiota. Lopputulemana on, että Aivoi-
tuksen pitää olla jatkossakin järjestölehti, mutta keskittyä 
artikkeleita sisältävään teemaosioon. 

Lehden mieluisin osio

Lehden mieluisin osio Lukumäärä (N = 127) Prosenttia
Teemaosio 69 54 %
Yhdistysosio 7 6 %
Molemmat yhtä mieluisia 51 40 %

Lukijat antoivat runsaasti ideoita siitä, mitä he haluavat 
jatkossa Aivoituksesta lukea. Lopputulokseksi jäi seitsemän 
pääotsikkoa, jotka suosituimmuusjärjestyksessä ovat 1) 
aivovamma ja yhteiskunta, 2) kuntoutus, kuntoutuminen ja 
terapiat, 3) selviytymistarinat, 4) perhe, 5) harrastukset ja 
urheilu, 6) yhdistystoiminta ja 7) aivopähkinät. Näihin kaikkiin 
palataan tulevina vuosina.

Aivoituksen sisällön kiinnostavuutta ja luettavuutta sekä 
lehden ulkonäköä pyydettiin arvioimaan asteikoilla 1 – 10 
niin, että yksi oli huonoin mahdollinen ja 10 oli paras mahdol-
linen. Parhaimmaksi arvioitiin sisällön kiinnostavuus keskiar-
volla 7,9, seuraavaksi luettavuus keskiarvolla 7,8 ja kolman-
neksi ulkoasu arvosanalla 7,5. 

Jokainen Aivoituksen 1/2017 juttu sai ääniä mielenkiintoi-
simmaksi artikkeliksi. Kahden kärki erottuu kuitenkin sel-
keästi. Mielenkiintoisimmaksi artikkeliksi nousi ”Vammansa 
vanki” -niminen juttu, jossa neljä pahoinpitelyn seurauksena 
aivovamman saanutta naista kertoo tarinansa ja sen, miten 
elämä on jatkunut. Tämän jutun valitsi mielenkiintoisimmaksi 
32 prosenttia vastanneista. Toiseksi mielenkiintoisimpana (28 
%) pidettiin ”Kerralla rysähti – kaikki muuttui” -nimistä artik-
kelia, jossa Aivovammaliiton hallituksen jäsen kertoo, miten 
hän sai aivovamman liitovarjo-onnettomuudessa, mutta on 
kuntoutunut niin hyvin, että valmistelee parhaillaan tohtorin-
väitöskirjaa. 

Lukijat pitävät mielenkiintoisina juttuina erityisesti ver-
taistukea antavia artikkeleita, koskettavia, mielenkiintoisia ja 
rohkeita henkilöhaastatteluja sekä itselleen tutusta aiheesta 
tai ihmisestä kertovia juttuja, mutta toisaalta myös juttu-
ja, joissa käsiteltiin itselleen uutta asiaa ja joista sai uutta 
tietoa. 

Mielenkiintoisimman vakiopalstan tittelistä käytiin kova 
kisa. Lopulta mielenkiintoisimmaksi vakiopalstaksi nousi - 
ehkä hieman yllättäen - liiton tapahtumakalenteri 30 pro-
sentilla. Hyvänä kakkosena maaliin tuli pääkirjoitus, jota 
mielenkiintoisimpana vakiopalstana piti 28 prosenttia vastaa-
jista.

Yhdistysosion jutut olivat kaikki suhteellisen lähellä 

25 vuotta25 vuotta
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1. Aivovammaosaaminen terveydenhuollossa on edelleen 
osittain puutteellista, eivätkä kaikki kirjaukset ole 
aina riittävän tarkkoja vakuutusoikeudellisesta näkö-
kulmasta. Kirjauksiin pitää kiinnittää erityistä huomiota. 

2. Potilaan ja kuntoutujan videointi pitäisi hyväksyä so-
veltuvin osin yhdeksi viralliseksi dokumentoinnin 
työkaluksi. Videointia voisi toteuttaa mahdollisuuksien 
mukaan jo tapaturmapaikalta alkaen, sillä video täyden-
täisi dokumentoitua näyttöä sanallisen kuvailun rinnalla. 
Videoiden avulla voitaisiin sekä parantaa aivovammau-
tuneen henkilön asemaa ja vammautuneen oikeusturvaa 
sekä edistää oiretiedostuksen heräämistä.

3. Moni aivovammainen kuvaa kotiutumisen jälkeen olevansa 
kuin sumussa, jolloin ymmärrys siitä, mistä ja milloin pitäisi 
hakea apua ja hoitoa, on epäselvää. Usein potilaalle anne-
tut ohjeet ja yhteydenottopyynnöt unohtuvat, sillä etenkin 
alkuvaiheessa muistiongelmat vaikeuttavat muun muassa 
sovittujen aikojen noudattamista. Tähän auttaisi terve-
ydenhuollosta tehtävä yhteydenotto. Tämä takaisi, 
ettei vammautunut ihminen jää kotiuduttuaan yksin.

4. Jos vammautuneen vakuutus ei korvaa hoitoa ja kuntou-
tusta, ei hän aina saa riittävästi neuvonta vaihtoehtoisista 
poluista (Kela/terveydenhuolto/työeläkejärjestelmä). Olisi 
tärkeää päästä tilanteeseen, jossa vammau-
tuneen ei tarvitse murehtia maksajasta, vaan mak-
sajat selvittelisivät keskenään, kenen vastuulla kuntoutuja 
on. Terveydenhuoltolain mukaisesti kunnan pitää ottaa 
vastuu tällaisissa tapauksissa.  

5. Yleisimpiä syitä vakuutusongelmiin näyttää ole-
van syy-yhteyden katkeaminen. Tähän vaikuttaa se, 
ettei aivovammaa diagnosoida ajoissa tai kirjaukset ovat 
puutteellisia. Myös oireiden tulkitseminen jostakin muusta 
kuin aivovammasta johtuviksi aiheuttavat erimielisyyksiä 
vakuutusyhtiöiden kanssa. Vammautunutta hämmentää 
hoitaneiden lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden poikkea-
vat kannat. Aivovammaliitto ry on vahvasti sitä mieltä, että 
muutoksia tarvitaan sekä tapaturmalainsäädäntöön että 
sen valvontaan. Myös vammautuneen ihmisen asemaan 
pitää kiinnittää erityistä huomiota sekä palvelujärjestel-
mässä että lainsäädännössä. 
Sisäministeri Paula Risikko piti kannanottoa hyvänä. Erityi-

sesti hän kiitteli alkuvaiheen kirjauksien merkitykseen huomion 
kiinnittämistä. Lisäksi hän pitäisi hyvänä asiana, että jokaiselle 
aivovamman saaneelle nimettäisiin oma sosiaalityöntekijä, jolla 
on ymmärtämystä sekä palveluketjusta että vakuutusasioista.

Risikko osallistui tilaisuuteen sosiaali- ja terveysministeriön 
tiloista, joten hän luovutti julkilausuman tuoreeltaan sosiaali- 
ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas, 

Aivovammaliittoon kuuluvan Etelä-Pohjanmaan aivovam-
mayhdistyksen jäsen Unto Reinikainen ja puheenjohtaja 
Reijo Salo esittivät alkukeväästä 2016, että Aivovammaliitto 
järjestäisi seminaarin, jossa keskityttäisiin aivovammakun-
toutuksen karikoihin ja onnistumisiin. Kerralla rysähti – kaikki 
muuttui, Aivovamma 2017 -juhlasymposiumi järjestettiin 
Aivovammaliiton 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 16. – 
17.3.2017 Seinäjoen keskussairaalassa yhteistyössä Validia 
Kuntoutuksen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-
Pohjanmaan aivovammayhdistyksen kanssa. Tilaisuudessa 
kuultiin ammattilaispuheenvuoroja, mutta myös vammautu-
neiden ihmisten ja heidän läheistensä ääni kuului vahvana. 

