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PÄÄKiRJoitUs LEDaRE

Att föra hjärnskadade 
personers talan
Hjärnskadeförbundets huvudsakliga uppgift är att främja 
hjärnskadade personers intressen, och med det har vi 
nog alldeles tillräckligt med arbete. Vi i förbundet vet att 
mer, mycket mer borde göras, men att resurserna inte 
räcker till för riktigt allt. Vi försöker ändå göra vårt bästa.

I det här numret av tidskriften behandlar vi ingående 
försäkringsfrågor. Försäkringsersättningar är något som 
allra mest påverkar det fortsatta livet för personer som 
har drabbats av en funktionsnedsättning. Om man blir 
helt utan försäkringsersättning eller om ersättningen är 
mycket liten, försvåras livet på många sätt för personen i 
fråga, som redan har råkat ut för många svårigheter.

Om personen med funktionsnedsättning för sitt 
försäkringsärende – oftast med hjälp av en jurist – till 
rätten, fortgår rättsprocessen vanligtvis åtskilliga år. I 
samband med ersättningen blir det ofta aktuellt med 
rehabilitering. Om processen slutar gott för personens 
del, utbetalas ersättningen och rehabilitering kan inle-
das. Om man kommer igång med sin rehabilitering först 
år efter det man fått sin funktionsnedsättning, har man 
redan gått miste om mycket, i synnerhet om man är en 
ung person.

Försäkringsbolagen och i synnerhet försäkringslä-
karna har en nyckelposition. En försäkringsläkare träffar 
aldrig sin klient och konsulterar inte läkare som har un-
dersökt klienten i fråga, utan baserar sitt beslut på doku-
ment och på försäkringsbolagets ersättningspraxis. En 
försäkringsläkare behöver inte heller motivera sina beslut 
på samma sätt som en läkare inom annan hälsovård.

Vesa Laukkanen är den mest kända juristen som 
verkar för personer med hjärnskador. En intervju med 
honom ingår på ett annat ställe i den här tidskriften. 
Av de ärenden han har drivit har 97 procent slutat till 
kärandens fördel. På basis av ett sådant siffertal är det 
lätt att dra den slutsatsen att man i försäkringsläkarnas 
verksamhet inte nödvändigtvis beaktar alla medicinska 
faktorer i anknytning till ärenden.

Ur den hjärnskadade personens synvinkel försvåras 
kampen som sker med försäkringsbolaget på grund av 
att försäkringsbolaget innehar allt kunnande inom bran-
schen, medan den hjärnskadade personen måste klara 

sig på egen hand. Där har vi 
David mot Goljat.

Hjärnskadeförbundet vill 
arbeta för att eliminera dylika 
missförhållanden och sam-
arbetar med alla sektorer. Vi 
kan inte vara helt opartiska, 
förbundets mål är ju att verka 
för hjärnskadade personers 
bästa. 

Heikki Harri
puheenjohtaja 

Aivovammaisten 
ihmisten asialla 
Aivovammaliiton päätehtävä on edistää aivovammaisten 
etua, ja siinähän sitä työsarkaa riittää. Me liitossa tiedäm-
me, että enemmän – paljon enemmän – pitäisi tehdä, 
mutta voimavarat eivät riitä ihan kaikkeen. Parhaamme 
me kuitenkin yritämme.

Lehden tässä numerossa käsitellään laajasti va-
kuutusasioita. Vakuutuskorvaukset ovat yksi kaikkein 
eniten vammaiseen ja hänen loppuelämäänsä vaikuttava 
seikka. Jos vakuutuskorvaus jää saamatta kokonaan tai 
jää pieneksi, se hankaloittaa monin tavoin jo muutenkin 
vaikeuksissa olevan vammaisen elämää. 

Jos vammainen vie tapauksensa – useimmiten 
lakimiehen avustuksella – oikeuteen, niin oikeusproses-
si kestää useimmiten vuosikausia. Usein korvauksen 
yhteydessä on kyse myös kuntoutuksesta. Jos prosessi 
päättyy vammaisen hyväksi, korvaus tulee ja kuntoutus 
voi alkaa. Jos kuntoutus päästään aloittamaan vuosia 
vammautumisen jälkeen, niin paljon on jo menetetty, 
etenkin nuorten ihmisten kohdalla.

Vakuutusyhtiöt ja etenkin vakuutuslääkärit ovat 
avainasemassa. Vakuutuslääkäri ei koskaan tapaa asia-
kasta eikä konsultoi vammaisen tutkineiden lääkäreiden 
kanssa, vaan perustaa päätöksensä dokumentteihin ja 
yhtiön korvauskäytäntöön. Vakuutuslääkärin ei myöskään 
tarvitse perustella päätöstään sillä tavalla kuin muussa 
terveydenhuollossa olevan lääkärin pitää tehdä. 

Vesa Laukkanen on tunnetuin aivovammaisten asioita 
ajava lakimies, jonka haastattelu on tässä lehdessä 
toisaalla. Hänen ajamistaan tapauksista 97 prosenttia on 
päättynyt vammaisen eduksi. Tällaisen luvun perusteella 
on helppo tehdä johtopäätös, että vakuutuslääkäreiden 
toiminnassa ei välttämättä oteta huomioon kaikkia tapa-
ukseen liittyviä lääketieteellisiä seikkoja.

Vammaisen kannalta vakuutusyhtiön kanssa tapahtu-
van kamppailun vaikeusastetta lisää merkittävästi se, että 
vakuutusyhtiöllä on hallussaan kaikki alan tietämys, mutta 
vammaisen täytyy tulla toimeen omillaan. Siinä on David 
vastaan Goljat. 

Aivovammaliitto haluaa edistää näiden epäkohtien 
poistamista ja tekee yhteis-
työtä kaikkien tahojen kanssa. 
Aivan puolueettomia emme 
voi olla, sillä liiton tavoitteena 
on aina toimia  aivovammais-
ten eduksi. 

Heikki Harri
puheenjohtaja 
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PuHeenJOHtaJan
Palsta

Viime keväänä Aivovammaliitossa tehtiin päätös, että liitto 
alkaa tutkia tarkasti vakuutusyhtiöiden ja siinä muassa erityi-
sesti vakuutuslääkäreiden toimintaa aivovammaisen näkökul-
masta. Yhtiöt ja niiden lääkärit ovat ratkaisevassa asemassa 
vammautuneen henkilön tulevaisuuden määrittämisessä.

Täysin liiton päätöksestä riippumatta tapaus Saara 
Auvinen ponnahti voimalla julkisuuteen elokuun alussa. Taisi 
olla ensimmäinen kerta, kun julkisuudessa käsiteltiin tätä 
asiakokonaisuutta niin suurella volyymilla, että vakuutusyhtiö-
kin joutui selittämään toimintaansa enemmän kuin ilmeisesti 
koskaan aikaisemmin. 

Tässä numerossa on nyt teemasta useita artikkeleita. 
Toivottavasti niistä on hyötyä. Arvioni on, ettei tämä tähän 
jää, vaan teemaan palataan myöhemminkin, sillä kaikkia kiviä 
ei ole vielä käännetty. 

Aivovammaisissa on nimittäin myös kaksi sellaista ryh-
mää, jotka puuttuvat tämän numeron artikkeleista. Kaikkein 
vaikeimmassa asemassa ovat tietenkin ne, joilla ei ollut va-
kuutusta lainkaan. Siinä ollaan kokonaan yhteiskunnan tuen 
varassa, ja tämä tuki ei aina yllä vammautuneeseen saakka. 
Lisäksi käytänteet vaihtelevat paikkakunnasta toiseen, ja 
vammaiset ovat usein eriarvoisessa asemassa.

Toinen ongelmajoukko koostuu aivovammaista, joiden 
toimintakyky on keskimääräistä alempi. Kaikkien aivo-
vammaisten toimintakyky on alentunut, tavalla tai 
toisella, kun taas joidenkin kohdalla ulkopuolinen 
ei asiaa edes huomaa. Kun vakuutusyhtiöllä on 
hallussaan kaikki alan tietämys, vammaisen läh-
tökohtatilanne on nollassa. Uudessa tilanteessa 
tarvittaisiin jaksamista ja voimia, joita vammai-
sella ei useinkaan ole. MTV:n aamuohjelmassa 
keskustelivat vakuutuslääkärien edustaja ja 
vammaisten asioita hoitava lakimies, 
mutta tuo epätasapuolinen perustilan-
ne jäi kokonaan käsittelemättä. 

Työsarkaa meillä riittää.

Heikki Harri
puheenjohtaja 

På våren fattade man i Hjärnskadeförbundet ett beslut om 
att förbundet noggrant börjar granska försäkringsbolagens 
och i synnerhet försäkringsläkarnas verksamhet ur hjärnska-
dade personers synvinkel. Bolagen och deras läkare har en 
avgörande ställning i hur framtiden ser ut för en person som 
har drabbats av en hjärnskada.

Helt oberoende av förbundets beslut dök ärendet Saara 
Auvinen upp med kraft i offentligheten i början av augus-
ti. Det var säkert första gången som man i offentligheten 
behandlade den här sakhelheten med sådan stor omfattning 
att även försäkringsbolaget var tvunget att redogöra för sin 
verksamhet mer än sannolikt någonsin tidigare. 

I det här numret av tidskriften har vi nu många artiklar om 
temat. Förhoppningsvis har ni nytta av dem. Min egen upp-
fattning är att saken inte lämnas därhän, utan att vi återkom-
mer till temat även senare, alla möjligheter har vi nämligen 
ännu inte sett över. 

Bland personer med hjärnskador finns nämligen två 
sådana grupper som inte alls behandlas i artiklarna i detta 
nummer. I den allra svåraste situationen är naturligtvis de 
som inte omfattats av någon försäkring alls. Då är man helt 
beroende av samhällets stöd och det här stödet når inte 
alltid ända till den drabbade personen. Dessutom varierar 

praxis från ort till ort och personer med funktionsnedsätt-
ning är ofta i en ojämlik ställning.

Den andra problemgruppen består av hjärnskada-
de personer vars funktionsförmåga är lägre än gen-
omsnittet. Alla hjärnskadade personers funktions-
förmåga är nedsatt, på ett eller annat sätt, för vissa 
personers del lägger utomstående inte ens märke 
till saken. Eftersom försäkringsbolaget innehar allt 
kunnande inom branschen, är den hjärnskadade 

personens utgångsläge på noll. I den nya situa-
tionen krävs ork och krafter, som personen 

med funktionsnedsättning ofta saknar 
helt. I MTV:s morgonprogram diskute-
rade en representant för försäkringslä-
karna och en jurist som sköter ärenden 
för personer med funktionsnedsättnin-
gar, men det som inte behandlades alls 
var det ojämlika utgångsläget.
   Vi har nog tillräckligt med uppgifter 
att sköta!

Heikki Harri
ordförande

 

Katse vakuutuslääkä-
reiden toimintaan 

Försäkringsläkarnas 
verksamhet i blickfånget
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Kyselyyn vastasi 521 henkilöä, joka on 
noin neljännes Aivovammaliiton jäsen-
määrästä ja lähes 40 % heistä, jotka 
ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa 
liitolle. Kyselyyn vastanneista jopa 76 
prosentilla oli vammautumisen jälkeen 
vaikeuksia vakuutusyhtiön kanssa. 
Heistä hieman yli puolet turvautui asi-
anajajan apuun. 

53 prosentilla heistä, jonka oikeus-
taistelu on jo käyty loppuun, päättyi 
se vammautuneen henkilön voittoon. 
Monella asiat ovat vielä kesken, ja ovat 
kenties vielä vuosienkin ajan. Par-
haimmillaan asia ratkesi muutamassa 
viikossa, kun taas toisessa ääripäässä 
asiaa on selvitetty jo lähes 40 vuotta, 
eikä päätöstä ole vieläkään tullut. Ohei-
sesta taulukosta käy ilmi, miten pitkään 
vakuutusasioiden kanssa tyypillisimmin 
joutuu vääntämään. 

Omaa aktiivisuutta vaaditaan

Oman haasteensa tuo se, että vam-
mautunut jää alkuvaiheessa kovin 
yksin. Silloin, kun voimia ei muutenkaan 
ole, pitäisi toipumisen ja kuntoutumisen 
lisäksi olla voimia huolehtia omasta 
tulevaisuudestaan.

” Asianajajien saaminen/löytyminen 
90-luvulla oli mahdotonta”.

” Vakuutusyhtiöprosessi jäi aina-
kin omalta kohdaltani valtaosin 
asianomistajan eli minun itseni 

oman aktiivisuuden varaan. Mikäli 
en olisi tehnyt oikaisuvaatimusta 
muutoksenhakulautakuntaan, olisi 
kieltävä päätös jäänyt voimaan ja 
korvaukset saamatta. Shokkivai-
heessa juuri vamman syntymisen 
jälkeen tuntui raskaalta itse olla 
aktiivinen, kun asian sisäistämi-
nenkin oli vielä kesken. Onneksi 
kuntoutustyöryhmä oli kuitenkin 
myös apuna”.

” Liian rankka prosessi aivovam-
maiselle”. 

” Äitini kävi paikallisella asianaja-
jalla, joka totesi äitini tietävän 
asiasta enemmän, eikä siksi aut-
tanut. Vakuutusoikeudessa hävitty 
siis ilman asianajajaa. Työtapa-
turma, niin ei voi käräjille viedä. 
Vammauduin 16-vuotiaana ja jäin 
tyhjän päälle”.

” Omaisena olin täysin vakuutus-
yhtiön armoilla. Ei ollut 25 vuotta 
sitten tahoa, joka olisi tarjonnut 
apua siihen, kuinka vakuutus-
yhtiön kanssa toimitaan. Koska 
omainen on pitkään niinsanotusti 
shokkitilassa, eivätkä vakuutusasi-
at ole ensimmäisenä murheena, 
vaan omaisen selviytyminen, olisi 
pitänyt olla taho, joka olisi tullut 
tarjoamaan apua, kun sitä ei itse 
jaksa etsiä”.

” Piti antaa vähän periksi että saim-
me asian sovittua. Peli on aika 
likaista”. 

Vaikeasti  
vammautuneet vahvoilla 

Kuten oletettavaa, vaikeasti vammau- 
tuneiden aivovammaa kiistetään harvim-
min. 

asioinnin sujuminen
vakuutusyhtiön kanssa 
aivovammaliitto julkaisi elokuussa nettisivuillaan 
kyselyn siitä, miten asiointi vakuutusyhtiön kanssa 
onnistui vammautumisen jälkeen. kyselyä markkinoitiin 
Facebookissa, ja lisäksi jokaiselle, jonka sähköposti on 
aivovammaliiton tiedossa, lähetettiin henkilökohtaisesti 
linkki kyselyyn. kysely toteutettiin täysin anonyymisti. 

Miten pitkään käsittely vakuutusyhtiössä kesti? Ratkennut Kesken

muutama pvä -muutama vko 8 0
1 kk – 11 kk 22 0
1 – 2 v 45 5
3 – 4 v 18 39
5 – 6 v 5 31
7 – 8 v 14 19
9 – 10 v 11 9
Yli 10 v 15 24
Ei mainittu aikaa 0 56
Yhteensä 138 183
Vastauksia yhteensä: 321 43 % 57 %
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” Olin tajuttomana teholla useita 
viikkoja ja magneettikuvissa oli 
näkyviä merkkejä. Siksi yhtiöt 
eivät ole kiistäneet”.

” Vamman vakavuuden takia kor- 
vausasioissa ei ollut mitään epä-
selvyyttä”.

” Olin kolarin jälkeen tajuton, ve-
renpurkaus aivoissa näkyi rönt-
genkuvassa, sekä olin välittömästi 
kolarin jälkeen joitakin päiviä 
muistamaton. Tapaukseni oli siis 
hyvin selvä, eikä minun tarvinnut 
todistella vakuutusyhtiölle vam-
mani olemassaoloa”.

katse kirjauksiin

Alkuvaiheen diagnostiikka ja kirjauk-
set ovat vakuutusasioinnin kannalta 
olennaisia. Jos aivovammaan viittaavia 
löydöksiä ei ole kirjattu koko hoito-
ketjun ajalta, voi syy-seuraussuhteen 
todentamisessa olla vaikeuksissa. 

” Olen maksanut kahdelle asian-
ajajalle, jotka kuitenkaan eivät 
ole pystyneet auttamaan. Suurin 
ongelma vakuutusyhtiöiden ja 
muutoksenhakuelinten kanssa 
on ollut alkuvaiheen tietojen 
puutteellisuudet - olkoonkin, että 
onnettomuus oli huomattavan 
suurienerginen törmäys, joka 
todistettavasti on osunut myös 
päähän, koska vasemmassa ohi-
monseudussa oli ollut haava, joka 
oli ommeltu. Itse en haavasta ollut 
edes tietoinen, sillä teho-osastolla 

10 vrk ilman muistia viruttuani en 
haavan olemassaolosta edes tien-
nyt ennen kuin sairaaladokument-
teja myöhemmin luettuani. Koska 
kirjaus kuului ”5 cm haava va-
semmassa temporaaliseudussa”, 
vasta v. 2008 aivovammaepäilyjen 
herättyä (minua oli pidetty masen-
tuneena ja persoonallisuushäiri-
öisenä työkyvyttömyyseläkkeelle 
2000-luvun alkupuolella päästyä-
ni) minulle selvisi, mitä ”tempo-
raaliseutu” tarkoittaa”.

” Alkuvaiheen diagnostiikka ja  
tutkimukset jäivät tekemättä,  
sen seurauksena raskas taiste-
lu. Käräjäoikeuden päätöksellä 
vakuutusyhtiö tuomittiin korvauk-
siin”.

” Vakuutusyhtiön perustelut: ”ei 
syy-yhteyttä” onnettomuuteen. 
Kuitenkin onnettomuudessa aivo-
verenvuoto, joten siitä aloitetaan 
asian hoitaminen. Luulisi, että 
vakuutusyhtiöillä pitäisi olla näyt-
tötaakka, kun perustellaan noin”.

” Koko elämä muuttui tapaturmas-
sa ja nyt olen köyhyysloukus-
sa, koska vakuutusyhtiö ei ole 
maksanut mitään. Minulla kolme 
tapaturmavakuutusta, mutta 
mistään en ole saanut korvauksia. 
Syy-yhteyttä ei myönnetä. Toinen 
yhtiö perusteli, että ensiavussa ei 
diagnosoitu aivovammaa. Haitta-
luokkani on 11”.

Mitä lopulta korvataankaan?

Toisinaan haasteeksi saattaa muodos-
tua se, mitä vakuutus todellisuudessa 
korvaa. 

” Ongelma tuli vapaaehtoisesta 
tapaturmavakuutuksesta, joka 
aivovammatapauksessa korvaa 
vain tapaturman aiheuttamat 
välittömät ongelmat ja sairaalassa 
makaamisen, mutta ei mitään, 
joka kuntouttaisi parantumaan 
vammautumisesta. Vapaaehtoi-
nen tapaturmavakuutus on ylimai-
nostettu ja antaa ihmisten uskoa, 
että se korvaa, jos jotain tapah-
tuu, mutta korvaus koskee vain 
tapaturman aiheuttamia fyysisiä 
vikoja”.

” Hankala näin vammautuneena 
uskoa enää tähän yhteiskuntaan, 
sillä vakuutuksia hankkiessani olin 
siinä uskossa, että jos jotain juuri 
tällaista käy, vakuutus korvaa ja 
pärjäämme”. 

 
Joskus vakuutusyhtiön päätökset ovat 
ristiriidassa jopa omien päätöstensä 
kanssa.

” Vakuutusyhtiön mielestä aivovam-
ma on erittäin lievä eikä oikeuta 
mihinkään korvauksiin. Normaalia 
tapaturmavakuutusta tai lainatur-
vavakuutusta en kuitenkaan ole 
saanut (aivovamman aiheutta-
man) kohonneen tapaturmariskin 
takia”.

” Toistaiseksi suurimmat ongelmat 
on ollut työeläkevakuutuksen 
kanssa. Työkyvyttömältä voi-
daan evätä kuntoutustuki, vaikka 
työterveyslääkäri ja työnantaja 
eivät päästä työhön vamman takia. 
Sairaslomalla oleva työkyvytön, 
jolla on vakituinen työsuhde, 
joutuu siis hakemaan ansiosidon-
naista päivärahaa monen mutkan 
takaa. Vapaaehtoinen vapaa-ajan 
vakuutus (sairauskulu ja tapatur-
ma) on irtisanottu vakuutusyhtiön 
toimesta ja vammautuneena on 
todella vaikea saada toista tilalle. 
Vakuutus on ollut syntymästä asti. 
Finen käsityksen mukaan on hyvän 
vakuutustavan mukaista, että 
vakuutusyhtiö irtisanoo itselleen 
kannattamattoman vakuutuksen”.
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lakisääteinen vakuutus  
tuo turvaa – joskus 

Jos takana on lakisääteinen vakuutus, 
eli kyseessä on liikenne- tai työtapatur-
ma, sujuu vakuutusyhtiöasiointi joskus 
helposti. Vastauksista kävi kuitenkin 
ilmi, että moni liikenne- tai työtapatur-
massa aivovamman saanutkin joutui 
vääntämään kättä pitkäänkin vakuutus-
yhtiön kanssa. 

” Asiointi vakuutusyhtiön kanssa on 
ollut alusta lähtien sillä tavalla sel-
vää, että kyseessä on liikenteen 
henkilövahinko ja asianmukaiset 
korvaukset minulle maksetaan 
kyllä. Alussa asioiden käsittely oli 
luvattoman hidasta. Asunto- ja 
autolainat ja muut laskut oli mak-
settava ajallaan, mutta ansionme-
netyskorvaus viipyi matkalla usei-
ta viikkoja. Soittamalla kiirehtien 
ne sitten aina kuitenkin sai. Sitten 
käsittelijä vaihtui ja asiat alkoivat 
sujua”.

Haittaluokasta vääntöä 

Kyselyn perusteella varsin yleinen 
kiista koskee haittaluokkaa. Vakuutus-
yhtiöiden mielestä se on usein paljon 
alhaisempi kuin mitä hoitavat lääkärit 
ovat määritelleet. 

” Päätös tuli kuuden vuoden jäl-
keen, että en ole vammautunut 
haittaluokan 12 - 14 mukaan, 
mikä on arvioitu haitta. Tuli 
päätös vakuutusyhtiöltä, että 
olen vammautunut haittaluokan 
4 mukaan. Vakuutusyhtiöllä meni 
6 vuotta päättää mikä on heidän 
mielestään minun haittaluokka-
ni. Käsittely on edelleen kesken. 
Joudumme menemän oikeuteen 
ja asianajajan mukaan voi vielä 
kestää 3,5 vuotta”.

” Taistelen kolmen vakuutusyhtiön 
kanssa muun muassa haitta-
luokasta ja työkyvystä. Tuntuu 
olevan melkoista tinkimistä, kuin 
huutokaupassa. Mikä oikeus va-
kuutusyhtiöllä on jättää hoitavien 
lääkäreiden ja muiden vammau-
tunutta tutkineitten lausunnot 
täysin huomioimatta ja perustella 
päätöksensä potilasta näkemät-
tömien nk. erityisasiantuntijoitten 
lausuntoihin? Niissähän keskity-
tään ainoastaan keksimään joku 
muu oireiden aiheuttaja josta 
ei tarvitsisi maksaa korvauksia. 
Suoranaista kunnianloukkausta 
hoitavia tahoja kohtaan, heidän 
ammattitaitonsa kyseenalaiste-
taan täysin”.

Moitteita ja kiitosta 

Aivovammaliitto sai kyselyssä sekä 
pyyhkeitä että kiitosta. 

” Olen hyvin pettynyt Aivovamma-
liiton nuivaan suhtautumiseen 
meidän lukuisten ”vakuutusongel-
maisten” epätoivoisissa taiste-
luissa vakuutusyhtiötä vastaan 
erityistuomioistuimia ja Korkeinta 
oikeutta myöten”.

” Jäsenmaksua en periaattees-
takaan aio maksaa ennen kuin 
tulee näyttöä räikeisiin epäkohtiin 
puuttumisesta”.

” Aivovammaliiton pitäisi pitää 
paljon, paljon, paljon enemmän 
vammautuneen puolta ja neuvoa 
enemmän!”.

” Kiitos Aivovammaliitolle, että 
kartoitatte meidän ongelmaa. 
Kyseessä ei ole aivan pieni juttu 
yhteiskunnallisestikaan. Tarkoi-
tan sitä kustannusrasitetta, mikä 
meistä vammautuneista vakuutus-
yhtiön hylkäämiksi tulleista koituu 
sekä valtiolle että kunnille”.

” Kiitos, kun teette tutkimusta asi-
asta”.

” Aivovammayhdistys perustettiin 
-90 luvun alussa ja siitä asti olen 
rivijäsenenä ollut hengessä muka-
na ja luen lehtenne tarkasti. Kiitos, 
kun jaksatte työskennellä näiden 
vammautuneiden parissa!”

Lämmin kiitos kaikille vastaajille! Asiaa 
ei ole vielä käsitelty loppuun, ja kyselyn 
tuloksiin palataan vielä myöhemmin 
syksyn aikana. Ajatuksena on informoi-
da kattavasti lehdistöä tämän kyselyn 
tuloksista. 

Teksti: Pia Warvas 
Taulukko: Johanna Virsiheimo 

Lainaukset kyselyyn vastanneiden 
vapaamuotoisesta palautteesta 

Vakuutuslääkäriekstra
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Vain neljässä jutussa kanteet hylättiin 
hovioikeudessa. 

Vesa Laukkanen onkin erittäin 
tyytyväinen käräjäoikeuksien ja hovioi-
keuksien toimintaan. Sitä vastoin hänen 
mielestään Vakuutusoikeuden toiminta 
on käsittämättömän epäonnistunutta, 
koska Vakuutusoikeus hylkää käytän-
nössä lähes kaikki valitukset järjestä-
mättä edes suullista käsittelyä. Vesa 
Laukkasen mukaan edes Korkeimman 
oikeuden presidentin Pauliine Koske-
lon julkiset ’haukut’ eivät muuttaneet 
Vakuutusoikeuden linjaa.

Teksti: Heikki Harri 

Lakimies auttaa, kun 
mikään muu ei auta

Maassamme ei ole kovin monta aivo-
vammatapauksiin keskittynyttä lakitoi-
mistoa, mutta nykyään Laihialla asuvalla 
oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari 
Vesa Laukkasella on pitkä kokemus. 

– Olen viimeiset kymmenen vuotta 
keskittynyt työssäni pääosin aivovam-
matapauksiin. Käsitykseni mukaan olen 
hoitanut noin 90 prosenttia kaikista 
aivovammoihin liittyneistä oikeusjutuista 
käräjäoikeuksissa. Vielä on hoidettava-
na 36 käräjäoikeusjuttua, mikä vie noin 
3,5 vuotta. Sen jälkeen edessä on alan 
vaihto, Vesa Laukkanen kertoo.

Vakuutuslääkäritoiminnassa ilme-
nevien puutteiden ohella hän tuo esiin 
osaltaan myös neurologien toimintaan 
liittyvän erikoisen ongelman.

– Potilaita tutkivien neurologien 
joukossa on myös lääkäreitä, jotka eivät 
tunnista potilaan saamaa aivovammaa. 
Jos potilaalla on aivovamma, joka 
näkyy pään magneettikuvauksessa,  
diagnosointi on helppoa, mutta jos 
kyseessä on diffuusi aksonaalinen aivo-
vamma, se ei näy kuvassa ja neurologin 
osaaminen voi loppua. Aivovammojen 
neurologisen tutkimisen yksi epäkoh-
ta on nimenomaan siinä, että monilla 
’yleisneurologeilla’ ammattitaidon taso 
ei ole riittävä, Vesa Laukkanen sanoo. 
Yksi pitkän linjan neurologi kertoi hänel-
le aikoinaan, että vasta sitten, kun hän 
oli tutkinut 500 aivovamman saanutta, 
työ alkoi tuntumaan jo helpommalta.

Laukkasen kokemuksen mukaan 
asioiden hoitamista vaikeuttavat 
ortopedit ja neurologit, jotka ryhtyvät 

vakuutusyhtiöiden ’palkkarengeiksi’ ja 
kirjoittavat asiantuntijalausuntoja, joilla 
he pyrkivät kumoamaan hoitavien lää-
käreiden näkemykset. Näinhän myös 
aikoinaan TEOn ja Valviran asiantuntijat 
tekivät, ja nykyisin näin tekevät yliopis-
tollisten sairaaloiden asiantuntijat.

– Vakuutusyhtiöiden tavoite lopettaa 
korvausten maksaminen tai ainakin 
siirtää niitä mahdollisimman pitkälle 
vaikuttaa vammautuneiden toipumiseen 
joskus hyvinkin paljon. Hyvin usein 
vammautunut ei esimerkiksi pysty 
itse hankkimaan kuntoutusta, ja kun 
tapaus sitten vuosien kuluttua päättyy 
vammautuneen hyväksi ja kuntoutus 
voidaan aloittaa, niin se on hyvän toi-
pumisen kannalta aivan liian myöhäistä. 
Tämä toimintamalli heikentää selvästi 
vammautuneen mahdollisuutta säilyttää 
toimintakykynsä, sillä kuntouttaminen-
han pitäisi aloittaa heti vamman synty-
misen jälkeen, Vesa Laukkanen toteaa.

Oikeusjutut voidaan myös sopia   

Käräjäoikeusjutut ovat usein päättyneet 
sovintoon. Vesa Laukkanen on pitänyt 
tarkkaa kirjaa ajamistaan tapauksista. 
Niistä on tähän mennessä hoidettu 
loppuun 142. Peräti 79 juttua päättyi 
Laukkasen asiakkaan eduksi sovinnol-
la. Käytännössä sovinnot on saavutettu 
noin 15 prosentin tinkimisellä ansion-
menetyksestä.

Toisaalta sitten 63 jutusta tuomio-
istuimet ratkaisivat 59 tapauksessa 
asian hoitavien lääkäreiden mukaisesti. 

suomessa on joitakin asianajotoimistoja, jotka ovat erikoistuneet ajamaan aivovam-
maisten asioita. Pitkäikäisin tämän alan toimija on lakiasiaintoimisto Vesa laukkanen 
ky laihialta. Vesa laukkanen on hoitanut päätoimisesti aivovammaisten oikeustapa-
uksia yli kymmenen vuotta, mutta hän ei ota enää hoitaakseen uusia tapauksia, vaan 
hoitaa nykyiset loppuun. Yksi uusista aivovammatapauksiin erikoistuneista toimistois-
ta on puolestaan valtakunnallisesti toimiva Jarkko Männistö asianajotoimisto Oy.

kokenut lakimies kritisoi vakuutuslääkäreitä

Pauliine koskelokin
kritisoi Vakuutusoikeutta
Varatuomari Pauliine Koskelokin on 
arvostellut voimakkaasti Vakuutusoike-
uden toimintaa. Koskelo toimi Korkeim-
man oikeuden presidenttinä vuodesta 
2006 vuoteen 2015, minkä jälkeen hän 
siirtyi tuomariksi Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimeen.

Vuonna 2012 hän antoi Helsingin 
Sanomille haastattelun, jossa hän kertoi, 
että Korkein oikeus oli joutunut liian usein 
oikomaan Vakuutusoikeuden vääriä 
tuomioita. Tämä ei hänen mielestään 
ollut tyydyttävä tilanne nimenomaan 
asianosaisten oikeusturvan kannalta. 
Vakuutusoikeudessahan käsitellään 
työtapaturma-, eläke-, työttömyys- ja 
ammattitautikorvausasioita, joilla kaikilla 
on suuri merkitys ihmisten toimeentulolle.
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dillä voi olla syvällistä asiantuntemusta 
aivovammatapauksissa. Mutta kun 
neurologeja ei ollut käytettävissä, niin 
ortopedit joutuivat tekemään päätöksiä 
oman erikoisalansa ulkopuolella. 

– Hyvien ja kokeneiden lääkäreiden 
saaminen vakuutusyhtiön palkkalistoille 
ei ole helppoa. Kun pari vuotta sitten 
vakuutuslääkäreiden nimien julkistami-
nen tuli pakolliseksi, moni kokenutkin 
vakuutuslääkäri on varmasti harkinnut 
lopettavansa tämän osan lääkärintyös-
tään. Vakuutuslääkärityön jatkaminen 
saattaa merkitä töiden vähenemistä 
muualla tai ainakin ikävien selittelytilan-
teiden lisääntymistä.  koska vakuutus-
lääkärityön jatkaminen olisi saattanut 
merkitä töiden vähenemistä muualla. 
Sen verran huono maine vakuutuslää-
käreillä on, Liisa Alanko sanoo. Hänen 
mielestään maineen parantaminen vaa-
tisi vakuutusalalta isoja toimenpiteitä.

Nyt uudessa työssään asianajotoi-
mistossa hän on havainnut myös sen, 
että vakuutusyhtiöiden välillä on eroja 
niin toimintatavoissa kuin korvauslinjois-
sakin. 

– Lakisääteiset vakuutukset kuten 
liikenne ja työtapaturmat perustuvat 
pykäliin, joita kaikkien yhtiöiden tulisi 
noudattaa samalla tavoin. Laki jättää 
kuitenkin paljon tulkintavapautta, mikä 
johtaa siihen, että eroja on yllättävän 
paljon. Se mikä riittää näytöksi yhdessä 
yhtiössä, ei välttämättä riitä toisessa. 
Joskus linja tuntuu vaihtelevan vakuu-
tusyhtiön sisälläkin. Huonokin näyttö 
riittää yhdessä jutussa ja joskus taas 
todella painavakaan näyttö ei riitä 
toisessa jutussa myönteiseen korvaus-
päätökseen. Korvauspäätösten perus-
teluiden laadussa ja prosessin kestossa 
on myös aika paljon eroja, Liisa Alanko 
sanoo.

 Teksti: Heikki Harri 

Lakimies auttaa, kun 
mikään muu ei auta

Jarkko Männistö perusti toimintonsa 
vuonna 2011. Hän on oikeustieteen 
tohtori ja toimi aikaisemmin oikeus-
ministeriössä henkilövahinkoasiain 
neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan 
tehtäviin kuuluu mm. antaa suosituksia 
henkilövahinkojen korvauksista.

– Jouduin käymään läpi mitä 
erilaisimpia henkilövahinkoasioita ja 
kiinnostuin todella niistä ja niihin liitty-
vistä korvauskäytännöistä. Jo tuolloin 
minulle selvisi, että aivovammat olivat 
hyvin hankalia korvauksen määrittelyn 
kannalta, Jarkko Männistö kertoo.

– Sen tällä alalla toimiva oppii 
tietämään jo alkuvaiheessa, että 
aivovammainen asiakas on suuren 
avun tarpeessa. Useimmissa kiista-
tapauksissa vammaisen omat voi-
mat eivät riitä eivätkä riitä myöskään 
omaisten voimat, jos omaisia yleensä 
on. Vammaisen ja hänen omaisensa 
on useimmiten erittäin vaikeaa taistella 
vakuutusyhtiötä vastaan, koska yhtiöllä 
on kuitenkin puolellaan vakuutusoikeu-
dellinen tietämys, hän toteaa.

Jarkko Männistö Asianajotoimisto 
Oy hoitaa paljon muunkinlaisia tehtäviä 
kuin pelkästään vahingonkorvaus- ja 
vakuutusasioita, mutta niiden osuus 
toimiston tehtävistä on noin puolet, ja 
henkilöasioista taas aivovammatapaus-
ten määrä on puolet.

– Kun sana toimistomme aivovam-
ma-asiantuntemuksesta levisi muiden 
toimistojen tietoon, meille ryhdyttiin oh-
jaamaan näitä tapauksia. Nyt jo muukin 
viidakkorumpu ohjaa ihmisiä meidän 
puheillemme, Jarkko Männistö sanoo.

Vakuutuslääkäri on Jarkko Männis-
tön mielestä vakuutusyhtiön palve-
luksessa joko pää- tai sivutoimisesti 
työskentelevä korvauskäsittelijä.

– Toki vakuutuslääkärillä on lääke-
tieteellinen koulutus, mutta vakuutus-
yhtiössä hän toimii korvauskäsittelijänä. 

Hän ei tutki potilasta, vaan perustaa 
päätöksensä dokumentteihin ja vakuu-
tusyhtiön korvauslinjaan, hän toteaa. 

uusi asiantuntija:
aivovammat vaikeita

Jarkko Männistö Asianajotoimisto 
Oy:n palvelukseen on hiljattain siirty-
nyt lakimies Liisa Alanko. Hänellä on 
vakuutuslääkäritoiminnasta pitkä ko-
kemus, sillä hän toimi aikaisemmin 15 
vuotta vakuutusyhtiössä muun muassa 
korvauspäällikkönä ja vakuutuslää-
käreiden esimiehenä. Hän kiinnostui 
aivovamma-asioista jo vuosia sitten, 
kun huomasi vakuutusyhtiötyössään, 
miten aivovammatapaukset poikkesivat 
niin paljon muista tapaturmista. Liisa 
Alanko hakeutui toimiston palvelukseen 
juuri aivovammaosaamisensa vuoksi.