Symposiumin avaus ja  
julkilausuman luovutus 
Paula risikko,  
sisäministeri

Reijo Salo ja Unto Reinikainen 
Etelä-Pohjanmaan aivovam-
mayhdistyksestä luovuttivat 
tilaisuuden aluksi kannanoton 
sisäministeri Paula Risikol-
le. Ministeri ei hallituskiireiden 
vuoksi päässyt paikalle, mutta hän osallistui tilaisuuteen 
puhelimen välityksellä. Kannanoton keskeisin sanoma oli, 
että tapaturmalainsäädäntöön ja sen valvontaan tar-
vitaan muutoksia. Julkilausumassa kuvattiin niitä haasteita 
ja karikoita, joita esiintyy monen aivovammaisen ihmisen 
tapauskertomuksessa. Julkilausumassa painotettiin erityises-
ti viittä seikkaa.

aiVOVamma 2017 
-SYmPOSiUmi

kerralla rYSÄHTi – kaikki mUUTTUi
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– Aivoverenkiertohäiriössä vaurio on usein hyvin paikalli-
nen, kun taas aivovammassa se on usein diffuusi eli rajoiltaan 
epätarkka. Se onkin haastavinta, sillä vamma voi invalidisoi-
da vahvasti, mutta olla vaikeasti diagnosoitavissa etenkin 
silloin, jos alkuvaiheen diagnostiikka viivästyy. Ellei kuvia oteta 
ensimmäisten viikkojen aikana, voivat muutokset hävitä niin, 
etteivät ne enää sen jälkeen otetuissa kuvissa näy.

ensihoito tapaturmapai-
kalla ja päivystyksessä 
Sami Länkimäki,  
Toiminta-alueen johtaja,  
Päivystyskeskus,  
Ensihoidon ylilääkäri, Anestesio-
logian ja tehohoidon erikois- 
lääkäri, Etelä-Pohjanmaan  
sairaanhoitopiiri, Ensihoitokeskus

– Ensihoidon onnistuminen on 
keskeisessä roolissa aivovammojen hoidossa, kertoo ylilää-
käri Sami Länkimäki.  

Aivovammojen primäärivammaksi kutsutaan iskun, 
kiihtyvyys-hidastuvuusliikkeen tai läpäisevän esineen aiheut-
tamaa varsinaista vammaa. Sekundäärivammaksi kutsutaan 
vaurioitumista, joka tapahtuu varsinaisen primäärivamman 
jälkeen. 

Sekundäärivamman aiheuttaa useimmiten hapenpuute, 
matalat verenpaineet, diagnoosin tai neurokirurgisen hoidon 
viivästyminen, kouristelu, hiilidioksidin poikkeava määrä 
veressä, noussut aivopaine tai muiden vammojen hoito. 
Ensihoidon tavoitteena on ehkäistä sekundäärivammojen 
syntyminen. Aivovammojen ensihoito tehdään kentällä, itse 
tapahtumapaikalla. Ensihoito sisältää diagnostiikan siitä, 
onko aivovamma mahdollinen. Ensihoidossa ensimmäisen 
tunnin (golden hour = kultainen tunti) aikana kuolemaan joh-
taa 38 prosentissa hoitamaton hapenpuute ja 24 prosentissa 
hoitamaton verenpaine. 

– Välittömästi tapahtumapaikalla tehdään riittävät hoi-
totoimenpiteet ja lääkitykset, että henkilö saadaan mahdol-
lisimman hyvässä kunnossa lääkäriin. Tapahtumapaikalla 
tehdään harvoin varsinaisia hoitotoimenpiteitä. 

Länkimäki korostaa, että aika on aivokudosta. Joka 
ikinen minuutti tuhoaa sitä, joten siksi pyritään minimoimaan 
tapahtumapaikalla käytetty aika. Tavoitteena on antaa neuro-
logisen selviytymisen osalta tarvittava ensihoito. 

– Tärkeintä on look, feel, listen eli katso, tunne, kuuntele. 
Koskaan ensihoidossa ei saa unohtaa omia silmiä, korvia ja 
kosketusta, sillä niiden avulla saa usein informaatiota enem-
män kuin kaiken maailman monitoreilla ja vempeleillä, joita 
nykyään on käytössä. 

Biomarkkerit aivovammo-
jen diagnosoinnissa 
Olli Tenovuo, ylilääkäri,  
neurologian ja neurotraumato-
logian dosentti TYKS

Dosentti Olli Tenovuo kertoo, 
että nykyään tunnetaan noin sata 
muuttujaa, joiden tiedetään tai 
joiden epäillään vaikuttavan aivo-

miksi aivovammaliittoa tarvittiin 
Timo Kaitaro,  
FT, dos, Helsingin yliopisto

FT, dosentti Timo Kaitaro 
on Aivovammaliiton perusta-
jajäseniä. Hän loi katsauksen 
90-luvun alkuvuosiin, jolloin 
liiton perustamista alettiin 
suunnitella. 

– Muistan hyvin sen 
hetken, jolloin perustamis-
asiakirja allekirjoitettiin. Muistan myös, että AVL Yhteys 
-lehdessä, joka on nykyisen Aivoituksen edeltäjä, kirjoitettiin 
seuraavasti:”Yhteys on tärkeä ihmisen elementti. Suomessa 
on tuhansia aivovammaisia ihmisiä ja heidän omaisiaan, joilta 
tämä yhteys on kadonnut”.

Kaitaro kertoo, että tuolloin oli runsaasti ihmisiä, jotka 
eivät olleet kuulleetkaan aivovammoista, saati yhdistyksistä 
tai liitosta – toisin kuin nyt, kun ihannetapauksessa liitosta 
ja yhdistyksistä saa tiedon ja liiton esitteitä luettavaksi jo 
sairaala-aikana. 

Kaitaro kuvailee, että hänen oma neuropsykologinen 
osaamisensa aivovammoista ei perustu pelkästään oppi-
kirjoihin, vaan on karttunut vuosien varrella kuuntelemalla ja 
keskustelemalla aivovamman saaneiden ja heidän läheisten-
sä kanssa. Hän kiittelee, että aivovammatyö on kehittynyt 25 
vuoden aikana hurjasti. 

– Konkreettisesti huomasin tämän, kun olin toistakym-
mentä vuotta tutkijana ja palasin vuonna 2009 silloiseen Kä-
pylän kuntoutuskeskukseen. Huomasin, että aivovammojen 
kuntoutus oli kehittynyt niin paljon, että tunsin itseni harjoit-
telijaksi. Huomasin, että tieto oli lisääntynyt, sopeutumisval-
mennuskurssit olivat kehittyneet ja käytettävissä oli monipuo-
lisesti liiton tuottamaa hyvin toimitettua tiedotusmateriaalia. 
Melkein kaikissa edistysaskeleissa liitolla ja yhdistyksillä on 
sormensa pelissä joko suorasti tai ainakin epäsuorasti.  

aivovamman jälkihoito 
ja kuntoutus – konsen-
suskokouksen jälkeinen 
kehitys 
Jaana Autere, LT, neurologian 
erikoislääkäri, osastonylilääkäri 
Kys Neurokeskus

LT Jaana Autere kertoi, mi-
ten aivovammatyö on kehitty-
nyt Kuopiossa vuonna 2008 pi-
detyn äkillisten aivovaurioiden konsensuskokouksen jälkeen. 
Tuolloin konsensuslausumassa muun muassa kehotettiin 
kaikkia yliopistosairaaloita perustamaan aivovammapoliklini-
kat ja panostamaan kuntoutukseen.

– Kuntoutuksen painopistettä pitää siirtää nykyisestä 
enemmän aikaisempaan vaiheeseen. Aivojen plastisuuden 
kannalta varhainen kuntoutus on olennaisen tärkeää. Pe-
rinteisesti terveydenhuollossa keskitytään potilaan toimin-
takyvyn menetyksien tutkimiseen. Kuntoutuminen perustuu 
kuitenkin jäljellä oleviin mahdollisuuksiin. 

Autere kuvailee, että jos aivovammasta kuntoutumista 
verrataan aivoverenkiertohäiriöihin, ovat erot hyvin merkittäviä. 

SYmPOSiUmi 2017



26   Aivoitus 2/17 Aivoitus 2/17   27   

erilaisin tekijöin, kuten tiestön rakenteella ja eteläpohjalaisella 
luonteenlaadulla.  Myös aivovammoja saadaan lakeuksilla 
enemmän kuin muualla maassa. Eri vuosina aivovamman 
saaneista alle 17-vuotiaita on ollut 43 – 62 ja yli 18-vuotiaita 
115 – 169

– Päivän mittaan on tullut esiin, että aivovamman alkuvai-
heen ja vamman asteen arviointi ovat hankalia. Vammautu-
mistapahtumaan liittyvät kirjaukset ovat erittäin merkittävässä 
roolissa ja niitä on syytä edelleen tarkentaa. Kun asiat on 
alusta asti selkeästi kirjattu, on tarvittavat dokumentit ja 
perustelut jatkoa ajatellen olemassa, eikä silloin tule ongelmia 
kuntoutuksen suunnittelussa tai vakuutusyhtiön kanssa. Tätä 
on jatkuvasti syytä korostaa. Se, mitä on tapahtunut ja miten 
se on vaikuttanut sekä muut tarpeelliset tiedot ja havainnot 
pitää kirjata huolellisesti ylös koko hoitoketjun ajan, kertoo 
neurologian ylilääkäri Keijo Koivisto. 