– Aivovammat ovat todennäköi-
sesti kaikkein vaikeimmin arvioitava 
henkilövahinkojen alue. Se johtuu mm. 
siitä, että aivovamman diagnosointi 
vaatii tavallista enemmän tutkimista, 
ammattitaitoa sekä myös perehty-
mistä ja aikaa. Syy-yhteyskysymykset 
ovat huomattavasti hankalampia kuin 
monen muun tapaturmavamman 
kohdalla. Lääkäreiden välillä on myös 
ns. koulukuntaeroja.  Osaltaan kyse 
on myös siitä, että ensihoitotilanteessa 
aivovammaa koskevat oleellisen tärkeät 
tiedot saattavat jäädä kirjaamatta, 
kun keskitytään akuuttien vammojen 
hoitoon. Toisenlainen syy on myös se, 
ettei vakuutusyhtiöissä ole välttämättä 
tarpeeksi neurologista asiantuntemusta 
eikä aina muutenkaan tarpeeksi lääkä-
rityövoimaa, Liisa Alanko toteaa.

Liisa Alanko oli työssä 15 vuotta 
vakuutusyhtiö Ifissä, jonne sinnekin 
ensimmäinen neurologi palkattiin vasta 
vähän yli 10 vuotta sitten.

– Onhan aivan selvää, ettei ortope-

ammattitaustoista kiinnostus aivovammoihin

Vakuutuslääkäriekstra
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– Lensin pukittaneen hevosen selästä 
katapulttina kovalle hiekkakentälle kou-
luttessani hevosta ratsain eli ratsuttaes-
sani sitä, Saara Auvinen kertoo. 

Saara kiidätettiin nopeasti lähim-
pään sairaalaan ja sieltä ambulanssilla 
Töölöön. Ambulanssikuskien kirja-
uksista kävi ilmi, että hänen tajunnan 
tasonsa oli ailahtelevaista. 

– Lääkärin papereista luin myöhem-
min, että olin onnettomuuden satuttua 
aluksi tovin tajuttomana.  Tajuttomuut-
ta seurasi parinkymmenen minuutin 
sekavuus; en tiennyt, että kuka olen tai 
missä olen. 

Saara sai aivo- ja niskavamman 
ja vaurioita lantioon. Iskun voimasta 
kertoo se, että polveen tuli kompres-
siomurtuma, vaikkei itse polvi osunut 
mihinkään. 

Ensimmäisissä aivokuvannuksis-
sa ei näkynyt poikkeavuuksia. Koska 
kuitenkin päässä oli kuhmu, taustalla oli 
tajuttomuutta, sekavuutta ja muistamat-
tomuutta, kaularankaa aristi ja päätä 
särki, otettiin hänet sairaalaan osas-
tolle. Heti tapaturmapäivänä Töölön 
sairaalassa kirjattiin potilastietoihin, että 
tervehtymistä kontrolloidaan jatkossa 
Helsingin aivovammapoliklinikalla. 

– Alle kahden viikon päästä menin 
aivovammapolille.  Puolisoni ja ystäväni 
kuvailivat, että minulle oli jäänyt runsaasti 
oireita. Väsähdin parin sadan metrin 
kävelylenkillä, olin väsynyt, ärtynyt, sain 
itkukohtauksia, minua huimasi, päätä 
särki. Esimerkiksi jäätelökioskilla asioimi-
nen oli liian hankalaa. 

Aivovammapoliklinikalla otettiin 
kantaa muistiaukkoon, jatkuvaan 
päänsärkyyn, väsyvyyteen ja keskitty-
misongelmiin sekä diagnosoitiin diffuusi 
aksonivaurio ja keskivaikea aivovamma. 

törmäyskurssilla 
vakuutusyhtiön kanssa

Saaralla oli kova palo takaisin työelä-
mään, joten hän ei halunnut kuin pieniä 
sairauslomapätkiä kerrallaan siitäkään 

”kunpa saisin 
kuntoutusta”
saara auvinen toimi omassa yrityksessään 
ratsastusvalmentajana, kun hänen elämänsä 
muuttui dramaattisesti elokuussa 2014.

saaralle ei syntynyt hevoskammoa, eikä 
tallille palaaminen tuntunut pahalta, mutta 
ratsastuslupaa hän ei ole vielä runsaiden 
oireittensa vuoksi saanut. 

Vakuutuslääkäriekstra
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huolimatta, että aivovamman jälkitilan 
oireet rajoittivat suuresti jokapäiväistä 
elämää. Koko ajan hänessä eli toivo, 
että vointi kohentuisi niin paljon, että 
hän pääsisi takaisin oppilaidensa pariin. 

– Kolmen kuukauden kuluttua 
pääsin laitoskuntoutusjaksolle, johon oli 
lääkäriltä kuuden viikon suositus.

Tässä kohtaa alkoivatkin ongelmat. 
Vakuutusyhtiö ilmoitti kahden viikon 
jälkeen, ettei se enää maksa laitoskun-
toutusjaksosta tätä enempää. Jopa 
kuntoutuslaitoksen sosiaalityöntekijä 
kummasteli asiaa. Hän kertoi, ettei 
ole milloinkaan uransa aikana nähnyt 
tapausta, jossa maksusitoumuksesta 
huolimatta asiakas joutuu lopettamaan 
kuntoutusjakson kesken. 

– Vakuutusyhtiö ei perustellut pää-
töstään millään lakipykälällä. Vakuutus-
yhtiöllä on oikeus ohjata tiettyyn sairaa-
laan tai kuntoutuslaitokseen. Näinhän 
he olivat tehneet ja myöntäneet mak-
susitoumuksen Validia kuntoutukseen. 
Myöhemmin he eivät enää hyväksyneet 
Validian lausuntoja, vaan vaativat yli-
opistosairaalan tutkimustuloksia. Nehän 
minulla oli, sillä minusta oli tullut jo heti 
onnettomuuspäivänä yliopistollisen sai-
raalan, ja pari viikkoa onnettomuudesta 
aivovammapoliklinikan, asiakas. Sittem-
min minulle on tehty sekä traktografia, 
jossa aivovammalöydökset näkyvät, 
että niskan dynaaminen magneettikuva, 
jossa siinäkin on löydöksiä. 

Saara on kohta kaksi vuotta tapellut 
saadakseen hänelle elintärkeää kuntou-
tusta. Aivovammoista kuntoutumisessa 
ensimmäiset kuukaudet ja vuodet ta-
paturman jälkeen ovat niitä tärkeimpiä. 
Nyt häneltä on mahdollisuudet pitkä-
jänteiseen kuntoutukseen evätty.

– Moni joutuu tappelemaan eläkkeel-
le pääsystä. Minä en suin surminkaan 
halua eläkkeelle, vaan haluan kuntoutua 
mahdollisimman pian takaisin työelä-
mään. Minä toivon vain saavani kipeästi 
tarvitsemaani kuntoutusta sekä ansion-
menetyskorvaukset sairausloma-ajaltani. 
Olen 23-vuotias, joten eläkkeelle jää-
minen ei houkuta lainkaan. Toivon vain 
saavani itseni mahdollisimman hyvään 
kuntoon. Alun perin toivoin, että voisin 
jatkaa rakastamassani työssä, mutta 
nyttemmin on selvinnyt, ettei edellytyksiä 
juuri samaan työhön enää ole.  

Saara kertoo, että oireisto on nyt 
niin vaikea, että vuoden kuluttua ale-
taan miettiä työkokeilua ja sen myötä 
mahdollista uudelleenkoulutusta. 

Saara epäilee tietävänsä syyn, jon- 

ka vuoksi kuntoutus evätään häneltä 
kerta toisensa jälkeen.

– Olin yksityisyrittäjänä ottanut itsel-
leni normaalia kalliimman ja kattavam-
man vakuutuksen. Sen korvauksissa ei 
ole ylärajaa. Nykyään moista vakuutus-
ta ei enää saa, vaan vakuutusehdoissa 
määritellään esimerkiksi, miten monta 
fysioterapiakäyntiä tai toimintaterapiais-
tuntoa vakuutus korvaa. Minun vakuu-
tuksessani ei ollut vielä noita rajoitteita, 
Saara kertoo. 

avainasemassa  
jatkuva kuntoutus

Saara kertoo, että onnekseen hän on 
edes satunnaisesti päässyt esimerkiksi 
aivovammapoliklinikalle, laitoskuntou-
tukseen ja musiikkiterapiaan, mutta 
aivovammakuntoutuksessa avainasias-
sa olisi jatkuvuus. 

– Kuntoutumiseni ei valitettavasti 
etene kunnolla, ennen kuin siitä tulee 
säännöllistä. Erittäin vaikean aivovam-
man jälkitilan kuntouttamiseen ei riitä 
10 neuropsykologi- tai kuusi fysiotera-
piakäyntiä, Saara harmittelee ja jatkaa, 
että esimerkiksi tämänhetkistä liikku-
mista kuvaa hyvin se, joinakin päivinä 
kävely sujuu, kun taas toisena kepin 
kanssa ontuva mummokin pyyhältää 
hänen ohitseen. 

– Sainkin sittemmin apuvälineen 
kävelyyn, sillä vasen jalkani kenkkuilee 
ja kaatuilen sen vuoksi usein. 

Myös ankara väsymys rajoittaa  
elämää. Saara kertoo haastattelu-
päivänä heränneensä kello 14. Jos 
hän olisi herännyt aiemmin, ei hän olisi 
jaksanut haastattelusessiota. Normaali-
yönä hän nukkuu 14 – 18 tuntia, mutta 
jos päivään on sisältynyt liikaa virikkei-
tä, ei uni tule lainkaan. 

– Erityisesti väsyneenä muistion-

gelmani pahenevat. Henkilökohtainen 
avustaja käy luonani kolmesti viikossa 
ja hän tekee ruokaa, tiskaa, siivoaa ja 
käy kaupassa. Jos käyn itse kaupassa, 
saatan ostaa viisi säkkiä talouspaperia, 
mutta unohtaa kaiken muun.

Hyvänäkään päivänä Saara ei tunne 
nälkää tai janoa, joten hän unohtaa 
syödä. Nuori nainen laihtui lyhyessä 
ajassa 7 kg, joka on normaalistikin 
pienikokoiselle ja sirolle naiselle paljon. 
Saara kuvailee, että välillä kivut ovat 
voimakkaampia, välillä miedompia.

– Jokainen voi kuvitella, että avo-
puolisolla ei välttämättä aina ole help-
poa kanssani. En saa purkkeja auki, 
en muista syödä, enkä juoda. Olen vä-
synyt, nälkäinen, muistamaton ja vielä 
kaiken lisäksi nainen ja aivovammainen. 
Puolisolla on kivaa välillä… 

Saara kuvailee, että vaikkeivät 
esimerkiksi haju-, maku-, tunto- ja 
tasapainotesteissä saadut tulokset 
kuulostaneet mukavilta, ne helpottivat 
elämää.

– Meillä on syntynyt miehen kans- 
sa riidanpoikasia vaikka siitä, että minä 
väitän ruoan olevan mätää, kun taas 
mieheni vannoo sen olevan tuoretta. 
Testitulos, josta ilmeni hajuaistini vää-
ristyneen, kertoo meidän molempien 
olevan tavallaan oikeassa: minä aidosti 
haistan mädän hajun, vaikka ruoka 
tosiasiassa onkin täysin priimaa, kuten 
mieheni vakuuttaa. Ikävältä tuntuu 
myös, että oksennan usein syötyäni. 
Testit osoittivat, ettei kieleni loppuosas-
sa ole tuntoa lainkaan, ja se laukaisee 
oksennusrefleksin. Vaikka tutkimustu-
lokset olisivat ikäviäkin, helpottavat ne 
ymmärtämään omaa käytöstä ja omia 
oireita ja auttavat näin elämän jatkumi-
sessa ja sen uudelleen rakentumisessa.

 
Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

saara auviselle on kertynyt paperi poikineen lääkärinlausuntoja ja mitä moninaisimpia 
dokumentteja vakuutusyhtiön kanssa käydystä kirjeenvaihdosta. 
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Lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiai-
nen LähiTapiolasta valottaa korvaus-
päätösten taustoja vakuutusyhtiön 
näkökulmasta.  

– Vahinkojen korvauskäsittely 
tapahtuu asiapapereiden perusteella. 
Asiantuntijalääkärit saavat lääketie-
teellisen tiedon hoitavien lääkäreiden 
lääkärinlausunnoista ja sairaskertomus-
merkinnöistä. Asiantuntijalääkäri antaa 
kannanottonsa, joka otetaan huomioon 
yhtiön korvauspäätöstä tehtäessä. 
Aivovammat – Käypä hoito –suositus 
kuvaa niitä periaatteita, joita aivovam-
mojen diagnostiikassa ja alkuvaiheen 
luokittelussa on huomioitava. 

Kaukiainen kertoo, että aivovam-
man diagnoosia tai jälkitila-arvioita ei 
tehdä yksittäisen tutkimuksen perus-
teella, vaan se perustuu lääketieteel-
lisesti johdonmukaiseen kokonaisuu-
teen. 

– Tärkeää on tieto löydöksistä ja 
kliinisistä arvioista alkuvaiheessa, kuten 
ensimmäiseltä sairaalahoitojaksolta tai 
polikliiniselta käynniltä. Käypä hoito 
–suosituksen luokittelu  ei kuitenkaan 
kuvaa mahdollisen jälkitilan vaikeusas-
tetta. Aivovamman jälkitilan pysyvän 
haitan vakuutuslääketieteellisessä 
arviossa huomioidaan Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetusta haittaluokituk-
sesta, joka lähtee lievästä aivovamman 
jälkitilasta päätyen erittäin vaikeaan 
aivovamman jälkitilaan.

Tapaturmaisten vammojen tut-
kimuksia tai hoitoja voidaan korvata 
esimerkiksi Työtapaturma- ja am-
mattitautivakuutuksesta (TyTA-vakuu-
tus) ja Liikennevakuutuksesta. Vapaa-
ehtoisissa henkilövakuutuksissa 
voi olla vakuutusehdoissa rajoitus-
ehtoja tai korvauskatto eli nimmäiskor-
vaus.

– Vakuutuslaitoksen päätöksen 
taustalla on aina laki. Laitos päättää 
etuudesta tai korvauksesta soveltamal-
la vakuutusta koskevaa lainsäädän-

töä. Lisäksi laki säätelee, millä tavalla 
päätökset tulee perustella. Lainsäädän-
nössä määritellään, millaisia etuuksia ja 

korvauksia vakuutuksesta maksetaan, 
kenelle niitä maksetaan ja millä edelly-
tyksillä.

Lääketieteellisen johdonmukaisuuden kokonaisuuden turvaamiseksi 
Aivovammaliitto korostaakin, että kaikkien hoitoketjuun osallistuvien, 
aina ensimmäisenä kolaripaikalle saapuvasta ambulanssikuskista 
alkaen, pitäisi tarkkailla mahdollisia aivovammaan viittaavia löydök-
siä, kuten tajuttomuutta, orientoitumattomuutta paikkaan ja aikaan, 
muistamattomuutta ja sekavuutta, sekä kirjata ne tarkasti ylös. Erityi-
sesti monivammapotilaiden aikana päänvammaan liittyvien löydösten 
kirjaaminen voi vaarantua, kun keskitytään näkyvien, ja mahdollisesti 
välittömästi henkeä uhkaavien, vammojen hoitamiseen. 

Vakuutuslääkäriekstra

Korvauspäätökset 
vakuutusyhtiön 
näkökulmasta
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Aivovammaliitto oli perinteisesti mukana jakamassa aivo-
vammatietoutta lapsille ja heidän läheisilleen, ja tänä vuonna 
mukana oli myös Päijät-Hämeen aivovammayhdistys. Lasten 
tehtävänä oli kulkea rastilta toiselle keräämässä liikennepas-
siinsa leimoja. Leiman sai, kun suoritti hyväksytysti jokaisella 
rastilla olevan tehtävän. Aivovammaliitto kyseli tänä vuonna 
pyöräilyturvallisuuteen liittyviä asioita. 

Tapahtumassa jaettiin noin 700 liikennepassia. Aivovam-
maliiton ja Päijät-Hämeen yhdistyksen rastilla vieraili nelisen-
sataa muksua vanhempineen ja muine läheisineen. Lisäksi 
liitto ja yhdistys pitivät tilaisuudessa kaksi tietoiskua.

Lapset pohtivat tietokilpailukysymyksiä harkiten ja lopulta 
oikeat vastaukset löytyivät. Päivän parhaasta oivalluksesta 
vastasi pieni mies. ”Pitää muistaa, että pyöräilykypärä suojaa 
aina vain yhtä päätä kerrallaan”, hän totesi. Juuri näin – ei 
riitä, että lapsen päähän puetaan kypärä, sillä se ei suojaa 
äidin, isän tai muun läheisen päätä!

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Pää pyörällä lahdessa
lC lahti ankkurit järjesti jo yhdeksännen lasten 
liikennepäivän lahdessa launeen perhepuistos-
sa. tänä vuonna teemana oli Pää pyörällä.
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muksessa ja niskalihasten voimassa. 
Lapset puolestaan voittavat kallon luun 
rakenteissa, aivojen plastisuudessa ja 
verisuonten elastisuudessa. Lapsilla on 
aikuisia suurempi riski saada jälkitilan 
oireiksi kroonista päänsärkyä, epilepsi-
aa, autonomisia häiriöitä, spastisuutta ja 
aivo-selkäydinnesteen kierron häiriöitä. 

Vammautumisiän vaikutuksia 

Tutkimusten mukaan alle 2-vuotiaana 
saatu aivovamma on kognitiivisesti 
haitallisin, kun taas käyttäytymiseen 
liittyvien haittojen osalta 7 – 9 –vuotiaina 
vammautuneet menestyvät huonom-

kun lapsi saa aivovamman 

luonnollisesti lapsilla eri kohtaan varta-
loa kuin aikuisilla. Aikuisella auton keula 
on suurin piirtein vyötärön paikkeilla, 
kun taas lapsella se on pään ja niskan 
kohdalla. Lisäksi lapsella on muuhun 
ruumiiseen nähden suhteessa isompi 
pää kuin aikuisella. Toisaalta lapsella on 
ohuempi kallo, eikä se ole vielä luutu-
nut kokonaan, joten kallo sallii aivojen 
turpoamisen pään sisällä vammoissa 
paremmin kuin aikuisilla.

Lapset ovat aivovammatilanteissa 
aikuisia heikommassa asemassa pään 
koon suhteessa ruumiiseen, aivojen 
koon suhteessa päähän, kasvojen 
rakenteiden koossa, aivojen koostu-

Neurologian ja neurotraumatologian 
dosentti, ylilääkäri Olli Tenovuo Turun 
yliopistollisesta sairaalasta kertoo, että 
vammaprofiili riippuu lapsen iästä.

– Imeväisikäisellä yleisimpiä aivo-
vammojen aiheuttajia ovat putoamiset 
ja pahoinpitelyt, leikki-ikäisillä putoami-
set ja auton töytäisemiseksi joutuminen 
ja kouluikäisillä myös putoamiset ja au-
ton töytäisemiseksi joutuminen, mutta 
myös liikenne- ja polkupyöräonnetto-
muudet ja urheiluun liittyvät tapaturmat. 

Tenovuo kertoo, että lapset eivät 
ole pieniä aikuisia aivovamman saajina.

– Koska lapset ovat aikuisia lyhy-
empiä, esimerkiksi törmäävä auto osuu 

Olli tenovuo kertoo, että juuri on valmis-
tunut ruotsalaistutkimus lapsuudessa 
ja kasvuiässä saatujen aivovammojen 

pitkäaikaisvaikutuksista. tutkimuksessa 
seurattiin, miten lapsena tai nuoruudes-
sa saatu aivovamma vaikuttaa aikuisiän 

kuolleisuuteen, psykiatrisiin ongelmiin ja 
sosiaaliseen selviytymiseen. 

suomessa saa vuosittain noin 
8 500 lasta lievän aivovamman. 
sairaalassa aivovammojen 
vuoksi hoidetaan noin 600 – 700 
lasta joka vuosi. näistä vakavia 
vammoja on noin 150. Vuosittain 
aivovammaan menehtyy noin  
50 lasta, joista 20 % on alle 
10-vuotiaita. aivovamma on 
lasten ja nuorten yleisin kuolin-
syy ja yleisin pysyvän vamman 
aiheuttaja kehitysvammojen ja 
synnytysvaurioiden jälkeen. 
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min kuin 3 – 6 –vuotiaina aivovamman 
saaneet. Diffuusin aksonivaurion vuoksi 
aivoalueiden yhteydet saattavat kehit-
tyä puutteellisesti.

– Vaikutukset saattavat näkyä vasta 
myöhemmissä aivojen kehitysvaiheissa 
kun huomataan, että jokin kehitysvaihe 
jää toteutumatta tai toteutuu puutteel-
lisesti. 

Koska lapsuudessa vamman 
saaneen olemusta on vaikeampi 
verrata siihen, minkälainen hän oli 
ennen vammautumista, liittyy myös sen 
jälkitilan arviointiin haasteita. Kuvanta-
mislöydykset voivat normalisoitua ajan 
myötä helpommin kuin aikuisilla. On 
vaikea päätellä, että jos elämä menee-
kin huonosti, mikä siitä on vamman 
syytä ja mikä vammasta riippumatonta. 
Oma haasteensa on erottaa elimellinen 
psykiatrinen häiriö ei-elimellisestä ja to-
dentaa, mikä olisi henkilön kognitiivinen 
taso ja pärjääminen ilman vammaa. 

– Pitkäaikaisseurauksiin ja niiden ar-
viointiin vaikuttavat vamman vakavuus 
ja luonne, hoidon onnistuminen ja se, 
missä kehitysvaiheessa lapsi vammau-
tui ja mikä oli vammaa edeltävä taso. 
Myös oma persoonallisuus eli se, miten 
vammaan reagoi, perinnölliset tekijät ja 
perheen tilanne ja resurssit tuovat oman 
mausteensa. On muistettava, että kaik-
ki vaikutukset eivät välttämättä näy heti, 

vaan tulevat ilmi vasta ajan myötä. 
Lapselle aivovamma aiheuttaa 

useammin erityisesti psykososiaalisia 
seurausvaikutuksia kuin aikuisille. Tyy-
pillisiä ovat persoonallisuusmuutokset, 
estottomuus, sosiaalisten tilanteiden 
arvioinnin vaikeus, mielialavaihtelut ja 
juuttuminen. Myös aggressiivisuus ja 
psykiatriset häiriöt ovat mahdollisia. 

– Nuoruusikä on tärkeä kehitysvai-
he edellä luetelluille seikoille.

Aivovamma voi tuoda mukanaan 
tukun psykososiaalisia seurauksia. 
Ystävyyssuhteiden solmiminen ja 
ylläpito vaikeutuvat ja kaverit voivat 
hyljeksiä, hylätä tai käyttää hyväksi. 
Nämä aiheuttavat itsetunto-ongelmia ja 
syrjäytymistä. 

– Tiedämme monista lasten aivo-
vammoihin liittyvistä asioista edelleen 
aivan liian vähän. Lisäksi tilastollisten 
tutkimustulosten soveltaminen yksi-

lötasolle on vaikeaa, ja joskus jopa 
vaarallistakin. Lasten aivovammoissa 
onkin paljon suurempi vaara sekä ali- 
että ylidiagnostiikkaan. Ylidiagnostiikan 
vaarat liittyvät siihen, että esimerkiksi 
käyttäytymisongelma leimataan vam-
man aiheuttamaksi jolloin ei ehkä hoi-
dollisesti tartuta asiaan riittävästi vaikka 
ongelma ei kenties liitykään vammaan 
lainkaan. 

Tenovuo muistuttaa, että jos paras 
hoitokeino, ennaltaehkäisy, on epäon-
nistunut ja vamma on päässyt tapahtu-
maan, elämä kuitenkin jatkuu.

– Vamman vakavuudesta riippuen 
kannattaa välttää uusien vammojen 
riskiä kohtuuden rajoissa. Elämää ei 
kuitenkaan pidä jättää elämättä. Tule-
vaisuuteen saa suhtautua realistisen 
optimistisesti ja eteenpäin katsoen.

 Teksti ja kuva: Pia Warvas 

Lapsuusiän aivovammojen erityispiirteitä

• Vaikutus kehitt yvään keskushermostoon
• Seurausvaikutusten arvioinnin vaikeus
• Taustatekijöiden vaikutuksen erott aminen vamman vaikutuksesta
• Yli- vs. alidiagnosti ikka
• Itsetunnon kehitt ymiseen liitt yvät asiat
• Epäsosiaalisuuden riskitekijät
• Satunnaisesti  toimivat seuranta- ja kuntoutusjärjestelmät

Aivoituksessa 2/2016 oli mitä ilmeisemmin 
jokaiselle jotakin, sillä valtaosa jutuista sai 
mukavasti ääniä – itse asiassa jokainen 
teema-artikkeli, vakiopalsta sekä yhdistys-
osion juttu oli vähintään yhden vastaajan 
mielestä se kaikkein miellyttävin. 

Kiinnostavimmiksi nousivat Kalle Viitta-
lan ja Tarja Holopaisen haastattelut. Kalle 
kertoi kahdesta vammasta kuntoutumises-
taan ja Tarja oli toukokuisen Tapaturmapäi-
vän kampanjakasvo. Hän sai Aivoituksen 
lisäksi runsaasti julkisuutta useissa eri 
medioissa ympäri Suomen. 

Toiseksi eniten lukijoita miellyttivät jutut 
Maarit Haapasaaren Hali-Koirista ja parite-
rapeutti Heidi Valastin neuvoista.

Vakiopalstoista mielenkiintoisimman titte-
lin jakoivat Yhdistyksen toimivat ja Terapi-
atarinoita. Yhdistysosion luetuimpia olivat 
Oulun ja Etelä-Pohjanmaan yhdistysten 
kuulumiset sekä Jari Jokisen muistokirjoitus 

että katsaus kevätkokoukseen. 
Vapaamuotoisena palautteena muun 

muassa kiiteltiin lehden hyvistä ja kauniista 
kuvista, todettiin terapiateeman näkyneen so-
pivasti sekä toivottiin treffipalstaa, jonka avulla 
yksinäiset sydämet voisivat löytää toisensa. 
Jokainen lukija voikin lähettää lehteen niin 
mielipidekirjoituksia, runoja, kuvia tai vaik-
ka treffi-ilmoituksia. Toimitukseen lähetetyt 
materiaalit voidaan julkaista nimimerkillä tai 
nimellä, mutta oikea nimi ja yhteystiedot pitää 
olla toimituksen tiedossa.

Lukijaraatiin vastanneiden yhteystietonsa 
jättäneiden kesken arvotun tuotepaketin voitti 
Tuomo Oinonen.

Autathan jälleen tekemään Aivoituksesta 
entistä enemmän juuri sinulle mieluisan ja 
anna palautetta osoitteessa aivovammaliitto.fi 
 tiedotus  Aivoitus-lehden lukijaraati

Teksti: Pia Warvas 

lukijaraati ruotii
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lapsuuden loppu

– Äiti ja isä olivat kaatuneet moottori-
pyörällä savivelliin, jolloin takaa tulleen 
maitoauton puskuri oli lyönyt äitiä 
päähän. Isku aiheutti hänelle molempiin 
ohimolohkoihin aivovamman. Äiti oli ollut 
kaksi viikkoa tajuttomana ja useamman 
viikon sairaalahoidossa. Ei meille lapsille 
mitään onnettomuudesta kerrottu, 
mutta kotiin palattuamme jouduimme 
huomaamaan, että siellä olikin zombie 
vastassa, Helena Miettinen kertoo.

Helena kuvailee, ettei lapsille 
jatkossakaan kerrottu mitään aivovam-
masta – josko siitä kunnolla tiesivät 
edes äiti tai isä itse. Siihen aikaan ei 
aivovammoja ymmärretty, ei ollut kont-
rollikäyntejä lääkärillä, ei kuntoutusta, ei 
terapioita, ei sopeutumisvalmennuksia. 

– Oli se hurjaa touhua aivovammai-
sen äidin kanssa, jolla ei ollut minkään-
laista oiretiedostusta. Siinä olimme 
liemessä me läheiset yhtä lailla kuin 
vamman saanut itsekin. 

Helena kertoo, että äidin ainoat 
”hoitomuodot” olivat aivovammaan 
varsin sopimattomia.

– Äiti söi aspiriinia ja veteli tupak-
kaa. Viski oli hänen mielestään hyvä 
lääke. Äidillä oli aina pää kipeä, hän oli 
väsynyt, kiukkuinen ja lepäsi alinomaa. 
Onneksi samassa pihapiirissä oli lasten 
seimi ja päiväkoti, joissa saimme mais- 
taa normaalia lapsen elämää. En osan-
nut kyseenalaistaa mitään, luulin vain, 
että kaikki äidit ovat samanlaisia. 

Helena kertoo, että arjen pyörittämi-
nen kaatui silloin 5-vuotiaan Helenan ja 
hänen 1,5 vuotta vanhemman siskonsa 

harteille. Kotitöiden lisäksi 1-vuotiaan 
pikkuveljen hoitovastuu jäi osittain 
tytöille.

– Lapsuus loppui siihen. Päivittäisiin 
töihimme kuului kaupassa käynti, pik-
kuveljen hoito ja kaikki muu – pesimme 
kakkavaippoja, tiskasimme, imuroim-
me. Oli päiviä, jolloin äiti ei noussut 
seslongin pohjalta lainkaan, ja silloin 
teimme mitä taidoimme. Minulle selvisi 
vasta aikuisena, etteivät kaikki 5-vuoti-
aat täytä päiviään tällaisin askarein. 

Helena kertoo, että tärkeintä oli 
pikkuveljen hoivaaminen.

– Hän reagoi voimakkaasti pitkään 
eroon äidistä ja siihen, että äiti lakkasi 
hoitamasta 1-vuotiasta. Poika oli levo-
ton ja hänellä oli häiriökäyttäytymistä. 
Jos siihen maailmanaikaan ei tiedetty 
aivovammoista ja siitä kuntouttamises-
ta, ei tiedetty häiriökäyttäytymisistä ja 
niiden hoitamisestakaan mitään. 

Helena muistelee lämmöllä isäänsä 
ja mummojaan, joiden kanssa sisaruk-
set saivat olla tavallisia lapsia. Mutta 
koska sekä isä että mummot kävivät 
töissä, sai heidän seurastaan nauttia 
vain rajallisesti. 

– Äiti ei tehnyt paljoakaan kotona, 
hän vain halusi päästä meistä eroon. 
Isä leikki kanssamme vapaalla olles-
saan ja vei uimaan. Onneksi oli tätejä, 
mummeja ja kummeja, jotka olivat 
meille hyviä aikuisia. Muistan edelleen 
kiitollisuudella mummon ihania ruokia. 

Helena kertoo, että vaikkei äiti 
jaksanut eikä halunnut laittaa ruokaa, 
tehdä kotitöitä tai hoitaa lapsiaan, teki 

hän heille vaatteita ja harrasti muuten-
kin käsitöitä. Tärkeää oli, että lapset 
olivat hiljaa ja hän sai olla rauhassa.

– Kukaan ei pitänyt häntä saa-
mattomana, sillä kaikki, mitä hän teki, 
kuulutettiin kirkossa. Äiti osasi aina pa-
remmin. Äiti tiesi aina paremmin. Hän 
vertasi aina meidän lapsien tekemisiä 
siihen, miten paljon paremmin hän olisi 
asian tehnyt. Koko lapsuuteni ja nuo-
ruuteni minua kalvoi huonommuuden 
tunne: koin aina, ettemme me lapset 
ole niin hyviä kuin pitäisi olla. 

Äidin arvaamattomuus oli lapsille 
raastavaa.

– Jos itkit, tuli turpaan. Jos et 
itkenyt, äiti hakkasi niin pitkään, että 
varmasti itkit. 

Onnettomuudeksi Helenan van-
hemmille syntyi vielä yksi lapsi. Helena 
on varma, että kyseessä oli vahinko. 

– Äiti inhosi lasta, pahoinpiteli, 
laiminlöi. Minulla oli koulussa aina suuri 
huoli, että miten pikkuveli jaksaa. Äiti 

5-vuotias helsinkiläistyttö Helena vietti tavalli-
seen tapaan isonsiskonsa kanssa kesälomaa 
maalla. Vuoden ikäinen pikkuveli oli kotona. 
syksyn saapuessa tytöt kotiutuivat ja huoma-
sivat kaiken muuttuneen. elettiin vuotta 1954.



16   Aivoitus 3/16 Aivoitus 3/16   17   

tapasi sitoa pojan kiinni ovensaranaan, 
jossa pienokainen odotti kotiintuloani 
tyynyn ja ruisleivän kannikan kanssa. 

Helena kertoo muuttaneensa 
nuorena pois kotoa. Hän vietti jo sitä 
ennen paljon aikaan tulevan ensimmäi-
sen miehensä ja tulevan lapsensa isän 
luona. Heidän tytär syntyi, kun Helena 
oli 19-vuotias. 

– Neljä vuotta nuorempi veljeni 
kertoi, että kun siskoni ja minä muutim-
me molemmat puolen vuoden sisällä 
pois lapsuudenkodista, sitten meno 
vasta hulluksi äityikin. Alkoholin käyttö 
riistäytyi käsistä ja muuttui päivittäiseksi. 
Olimme siskoni kanssa niin nuoresta 
alkaen huolehtineet taloudenpidosta, 
että osasimme olla tomeria ja toimimme 
puskureina äidin ja pikkuveljien välissä. 

uusi onnettomuus 

Vuosien kuluttua salama iski uudelleen. 
Elettiin helmikuuta vuonna 1987.

– Olin kotona ja tiesin, että tyttäreni 
oli menossa isänsä ja tämän uuden vai-
mon luokse hoitamaan sisarpuoliaan. 
Kello 18 soi puhelin. Langan päässä 
oli poliisi. Poliisi totesi, että neljä tuntia 
aiemmin on Kehä kolmosella sattu-
nut kaksi kolaria, joista toisessa kuoli 
nuori nainen ja toisessa nuori nainen 
loukkaantui vakavasti. Poliisi totesi, että 
emme ole varmoja, että kumpi heistä 
oli sinun tyttäresi. 

Helena kuvailee, että samanaikai-
sesti heräsi kaksi huolta: mitä lapsel-
leni kuuluu ja miten pärjäävät entisen 
miehen pienet lapset, joista toisella on 
cp-vamma. 

– Poliisi selvitti, että lapsilla oli 
onneksi kaikki hyvin ja hankki heil-
le hoitajaksi lasten jo omaan kotiin 
muuttaneen veljen. Soitto sairaalaan 
toi puolestaan mukanaan sen tiedon, 
että onnettomuudessa loukkaantunut 
on minun lapseni. Sillä hetkellä minulle 
oli tärkeintä, että ainokaiseni oli elossa, 
millään muulla ei ollut mitään väliä. 

Helena kuvailee, että entinen mies 
oli onnettomuushetkellä Kosilla lomalla, 
joten hän ei päässyt välittömästi tyttä-
rensä sairaalavuoteen ääreen. 

– Jouduin toimimaan myös hänen 
terapeuttinaan. Entinen mieheni syytti 
itseään onnettomuudesta, sillä kolari 
ajettiin hänen autollaan ja tyttäremme 
oli menossa hoitamaan hänen lapsiaan. 
Jouduin vakuutella, ettei syy ollut mis-
sään nimessä hänen. Omaiset tarvit-
sisivat jo alkuvaiheessa kriisiterapiaa. 

Olisi tärkeää, ettei heitä jätettäisi yksin. 
Helena itse jäi sairauslomalle ja oli 

koko tyttärensä sairaalajakson tämän 
vuoteen vieressä. Käänteli, hieroi, jut-
teli. Hän sai epävirallista kriisiapua, sillä 
työnsä vuoksi hänellä oli useita lääkä-
riystäviä ja serkun vaimo oli psykiatri. 

Kun pian selvisi, että tyttärelle tuli 
onnettomuudessa aivovamma, tuntui 
se todella pahalta.

– Olihan se ihan hirveää. Lapsuuteni 
perusteella tiesin ja ymmärsin, mitä se 
voisi tuoda tullessaan. Onneksi se ei 
ollut kuitenkaan ollenkaan samanlais-
ta. Vaikka aivovammatietämys ei vielä 
80-luvullakaan ollut nykyisellä tasolla, 
oli se kuitenkin jotakin ihan toista kuin 
50-luvulla. 

Vamma toi mukanaan muutoksia.
– Aiemmin iloisen ja energisen 

ihmisen ulosanti ja ajatuksen juoksu 
kapenivat, oman jaksamisen hahmot-
taminen huonontui ja odotukset omista 
voimavaroista olivat epärealistisia. Kun 
yritin huomauttaa hänelle asioista, olin 
lannistava äiti.

Helena miettii, että tyttären pelas-
tuksia olivat leikannut huippuneuro-
kirurgi Juha Öhman sekä myöhem-
mästä seurannasta ja kuntoutuksesta 
2000-luvulla huolehtinut neurologi Olli 
Tenovuo ja kuntoutusjaksot Validiassa. 

Tytär kävi sisukkaasti opinnotkin 
loppuun ja valmistui ensiksi laskentatoi-
men merkonomiksi ja myöhemmin vielä 
tradenomiksi. Jotkut aineet teettivät 
hieman lisätöitä ja tradenomin-tutkintoon 
hän tarvitsi lisäaikaa, mutta hän sai opis-
kelut kunnialla päätökseen. Työelämä oli 
kuitenkin jotakin muuta kuin opiskelu.

– Reilu kymmenen vuotta hän hak-
kasi päätään seinään – kuvainnollisesti 
– ja yritti löytää paikkansa työelämässä. 
Tuona aikana hänellä oli liki 20 eri työ-
paikkaa, joten yrittämisen puutteesta 
häntä ei voi syyttää. Lopulta hänen oli 
pakko luovuttaa ja uskoa, ettei työelä-
mä ole häntä varten. Mutta hän on jo 
lapsesta asti ollut äärimmäisen sisukas 
ja minä itte –henkinen, joten varmasti 
osaksi luonteensakin vuoksi hän on 
mukavasti elämässään pärjännyt.