Koivisto toteaa, että alkuvaiheen tapahtumatiedot voivat 
olla puutteelliset. Puhutaan esimerkiksi pitkään liukastumi-
sen seurauksena murtuneesta ranteesta, mutta vain vähän 
samassa tapaturmassa tulleesta pään vammasta. 

– Kehitteillä oleva strukturoitu lomake, jossa kysytään 
kaikki tarpeellinen, auttanee tulevaisuudessa. Kun kaikki 
tarpeelliset kirjattavat asiat on lomakkeessa valmiina, ne eivät 
ole vain yksittäisten hoitoketjuun osallistuvien henkilöiden 
muistin varassa. Monelta murheelta säästyttäisiin, kun alku-
vaiheen kirjaukset olisivat kunnossa.

aivovammapotilaan hoi-
to kuntoon ja aivoterveys 
tavoitteeksi eU:ssa 
Sirpa Pietikäinen  
europarlamentaarikko

– Ennaltaehkäisy on paras 
keino hoitaa aivosairauk-
sia ja aivovammoja. Mutta 
tietoa pitää olla, että osataan 
ennaltaehkäistä – eikä pelkkä 

tietokaan aina riitä, sillä esimerkiksi auto-onnettomuuksia voi 
tulla, vaikka ennaltaehkäisy olisikin kunnossa, toteaa euro-
parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.   

Pietikäinen korostaa, että aivoista kannattaa pitää huolta 
kaikin tavoin. 

– Aivovammojen hoidossa olennaista on oikea-aikainen 
diagnoosi, oikea hoito ja tarpeeksi ajoissa aloitettu kuntou-
tus. Riittävä lääkärien ja hoitohenkilökunnan osaaminen on 
myös tärkeää. Toivottavasti sote-uudistus tuo tähän positiivi-
sia vaikutuksia. 
Pietikäinen korostaa esteettömyyden lisäämistä.

– Pitäisi luoda rakenteita, että ihmiset, jolla on näkemi-
seen, kuulemiseen, liikkumiseen tai toimintakykyyn liittyviä 
rajoitteita, voisivat olla tasa-arvoisia. Kognitioon liittyvissä 
haasteissa esteettömyys voi yksinkertaisimmillaan olla ohje, 
että seuraa sairaalan lattiassa olevaa vihreää viivaa, niin 
löydät oikealle osastolle. Työelämään pitää luoda muistia, 
hahmottamista ja päättelyä tukevia rakenteita. Digitaalisia 
ympäristöjä, kuten pankkipalveluita, veroilmoituksen tekoa 
tai asiointia Kelan kanssa kaiken siirtyessä nettiin, ei pidä 
unohtaa. Nekin pitää suunnitella asiakaslähtöisesti ja tehdä 
helppokäyttöisiksi.

vamman ennusteeseen. Hän sanoo, että jo sen toteamiseen, 
että onko aivovammaa vai ei, vaikuttaa monta sekoittavaa 
tekijää. 

– Aivovamman vaikeuden arviointiin on kaksi kliinistä 
työkalua: tajunnan taso ja muistiaukko – ja näistäkin molem-
piin vaikuttaa tukku asioita. Tajunnan tasoon vaikuttaa muun 
muassa hapenpuute, kirurgiset toimenpiteet ja arviointiin 
silmien vammat; jos silmät ovat muurautuneet umpeen, ei ta-
junnan tasoa voi arvioida silmien avulla. Muistiaukon arvioin-
tiin vaikuttaa moni jo äsken mainittu, mutta lisäksi esimerkiksi 
päihtymys, unitila, kieliongelmat, muistisaarekkeet ja väärät 
muistikuvat. Aivovamma on ihmisen monimuotoisin sairaus 
ihmisen monimutkaisimmassa elimessä. 

Biomarkkerit ovat elimistön nesteistä tai kudoksista 
mitattavia merkkiaineita, jotka kuvaavat tietyn elimen tilaa. 
Kansantajuinen esimerkki biomarkkerista on hemoglobiini ja 
sen mittaaminen verikokeella. 

Aivojen biomarkkerit ovat huomattavasti ongelmallisempi 
asia, sillä aivot ovat monimutkainen elin ja niiden toiminta 
on niin ikään monimutkaista. Esimerkiksi aivoverisuonien 
ympärillä on veri-aivoeste-niminen mekanismi, joka estää 
suurimolekyylisten aineiden pääsyn verenkierrosta aivoihin 
ja päinvastoin. Tarkoituksena on estää haitallisten aineiden 
pääsy keskushermostoon. Monet aivoperäiset biomarkkerit 
esiintyvät veressä hyvin pieninä pitoisuuksina.

– On kolme mahdollisuutta, mitä voitaisiin mitata: valku-
aisaineet eli proteiinit, metaboliitit eli pienikokoiset aineen-
vaihduntatuotteet tai geenipätkät eli mikroRNA ja eksosomit. 
Aina, kun elimistössä tapahtuu jotakin, geenit reagoivat. 
Nämä kolme ovat niitä, jotka voisivat olla aivovammojen 
biomarkkereita. 

Biomarkkereita voitaisiin käyttää diagnostiikkaan, eli 
aivovamman toteamiseen, aivovamman vaikeusasteen 
arviointiin ja vauriomekanismien selvittämiseen. Merkkiainei-
den mahdollisuudet hoidon seurannassa voisivat osoittaa 
paranemisen tai tilan huononemisen, todeta hoidon aika-
na ilmaantuvia ongelmia, kuten aivojen verenkiertovajeen, 
aivopaineen nousun, turvotuksen ja solutason vauriot sekä 
ennustaa lisäongelmien todennäköisyyttä. 

– Nyt tutkimus on siinä vaiheessa, että erilaisia merk-
kiaineita on tunnistettu paljon ja biomarkkerit on aktiivinen 
tutkimuskohde. Haasteensa tuo aivovammojen valtava moni-
muotoisuus. Se asettaa merkittäviä haasteita kehittämiselle 
ja tulkinnalle, sillä tulkitseminen vaatinee usean merkkiaineen 
yhdistelmää. Biomarkkerit kuitenkin mullistanevat aivovam-
malääketieteen – ennemmin tai myöhemmin! 

aivovammapotilaan 
hoitopolku etelä-Poh-
janmaan sairaanhoito-
piirissä 
Keijo Koivisto, neurologian  
ylilääkäri EPSHP

Etelä-Pohjanmaalla on tilasto-
jen mukaan liikenneonnetto-
muuksia keskiarvoa runsaam-
min. Esimerkiksi kuolemaan 
johtavia onnettomuuksia on kolminkertainen määrä Poh-
janmaahan verrattuna. Pohjanmaan maakunnassa niitä oli 
viisi, kun taas Etelä-Pohjanmaalla 16. Tätä on yritetty selittää 
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tavoite, kertoo neuropsykologian erikoispsykologi Sanna 
Koskinen. 

Koskinen toteaa, että neuropsykologisessa kuntoutuk-
sessa tulevaisuus on jo nykypäivää. Jo nyt moniammatilli-
suus, yksilöllinen ja ryhmämuotoinen kuntoutus ja kuntoutu-
jan arjessa tapahtuva kuntoutus ovat normaaleja käytäntöjä 
– ja tulevaisuudessa keskitytään ehkä nykyistäkin enemmän 
kuntoutujan arkeen. 

– Neuropsykoterapia, jossa yhdistetään neurotieteiden, 
neuropsykologian ja psykoterapian teoreettisia ja kliinisiä 
osa-alueita, kuten vuorovaikutusprosessien ymmärtämistä 
ja kuntoutujan kohtaamista muuttuneessa elämäntilantees-
sa, lisääntyy. Menetelmä on holistinen eli kokonaisvaltainen 
ja siinä käytetään usein erilaisia luovia menetelmiä apuna, 
hyödynnetään yksilön ja ryhmän omia voimavaroja, perheläh-
töisyyttä ja kerronnallista työotetta elämän uudelleen raken-
tamisen tukena.  