Ymmärrys heräsi aikuisena 

Helena kertoo, ettei hän ole oikein 
saanut tilaisuutta purkaa äidin vammau-
tumisen aiheuttamaa traumaa milloin-
kaan.

– Olen kahdesti yrittänyt siitä 
puhua. Toisen kerran lääkäri kysyi, että 
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miten äidin kanssa menee ja minä-
hän kerroin totuuden. Lääkäri suuttui 
silmittömästi ja huusi, että Raamatussa 
kehotetaan kunnioittamaan isäänsä ja 
äitiään, eikä siellä sanota, että minkälai-
nen äidin pitää olla.

Toinen purkuyritys oli sopeutumis-
valmennuskurssilla. Helena olisi halun-
nut tyttärensä vammautumisen jälkeen 
kertoa lapsuudestaan ja siitä, miten 
elämä vammautuneen äidin kanssa 
vaikutti häneen ja hänen tunteisiinsa 
nyt, kun tytär vammautui. Yritys kuiten-
kin torpattiin, sillä kurssilla oli tarkoitus 
puhua vain tuoreista tapahtumista. 

Mutta palataanpa vielä lapsuuteen. 
Helena kuvailee, että isosisko oli kuin 
kaksonen, ovat aina olleet erittäin 
läheisiä ja ovat nyt toistensa lapsien 
kummeja. Ilman isosiskon ystävyyttä 
olisi lapsuus ollut vieläkin rankempi kuin 
mitä se nyt oli.

– Muistomme ja kokemuksemme 
lapsuudesta ja kasvuvuosista ovat 
lähes yksi yhteen samanlaiset. Usein 
kaksi ihmistä kokee asiat eri tavoin ja 
muistikuvat heittävät suurestikin, mutta 
meidän tapauksessa näin ei ole. 

Vaikka äidistä ei jäänyt turvallisia 
lapsuusmuistoja, sai tytär kuitenkin 
viettää aikaa mummunsa luona – ja 
Helenan äiti olikin, ehkä yllättäen, mel-
ko hyvä isoäiti. Ehkä siksi, ettei hänellä 
ollut kasvatusvastuuta lapsenlapses-
taan. 

– Olen vasta aikuisena alkanut ym-
märtää äitiä. Suurin ongelma oli, että 
sen jälkeen, kun äiti pääsi sairaalasta, 
ei ollut mitään seurantaa tai kuntoutus-
ta, joiden avulla vamman mukanaan 
tuomiin oireisiin olisi voitu puuttua. Se 
oli sellaista aikaa se.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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Vammautumishetkellään Paula Häk-
kilä työskenteli syrjäytymisuhan alla 
olevien nuorten työpajassa kouluttajana 
ja ohjaajana. Hän opiskeli jatkuvasti 
työn ohessa käyden erilaisia lisäoppia 
tuovia kursseja.

– Työ oli todella antoisaa, ja sitten 
kaikki jäi kertarysäyksellä kesken.

Vammautuminen tapahtui Paulan 
kantaessa työpaikallaan pöytää kohti 
uloskäyntiä takaperin kulkien. Pöydän-
kantomatka päättyi päälleen tyhjään 
uima-altaaseen.

– En muista siitä aamusta mitään, 
enkä myöskään useammasta päivästä 
sen jälkeen. Olen jälkikäteen kuullut ja 
sairauskertomuksestani lukenut, että 
minulle tuli otsaan ruhje, nenästä, kor-

vasta ja päästä tuli verta ja olin tajuton. 
Ambulanssimiehet olivat miettineet 
kuljetusta ja sitä, miten minut saa tar-
peeksi turvallisesti ja nopeasti nostet-
tua altaan pohjalta. Lopulta minut oli 
nostanut palokunta tyhjiöpatjan avulla, 
jonka jälkeen minut kuljetettiin ter-
veyskeskukseen ja sieltä lopulta Oulun 
yliopistolliseen sairaalaan. 

Viipalekuvauksessa näkyi aivo-
ruhje, mutta vamman vakavuutta ei 
heti huomattu. Onnettomuus tapahtui 
perjantaina, ja Paula kotiutettiin tiistai-
na. Jälkitarkastus oli vasta 40 päivän 
kuluttua. 

– Odotin kuusi pitkää viikkoa tie-
tämättä mikä minua vaivaa en, tiennyt 
mikä minulla oli. Vasta jälkitarkastuk-

sessa magneettikuvauksella todettiin 
vaikea aivovamma, päälaella subdu-
raalista verenvuotoa ja laaja diffuusi 
aksonivaurio. Nämä kaikki vaikuttivat 
puheeseeni, liikkumiseeni ja muistiini. 
Ihmettelin itsekseni, että miten pärjään 
töissä, kun en jaksa mitään, en ymmär-
rä asioita, eikä muisti pelaa. Lääkärini 
kertoi aivovammasta ja mahdollisesta 
kuntoutumisesta, ja aloin myös tutkia 
asioita omatoimisesti netistä. Alkujaan 
kahdeksi viikoksi määrättyä sairauslo-
maani jatkettiin nyt puolella vuodella. 

Väsymys oli jatkuvaa, käsi ja jalka 
olivat toiselta puolelta tunnottomia ja 
suun seutua pisteli alinomaa. Paula 
kertoo, että edelleen päiväunet ovat 
jokapäiväinen seuralainen ja suun seu-
dun pistely pahenee, jos on paha mieli. 
Sinnikäs harjoittelu on helpottanut 
liikkumista ja puhumista. Paula Häkkilä 
kuvailee, että nyt, kun työtapaturmasta 
on kulunut seitsemän vuotta, ei hän 
vieläkään täysin hyväksy vaikean ai-
vovamman jälkitilaa, mutta on oppinut 
elämään sen kanssa.

– Vammautuminen vei hirveäs-
ti elämästäni – tai oikeastaan sain 
uuden elämän. Työurani ohjaajana ja 
esimiehenä katkesi 37 vuoden jälkeen 
minuutilleen siihen. Aivovamman jälki-
tilan tyypillisten oireiden lisäksi kaikista 
vaikeinta oli, että putosin kokonaan 
pois tavallisesta elämästä. 

Sopeutunut,
muttei kokonaan hyväksynyt 

Paula Häkkilä vammautui 55-vuotiaana 
työtapaturmassa. –se, miten asiasta olen 
kertonut, on vaihdellut sen mukaan, kuin-
ka pian onnettomuuden jälkeen tapahtu-
maa on käsitelty. Jos asiasta kysyttiin heti 
tuoreeltaan, olin katkera ja vihainen, että 
miksi näin kävi juuri minulle.

– Olen valmistunut myös 
hopeasepäksi ja toiminut 
ompelutehtaassa työnjohtaja-
na. aiemmin ajattelin joskus 
eläkkeellä tekeväni kädentöi-
tä, mutta nyt ne eivät onnistu. 
ajanhallinta, keskittymiskyky 
ja näppäryys ovat sen verran 
kärsineet vamman myötä. 
nykyisin maalaan ja sisustan, 
sillä esteettisyys on minulle 
tärkeää.
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luttajan pitää olla sinut vammansa 
kanssa. Sitähän minä en siinä vai-
heessa vielä todellakaan ollut. Kävin 
vakuutusyhtiön maksusitoumuksella 
neuropsykologilla ja erilaisissa kuntou-
tuksissa eri puolilla Suomea. Lopulta 
koin olevani valmis antamaan itse tu-
kea muille vammautuneille. Viiden vuo-
den kuluttua vammautumisesta hain ja 
pääsin kokemuskouluttajakoulutukseen 
ja tänä vuonna vertaistukikurssille. Ne 
molemmat olivat todella antoisia. 

selviytymiskeinoja 

Tällä hetkellä Paula käy säännöllisesti 
fysioterapiassa ja kerran vuodessa lai-
toskuntoutusjaksolla. Lisäksi neurologi 
on suositellut musiikkiterapiaa.

– Fysioterapeutin kanssa käymme 
esimerkiksi keilaamassa, uimassa tai 
jopa ampumassa jousipyssyllä. Fysiote-
rapeutti korvaa mainiosti jo loppunutta 

neuropsykologista kuntoutusta, sillä 
meistä on tullut ystäviä. Hän oli alkujaan 
vieras ihminen, jonka kanssa oli helppoa 
jutella kaikista mahdollisista asioista. 

Neuropsykologin avulla Paula sai 
tsemppiä elämästä selviytymiseen ja 
keinoja heikentyneen lähimuistin tueksi.

– Esimerkiksi olen oppinut pane-
maan shampoopullon eri paikkaan 
sen jälkeen, kun olen pessyt hiukseni, 
sillä muutoin en enää muista, olenko 
jo pessyt pääni. Lisäksi laadin listoja 
aina siitä alkaen milloin pitää nousta 
ylös ja käydä suihkussa. Listat auttavat 
arjen jäsentämisessä, tuovat rutiinia ja 
helpottavat vamman kanssa elämistä. 

Paula kertoo, että aivovammassa 
on se hyvä puoli, että jos akuutista 
vaiheesta hengissä selviää, useimmiten 
kuntoutumista tapahtuu – ja alussa se 
on kenties hyvinkin nopeaa.

– Toipumista edistää tieto, ettei 
aivovamma monien neurologisten 
sairauksien tavoin etene, vaan päivä 
päivältä sen kanssa oppi elämään yhä 
paremmin ja paremmin. Aivovammai-
nen ihminen saa kokea toipumisen iloa! 

 
Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

elämänpiiri pieneni 

Kuten aivovamma usein, muutti se 
myös Paulan elämää. Hän kuvailee 
uppoutuneensa kotiin, sillä hän ei 
päässyt kunnolla liikkumaan, eikä 
oikeastaan halunnutkaan näyttäytyä 
ihmisten ilmoilla. Aiemmin sosiaalisesta 
ihmisestä tuli vamman myötä aiempaa 
syrjäänvetäytyvämpi, eikä Paula lähde 
enää mielellään minnekään – etenkään 
kotipaikkakunnallaan.

– Ensiksikin törmään ennakkoluuloi-
hin ja ihmettelyihin, kuten ”ai sä et enää 
ole pyörätuolissa”, vaikka en koskaan 
siinä ollutkaan, tai ”miten sä voit olla 
eläkkeellä, kun näytät ihan terveeltä”. 
Joku saattoi jopa vahingoniloisesti to- 
 

deta, että ”no kävelet-
hän sä nyt kuitenkin vähän huonosti”. 
Näitä käsityksiä on raskasta oikoa ja 
selittää kerta toisensa jälkeen. Lisäksi 
vamma vaikutti poikkeuksellisen paljon 
fysiikkaan. Liikun huonosti, en voi 
esimerkiksi mennä portaita, ellen voi 

VauVasta Vaariin

tukeutua kaiteeseen, en uskalla mennä 
liukuportaita alas ja kellahtelen kumoon 
epätasaisella tai liukkaalla, sillä en ehdi 
korjata asentoani. En osaa enää juosta, 
en kiivetä, enkä tanssia. Tämä kaikki 
on saanut minut karttamaan väkijouk-
koja ja yleisiä paikkoja. 

Päiviin tuli myös positiivisia asioita. 
– Ohjattavani nuorten työpajasta 

alkoivat tsempata minua ja lähettää 
kirjeitä, kortteja ja tehtäviä, jotka minun 
piti tehdä ja palauttaa aina viikon lopul-
la. Oli hienoa huomata, että työtäni oli 
arvostettu. 

Elämään tuli iloa myös siitä, että 
tyttären perhe alkoi lähes heti onnet-
tomuuden jälkeen rakentaa omakoti-
taloa vanhempiensa talon kupeeseen. 
Samana syksynä heille syntyi tytär.

– Nyt naapuritalossa puuhailee 
kolme lastenlasta, 6- ja 4-vuotiaat tytöt 
ja kolmen kuukauden ikäinen poika. He 
ovat terapeuttejani parhaasta päästä. 
Myös poika perheineen, johon kuuluu 
myös puolitoistavuotias tytär, joten kär-
ryttelemme usein. Lasten ja lastenlasten 
avulla sekä miehen tuella olen päässyt 
pinnalle syvistä, synkistä vesistä. 

Vaikka läheiset ovat erittäin tärkeäs-
sä roolissa kuntoutumisprosessissa, ei 
aivovamman saanutta ymmärrä täysin 
kuin toinen aivovamman saanut.

– Aloin varhaisessa vaiheessa 
kaivata, että eikö Nivalassa ole muita 
tapaturmaisen aivovamman saanei-
ta ihmisiä. Vertaistuki puuttui varsin 
pitkään. Sitten pääsin sopeutumisval-
mennuskurssille ja siellä ensimmäistä 
kertaa sain tavata muita aivovammaisia 
ihmisiä ja tuntea vertaistuen voiman. 

Paula kuvailee, että varsinkin 
alkuvaiheessa olisi hyvä tavata toisia 
aivovammautuneita, jotka kertoisivat, 
että kyllä sinä siitä selviät – et ehkä 
ihan entisen kaltaisena, mutta selviät! 
Samalla he voisivat myös antaa vinkke-
jä käytännön asioista, kuten vaikkapa 
asioinnista vakuutusyhtiön kanssa.

– Ystävät menivät aika vähiin. 
Vain muutama on jaksanut tsempata 
kanssani toipumisen polullani. Onneksi 
olen saanut uusia ystäviä erilaisten 
aivovammaisten ihmisten tapaamisten 
ja Ylivieskan toimintaryhmän kautta. 

Paula kertoo alkaneensa jo varhai-
sessa vaiheessa tutkia mahdollisuuksia 
hakeutua vertaistuki- ja kokemuskoulu-
tuskursseille. Hän halusi palavasti jakaa 
oikeaa tietoa.

– Kriteereissä sanottiin, että sekä 
vertaistukihenkilön että kokemuskou-

Paula kertoo olevansa  

kiitollinen siitä, että juuri 

hän putosi tyhjään uima- 

altaaseen, eikä kukaan hä-

nen työpajansa nuorista.

Paula kertoo olleensa aikai-semmin innokas moottori-pyöräilijä, mutta enää hän ei jaksa pyörän selkään kivuta muutoin kuin matkustajana. -nyt, kun miehenikin on jo jäänyt eläkkeelle, voin mootto-ripyöräillä hänen kyydissään.

-tämä kuvaa on otettu minulle tärkeässä 
latauspaikassa Pihtiputaan mökillä, siellä 
voin hengittää vapaasti! 
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Puheterapiaa vauvasta vaariin
Moni mieltää puheterapian puheopetukseksi – miettii, 
että olin silloin lapsena s- tai r-koulussa ja ajattelee, että 
puheterapiassa opetetaan nimenomaan ässän oikein 
suhauttamista tai ärrän pärisyttämistä. Puheterapia on 
kuitenkin huomattavan laaja logopediaa soveltava  
tieteenala. logopedia on monitieteellistä, sillä puhe ja  
kommunikaatio ovat laaja-alaisia asioita. Oppiainetta on 
opetettu vuosien saatossa yliopistojen eri tiedekunnissa 
aina humanistisesta käyttäytymistieteeliseen. seuraa-
vaksi opetus siirtyy lääketieteelliseen tiedekuntaan. 

– Kuntoutettavia diagnoosiryhmiä on 
paljon. Lasten kuntoutuksessa ko-
rostuvat kielen kehitykselliset häiriöt, 
autismin kirjoon liittyvät vuorovaiku-
tuksen ja kommunikaation häiriöt sekä 
kehitysvammaisuuten liittyvät kielelli-
set  ja puhemotoriset vaikeudet sekä 
syömisen ja nielemisen häiriöt. Lisäksi 
lapsilla esiintyy änkytystä ja äänihäiriöitä 
sekä lukihäiriöitä. Aikuisilla tyypillisiä 
kuntoutusalueita ovat aivovammojen ja 
aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttamat 
kielelliset häiriöt sekä puhemotoriset tai 
kommunikaation häiriöt.  Myös moniin 
muihin neurologisiin sairauksiin liittyy 
puheen ja kielellisten toimintojen häiri-
öitä sekä nielemisen vaikeuksia, joihin 
tarvitaan puheterapiaa. Aikuiset voivat 
tarvita puheterapiaa myös änkytykseen 
ja hakeutuvat puheterapiaan hyvin 
usein puheäänen häiriöiden vuoksi ker-
too puheterapeutti Anna Noutere. 

Puheäänen tuottoon liittyvät toimin-
not häiriintyvät muun muassa erilaisten 
vammojen, äänihuulihalvauksen, Par-
kinsonin taudin ja kurkunpään syövän 
yhteydessä, mutta äänihäiriö voi myös 
olla täysin toiminnallinen. Puheterapialla 
pyritään siis sekä lapsilla että aikuisilla 
kuntouttamaan puheen tuottoa, puheen 
ymmärtämistä, kommunikaatio- ja vuo-
rovaikutustaitoja, lukemista, kirjoittamis-
ta, laskemista, nielemis- ja syömistoi-
mintoja sekä puheäänen toimintoja.

Noutere kertoo, että puheterapeutti 
voi työskennellä jo vastasyntyneiden 
parissa, kun tulokkaalla on syömiseen 
liittyviä vaikeuksia vaikkapa huuli- ja 
suulakihalkioiden vuoksi. Myös vauvan 
tai vauvan ja hänen hoitajansa välistä 
”kommunikaation ja vuorovaikutuksen” 
arviointia voidaan tarvita hyvin var-
hain. Elämänkaaren toisessa päässä 
tehdään geriatrista puheterapiaa, joissa 
kohdataan monenlaisia erityiskysymyk-
siä aina puheen ja syömisen kannalta 
suuhun sopivista hammasproteeseista 
muistihäiriöisen ihmisen kommuni-
kaatiokykyyn. Ikääntyvillä ihmisillä on 
paljon syömiseen ja nielemiseen liittyviä 
pulmia, joissa puheterapeutti voi auttaa 
joko suoraan tai ohjaamalla esimerkiksi 
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Puheterapiaa vauvasta vaariin

VauVasta Vaariin

omaisia tai vanhuksen asumisyksikön 
henkilökuntaa turvalliseen ruokailuun.

Kaikenikäisten puheterapiassa 
lähdetään liikkeelle yksittäisistä asioista 
ja laajennetaan harjoitettavia toimin-
toja niin, että kuntoutuja pystyy  pikku 
hiljaa yhdistelemään ja käyttämään 
kuntoutuneita puheen ja kommuni-
kaation toimintojaan jokapäiväisessä 
elämässään. Ideana koko ajan on, että 
puheterapian päätyttyä ihminen pystyy 
kommunikoimaan ja olemaan yhteisön 
jäsen mahdollisimman täysivaltaisesti. 
Lapsilla varmistetaan maksimaalinen-
kaverisuhteiden ja leikin onnistuminen, 
oppimiskyky ja sijoittuminen yhteiskun-
taan. Lasten ja aikuisten puheterapia 
eroavat toisistaan kuitenkin perusperi-
aatteeltaan.

Lapselle ja varsinkaan kielihäiriöiselle 
lapselle ei ole vielä kehittynyt tietoisuut-
ta kielenkäytön tehtävistä ja kommuni-
kaation ja vuorovaikutuksen tekijöistä ja 
hyödyistä, joten lasta autetaan kielel-
lisen tietoisuuden mudostamisessa. 
Aikuisilla tiedot ja taidot ovat jo olemas-
sa, joten puheterapiassa keskitytään 
vamman tai sairauden myötä häiriin-
tyneiden toimintojen palauttamiseen. 
Aikuisille ei siis niinkään opeteta uutta, 
vaan kuntoutetaan niitä mekanismeja – 
eli hyvin tyypillisesti sitä hermoverkkoa 
– joilla puhetta ja sanoja tuotetaan tai 
joilla kieltä prosessoidaan, ymmärretään 
ja joilla tehdään kielellisiä päätelmiä.

Noutere kertoo, että esimerkiksi 
aikuisena aivovaurion seurauksena afa-
sian saaneen henkilön omaiset usein 
pyytävät, että puheterapiassa opetet-
taisiin kuntoutujalle tärkeät sanat, kuten 
vessa tai jano. Sanoja ei aikuiselle voi 
eikä tarvitse opettaa, sillä sanat ovat 
edelleen kuntoutujan sanavarastossa 
tallessa. Sen sijaan puheterapiassa py-
ritään kuntouttamaan niitä aivotoimin-
toja, joilla sanat saadaan palautettua 
mieleen ja tuotettua puheeksi. Sanaha-
kuprosessista puheen tuottoon välisellä 
matkalla on monta vaihetta, ja häiriö voi 
olla tämän prosessin eri vaiheissa. 

– Sekä lapsille että aikuisille puhe-
terapiaa tehdään aina syyn ja oireen 
mukaisesti. Jos on viisi ihmistä, jotka 
eivät osaa sanoa ”kissa”, voi taustal-
la olla viisi eri syytä. Puheterapiassa 
etsitään nämä syyt ja kuntoutetaan 
jokaista yksilöllisesti. 

Esimerkiksi nielemisen ongelmat 
on puheterapian sektori, jota tehdään 
vauvasta vaariin. 

– Puheterapeutin työ voi alkaa jo 

synnytyslaitoksella, kun esimerkiksi 
vastasyntynyt ei pysty suulakihalkion 
vuoksi imemään. Myös aivovammai-
silla ja aivoverenkirtohäiriön saaneilla 
ihmisillä voi heti vammautumisen ja 
sairastumisen jälkeen, tai muistihäiriöi-
sillä sairauden edetessä, olla ongelmia 
syömisen ja nielemisen kanssa. 

Puheterapia käyntiin pikaisesti 

Aivovammaisen ihmisen puheterapia 
aloitetaan yleensä heti, kun se on mah-
dollista. Puheterapeutti menee useim-
miten jo vuodeosastolle arvioimaan 
orientaatiokykyä ja puheen ymmärtämi-
sen, kommunikoinnin ja nielemistoimin-
tojen tilaa.

– On tärkeää aloittaa puheterapia 
mahdollisimman pian, sillä aivojen 
muovautuminen on alkuvaiheessa 
voimakasta. Aivojen kuntoutuminen 
jatkuu kuitenkin alun nopean muovau-
tuvaisuuden jälkeenkin pitkään. 

Puheterapiassa pyritään aina ensin 
varmistamaan lapsen tai sairastuneen 
ihmisen kommunikaatiomahdollisuus 
tavalla tai toisella.

– Kommunikaatiomahdollisuuden 
puuttuminen on invalidisoivaa ja pe-
lottavaa, ja se sulkee pois sosiaalisista 
tilanteista. Lapsille on hirveän turhaut-
tavaa, kun ei osaa sanoa haluamaansa 
asiaa. Lapsille tulee helposti eri tavoin 
haastavaa käyttäytymistä, jos he eivät 
tule ymmärretyiksi. Kun kommunikaa-
tioyhteys avautuu, käytöksen haasteet-
kin, ja esimerkiksi pelko- ja masennus-
oireet, usein helpottuvat.  

Aivovamman saaneen puhetera-
piassa ovat haasteena muut vamman 
jälkitilan oireet.

– Aivovamman seurauksena tulee 
usein paljon neuropsykologisia oireita, 
kuten aloitekyvyttömyyttä, haasteita 

jaksavuuteen, impulsiivisuutta ja käy- 
töksen ja vuorovaikutuksen ongelmia 
sekä tarkkaavuuden ja toiminnan-
ohjauksen muutoksia. Myös nämä 
pitää puheterapiassa ottaa huomioon. 
Lisäksi voi tulla kielellisen ja kognitiivis-
ten toimintojen dynamiikan muutoksia. 
Nämä vaikuttavat usein kommunikaati-
oon ja vuorovaikutustoimintoihin. Myös 
aivovamma voi aiheuttaa eriasteista 
afasiaoirekuvaa, jota kuntoutetaan 
afasiapuheterapialla. Kielellisiä ja 
kommunikatiivisia oireita korostaa usein 
laaja-alaisempi neuropsykologinen 
oirekuva. 

– Terapian fokus on siinä, ettei 
opeteta pärjäämään vain kahden 
kesken rauhallisessa ympäristössä, 
vaan yksilöterapian jälkeen pyritään 
toimintakykyä laajentamaan esimerkiksi 
ryhmäterapiaan ja sitä kautta vammau-
tunutta itseään kiinnostaviin ohjattui-
hin harrastuksiin, jotta kyky käyttää 
puhetta ja kommunikaatiota yleistyisi 
kuntoutujan elämän eri tilanteisiin.

apuvälineet terapian tukena 

Puheterapiassa käytetään paljon 
apuvälineitä, kuten puhetta tukevia tai 
korvaavia AAC-menetelmiä. AAC tulee 
englannin augmentative and alternative 
communication –sanoista ja menetel-
mällä tarkoitetaan tukiviittomia, kuvia, 
bliss-kieltä, piirroksia ja luonnollisia 
eleitä. Nykyisin kuvakansiot ovat siir-
tymässä tablettipohjaisiksi. ALS-ja MS 
–potilaille, locked in –syndroomaisille 
tai sellaisille puhevammaisille, joilla on 
myös suuria käsien käytön vaikeuksia, 
on olemassa katsekäyttöisiä tietokone-
ohjelmia. Näillä kommunikointi onnistuu 
myös silloin, kun silmät ovat kehon 
ainoa liikkuva osa. 

– Sekä ympäristön että perheen 

Käsitteitä: 

Afasia = vaikeus kielen ja puheen käytössä
Bliss-kieli = käsitteet ilmaistaan geometrisistä kuvioista, kaarista ja symboleista muodostu-
villa bliss-symboleilla
Dysartia = motorinen puhehäiriö, joka johtuu puheen tuotossa tarvittavien liikkeiden poik-
keavasta toiminnasta
Dysfagia = suun ja nielun alueen toimintapuutos, jonka vuoksi nieleminen voi vaikeutua 
Dysfasia = puheen ja kielen oppimisen vaikeus, joka ilmenee lapsuudessa. Häiriö ei johdu 
selvästä neurologisesta sairaudesta, rakenteellisesta poikkeavuudesta tai kehitysvammasta.
Dyspraksia = motorinen puheen tuotannon vaikeus tai kielellinen häiriö, johon liittyy puheen 
ymmärtämisen ongelmia 
Kommunikaatio = viestintää, sanomien siirtämistä ja merkitysten tuottamista 
Logopedia = tutkii äänen, puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa, häiriötiloja ja näiden 
kuntoutusta. Logopedian tutkimustuloksia sovelletaan käytännön puheterapiassa.
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ohjauksessa on tärkeä varmistaa, että 
vaikka lopputuloksena tavoitellaan 
kieltä, on puheterapiavaiheessakin 
ensiarvoisen tärkeää pitää huolta siitä, 
että vammautuneen tai sairastuneen 
yhteys ulkomaailmaan ja oma tahto 
säilyvät. On tärkeä kuulla, mitä asiaa ja 
vaikkapa kysyttävää kuntoutettavalla 
on. Minulla oli esimerkiksi asiakas, jolla 
oli sekä afasia että vaikea puheen ap-
raksia, ja joka oli alkuun lähes kyvytön 
ilmaisemaan itseään millään keinolla. 
Henkilö yritti kuitenkin viestittää jotain ja 
oli hyvin ahdistunut. Kun kommunikaa-
tiokykyä saatiin kehittymään ilmeni, että 
asiakas oli elänyt luulossa, että hänellä 
on etenevä, kuolemaan johtava saira-
us. Hän halusi tietää, miten nopeasti 
sairaus etenee. Hänelle oli luonnollisesti 
äärimmäisen tärkeää saada selvitettyä, 

ettei hänen vaivansa ole etenevä, eikä 
johda kuolemaan. 

Puheterapiassa voidaan siis hyvin 
paljon edistää kommunikaatiokykyä, 
vaikka kielellinen tai puheen tuoton 
kuntoutuminen olisi vähäistä. Myös 
täysin puhumaton ja kirjoituskyvytön 
henkilö oppii tavallisesti kommunikoi-
maan varsin laaja-alaisesti systemaatti-
sen kuntoutuksen avulla.

Noutere muistuttaa, että puhe-
terapiassa lähdetään aina siitä, että 
ihmisen minä on aina siellä jossain 
puhumattomuuden ja kommunikoi-
mattomuuden alla. Kuntoutuksessa 
puhutellaan tätä minää. Vaikka työs-
kennellään vamman tuomien vaikeuk-
sien parissa, puhutaan kuitenkin kuten 
muillekin ihmisille. Kaikkien ihmisten 
pitäisi sisäistää tämä ja aivan erityisesti 

niiden jotka työskentelevät sairastunei-
den ja vammautuneiden parissa. 

Usein puheterapia jatkuu useita 
vuosia, mutta äänihäiriöiselle voi riittää 
vaikkapa vain viisi käyntiä, sillä terapia-
harjoituksia pystytään tekemään paljon 
kotitehtävinä. Joskus terapia voidaan 
joutua lopettamaan kesken esimerkiksi 
psyykkisten ongelmien tai väsyvyyden 
vuoksi – ja joskus myös niin raadollisen 
syyn kuin kuljetusongelmien vuoksi. 

– Puheterapia on pitkäkestoista ja 
räätälöityä terapiaa. Ei ole olemassa 
tarvikekaappia, josta voi ottaa tiet-
tyyn ongelmaan sopivan harjoitteen, 
vaan kaikki harjoitteet pitää rakentaa 
yksilöllisesti ja kuntoutettavan ihmisen 
omat kiinnostuksen kohteet huomioon 
ottaen. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

teentekevyyden saattaessani julkisuuteen näitä terapia-
tarinoita. Kun aloitin näiden tarinoiden kirjoittamisen yli 30 
vuotta sitten, ei vammaisten apuvälineisiin kuuluneet kän-
nykät saati sitten tieto- tai digitekniikka. Nykyisin kun saan 
tekstin kyhäiltyä paperille kaksisormijärjestelmällä ja vanhalla 
sähkökirjoituskoneella, avustajani ottaa tekstistä kuvan kän-
nykällään, tallentaa sen tietokoneelleen ja alkaa kirjoittamaan 
sitä puhtaaksi ja digitaaliseen muotoon. Sitten kun teksti on 
saatettu digitaaliseksi se kulkee sähköisesti tietotekniikkaa 
hyväksikäyttäen lehtiin ja blogiini. Kun tarinoita on kasassa 
tarpeellinen määrä avustajani siirtää ne taitto-ohjelmaan ja 
lähettää kirjapainoon. Näin syntyy uusi kirja.

Sekä minä että lontoolaiskaveri käytämme hyväksem-
me nykytekniikan apuvälineitä, saadaksemme vastakaikua 
luomistyöllemme. Näin välittyy sana ja sävel toisten ihmisten 
silmiin ja korviin.

Martti Isola

terapiatarinoita

sanat ja sävelet 
lentoon
Osalla ihmisistä on muita voimakkaampi musiikin, piirtämisen 
ja kirjoittamisen lahja. Suurin osa näistä lahjakkaista ihmisistä 
taiteilee omaksi ilokseen pitäen näin luovuutensa kynttilää 
vakan alla ja pöytälaatikossaan. On kuitenkin niitä jotka halu-
avat musiikilleen, piirtämiselleen ja kirjoittamiselleen vastakai-
kua toisilta ihmisiltä, Joskus voi käydä niin, että lahjakkuus 
ja arvonanto tulevat esiin vasta taiteilijan kuoltua, mistä tulee 
sanonta, ”elämä lyhyt taide pitkä”. Voimakas itsensä ilmaisu 
voi myös viedä koko elämän ja määrätä sen suunnan.

Ryhmä meitä Rämäpäitä oli taas kuntoutusjaksolla 
Peurungassa. Siellä toimintaterapeutti esitellessään uusia 
apuvälineitä, puhui apuvälineiden viime vuosikymmeninä 
tapahtuneesta voimakkaasta kehityksestä. Esimerkiksi tera-
peutti otti tavallisen kännykän. Helpottaahan tämä liikkuva 
puhelin myös monen vammaisen arkirutiineista selviytymistä.  
Liikunnassa käytettävät välineet ovat nekin tekniikan kehit-
tyessä monipuolistuneet ja ottavat paremmin huomioon ihmi-
sen kulloisetkin tarpeet.

Paitsi liikunnan helpottamiseen, uusin digitekniikka antaa 
todella mullistavat mahdollisuudet myös itsensä ilmaisuun. 
Toimintaterapeutti kertoi Lontoon miljoonakaupungissa elä-
västä MS-tautisesta, tautihan on etenevä eikä sen paranta-
minen ole mahdollista. Tällä vammaisella oli kuitenkin suuri 
halu luoda musiikkia. Nykytekniikan avulla pelkästään silmiä 
liikuttelemalla musiikin säveltäminen ja kuultavaan muotoon 
saattaminen oli täysin mahdollista. Kuuntelimme myös tämän 
lontoolaismiehen luomaa musiikkia terapeutin soittimesta.

Itse olen huomannut tämän uuden tekniikan rajun kään-
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Martti Isola vammautui liikenneonnet-
tomuudessa kesällä 1983.

– Olin ammatiltani maanviljelijä ja 
olin menossa mopolla tarkistamaan, 
että mitä rypsipelloilleni kuuluu. Tämä 
matka päättyi yhteentörmäykseen 
seudun kesäasukkaiden auton kanssa. 
Lopputuloksena oli erittäin vaikea-
asteinen aivovamma. 

Isola on käynyt vuosien varrella 25 
kertaa kuntoutusjaksoilla seitsemäs-
sä kuntoutuslaitoksessa eri puolilla 
Suomea. Yhtenä kuntoutusmuotona 
aloitettiin kirjoitusterapia, jonka tarkoi-
tuksena oli taltuttaa hänen silmissään 
alati näkyvät kaksoiskuvat. 

– Eteeni tuotiin kirjoituskone, sillä 
koneella kirjoittaminen auttaa käden ja 
katseen koordinoinnissa. Kysyin, että 
mitä kirjoitan. Minua kehotettiin naput-
telemaan vaikka nimeni ja sosiaaliturva-
tunnukseni. Siitä se sitten alkoi. 

Vuosien varrella mies on kirjoittanut 
paljon muutakin kuin nimiä ja nume-
rosarjoja. Isolalta on ilmestynyt jo viisi 
kirjaa, ja vaikkei hän pöytälaatikkokir-
jailijaksi jäänytkään, odottaa pöytälaa-
tikossa jo kuudennen teoksen runko ja 
ensimmäiset sivut. 

Isola on myös niittänyt mainetta 
teoksillaan, sillä tämän vuoden heinä-
kuussa hän voitti Päätalo-instituutin 
Möllärimestari-omakustannekilpailussa 
kolmannen sijan kirjoillaan Kuntoutujan 
terapiatarinat ja Terapiatarinoita rotvallin 
reunalta. Palkinnon perusteluissa tode-
taan muun muassa seuraavaa:”Isolan 
lyhyehköt tarinat lienevät pääosin to-
dellisuuteen perustuvia omaelämänker-
rallisia tapahtumia kuntoutusyhteisössä 
ja suurta osaa kertomuksissa näyttelee 

suorastaan herkullinen hyväntahtoinen 
huumori”.  Kilpailuun osallistui yhteensä 
76 omakustannekirjailijaa.

Kilpailussa pärjääminen innosti Iso-
laa laskemaan uudelleen verkot veteen.

– Olen juuri osallistunut Suomen 
terapiakirjallisuusyhdistyksen Koti-
teemaiseen novellikilpailuun. Käsittelen 
”Terapiakoti henkisessä palvelutalos-
sa” –nimisessä novellissa elämääni 
palvelutalossa, jossa olen ainoana aivo-
vammaisena viettänyt jo parikymmentä 

vuotta. Marraskuussa saamme kuulla, 
kuinka kilpailussa käy. 

Isola kertoo imeneensä taiteelli-
suuden jo lapsena. Äiti oli taiteellinen, 
molemmat lapset maalaavat ja Isolan 
täti oli muun muassa Marimekon Unik-
kokuosista tuttu Maija Isola. 

– Vaikken ollut ennen vammautu-
mistani kirjoittanutkaan, kaikenlainen 
taide on jo lapsuudestani lähtien ollut 
vahvasti läsnä elämässäni. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Palkittu 
kaksoiskuvia näkevä kirjailija
aivoitus-lehteen terapiatarinat-kolumnia kirjoittava 
Martti isola on julkaissut useita kirjoja. aivoituksen 
lukijaraati valitsee kerta toisensa jälkeen terapia-
tarinat lehden vakiopalstoista parhaimmaksi, ja nyt 
kirjailija on saanut tunnustusta myös teoksistaan. 

Vuosien varrella 
työvälineeksi on 

kokeiltu perinteistä 
kirjoituskonetta, 

sähkökirjoitusko-
netta ja tietokonetta. 

käytettävyydeltään 
parhaaksi osoittautui 

sähkökirjoituskone. 

Martti isolan kirjoja 
voi tilata aivovamma-
liiton toimistolta.

• Kuntoutujan terapiatari-
nat  15 €

• Terapiatarinoita rotvallin 
reunalta 10 €

• Minä rämäpää 10 €
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”Täähän olikin ihan mahtavaa!” 
 

Jo legendaariseksi tapahtumaksi 
muodostunut PääFest koettiin tänä vuonna 
Parinpellon leirikeskuksessa Lahden 
kupeessa. Tapahtuma on tarkoitettu 17 – 35 
–vuotiaille aivovamman saaneille. Tälläkin 
kerralla mukana oli reilut 30 pääfestaajaa.  