Luovissa menetelmissä hyödynnetään tanssia ja musiik-
kia, kuten tanssikuntoutusta, sillä musiikki ja tanssi aktioivat 
useita aivoalueita ja tukevat oppimista hermoverkostossa. 
Myös teknologian tarjoamat mahdollisuudet lisääntynevät. 
Tietokoneavusteinen, mobiili ja virtuaalinen kuntoutus ovat 
kustannustehokkaita ja luovat alueellista tasa-arvoa. 

kokemuspuhujien ääni 

Lisäksi tilaisuudessa TAYSin moniammatillisesta kuntoukses-
ta kertoivat sosiaalityöntekijä Minna Nissinen, Johanna 
Rellman ja neuropsykologi Riikka Kilpinen. Vakuutuskun-
toutuskeskus VKK:n puheenvuoron työelämästä ja kuntou-
tuksesta vammautumisen jälkeen piti palvelupäällikkö Mia 
Lähdeniemi. Oman mausteensa tilaisuuteen toivat aivo-
vamman saaneiden ja heidän omaistensa kokemukset.

Aivovammaliiton hallituksen jäsen Annamaria Martti-
la esiintyi kahdessa roolissa. Hän kertoi kokemuspuhujana 
siitä, mitä tapahtui vuonna 1999, kun hän vammautui Lapin 
erämaassa liitovarjo-onnettomuudessa. Toinen rooli oli 
tohtorikoulutettavana. Hän valmistelee parhaillaan tohtorin-
väitöskirjaansa ”Elämää etananpyörässä” – hajaantunut itse 
aivovammautuneiden kerronnassa

Aivovammaliiton kokemuskouluttaja Mikko Ruponen 
puhui otsikolla ”Mun ensihoito meni h*lvetin hyvin”. Ruponen 
vammautui työtapaturmassa olleessaan ensihoitajana ambu-
lanssissa, joka joutui kolariin. 

Perhe Vainio, eli Kari ja Sari, kertoivat taipaleestaan 
siitä pitäen, kun Kari Vainio vammautui työtapaturmassa, 
joka oli samalla autokolari. Hänen autoonsa törmäsi täydes-
sä lastissa ollut rekka.

Kokemuspuhuja Jouni Salmenjaakko vammautui 
Kari Vainion tavoin työtapaturmassa, joka oli autokolari. Hän 
istui työmatkalla Dubaissa taksin takapenkillä, jolloin toinen 
auto törmäsi taksin perään. Salmenjaakko kertoo, että hän 
määrittele joka päivä itseään siitä, kuka hän on. ”Minä ei ole 
muuttunut, mutta minuus on muuttunut. Tärkeää on uuteen 
minään tutustuminen. Joka päivä. Pitää muistaa, että minä 
olen arvokas”. 

aivovammautuneen 
kuntoutus käypä hoito 
-suosituksen mukaan
Johanna Rellman, neurologian 
erikoislääkäri, TAYS

– Nuoren ihmisen pysyvä työ-
kyvyttömyys maksaa joidenkin 
arvioiden mukaan yhteiskun-
nalle 1,5 miljoonaa euroa. Am-
matillinen kuntoutuksen mah-
dollisuuksien selvittäminen tuleekin ottaa aivovammapotilaan 
lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalle jo varhaisessa vaiheessa, 
kertoo neurologian erikoislääkäri Johanna Rellman.

Aivovammapotilaan jatkohoidossa tulee keskittyä 
oireenmukaiseen hoitoon ja kuntoutuksen järjestämiseen 
tarvittaessa. Lääkinnällinen kuntoutus voi sisältää esimerkiksi 
neuropsykologista ohjausta ja kuntoutusta sekä sopeutu-
misvalmennusta. Vakavissa aivovammoissa voidaan tarvita 
myös osastokuntoutusta ja fysio-, toiminta- tai puheterapiaa.

– Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on keskeistä. Jos 
pystyttäisiin esimerkiksi järjestämään työ, jossa on mahdollis-
ta ottaa vaikka tunnin nokoset tarvittaessa, töihin palaaminen 
tulisi helpommaksi. 

Tyypillisesti aivovamman aiheuttamat jälkioireet tulevat 
ilmi vasta muutamien päivien tai viikkojen kuluttua vammas-
ta. Kukaan ei osaa kertoa vielä ensiavussa, että on keskit-
tymisvaikeuksia tai oppiminen on tullut haasteellisemmaksi. 
Nämä seikat huomataan usein vasta, kun palataan kotiin tai 
työelämään. 

– Tutkimusten mukaan lievän aivovamman saaneista yli 
80 % toipuu hyvin ja palaa työelämään viikkojen tai kuukau-
sien kuluessa, kunhan alkuvaiheen diagnostiikka ja toipu-
mista tukeva neuvonta on kohdallaan. Kuntoutusohjaus ja 
sosiaalityö ovat usein keskeisessä roolissa.

– Usein kysytään, että paraneeko aivovamma. Toipumi-
nen perustuu aivojen plastisuuteen. Säilyneet hermosolut 
rakentavat uusia yhteyksiä. Paras aika kuntoutukselle on pari 
ensimmäistä vuotta vammautumisen jälkeen, joten silloin 
kuntoutuksen pitäisi olla intensiivistä. Ikä on merkittävä tekijä 
toipumista ennustettaessa.

Aivovammadiagnostiikka, hoito ja kuntoutus tulee toteut-
taa moniammatillisesti yhteisesti sovituin kriteerein. Käypä 
hoito -suosituksen päivitetty versio ilmestyy tänä vuonna.

 
Neuropsykologinen kun-
toutus ja sen tulevaisuu-
den näkymät aivovam-
makuntoutuksessa
Sanna Koskinen, neuropsyko-
logian erikoispsykologi, PsT, 
Helsingin yliopisto
Neuropsykologinen kuntoutus 
on lääkinnällisen kuntoutuksen 
muoto, joka tavoitteena on 
vähentää aivovaurion aiheutta-

mia kognitiivisia, emotionaalisia, psykososiaalisia ja käyttäy-
tymiseen liittyviä haittoja. 

– Neuropsykologinen kuntoutus vaikuttaa kokonaisval-
taisesti elämänlaatuun. Kaikkia ongelmia ei pystytä poista-
maan, joten elämänlaadun kohentuminen onkin keskeinen 
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Potilasvahinkoapu
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Aivovammaliitossa ylintä päätösvaltaa 
käyttää liittokokous, joka kokoontuu 
kaksi kertaa vuodessa. Liittokokous 
nimeää hallituksen hoitamaan liiton 
asioita. Puheenjohtaja sekä hallituk-
sen varsinaiset ja varajäsenet jäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä 
tulee puolet erovuoroon vuosittain. 

Tänä vuonna valitaan Aivovamma-
liiton hallitukseen uusi puheenjohtaja 
ja kolme varsinaista jäsentä ja kolme 
varajäsentä.

Yhdistyksille ja jäsenille tarjotaan 
mahdollisuutta tulla osalliseksi Aivo-
vammaliiton toimintaan ja osallistua 
liittohallituksen jäsenten valintaan 
kahdella tapaa. Ensinnäkin tulemalla 
ehdokkaaksi ja toiseksi äänestämällä 
ehdokkaita. 

Liittohallituksella on monia tehtäviä, 
joita säännöt edellyttävät. Tehtävinä on 
mm. johtaa Aivovammaliittoa, valvoa ja 
ohjata liiton toimiston toimintaa ja olla 
vaikuttamassa oman asiantuntijuute-
si mukaan joko liiton työryhmissä tai 
muissa toimikunnissa.  Hallitus toimii 

Teimme Itä-Suomen aivovammayh-
distyksen Kuopion osaston kanssa 
pienen retken Puijonsarven laavulle, 
kun yleensä tapaamme rauhalahdes-
sa. Tapaamme toisiamme joka toinen 
viikko kello 12, mutta nyt ajattelim-
me saada vaihtelua. Paikalle on noin 
puolen kilometrin kävelymatka. Teimme 

myös työnantajan roolissa. Jos olet 
kiinnostunut edunvalvonnasta, vaikut-
tamisesta tai oman asiantuntijuutesi 
jakamisesta liittohallituksen käyttöön. 
Olet omainen, vammautunut tai 
asiantuntija, ja koet kutsumusta toimia 
vapaaehtoisena luottamushenkilönä 
Aivovammaliiton hallituksessa, toimi 
seuraavasti.

Ota yhteys omaan yhdistyksesi pu-
heenjohtajaan. Yhdistys käsittelee asi-
aa omassa hallituksen kokouksessaan 
viimeistään heti kesän jälkeen. Kun 
tämä on tehty, ehdokkaita pyydetään 
olemaan yhteydessä toiminnanjohta-
jaan. Toiminnanjohtaja Anne Porthén 
antaa ehdokkaille ohjeet esittelytekstin 
laatimiseksi. Nämä esittelytekstit läh-
tevät toimistolta liittokokousmateriaalin 
mukana yhdistysten puheenjohtajille 
ja ovat näkyvissä kaikille jäsenille liiton 
sivuilla. Näin jäsenille tulee etukäteen 
informaatiota liittohallitukseen pyrkivistä 
ehdokkaista, ja ehdokasasettelun uu-
distus antaa valinnanvapautta hallituk-
sen jäsenien valintaan.