Kolmipäiväisen tapahtuman aikana saatiin ja annettiin 
vertaistukea, käytiin luontoretkellä, tutustuttiin 
kotiseutumuseoon, askarreltiin, pelattiin  
pelejä ja pistettiin pystyyn vesi-ilmapallo- 
sota. Tärkeässä roolissa olivat myös  
iltanuotiotuokiot lauluineen ja makkaran  
paistoineen. Lähde ensi vuonna mukaan! 

”Oon ollut monil Pääfesteil, tänkertainen  
oli taas hyvä. Sopiva kulku julkisil, tapasi  
taas uusia kollegoja. Ihmisiä oli myös  
paljon paikalla.. Ohjelma oli ihan ok. Hyvä  
idea on koota muiden yhteystietoja, jos  
haluaa olla myöhemmin yhteydessä. Ei täs  
nyt tule mieleen kummempia kehitettävää”.   

”Oli erittäin hienoa käydä PääFestissä ja näin  
vanhana miehenä kuunnella/kuulla muitten  
kertomuksia omasta tapahtumastaan”. 

”PääFest on paikka jossa nuoret aikuiset ovat saaneet 
hetkeksi irrottautua "terveen yhteiskunnan" paineesta,  
he voivat olla osana yhteisöä omana itsenään. Tämä  
näkyy ja kuuluu, iloinen puheensorina voi hiljentyä 
lämpimään iltapäivän aurinkoon eikä kukaan ihmettele 
miksi. Kukaan ei kyseenalaista jos et ymmärrä tai osaa, ei 
myöskään ihmettele jos et jaksa tai kykene.” 

”Olisi hienoa, jos seuraavaksi tapahtuma olisi päivän 
pidempi kuin tähän asti. Saisi rentoutua paremmin, kun ei 
olisi pelkoa odottaa, että kohta loppuu!” 

”PääFest oli todella mahtava ja hauska tapahtuma.  
Ja kun oli uudet tilat, niin oli tosi kivaa, kun siellä pääsi 
kokemaan monenlaista vierailua muissa paikoissakin. 👍👍” 

”Tunnelma oli fantastinen ja ihana. Siellä oli paljon 
samanhenkisiä ja saman onnettomuuden kokeneita. Me 
tutustuttiin ja ihasteltiin toistemme persoonia. Tultiin 
tavallaan sinuiksi”. 

”Kun minulle ehdotettiin PääFestiä, vastustin 
ajatusta. Ajattelin, että tapahtuma on ihan 
kamala. Kuinka väärässä olikaan! Oli upeaa 
kuulua porukkaan ja huomata, että täällä sai 
olla täydellisesti oma itsensä!”  

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pyry Hannila, Antti Harri, Heidi Kokko 
ja Pia Warvas 

äsi 
👍👍”

samanhenkisiä ja saman onnettomuuden kokeneita. Me 

”Oli upeaa kuulua 
porukkaan ja 
huomata, että 
täällä sai olla 

täydellisesti oma 
itsensä!” 
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Oulun seudun aivovammayhdistys teki 
kesäretken Kiiminkiin Koitelinkoskelle.

– Mukana oli 20 henkilöä. Ilma oli 
tuulinen, mutta nautimme kosken pau-
husta, luonnosta, makkaranpaistosta 
ja nokipannukahveista. Oli kiva tavata 
sellaisiakin tuttuja, joita ei ollut nähnyt 
pitkään aikaan. Päivä oli onnistunut 
kaikin puolin, Eila Sääskö kertoo.

Elokuussa yhdistysläiset kokoon-
tuivat Hietasaareen kesäkoti Irjalaan. 
Tapahtumaan houkuteltiin mukaan 
erityisesti uusia kasvoja ja läheisiä.

– Kaikki meni suunnitelmien mu-
kaan, sillä mukana oli sekä läheisiä että 
ihan uusia ihmisiä. Saimme tutus-
tua toisiimme ja söimme makkaraa, 
salaatteja ja kahvia marjapiirakan kera. 
Lisäksi rapsuteltavanamme oli neljä ha-
liberniä. Tunnelma oli lämminhenkinen 
ja erittäin mukava.

Edes huono sää ei vaikuttanut 
mielialaan.

– Vettä tuli kuin saavista kaataen 

Puistofiesta on joka vuotinen tapahtuma Tampereen Hä-
meenpuistossa. Yhdistykset ja järjestöt esittelevät toimin-
taansa koko Hämeenpuistossa, ja tänä vuonna koko puisto 
oli täynnä. Päivä oli aurinkoinen ja väkeä oli liikkeellä satoja, 
satoja. Aivovammayhdistyksen teltallakin kävi paljon kyselijöi-
tä ja aivovammoista kiinnostuneita. Jaoimme Aivoitus-lehteä, 
esitteitä ja kerroimme aivovam-
mayhdistyksestä ja Tampereen 
toimintaryhmästä. Tietenkin myös 
Aivovammaliitosta jonka puheen-
johtaja Heikki Harri oli paikalla. 
Lapsille jaoimme aivovammaliiton 
heijastimia. Meidän osaltamme 
tapahtuma oli onnistunut.

Kari-Pekka Rauhala 

Keski-Suomen aivovammayhdistyksen 
järjestämää suoli-aivo-akselista ker-
tovaa luentoa saapui kuulemaan 30 
kiinnostunutta. 

Suolisto ja aivot kuuntelevat toisi-
aan. Suolistolla on oma hermostonsa, 
joka käy jatkuvaa vuoropuhelua aivojen 
kanssa. Suoliston immunisolut ja sen sadat bakteerilajit puo-
lestaan lähettävät kemiallisia viestejä aivoihin. Tapaturmainen 
aivovaurio voi vahingoittaa monin tavoin tätä suoli-aivo-ak-
selin kautta kulkevaa viestiliikennettä. Suolisto-oireet ovatkin 
aivovammapotilailla valitettavan yleisiä. Tämä luento käsitteli 
suoliston ja aivojen välisen yhteydenpidon muotoja ja reittejä 
ja aivovamman vaikutuksia suolistoon.

Luennoitsija FT Hannele Kettunen on eläinfysiologian 
alalta väitellyt biologi. Hän on toiminut suoliston fysiologiaan, 
mikrobiologiaan ja immunologiaan erikoistuneena tutkijana 
parikymmentä vuotta, enimmäkseen elintarvike- ja rehuteol-
lisuuden tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa.  Tällä hetkellä 
hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa on suoliston ja 
aivojen välinen yhteys ja sen merkitys ihmisen terveydelle. 
Oman toiminimensä Sciandics kautta Hannele tarjoaa erityi-
sesti suoliston fysiologiaan ja terveyteen liittyvää konsultaa-
tiota ja koulutusta sekä yrityksille että kaikille ihmiselimistön 
toiminnasta kiinnostuneille henkilöille.
Hannele Kettusen voi tilata luennolle sähköpostitse osoit-
teesta hannele.kettunen@sciandics.com. Kuva: Pia Warvas 

ja nurmikko, jolla meidän piti 
alkuperäissuunnitelman mu-
kaisesti viettää aikaa, oli yhtä 
löllöä. Ajattelin jo, että noinkohan tänne 
tulee ketään. Koiranilma ei kuitenkaan 
karkottanut osallistujia, sillä noin 30 
kiinnostunutta saapui paikalle. Erityi-
sen kiva oli huomata, että mukaan oli 

Oululaiset kesäriennoissa 

tamperelaiset 
Puistofi estassa 

suoli-aivo-akseli ja 
aivovamma

lähtenyt myös Ensitietopäivän aikana 
toimintaan kutsuttuja ihmisiä. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Eila Sääsköltä 

kosti rekilä pitää 
aivovammatietois-
kuja keväisin ja 
syksyisin toimin-
takeskus kipinän 
ruokasalissa. sali 
on aina täynnä 
kuulijoita.

tOiMintaa

 

”Täähän olikin ihan mahtavaa!” 
 

Jo legendaariseksi tapahtumaksi 
muodostunut PääFest koettiin tänä vuonna 
Parinpellon leirikeskuksessa Lahden 
kupeessa. Tapahtuma on tarkoitettu 17 – 35 
–vuotiaille aivovamman saaneille. Tälläkin 
kerralla mukana oli reilut 30 pääfestaajaa.  

Kolmipäiväisen tapahtuman aikana saatiin ja annettiin 
vertaistukea, käytiin luontoretkellä, tutustuttiin 
kotiseutumuseoon, askarreltiin, pelattiin  
pelejä ja pistettiin pystyyn vesi-ilmapallo- 
sota. Tärkeässä roolissa olivat myös  
iltanuotiotuokiot lauluineen ja makkaran  
paistoineen. Lähde ensi vuonna mukaan! 

”Oon ollut monil Pääfesteil, tänkertainen  
oli taas hyvä. Sopiva kulku julkisil, tapasi  
taas uusia kollegoja. Ihmisiä oli myös  
paljon paikalla.. Ohjelma oli ihan ok. Hyvä  
idea on koota muiden yhteystietoja, jos  
haluaa olla myöhemmin yhteydessä. Ei täs  
nyt tule mieleen kummempia kehitettävää”.   

”Oli erittäin hienoa käydä PääFestissä ja näin  
vanhana miehenä kuunnella/kuulla muitten  
kertomuksia omasta tapahtumastaan”. 

”PääFest on paikka jossa nuoret aikuiset ovat saaneet 
hetkeksi irrottautua "terveen yhteiskunnan" paineesta,  
he voivat olla osana yhteisöä omana itsenään. Tämä  
näkyy ja kuuluu, iloinen puheensorina voi hiljentyä 
lämpimään iltapäivän aurinkoon eikä kukaan ihmettele 
miksi. Kukaan ei kyseenalaista jos et ymmärrä tai osaa, ei 
myöskään ihmettele jos et jaksa tai kykene.” 

”Olisi hienoa, jos seuraavaksi tapahtuma olisi päivän 
pidempi kuin tähän asti. Saisi rentoutua paremmin, kun ei 
olisi pelkoa odottaa, että kohta loppuu!” 

”PääFest oli todella mahtava ja hauska tapahtuma.  
Ja kun oli uudet tilat, niin oli tosi kivaa, kun siellä pääsi 
kokemaan monenlaista vierailua muissa paikoissakin. 👍👍” 

”Tunnelma oli fantastinen ja ihana. Siellä oli paljon 
samanhenkisiä ja saman onnettomuuden kokeneita. Me 
tutustuttiin ja ihasteltiin toistemme persoonia. Tultiin 
tavallaan sinuiksi”. 

”Kun minulle ehdotettiin PääFestiä, vastustin 
ajatusta. Ajattelin, että tapahtuma on ihan 
kamala. Kuinka väärässä olikaan! Oli upeaa 
kuulua porukkaan ja huomata, että täällä sai 
olla täydellisesti oma itsensä!”  

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pyry Hannila, Antti Harri, Heidi Kokko 
ja Pia Warvas 

”Oli upeaa kuulua 
porukkaan ja 
huomata, että 
täällä sai olla 

täydellisesti oma 
itsensä!” 



Vertaistukea ja toimintaa, tule mukaan sellaisena kuin olet! 

 

 

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 11.11.2016 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 3064181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
aivovammayhdistys.fi 

 
Yhteyshenkilöt:  

Puheenjohtaja Jenna Leppelmeier, 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Päivi Kazandjian, 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Sihteeri Matti Vartiainen, 
vmvartiainen@hotmail.com 

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin. 

Aivovammayhdistyksen nettisivujen uusi 
osoite on www.aivovammayhdistys.fi 

Helsinki – Espoo – Vantaa 

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

Vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen 
keskiviikko (parilliset viikot) klo 14-16 
Kampin palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöinä toimivat Ulla ja Mikko 
(hakkiatik@outlook.com). Tervetuloa! 

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

Nuorten avoin vertaisryhmä kokoontuu 
Aivovammaliiton tiloissa Pasilassa 
(Kumpulantie 1 A, 2.krs.). Ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. tiistai klo 
17-19. Lisätietoja osoitteesta 
hakkiatik@outlook.com 

Omaisten avoin vertaisryhmä etsii uutta 
vetäjää. Ilmoita jos olet kiinnostunut! 
Kokoontumiset tarpeen vaatiessa, 
sovitaan yhdessä sähköpostitse. 
Paikkana Aivovammaliiton tilat Pasilassa 

(Kumpulantie 1 A, 2.krs), klo 17-19. 
Lisätietoja Päiviltä, 
kazandjianp@yahoo.com 

Ystävyyden tanssit -tanssi- ja 
liiketerapiaryhmä on tällä hetkellä 
täynnä. Ohjaajana tanssi- ja 
liiketerapiaopiskelija. Ilmoittaudu 
jonoon ja kysy lisätietoja: 
aivovammayhdistys@gmail.com. 
Mahdollisuus myös yksilöasiakkaaksi! 

Syyskokous 26.10 klo 17 alkaen Ejy-
talolla (Kauppamiehentie 6, 2.krs, 
Tapiola, Espoo). Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä valitaan uusi 
hallitus. Tervetuloa osallistumaan Avyn 
toimintaan!   

Kundaliinijoogakurssi loka-joulukuun 
aikana. Omakustanteinen, 10-15 kertaa, 
sijainti Tanssipajalla Pikku-
Huopalahdessa. Ota yhteyttä Avyn 
sähköpostiin. 

Porvoo  

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

Ilmoittaudu vertaistukiryhmään! Suljettu 
vertaisryhmä kokoontuu syksyllä 2016 
kuusi kertaa. 

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

Hyvinkää 

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

4.10. Suolahuone, 1.11. Joulukorttien 
teko, 13.12. 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). 
Yhteyshenkilö:  
Kari-Pekka Rauhala, 050 590 7229, 
karipekka.rauhala@gmail.com 

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 
17:30-19:30 (Pellervonkatu 9). Vetäjinä 
Jori Willandt ja Maija Lahtinen. 
Lisätietoja: avynuoretpir@suomi24.fi tai 
Facebookin ryhmästä "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 

 

Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

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

Seinäjoki 

6.10. klo 17.00 Keilaamme Seinäjoella 
Squash & Bowling Centerissä. 
Yhdistyksemme käyttöön on varattu 4 
rataa, klo 17.00-19.00. Jäsenille 
maksuton. Pullakahvit keilauksen 
päätteeksi.  
 

13.10. klo17.00 Vakuutuskorvaus 
keskustelu tilaisuuden jatko tapaaminen, 
Elinkeinotalo Ravintola Trahteeri. 
Huhtalantie 2 . Mukana vakuutusalan 
entinen ammattilainen Tarja 
Tapanainen. Kaikki mukaan! 
 

Nuorten ryhmän toiminta jatkuu!  
Katso seuraava tapaaminen kotisivuilta.  
 
Pikkujouluruokailu 3.12. Mallaskosken 
panimoravintola klo 18. 
Ilmoittautuminen 25.11. mennessä 
Reijolle.  
 

Vaasa 

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

Yhteyshenkilö: 
Arja Wallenius, 050 5185 624. 
 

 



Vertaistukea ja toimintaa, tule mukaan sellaisena kuin olet! 

 

 

 

Itä-Suomen avy ry 
 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Kimmo Heinonen  
puh. 040 535 2800 

Löydät meidät Facebookista:  
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 

Pikkujoulureissu 25.-27.11. 
Yhdistys viettää toiminnan 
suunnittelupäiviä ja pikkujoulua 25.-
27.11.2016 Tahkovuorella. Olemme 
varanneet sieltä Rinnepelto lomatalon. 
Lisätietoja Tarjalta 
tarja.holopainen1@gmail.com 

Kuopio 

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

Vertaistukiryhmä kokoontuu parittoman 
viikon ke klo 13 Rauhalahden kylpylässä 
kahvin ääressä rupatellen 
(ruokaravintolan kahvio). 

Lisätietoja: aivkuopio@gmail.com 

Joensuu 

Toimintaryhmä - Lohkottomat 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 16-
18 (Kartanotie 9, hissillä yläkertaan) 
4.10., 1.11. ja 13.12. (jouluruokailu). 

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

Savonlinna 

Toimintaryhmä kokoontuu seuraavina 
keskiviikkoina klo 16-17:30: 5.10, 
16.11.,7.12. Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n tiloissa (Pappilankatu 
3). 

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

Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 

Outokumpu 

Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen ti 
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 

Jyrki Ahlgren pj, 050 575 9068 
jyrkiahlgren8@gmail.com 

Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 

http://keskisuomenaivovammayhdistys.y
hdistysavain.fi/ 

Jyväskylä 

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

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

11.10. Tapaaminen kuluu yhdistyksen 
syyskokouksen merkeissä ja 
kahvitellessa. 

8.11. klo 16.30-19.30 Jyväskylän 
kaupunginkirjasto, pieni luentosali. 

Illan aiheena toimintaterapia, sekä kodin 
esteettömyys. Kaikille avoin tilaisuus. 

6.12. 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, vetäjänä 
sairaanhoitaja Tarja Juntunen, 
tarja.juntunen@hotmail.com 

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

Kirjapiiri kokoontuu kerran kuussa, 
vetäjänä Eija Kiiskinen, 050 351 1470, 
eijakiis@gmail.com.  

Äänekoski 

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

Ryhmää ohjaa POKEn sosiaali-ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 

Syksyn kokoontumisajat ovat: 4.10, 
1.11, 13.12. klo 14.30-16.00 tiistaisin. 

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

Keuruu 

Keuruun toimintaryhmä kokoontuu aina 
kuukauden ensimmäinen tiistai. (os. 
Toimintakeidas oy, Koulutie 5) 
Syksyn kokoontumiset: 4.10, 1.11. ja 
6.12. Alkamisaika klo 17.30. 

Tiedustelut: 
Hannu Taipale 0400 869 316. 
 

 

Kymenlaakson avy ry 
 

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

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

Käykää kurkkaamassa uusittuja 
Facebook sivujamme! ”Kymenlaakson 
Aivovammayhdistys ry / Kymi Avy” 
Ideoita Facebookissa tiedotettavista 
asioista voi laittaa Venlalle.  

Kouvola 

30.10. Valokuvakilpailu, valokuva 
Venlalle Facebookin tai sähköpostin 
kautta. Kuvat julkaistaan Facebookissa, 
jossa äänestetään paras kuva. 

14.-20.11 Aivovammaviikko. Yhdistystä 
esitellään 16.11. kauppakeskus 
Valtarissa. Tervetuloa esittelemään ja 
käymään! 

8.12. Jouluaskartelua klo 13 alkaen 
toimitila Veturissa. Yhdistys tarjoaa 
glögiä ja piparia. Tervetuloa! (Ei ole 
pakko askarrella.) 

24.11. Yhdistyksen pikkujoulut klo 14 
alkaen Kouvolan teatterissa. Ohjelmassa 
joulushow, jonka jälkeen ruokailu. 
Omavastuu 10€. Sitovat ilmoittautumiset 
8.11. mennessä Venlalle. 