Teksti ja lisätiedot: Anne Porthén

perille päästyämme sinne nuotion ja 
paistoimme makkaraa. Mukanamme oli 
myös Hugo-koira

Teksti ja kuvat: Mari Forsman

itä-Suomen kuopion osaston retki laavulle

Yhdistysten ja jäsenten
osallistaminen liiton toimintaan 

YHdiSTYSOSiO
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Tunnelmapaloja Varsinais-Suomen avyn risteilyltä 
40 henkilöä lähti 
risteilemään. 
mukaan pääsi 
vielä melkein vii-
me tipassa, kun 
hyttejä löytyi ja ei 
tarvittu avustajaa. 
laivan invahytit 
olivat meille taas 
etukäteen kaikki 
varattuna

Nuorten aikuisten ryhmäläiset ovat olleet 
aina kiitettävästi mukana näissä toimin-
nallisissa tapahtumissa. 

Jokainen sai myös kahvi-ja pullakupongin kahvilaan 
käytettäväksi milloin itselle sopii. 

kotimatkalla. Vasemmalta Toni, Jarmo, Ville, Pekka ja Tero.

Toiminnanjohtaja Anne Porthén loi katsauksen liiton 24. 
toimintavuoteen, jonka aikana aivovammatyö sai paljon 
näkyvyyttä. Vuonna 2016 keskeistä oli liiton toiminnan nä-
kyväksi tekeminen, jota toteutettiin muun muassa ottamalla 
yhteyttä yhdistys- ja toimintaryhmien alueilla oleviin sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijoihin. Vuosi sujui myös taloudellisesti 
mallikkaasti, sillä tilinpäätös osoitti 13 515,05 euron ylijäämää. 
Lisäksi kevätliittokokous päätti antaa medialle kannanoton 
aiheesta ”Kokemustoimijat sote-uudistuksen valmisteluun”. 

Teksti: Pia Warvas, Kuva: Heidi Kokko 

kevätliittokokouksen kertomaa
Huhtikuun 8. päivänä pidettyyn kevät-
liittokokoukseen osallistui 46 yhdis-
tysten nimeämää virallista edustajaa 
ja kuusi muuta seuraajaa.

Toiminta-alueet pähkinänkuoressa 
Yhdistystoiminta 
Itä-Suomen yhdistys, Kajaanin toimintaryhmä ja Ylivieskan nuor-
ten ryhmä perustettiin. Lisäksi perustettiin nuorten ryhmä Seinä-
joelle yhteistyössä Tatu ry:n ja ammattikorkeakoulun kanssa. 

Vapaaehtoistoiminta  
Akuutin vertaistuen kehittäminen alkoi, pidettiin kaksi vertais-
tukikurssia ja läheisten vertaistukea kehitettiin. Kokemusasian-
tuntijakoulutukseen pääsi kaksi henkilöä. AivoMyrsky järjestet-
tiin ensimmäistä kertaa.

Vaikuttamistoiminta 
Valtakunnallista vaikuttamista jatkettiin, osallistuttiin ensitieto-
päiviin ja olimme mukana Aivotalo-hankkeessa. 

Tiedotus 
Kärkinä oli Aivoitusken kehittäminen ja viestintästrategian ja 
suunnitelman juurruttaminen. Aivoviikon kasvona toimi Risto 
Savolainen ja Aivovammaviikon Marge Miettinen. 

Sopeutumisvalmennus 
Kuuden kurssin sijasta järjestettiin 9 kurssia. Parikursseja pidet-
tiin yhden sijaan 3. Tatu ry:n kanssa järjestettiin yhteistyökurssi.  

Hallinto  
Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuului 6 varsinaista jäsentä 
ja varajäsentä. Hallitus kokoontui 6 kertaa. Hallinnossa kehi-
tettiin arviointia ja seurantaa. 

Finlanders 
esiintyi molempi-
na päivänä. alla 
maijan ja Tonin 
tyylinäyte. 



Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 

Yhdistykset löytyvät myös Aivovammaliiton kotisivuilta: 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/ 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 25.8.2017 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 3064181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
aivovammayhdistys.fi 

 

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Riitta Hätinen 
aivovammayhdistys@gmail.com 

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

Helsinki – Espoo – Vantaa 

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

Melontaretki 30.7. klo 10.00-13.00, 
Vuosaaren melontakeskus Harbonkatu 
13, 00980 Helsinki. Retkelle ovat 
tervetulleita aivovammautuneet, 
omaiset ja läheiset. Omavastuuosuus 
20€/hlö. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
Päiville, kazandjianp@yahoo.com tai  
050-4691684 viimeistään 23.7.2017. 

Vertaistukiryhmä kokoontuu myös 
kesällä joka toinen keskiviikko (parilliset 
viikot) klo 15-17 Kampin 
palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöinä toimivat Ari, Ulla ja 
Mikko (aivovammayhdistys@gmail.com). 
Tervetuloa! 

Askarteluryhmä kokoontuu parillisilla 
viikoilla maanantaisin klo 10-15 
(kesätauko, toiminta jatkuu syyskuussa). 
Ota yhteyttä 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Liikuntaryhmät: maanantaisin 
(kesätauko, toiminta jatkuu syyskuussa) 
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 ryhmä tauolla. Toiminnasta 
julkaistaan lisätietoja yhdistyksen 
kotivisuilla: www.aivovammayhdistys.fi 

Tanssi- ja liiketerapia ryhmä 
aivovammautuneille jatkuu 4.9.2017 
alkaen Tanssipajalla, Korppaanmäentie 
21 BI 6, 00300 Helsinki. Ilmoittautumiset 
ja lisätietoja Päiviltä, 
paivi.kazandjian@gmail.com tai  
050-4691684.  

”Tutustu tanssi- ja liiketerapiaan"- kurssi 
nuorille aivovammautuneille  
4.9.-1.11.2017 (10 krt). Aika ja paikka ja 
hinta selviää kesän aikana. Asiasta 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Päiviin, mielelläni kerron lisää asiasta. 
paivi.kazandjian@gmail.com tai  
050-4691684, (seuraa 
aivovammayhdistyksen nettisivuja, 
ajankohtaista palstaa) 

Porvoo  

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

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

Hyvinkää 

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

Kesätauko, toiminta jatkuu 5.9. 

5.9 atk-tuki, 3.10 keilaus,  
7.11 joulukorttien teko,  
12.12 pikkujoulut + 2 euron paketti 

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

 

Tampere  

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

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

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

Vetäjinä Jori Willandt ja Eveliina Kiuru. 
Lisätietoja Facebook "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 
 

 

Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

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

Seinäjoki 

Tapaamme kesän aikana, eri puolilla 
toimialuettamme, aina kuukauden 
ensimmäisenä torstaina klo 17.00.  

Katso seuraava tapaaminen yhdistyksen 
nettisivulta. 

Nuorten ryhmän toiminta jatkuu!  
Katso seuraava tapaaminen kotisivuilta.  

Vaasa 

Kesätauko, toiminta jatkuu 9.8. 

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

Yhteyshenkilö: 
Arja Wallenius, 050 5185 624.  

 

 

 

 
 



Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

 

 

Asutko Itä-Suomessa? 
Ota yhteyttä, niin siirretään  

jäsenyytesi Itä-Suomen avy:yn.  

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

 
 

 

Itä-Suomen avy ry 
 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Kimmo Heinonen  
puh. 040 535 2800 

Löydät meidät Facebookista:  
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 

Kuopio 

Kesätauko juhannukselta heinäkuun 
loppuun. 

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

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

Joensuu 

Toimintaryhmä - Lohkottomat 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti  
klo16-17:30 (Kartanotie 9, hissillä 
yläkertaan) Kokoontumiskerrat: 5.9, 
3.10, 7.11, 5.12. Kesällä pidämme 
taukoa. 

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

Savonlinna 

Toimintaryhmä kokoontuu klo 16-17:30 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
tiloissa (Pappilankatu 3).. 
Kokoontumiskerrat: 7.6., 5.7., 9.8., 6.9., 
11.10., 15.11 ja 13.12.  

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

Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 

Outokumpu 

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

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

 

 

 
 

 

Keski-Suomen avy ry 
keskisuomenaivovammayhdistys. 

yhdistysavain.fi 
 

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

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

Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 

http://keskisuomenaivovammayhdistys.y
hdistysavain.fi/ 

Toimintaryhmät ovat tauolla kesän, 
mutta syyskuussa taas jatketaan.  

Jyväskylä 

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

Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo 
16:30-18:00, ellei toisin mainita. 

12.9. klo 15.00 polkaistaankin toimintaa 
käyntiin Laukaan kunnan ylläpitämällä 
Peurunka kodalla, makkaranpaiston 
merkeissä. Kaikki jäsenet tervetulleita. 
Jotta osataan varata riittävästi makkaraa, 
ilmoita tulostasi Sakari Virtaselle 8.9 
mennessä p. 0400 541 119. Häneltä saa 
tarvittaessa myös ajo-ohjeita. 

10.10. Kahvitellaan Toimintakeitaalla. 

16.11. Huom. Jyväskylän kaupungin 
pääkirjasto, Minnansali  klo 17.30 
Biologi, FT, Hannele Kettunen: Suoli-
aivo -akseli ja aivovaurio. Suolisto ja 
aivot kuuntelevat toisiaan. Suolistolla on 
oma hermostonsa, joka käy jatkuvaa 
vuoropuhelua aivojen kanssa.  

12.12. Vietetään puurojuhlaa, halukkaat 
voivat myös askarrella joulukortteja. 

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

Omaisten vertaistukiryhmä  
kuukauden kolmas ti klo 17:30 
(kesätauko). Vetäjänä sairaanhoitaja 
Tarja Juntunen, 
tarja.juntunen@hotmail.com  
Nuorten Messi (n. 18-35v) kuukauden 
viimeinen to klo 15:00-16:30 
Toimintakeitaalla (kesätauko). Ota 
yhteyttä Karoliina Kaarnakoskeen 
karoliinakaarnakoski@hotmail.com 

Kirjapiiri kokoontuu kerran kuussa 
(kesätauko). Vetäjänä Eija Kiiskinen, 050 
351 1470, eijakiis@gmail.com.  

 

Äänekoski 

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

Ryhmää ohjaa POKEn sosiaali-ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 

Kesätauko, toiminta jatkuu syyskuussa.  

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

Keuruu 

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

 

Kymenlaakson avy ry 
 

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

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

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

Kouvola 

ke 14.6. Mennään junalla Mikkeliin: 
torille, kauppahalliin, syömään, 
Päämajamuseoon tai jotain vapaasti 
ihan muuta. Juna lähtee Kouvolasta klo 
9.45, Ilmoittaudu Maijalle 040 5135605. 
Omavastuu 10 e. Tavataan asemalla 
9.20. 

ke 28.6. Minigolf Kouvolan Tykkimäellä 
Aquaparkin lähellä klo 16. 

pe 11.8. klo 18 alkaen Milljazz-
puistokonsertti ja piknik Kasarminmäellä 
Kouvolassa. Tavataan pääportin luona 
klo 17.30. 

ke 16.8. Osallistumme Viranomaiset 
Manskilla-tapahtumaan Kouvolassa 
Torikadulla ja torilla. 

la 2.9. Syyspäivä klo 11-17 Invalidien 
majalla. Vieraiksi on kutsuttu 
Lappeenrannan toimintaryhmä. 

Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessä ja 
Facebookissa ( os. Kymenlaakson 
Aivovammayhdistys). 

 

Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 

Yhdistykset löytyvät myös Aivovammaliiton kotisivuilta: 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/ 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 25.8.2017 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 3064181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
aivovammayhdistys.fi 

 

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Riitta Hätinen 
aivovammayhdistys@gmail.com 

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

Helsinki – Espoo – Vantaa 

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

Melontaretki 30.7. klo 10.00-13.00, 
Vuosaaren melontakeskus Harbonkatu 
13, 00980 Helsinki. Retkelle ovat 
tervetulleita aivovammautuneet, 
omaiset ja läheiset. Omavastuuosuus 
20€/hlö. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
Päiville, kazandjianp@yahoo.com tai  
050-4691684 viimeistään 23.7.2017. 

Vertaistukiryhmä kokoontuu myös 
kesällä joka toinen keskiviikko (parilliset 
viikot) klo 15-17 Kampin 
palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöinä toimivat Ari, Ulla ja 
Mikko (aivovammayhdistys@gmail.com). 
Tervetuloa! 

Askarteluryhmä kokoontuu parillisilla 
viikoilla maanantaisin klo 10-15 
(kesätauko, toiminta jatkuu syyskuussa). 
Ota yhteyttä 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Liikuntaryhmät: maanantaisin 
(kesätauko, toiminta jatkuu syyskuussa) 
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 ryhmä tauolla. Toiminnasta 
julkaistaan lisätietoja yhdistyksen 
kotivisuilla: www.aivovammayhdistys.fi 

Tanssi- ja liiketerapia ryhmä 
aivovammautuneille jatkuu 4.9.2017 
alkaen Tanssipajalla, Korppaanmäentie 
21 BI 6, 00300 Helsinki. Ilmoittautumiset 
ja lisätietoja Päiviltä, 
paivi.kazandjian@gmail.com tai  
050-4691684.  

”Tutustu tanssi- ja liiketerapiaan"- kurssi 
nuorille aivovammautuneille  
4.9.-1.11.2017 (10 krt). Aika ja paikka ja 
hinta selviää kesän aikana. Asiasta 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Päiviin, mielelläni kerron lisää asiasta. 
paivi.kazandjian@gmail.com tai  
050-4691684, (seuraa 
aivovammayhdistyksen nettisivuja, 
ajankohtaista palstaa) 

Porvoo  

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

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

Hyvinkää 

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

Kesätauko, toiminta jatkuu 5.9. 

5.9 atk-tuki, 3.10 keilaus,  
7.11 joulukorttien teko,  
12.12 pikkujoulut + 2 euron paketti 

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

 

Tampere  

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

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

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

Vetäjinä Jori Willandt ja Eveliina Kiuru. 
Lisätietoja Facebook "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 
 

 

Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

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

Seinäjoki 

Tapaamme kesän aikana, eri puolilla 
toimialuettamme, aina kuukauden 
ensimmäisenä torstaina klo 17.00.  

Katso seuraava tapaaminen yhdistyksen 
nettisivulta. 

Nuorten ryhmän toiminta jatkuu!  
Katso seuraava tapaaminen kotisivuilta.  

Vaasa 

Kesätauko, toiminta jatkuu 9.8. 

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

Yhteyshenkilö: 
Arja Wallenius, 050 5185 624.  

 

 

 

 
 



Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

 

Lappeenranta 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäinen ti klo 17-19  
Iso apu-palvelukeskuksessa  
(os. Kauppakatu 63).  
Kesän kokoontumiskerrat: 6.6. (Imatran 
kylpylällä), 4.7. (Kehruuhuoneella), 1.8. 
(paikka vielä avoin) ja 5.9. (Iso-apu) 

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

 

Oulun seudun avy ry  
www.osary.net 

 

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja: Eila Sääskö 
p. 040 7656989, eila.saasko@gmail.com 

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

Löydät meidät Facebookista:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 

Kotisivut: www.osary.net 

Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 

Katso aivovammaluento tietokoneeltasi 
Vasa Concept – intialaista viisautta 
aivovammakuntoutukseen 
Luennoitsija neuropsykologi Liisa 
Paavola 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/lue
nnot/ 
 

JÄSENTAPAAMISET 

Kesän jäsentapaamiset järjestetään 
yhteistyössä Oulun Invalidien Yhdistys ry 
kanssa Kesäkoti Irjalassa , 
Mustasaarentie 19, Hietasaari, Oulu.  
Keskiviikkoisin 28.6,. 26.7 ja 30.8 klo 12 
Omat grillattavat mukaan, yhdistys 
tarjoaa kahvit. 

Keskiviikkoisin 27.9,.25.10, 29.11 ja 
27.12  klo 12-15 os. Töllintie 38,Kastellin 
seurakunnan Pappilan Kamari. 
Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä .Kahvitarjoilu 
 

MUUTA TOIMINTAA: 

Sporttipoppoo pelaa kesänajan 
frisbeegolfia Hiirosen radalla ja boccia 
ulkokentällä. Elokuussa alkaa boccian 
pelivuorot Oulun Urheilutalolla klo 
13.30-15. 

Omavastuu salin vuokrasta 15e/jäsen ja 
20e/ei jäsen/syyskausi tai 2e/kerta. 