Vuosikokous 26.2.2017 klo 13.00  tt 
Veturissa 

Lappeenranta 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäinen ti klo 17-19 Iso 
apu -palvelukeskuksessa (Kauppakatu 
63). Syksyn tapaamiset 4.10., 1.11., 
13.12. 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen,  
041 478 2136, cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli, p. 040 585 4343 

 

 

 

 

 
 



Vertaistukea ja toimintaa, tule mukaan sellaisena kuin olet! 

 

 

 

Oulun seudun avy ry  
www.osary.net 

 

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

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

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

Facebook sivut: 
www.facebook.com/oulunseudunaivova
mmayhdistysry 

Kotisivut: www.osary.net 

Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 

Oulu 

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

Syksyn tapaamiset: 

28.9. Hermoratahierojat Tiina Kolvanki 
ja Sirkka Jaara tulevat kertomaan 
hermoratahieronnan vaikutuksesta 
aivojen kuntoutuksessa.    

26.10. Hannu Pirnes opastaa 
kotikäyttäjiä tietokoneen ja 
älypuhelimen käytössä  

30.11. Torttukahvit 

28.12. Uuden vuoden vastaanottoa ja 
suunnittelua 

Sääntömääräinen syyskokous 9.10.2016 
klo 13 Kumppanuuskeskus, Konnari, 
Kansankatu 53. Tervetuloa kaikki 
jäsenet! 

Luento järjestetään Aivovammaviikolla 
vko 46. Päivä ja aihe selviää 
myöhemmin, seuraa nettisivujamme. 

Pikkujoulu la 26.11.2016 klo 14 
Ravintola Rauhala, Mannenkatu 4, 
90130 Oulu. Tila on esteetön. 
Päivällisen hinta on 15 €/jäsen ja 30 €/ei 
jäsenet. Ilmoittautumiset, tiedustelut ja 
erikoisruokavaliot 15.11. mennessä 
sähköpostitse oulunavry@gmail.com tai 
tekstiviestillä Eila Sääskö 040 765 6989 
ja maksu Oulun seudun 
Aivovammayhdistys ry tilille FI78 5740 
7520 0587 68 viimeistään 15.11.2015, 
viestiksi joulupäivällinen.  

Sporttipoppoo Boccian viikoittaiset 
perjantain pelivuorot ovat Oulun 
Urheilutalolla klo 13.30–15.00. 
Omavastuu salin vuokrasta on 15€/jäsen 
ja 20€/ei-jäsen/syyskausi tai 2 €/kerta. 
Tiedustelut liikuntavastaava Mika 

Raudasojalta puh. 040 352 5896, 
mirauda67@gmail.com 

Nuoret Aikuiset Ti 18.10. Klo 17 
keilausta Oulun Keilahallilla, Isokatu 97. 

Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia 
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja. 

Kemi 

Aivokaiset -toimintaryhmä tapaa syksyllä 
2016 keskiviikkoisin.  

26.10. klo 17.30–19 Uni ja 
nukkumisergonomia -luento Kemin 
kulttuurikeskuksessa. Luennoitsijana on 
työfysioterapeutti ja 
nukkumisergonomian asiantuntija Jenni 
Ahopelto ErgonoVita Oy:stä. Sitovat 
ilmoittautumiset 14.10. mennessä 
Harrille!  

16.11. klo 17–19 Aivovammaviikon 
tempaus. Esittelemme Aivovammaliiton, 
Oulun seudun aivovammayhdistyksen ja 
Aivokaisten toimintaa K-Citymarket 
Kemin aulassa os. Asemakatu 1. 
Ilmoittaudu etukäteen osallistujaksi 
mukaan Harrille!  

14.12. klo 16 Pikkujoulut ja 
Aivovammaliiton edustajien vierailu 
Panorama Caféssa, Kemin 
kaupungintalon yläkerrassa, 13. kerros, 
Valtakatu 26. Oulun seudun 
aivovammayhdistyksen kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita mukaan. 
Omakustanteinen. Ilmoittaudu Harrille 
1.12. mennessä. Mukaan mahtuu 40 
ensimmäistä!  

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

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

Rovaniemi 
Vertaistukiryhmä kokoontuu syksyllä 
2016 keskiviikkoisin 5.10., 2.11. ja 7.12. 
kello 18.00 - 20.00 Neuvokas 
Rovaniemi, Kansankatu 8, 3.kerros.  

Yhteyshenkilö: Monika Länsman puh. 
0400 528 789  

Ylivieska   

Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä.    

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

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

 

Kajaani 

Kajaanin toimintaryhmä aloittaa! 

Tule mukaan vertaisryhmään. Ryhmä 
kokoontuu aina kuukauden toisena 
maanantaina klo 18 Kajaanin 
seurakunnan kerhotiloissa os. Sirkunkuja 
3, Kajaani. Seuraavat 
kokoontumiskerrat: 10.10, 14.11  
ja 12.12. 

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

 

 

Päijät-Hämeen avy ry 
 

 

Yhteyshenkilöt: 

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

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

Lahti 

Jäsentapaamiset Invakeskuksella, 
Hämeenkatu 26 A, 3.krs, klo 17.30-
19.30 kuukauden ensimmäisenä tiistaina 
4.10. ja 1.11. Ennen jäsentapaamista 
keilausta klo 16-17 Lahden Keilahallissa, 
Launeenkatu 5 

Ti 15.11. klo 17.30 
Asiantuntijatapahtuma Aivovamma ja 
sen seuraukset Lahden pääkirjaston 
auditoriossa (Kirkkokatu 31). Tilaisuus on 
maksuton ja avoin kaikille. 

To 24.11. klo 19 Housut pois- 
teatteriesitys. Yhdistys on varannut 30 
lippua Lahden Kaupunginteatterin 
näytökseen. Jäsenetuhinnat: peruslippu 
38e, eläkeläiset 35e. Sitovat 
ilmoittautumiset Karille viim. 1.11. 

To 1.12. klo 17-20 Pikkujoulut Ravintola 
Teivaan Lokki (Jalkarannantie 19, Lahti). 
Joulupuffetin hinta jäseniltä 10e, ei-
jäsenet 15e, alle 12v lapset 10 e. Sitovat 
ilmoittautumiset 21.11. mennessä 
Liisalle. 

Kuntosalivuoro joka keskiviikko klo 15-
16 Lahden Mäkikatsomon salilla. 
Fysioterapeutti-opiskelija paikalla 
opastamassa laitteiden käyttöä 9. 11. 
vuoroon saakka.  Lisätiedot Karilta. 

Hämeenlinna 

Tiedustele syyskauden tapaamisista 
yhteyshenkilö Jaana Liukoselta, 
0400 768 132. 



Vertaistukea ja toimintaa, tule mukaan sellaisena kuin olet! 

 

 

 

Satakunnan avy ry 
Yhdistyksen kotisivu: google  

”Satakunnan Aivovammayhdistys ry” 
 

Yhteyshenkilö:  

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

Löydät meidät Facebookista: 
”Satakunnan aivovammayhdistys” 

Pori 

Jäsentapaamiset 
Ti 27.9 klo 15.30 - 17.00 Porin 
Yhteisökeskuksessa 

Ke 12.10. klo 13-15.00 Raumalle Kuovin 
Nuorisotalolle kahvin ja pelien 
merkeissä 

Ti 29.11 klo 15.30 - 17.30 Porin 
Yhteisökeskuksessa 

To 8.12 klo 13 - 17.00 Pikkujoulut 
Nakkilassa Villilän Kartanossa 

Ti 17.1.2017 klo 13 - 15.00 
kahvilajäsentapaaminen Porin 
kaupungilla 

Lisätietoja: Seija Kröpiltä, 0440 103620. 

Kankaanpää 

Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin. 

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

Rauma 

Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi 
kokoontuu kerran kuukaudessa. 

Seuraa yhdistyspalstaa ja menolistaa 
paikallislehdistä. 

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

 

Varsinais-Suomen Avy ry 

www.vsavy.fi 
 

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

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

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

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

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

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

Turku 

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

Neurokerho Lounatuulet Järjestötalolla, 
syys- ja lokakuun kolmas ti klo 13. 
(Läntinen Pitkäkatu 33). Neurokerhon 
kokoontumisten ohjelma ja kellonaika 
on suunnattu erityisesti vammautuneille. 
Ohjelman löydät kotisivuilta ja 
jäsenkirjeestä.  

KESKUSTELURYHMÄT 

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

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

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

Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä to klo 13-15. 
Pirjo Saarinen, 050 528 6475. 
 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy@gmail.com 

TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 

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

Taidekerhossa harjoittelemme 
runonlausuntaa ja pienimuotoisia 
näytelmiä. Päätavoitteena on tuottaa 
esityksiä yhdistyksen kevät- ja 

joulujuhliin. Yhteyshenkilö: Annikki 
Karjalainen, 02 251 1224. 

Uintiryhmä Impivaaran uimahallin 
aulassa aina ma ja to klo 10:30 
(omakustanteinen). Uimahallilla voi uida, 
vesijuosta tai käyttää kuntosalia. Terje ja 
Jonne auttavat tarvittaessa esim. 
kuntosalilaitteiden kanssa.  

MUUT KERHOT 

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

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

Suljettu vertaistukiryhmä 
vammautuneille ja heidän läheisilleen 
Lounatuulet Yhteisötalossa (Läntinen 
Pitkäkatu 33) maanantaisin 24.10., 
31.10., 7.11., 21.11. ja 28.11. klo 18–20. 
Ti 15.11. ryhmä käy kuuntelemassa 
dosentti Timo Kurjen 
asiantuntijaluennon, lisätiedot alla. 

Turun Hansatorille jalkautuminen 
aivovammaviikon tiistaina 15.11. klo 10–
14. Tapahtumassa jaetaan 
aivovammatietoutta yhdistyksen 
aktiivien toimesta. 

Asiantuntijaluento ti 15.11. alkaen klo 
18.00 Turun ortodoksisen kirkon srk-
salissa, Yliopistonkatu 18 B. Syksyn 
luennolla aiheena on aivojen 
kuvantaminen. Tilaisuudessa luennoi 
dosentti Timo Kurki. Luentotilaisuuteen 
on vapaa pääsy ja se on kaikille avoin. 

Joulujuhla Happy Housessa 13.12. klo 18. 

Salo 

Kokoonnumme joka kuukauden toinen ti 
klo 18 Prykin kerhokeskuksessa 
(Salmenranta 2). Vetäjänä Eija-Leena 
Vahtermaa, 0400 643 025. 

Uusikaupunki 

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

Forssa 

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

Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä.  
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aivovammaliitto ry toimintakalenteri 2016

syyskuu
23.9.  Aivovammaliiton hallitus
Vko 39  Aivoitus 3 ilmestyy 

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

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

Joulukuu
 Vko 50 Aivoitus 4 ilmestyy 
16.12. Aivovammaliiton hallitus 

Aivovammayhdistykset tekivät keväällä 
retken Tallinnaan. Tapahtuman puuha-
miehenä toimi Reijo Salo Etelä-Poh-
janmaan aivovammayhdistyksestä.

– Idea syntyi vuosi sitten Liittopäi-
vien puheenjohtajapalaverissa. Asiaa 
työstettiin puheenjohtajien skypekoko-
uksessa ja todettiin, että jonkun pitäisi 
alkaa asiaa hoitaa. Tehtävä lankesi siinä 
sitten minulle, Reijo Salo kertoo.

Mukaan mahtui 38 innokasta. 
Varapaikoillakin oli niin paljon halukkai-
ta, että jos tilaa olisi ollut, olisi matkalle 
lähtenyt 50 henkilöä. 

– Väkeä oli eri yhdistyksistä, pohjoi-
simmat taisivat olla Oulusta. 

Reijo toteaa, etteivät järjestelyt ihan 
hirveän työläitä olleet, vaikka kaikki 
yksityiskohdat pitikin kirjata ylös, kerätä 
osallistumismaksut ja tilittää ne mat-
kanjärjestäjälle.

– Yhdellekään ei tarvinnut soitella 
perään ja karhuta osallistumismaksua, 
sillä jokainen hoiti asiat mallikkaasti ja 

ajallaan, Reijo kiittelee.
Tarkoituksena ei ollut kulkea yhtä-

jalkaa kaik yhes koos, vaan ohjelma oli 
tarkoituksella jätetty hyvin väljäksi.

– Ainoastaan Suomen suurlähetys-
tövierailu oli sellainen, johon osallistui 
jokainen. Reitti suurlähetystöön kulki 
vanhankaupungin kapeita kujia pitkin 
Tallinnan korkeimmalle paikalle. Vaikka 
osalla oli liikunnallisia rajoitteita, jaksoi-
vat kaikki sinnikkäästi perille. Lisäksi 
päivittäin oli järjestetty yksi yhteinen 
ruokailu halukkaille, ja taisipa puolet 
porukasta olla aina sovittuna aikana 
sovitussa ruokapaikassa. 

Reijo kertoo, että suurlähetysvierailu 
järjestyi Markku Ollin kautta. Suur-
lähettiläs on hänen kanssaan saman 
kylän tyttöjä ja jo ennalta tuttu.

Ja ensi vuonna uudelleen!
– Lupasin jo ennen reissua, että 

suuren kiinnostuksen vuoksi lähdemme 
ensi vuonna reissuun uudelleen. Otan 
ensiksi yhteyttä heihin, jotka jäivät nyt 

rannalle, mutta kyllä mukaan mahtuu 
muitakin ensikertalaisia tai jo nyt mat-
kalla olleita, Reijo lupaa. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat Reijo Salolta 

Yhdistykset tallinnassa

Maisema suomen suur-lähetystön parvekkeelta kuvattuna. 

Matkalla suurlähetystöön.

Heikki Harri luovuttaa aivovammaliiton 
tervehdyslahjan suurlähettilään sihteerille 
kai Yallopille. 

ryhmä suurlähetystön ulkopuolella



46   Aivoitus 3/16 Aivoitus 3/16   47   46   Aivoitus 3/16 liittO tieDOttaa

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

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

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

liitto tiedottaa
aivovammaliitto ry

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

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

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

toimihenkilöt

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

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

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

 

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

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

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

Aivovammaliiton laskutusosoite:
Verkkolaskuosoite: 003711059059
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj
välittäjätunnus BAWCFI22

Aivovammaliiton laskutusosoite:

Aivovammaliiton syysliittokokous
lauantaina 29.10.2016 klo 13.00 

Oriveden opistolla (Koulutie 5, Orivesi)

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Tervetuloa! 

Kokousmateriaali ja ohjeet postitetaan yhdistysten puheen-
johtajille kuukautta aikaisemmin. Puheenjohtajat ilmoittavat 
osallistujat kootusti heille toimitetun ilmoittautumislinkin kautta. 

Kokouspäivän aikataulu
11:30 Lounas, 12:30 Valtakirjojen tarkastus, 13:00 Syyskokous

Oriveden opistolla 

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Sanna Välilä, K-S (2016-17) vara: Reijo Salo, E-P (2016 – 2017)

Kokousmateriaali ja ohjeet postitetaan yhdistysten puheen-

Oriveden opistolla 

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

(Koulutie 5, Orivesi)

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Kokousmateriaali ja ohjeet postitetaan yhdistysten puheen-

(Koulutie 5, Orivesi)(Koulutie 5, Orivesi)

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Kokousmateriaali ja ohjeet postitetaan yhdistysten puheen-



Tilaa luettavaa

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi 

Viitanen, Tommi 
Uusi jako 
– Omaelämänkerralli-

nen tarina elämästä 
aivovammautumisen 
jälkeen. 365 sivua.

– 23  + postikulut

Willandt, Jori 
Älä Luovuta 
– Sisukas kuntoutumista-

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

– 23  + postikulut. 

Hyysalo, Pekka 
Fight back – toinen 
mahdollisuus
– Kertomus freestyle-

hiihto-onnettomuu-
dessa tapaturmaisen 
aivovamman saaneen 
Hyyslon taistelusta 
takaisin elämään, 207 
sivua.

– 30  + postikulut

Isola, Martti 
Kuntoutujan 
terapiatarinat
– Esseitä elämän erilai-

sista asioista, ilmiöistä 
ja kohtaamisista. 159 
sivua.

– 15  + postikulut

Koukkari, Päivi 
Hidasteita 
– Vammautuneen selviy-

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

– 24  + postikulut. 

Tilaisuus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille, aivovamman saaneille, heidän 
läheisilleen ja suurelle yleisölle – eli juuri sinulle! Tarkat ohjelmat, 
ilmoittautumisohjeet ja seminaarin hintatiedot julkaistaan myöhem-
min syksyllä. Aivovammaliitto järjestää symposiumin yhdessä Validia 
Kuntoutuksen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 

Aivovamma 2017 –juhlasymposiumi
Kerralla rysähti, kaikki muuttui
Varaa kalenteristasi 
jo valmiiksi 16. – 17.3.2017, 
sillä silloin järjestetään Seinäjoella Aivovamma-
liiton 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kerralla 
rysähti – kaikki muuttui –symposiumi. 

•  Mindfulness-kurssi vammautuneille 7.-11.11.2016
 Piispala, Kannonkoski. Hakuaika päättynyt.

2017
Kurssit, joille voi tulla vammautunut henkilö yksin, 
tai vammautunut henkilö läheisensä kanssa:   
• Parikurssi aivovammautuneelle ja puolisolle 3.-7.4.2017: 

Loma- ja kurssikeskus Högsand, Lappohja
• Työuran jälkeen vammautuneiden ja heidän läheistensä kurssi 

15.-19.5.2017; Loma- ja kurssikeskus Högsand
• Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle 21.-25.8.2017: 

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi
• Mitä nyt? - kurssi vastavammautuneille tai äskettäin diagnoo-

sin saaneille kuntoutujille ja heidän läheisilleen 18.-22.9.2017: 
Loma- ja kurssikeskus Högsand

• Voimavaroja arkeen - kurssi jo pidempään vamman kanssa 
eläneille kuntoutujille ja heidän läheisilleen 6.-10.11.2017; 
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto

Perhekurssit:  
• Perhekurssi 1 - Alle kouluikäisten ja pienten koululaisten 

perheille 5.-9.6.2017: Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski
• Perhekurssi 2 - Isojen koululaisten ja teini-ikäisten perheille 

7.-11.8.2017: Nuorisokeskus Piispala

Tuetut lomat
• Voimaa vertaisuudesta loma perheille 11.-16.6.2017 
 Yyterin Kylpylähotelli Oy
• Voimaa vertaisuudesta loma aikuisille 

25.-30.9.2017 
• Soluku-lomat julkaistaan myöhemmin 

syksyllä
Soluku-lomat
• Kylpylähotelli Rauhalahti, 

Kuopio, 23.10-28.10.2016 Perheloma.

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

Voimaa vertaisuudesta -lomat
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