Tiedustelut Mikalta p.040 352 5896, 
mirauda67@gmail.com 

5.8 Frisbeegolf-kisa klo 12 Hiirosen 
frisbeegolf-kentällä. Kilpailun jälkeen 
kisatunnelmaa, grillaamisen ja 

kahvittelun merkeissä Kesäkoti Irjalassa 
Mustasaarentie 19, 90500 Oulu. 
Maksuton majoitus mahdollisuus 
kahdessa neljän hengen mökissä. 
Mahdollisuus saunomiseen.  
Ilmoittaudu maksamalla 10€ yhdistyksen 
tilille FI78 5740 7520 0587 68 
viimeistään 21.7.2017, viitteeksi 
frisbeegolfkisa.  
Lisätietoja Mika Raudasoja p.040 352 
5896 tai mirauda67@gmail.com. 
Tiedustelut majoituksesta Eila Sääskö p. 
040 765 6989 tai eila.saasko@gmail.com 
 

12.8 Retki  Hailuotoon, lähtö klo 10.00 
Oulun linja-autoaseman tilauslaiturilta, 
paluu takaisin noin klo 18.00. 
Invabussikuljetus, esteetön pääsy 
nähtävyyksille, paikallinen opas ja 
ruokailu Sinisen Pyörän Kievarissa. 
Omavastuu 15e/jäsen tai 
henkilökohtainen avustaja, ei jäsen 30 e. 

Ilmoittaudu ja maksa 23.6.mennessä 
sähköpostiin oulunavry@gmail.com tai 
tekstiviestillä Eila Sääskö, maksu Oulun 
seudun Aivovammayhdistys ry tilille FI78 
5740 7520 0587 68 viesti Hailuoto. 
Erityisruokavaliot ja tiedustelut  
Eila Sääskö p.040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com Tervetuloa ! 
 

Nuoret Aikuiset lisätietoja tapaamisista 
saat oulunavry@gmail.com tai 
seuraamalla nettisivuja osary.net 

Kemi 

Aivokaiset-toimintaryhmä kokoontuu 
syksyllä 2017 keskiviikkoisin  

23.8. Jousiammunta. Tapaamme Kemin 
kaupungintalon parkkipaikalla klo 15.30. 
Siirrymme yhdessä harjoituspaikalle. 
Omakustanteinen maksu 5 €. 
Ilmoittaudu 18.8. mennessä Harrille. 

13.9. Kirjastopalvelut. Tapaamme Kemin 
pääkirjastossa klo 16. Tutustumme 
uusiin palveluihin ammattilaisen 
ohjauksessa. 

11.10. Ratsastus. Tapaamme Kemin 
kaupungintalon pääovella klo 14. 
Siirrymme yhdessä Meri-Lapin 
ratsastajien tallille. Omakustanteinen 
maksu 5 €. Ilmoittaudu Harrille 9.10. 
mennessä. 

15.11. Aivovammaviikon tapahtuma. 
Järjestämme esittelytilaisuuden Kemin 
Yliopiston apteekissa klo 13-15. 
Ilmoittaudu etukäteen Harrille. 

13.12. Pikkujoulut. Yllätysohjelma klo 17 
alkaen. Omakustanteinen tapahtuma. 
Lisätietoa myöhemmin. 

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 seuraavan kerran 
syksyllä. Kysy tarkemmat tiedot 
yhteyshenkilöiltä.  

Yhteyshenkilöt: Anna-Emilia Lehtinen ja 
Mari Särkilahti, yhteydenotot: 
biibe87@hotmail.com ja puh 040 8355 
021.  

Ylivieska 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilö Asto Myllylältä  
p. 050 5530606, astojanne@gmail.com 

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

Kajaani 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 

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

 

Päijät-Hämeen avy ry 
 

 

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

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

Yhdistyksen Facebook-sivuilta löydät 
ajankohtaista tietoa tapahtumista. 

Lahti 

Kevätkauden päättäjäiset 9.6.:  
LOUNASRISTEILY LAHDESTA 
Vesijärvelle ja kauniin Vääksyn kanavan 
kautta Päijänteelle m/s Suomen 
Neidolla perjantaina 9.6.2017!  
Laivan kapteeni selostaa näkyviä 
maisemia. Lähtö klo 14 Lahden 
matkustajasatamasta (Satamakatu 5) ja 
paluu Lahden satamaan klo 17.30. 
Laivalla tarjolla runsas lounas 
noutopöydästä. Risteily lounaan kanssa 
jäsenille 35 euroa / hlö, pelkkä risteily 
15 euroa, (ei-jäsenet 43/23 e).  
Sitovat ilmoittautumiset ja tiedot 
erityisruokavalioista ma 8.5.-17 
mennessä Kari Vainiolle, p. 040-
8280906 tai karivainio63@gmail.com. 

Merkitse jo kalenteriin syksyn 
ensimmäinen jäsenilta! 

Kesätauon jälkeen Lahdessa aloitetaan 
syksyn tapaamiset tiistaina 5.9. klo 17.30 
LINK Lahden järjestökeskuksessa 
(entinen Lahden Invakeskus).  
Os. Hämeenkatu 26 A, 3.krs.  

 



Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

 

Hämeenlinna 

Kokoonnumme Kumppanuustalolla  
(os. Kirjastokatu 1) aina kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo14-16. Ota 
mukaasi kolikko kahvirahaa. 
Kokoontumiset kesällä: 6.6. ja 4.7. 
Huom! 6.6. Tapaamme Aulangon 
näkötornin parkkipaikalla.   

Syksyn kokoontumisajoista ja paikoista 
lisätietoa yhteyshenkilöltä.  
Yhteyshenkilö: Erja Harmaakorpi,  
050 5216389 

 

Satakunnan avy ry 
Yhdistyksen kotisivu: google  

”Satakunnan Aivovammayhdistys ry” 
 

Yhteyshenkilö: 
Markku Jantunen pj. p. 045 6776 193 
makejantunennakkila@gmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 

Löydät meidät Facebookista: 
”Satakunnan aivovammayhdistys” 

Pori 

Jäsentapaamiset: 

Kesä- ja heinäkuu kesävapaata. 
Syksyn avajaiset elokuun lopulla Luvian 
Laitakarin Messissä ruokailulla.( tieto 
tekstiviestillä) 
Ti 26.9 klo 15.30 - 17.30 Porin 
Yhteisökeskuksessa. 

Lisätietoja: Seija Kröpiltä, 0440 103620 

Kankaanpää 

Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin, myös koko kesän. 

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

Rauma 

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

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

 

Varsinais-Suomen Avy ry 

www.vsavy.fi 
 

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

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

Yhteyshenkilöt: 
Marjatta Pihlajamaa, puheenjohtaja,  
puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com 

Risto Savolainen, sihteeri, 
sihteeri.vsavy(at)gmail.com 

Terje Vainio, taloudenhoitaja 

Toivotamme kaikille jäsenillemme 
mukavaa kesää! 

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

Turku 
Jäsenillat Happy Housessa jatkuvat taas 
syksyllä 5.9. alkaen, pääsääntöisesti joka 
kuukauden ensimmäinen ja kolmas 
tiistai klo 18. (Ursininkatu 11). Ohjelman 
ja tarkemmat ajankohdat löydät 
kotisivuilta ja jäsenkirjeestä. 

KESKUSTELURYHMÄT 

Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Yhteyshenkilöt Tuula Aallontie 
p. 040 720 3371 tai Eija Järveläinen 
p. 040 767 9786. Paikalla lisäksi 
vertaistukihenkilö vammautuneille: Pirjo 
Saarinen p. 050 528 6475, sovi 
tapaaminen etukäteen. 

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

Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy 
Housessa kuukauden ensimmäisenä to 
klo 13.00–15.00. Pirjo Saarinen 
p. 050 528 6475. 

Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com 

TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 

Liikuntaryhmät 
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai, syksyn 
salivuorovarauksesta ei kuitenkaan vielä 
ole tullut ilmoitusta. Ryhmiä on kaksi: 
perus- ja peliryhmä. Perusryhmään 
osallistuvilla voi olla apuvälineitäkin, 
kuten keppi tai rollaattori. Peliryhmässä 
harrastetaan monipuolista kuntoa 
kohottavaa liikuntaa. Ryhmät toimivat 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemen johdolla (puh 050 
339 4083).  

Taidekerho 
Taidekerhossa harjoitellaan 
yhteissoittoa, runonlausuntaa, 
pantomiimia ja pienimuotoisia näytelmiä 
Päätavoitteena on tuottaa esityksiä 
yhdistyksen kevät- ja joulujuhliin. 

Yhteyshenkilö Annikki Karjalainen, 
puh. 02 251 1224. 

MUUT KERHOT 

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

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

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 

Tuettu loma Porin Yyterin kylpylään  
17.–22.9. 

Muista tehdä tuetun loman hakemus  
3 kk ennen lomaa, eli viim. 16.6. 
Lisätietoja on jäsenkirjeessä 1/2017. 

Virkistysviikonloppu: Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän syksyn leiri pidetään 
Sinapin leirikeskuksessa 22.–
24.9. Liikunta- ja musiikkipainotteinen 
leiri täysihoidolla maksaa 64€, nuoret (7-
17v) 46€ ja lapset (4-6v) 28€, 
lauantaipäivä ruokailuineen 29€, nuoret 
19€ ja lapset 10€. Sitovat 
ilmoittautumiset 15.8. mennessä yhteys- 
ja mahd. allergiatietoineen osoitteeseen 
puheenjohtaja.vsav@gmail.com, 
lisätietoja p. 044 314 4838. 

Salo 

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

Uusikaupunki 

Kesätauko: Kokoonnumme syyskuun 
alusta alkaen kuukauden toinen ke  
klo 14 Sakunkulman Päiväkeskuksessa, 
Zachariasseninkatu 1.  
Vetäjänä Marketta Hämeenkorpi, 050 
348 8854, marketta(at)uusikaupunki.fi 

Forssa 

Kesätauko: Kokoonnumme syyskuun 
alusta alkaen kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa (Hämeentie 
5). Vetäjänä Tiina Åhlman, 
tiina.ahlman(at)gmail.com, 044 314 
4838. 

Kesätauko: Kokoonnumme syyskuun 
alusta alkaen. Liikuntaryhmä kokoontuu 
kaksi kertaa kuussa Forssan 
Vesihelmessä, Tiina toimii tässäkin 
yhteyshenkilönä.  
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Tuetut lomat
• Voimaa vertaisuudesta loma perheille  

11.-16.6.2017 Yyterin Kylpylähotelli
• Voimaa vertaisuudesta loma aikuisille  

25.-30.9.2017 Kruunupuisto, Punkaharju

Soluku-lomat
• Kuortaneen Urheiluopisto  

11.6.-16.6.2017  
Lapsiperheiden loma 

• Ikaalisten Kylpylä
 23.7.-28.7.2017  

Lapsiperheiden loma. 
• Yyterin Kylpylä-hotelli, Pori,  

4.6.-9.6.2017 Aikuisten loma
• Mantan luontopalvelut, Möhkö  

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

YHdiSTYSOSiO

aivovammaliitto ry
Tapahtumakalenteri 2017

kesäkuu
5. – 9.6.  Perhekurssi 1, alle kouluikäisten ja pienten  
 koululaisten perheille. 
 Paikkana Nuorisokeskus Piispala, 
 Kurssitie 40, 43300 Kannokoski
21.6.  Tukinet.net Vammautuneen vierellä -vertaistukichat

Heinäkuu
26.7.  Tukinet.net Vammautuneen vierellä -vertaistukichat

elokuu
7. – 11.8.  Perhekurssi 2, Isojen koululaisten ja teini-ikäisten perheille
 Paikkana Nuorisokeskus Piispala, 
 Kurssitie 40, 43300 Kannokoski
25.8.  Aivoituksen 3/2017 juttujen aineistopäivä
 Teemana Uusia aivovammatuulia
21. – 25.8.  Väsyvyyskurssi
 Paikkana Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto,  
 Petäjäntie 137, 33480 Ylöjärvi
22.08.-25.08. PääFest
 Paikkana Parinpellon leirikeskus, Hollola,  
 Parinpellontie 173, 16710 Hollola
27.8.  Lasten liikennepäivä

• Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle 21.-25.8.2017    
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. Haku pe 9.6. mennessä

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

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

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

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

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

lokakuu
4. ja 11.10.  Vertaistukihenkilö- kurssi Lahdessa
13.10.  Tapaturmapäivä
20.10.  Vertaistuen kansainvälinen päivä
Vko 43  Liittopäivät

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

Joulukuu
Vko 50 Aivoitus 4/2017 ilmestyy

Voimaa vertaisuudesta -lomatSopeutumisvalmennuskurssit

Voit tilata 
Sopeutumis- 

valmennusesitteen 
2017  

Aivovammaliitosta
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TOimiHeNkilÖT

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

– hallinto, kehittäminen ja koulutus
– vaikuttamistyö
– päätoimittaja

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

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

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

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

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

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

– paikallisyhdistysten ja toimintaryhmien   
   tukeminen

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

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

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

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

liitto tiedottaa
aivovammaliitto ry

Malminkaari 5, 00700 HELSINKI, 
puh. (09) 836 6580
kotisivut: www.aivovammaliitto.fi
www.aivovaurio.fi

Maksuliikennetili Helsingin OP Pankki
IBAN: FI47 5541 2820 0202 13
BIC: OKOYFIHH
Keräystili Helsingin OP Pankki
IBAN: FI25 5541 2820 0202 21
BIC OKOYFIHH

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

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

Facebook.com/Aivovammaliitto

Twitter: @Aivovammaliitto



Tommi Viitanen in memoriam
Saimme huhtikuun alkupuolella suruviestin, että pitkä-
aikainen aktiivijäsenemme Tommi Viitanen on poistunut 
keskuudestamme. Tommin elämä päättyi luisteluonnetto-
muudessa keväisellä Katumajärvellä.

Olen aloittanut Aivovammaliitossa syyskuussa 2009. 
Nykyajan tietotoimiston, eli Facebookin, mukaan Tommi 
ja minä olemme olleet Facebook-kavereita marraskuusta 
2009 alkaen. Tommi on siis ensimmäisiä ihmisiä, joihin 
uudessa työssäni aidosti tutustuin. Sainkin heti luetta-
vakseni Tommin kirjoittaman kirjan ”Uusi jako”. Silloinen 
esimieheni uskoi, että teos on sopiva perehdytys aivo-
vammoista ja siitä kuntoutumisesta minunkaltaiselleni ai-
vovammakentän ulkopuolelta tulevalle. Hän oli oikeassa. 
Olen lukenut kirjan useammankin kerran, sillä Tommin 
kerronta ja tyyli miellytti minua heti. 

Tommi toimi aktiivisesti yhdistys- ja liittotasolla. Hän 
oli lehtityöryhmässä, vertaistukijana, kokemuskoulutta-
jana, elävänä kirjana ja tuoreimpana tehtävänään liiton 
syksyllä pidettävää 25-vuotisjuhlaa valmistelevassa 
työryhmässä. Myös yksityiselämässään hän oli monessa 
mukana. Lähellä hänen sydäntään olivat muun muassa 
luonnossa samoilu, urheilu, ruoanlaitto, kissat ja matkus-
telu erityisesti Terhi-vaimon kanssa. 

Ehdin vielä tämänkin kevään aikana tavata Tommin 
muutaman kerran. Hänen viimeisen viikonloppunsa 
vietimme yhdessä vertaistukijoiden kanssa Klaukkalassa 
virkistäytyen ja kouluttautuen. Sitä ennen, alkuvuodesta, 
hän totesi, että hänestä olisi aika tehdä lehteen juttua. 
Myönnyin ja teimme haastattelun ja otimme valokuvat. 
Sen haastattelun oli tarkoitus tulla tähän lehteen. Tähän 
lehteen tulevasta jutusta tuli valitettavasti hieman erilai-
nen kuin mikä oli alkuperäinen ajatuksemme. 

Tommi siunattiin haudan lepoon kauniina toukokuise-
na lauantaina. Häntä jäivät kaipaamaan vaimo, äiti, tytär 
ja iso joukko ystäviä elämän eri osa-alueilta. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Tommi Viitasen muistolle

Sinä puhut vakaan leikillisesti,
ja hiukan mietiskellen.
Sanot;
Kevään luomiskertomus
sammaloituneesta metsästä lähestyy.
Tänään on hyvä päivä,
minun on oltava paikalla.
Korvasieni on hyvä merkki.

Se saapui varoittamatta,  
avas portin sinun edelläs.
Silmäs sulki ja jäljessäs kulki.
Hän myös sen portin sulki.
Toi mukanaan ikävän.

Maailma on julma.
Ja julminta siinä ovat teiden risteykset, 
ja sairaskertomukset.
Ne erottavat, ja jonkun on aina jäätävä tappiolle, ja yksin.
On vaikea ymmärtää ymmärtämättömyyttä.  
On vaikea nähdä näkymätöntä.

Kävelen rantaan...
ja Katumajärvi hymyilee ikuista suruaan.
Kuin ajatukseton hipaisu
ohjaa sokeat sormeni ristiin.
Tuolla jossakin,
maailmankaikkeuden äärettömyydessä,
tuikkivat tähdet.
Rakkaudella ei ole aikaa.

Pekka Mustonen


