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pääkirjoitus Ledare

Vardagens 
rehabiliteringsberättelser
Snart övergår sommaren i höst. Förhoppningsvis är 
höstens vindar milda. Temat i tidskriften är att lyfta 
fram nya och aktuella frågor om terapier, vård och 
rehabilitering utan att ändå glömma bort intressebe-
vakning.

I tidskriften behandlar vi intressanta rehabilite-
ringsberättelser. En person rehabiliteras exempelvis 
genom trädgårdsskötsel, en annan får krafter av mu-
sik och en tredje av dans. En av de rehabiliteringskli-
enter som presenteras i den här tidskriften ringde mig 
på sommaren och berättade sin egen historia om 
sitt fritidsintresse, som hon har upplevt som så pass 
viktigt att hon med hjälp av det har lyckats rehabili-
tera sig själv. Fritidsintresset kräver noggrannhet och 
minnesförmåga. Träningarna har inneburit motion 
och många upprepningar av samma saker.

Senare har rehabiliteringsklienten upplevt att det 
här fritidsintresset har varit en ypperlig rehabiliterings-
stig i hennes liv. Tack vare det har hon blivit inbjuden 
till tävlingar på finländska och internationella arenor. 
Motivation till fritidsintresset har kommit från hennes 
egen hund och tillsammans har de aktivt jobbat ihop.

Hjärnskadeförbundet har arbetat för sin med-
lemskår redan i 25 års tid. Under sommarens lopp 
har vi fått mycket synlighet och vår roll som organi-
sation har förstärkts. Under sommaren har vi lämnat 
in ett ställningstagande, uttryckt vår åsikt i många 
riksmedier och anfört klagomål hos justitieombuds-

mannen. Mera om det här hittar du i tidskriften. Vi 
har utfört informations- och påverkansarbete på 

många olika sätt.
För att befästa vår informationsförmedling 

kommer vi fyra gånger om året att ge ut ett 
nyhetsbrev. Du har väl redan beställt på 
det?

Med önskan om milda och sköna höstvindar,

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Arjen kuntoutumistarinoita 
Pian on kesä vaihtumassa syksyyn. Toivottavasti syk-
syn tuulet ovat lämpimät. Lehden teemana on tuoda 
esille uusia ja ajankohtaisia asioita terapioista, hoidos-
ta ja kuntoutuksesta unohtamatta edunvalvontaa.

Käsittelemme lehdessä mielenkiintoisia kuntou-
tumistarinoita. Yksi esimerkiksi kuntoutuu puutarhaa 
hoitamalla, toinen saa voimaa musiikista ja kolmas 
tanssista. Yksi tässä lehdessä esitellyistä kuntoutujista 
soitti minulle kesällä ja kertoi oman tarinansa harras-
tuksestaan. Tämän harrastuksen hän on kokenut niin 
tärkeäksi, että vaivihkaa sen avulla, hän on kyennyt 
kuntouttamaan itseään. Harrastus vaatii tarkkuutta ja 
muistamista. Treenit ovat sisältäneet liikuntaa ja paljon 
samojen asioiden toistoja.

Myöhemmin kuntoutuja on tunnistanut tämän har-
rastuksen olleen oiva kuntoutumisenpolku hänen elä-
mässään. Harrastuksen myötä on tullut mukaan myös 
kilpailukutsut Suomeen ja kansainvälisille kentille. Moti-
vaation lähteen harrastukseen on antanut koirakaveri, 
jonka eteen on töitä tehty yhdessä.

Aivovammaliitto on tehnyt töitä jäsenistönsä eteen 
jo 25 vuoden ajan.  Olemme saaneet kesän aikana 
paljon näkyvyyttä ja roolimme järjestönä on entises-
tään vahvistunut. Olemme antaneet kesän aikana 
kannanoton, kirjoittaneet esille mielipiteemme useim-
piin valtamedioihin ja tehneet kantelun oikeusasiamie-
helle. Näistä kerromme lisää tässä lehdessä. Olemme 
tehneet viestintä- ja vaikuttamistyötä monin tavoin.

Viestintämme vahvistukseksi julkaisemme neljä 
kertaa vuodessa uutiskirjeen, olethan jo sen tilaaja?

Lämpimiä tuulia syksyysi toivottaen, 
 

Anne Porthén 
toiminnanjohtaja 
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Heinäkuun alussa A-studio teki ohjelman ikuisuusaiheesta 
aivovammat ja vakuutuslääkärit.  Tässä ohjelmassa vakuutus-
lääkärien yhdistyksen puheenjohtaja Janne Leinonen ilmoitti, 
että Suomen johtava aivovammoihin erikoistunut laitos Validia 
(ent. Käpylän Kuntoutuskeskus) on tehnyt satoja vääriä diag-
nooseja. Koska kyseessä on vakuutusyhtiön edustaja, oletan 
hänen tarkoittavan, että Validia on diagnosoinut aivovamman 
henkilöille, joilla sitä ei ole ja sitä kautta he ovat saaneet korva-
uksen vakuutusyhtiöltä. 

Väittää tietenkin voi mitä vain ja jos mitään näyttöä väittei-
den tueksi ei vaadita, voivat tällaiset lausunnot jäädä elämään 
ihmisten mieliin jonkinasteisena totuutena.   

Pohdiskellaanpa tätä kuitenkin hieman eteenpäin. 
Ensinnäkin - jos väite olisi totta, tarkoittaisi se sitä, että 

vakuutusyhtiö olisi hävinnyt lukuisan määrän korvauskiistoja 
oikeudessa perustuen Suomen johtavan aivovammoihin pe-
rehtyneen laitoksen vääriin diagnooseihin ja lausuntoihin.  En 
usko Suomen oikeusjärjestelmän olevan näin surkeaa tasoa. 

Toiseksi - miten vakuutuslääkäri voi pelkän ”kirjoituspöytä-
tarkastelun” perusteella väittää tuntevansa potilaan todellisen 
tilan paremmin kuin ammattilaisten tiimi, joka on kyseistä 
ihmistä tutkinut pitkään? Tässä yhteydessä olen joskus kuullut 
käytettävän sanaa ”oikeudenmukaisuus”.  Tällä on ikään kuin 
käännetty asia 180 astetta. Oikeudenmukaisuushan toki on 
nimenomaan sitä, että potilaan asia käsitellään todellisen, tut-
kitun tiedon mukaan. Tämä oikea tieto aivovamman laadusta 
on juuri sillä moniammatillisella tiimillä, joka on potilasta pit-
kään tutkinut ja testannut - ei kirjoituspöydän ääressä istuval-
la, papereita selaavalla kiireisellä vakuutuslääkärillä.  

Kolmanneksi - on syytä pohtia, mikä motiivi olisi saada 
ihmiselle diagnosoitua ilman syytä traumaattinen aivovaurio 
(tai todellista vaikeampi vamma). Olen vuosien mittaan oppinut 
tuntemaan useita aivovamman saaneita ihmisiä samoin kuin 
myös heidän läheisiään. En ole vielä törmännyt kehenkään, 
joka olisi ehdoin tahdoin halunnut ottaa aivovammautuneen 
ihmisen roolin tässä yhteiskunnassa. Sen sijaan olen tavannut 
ihmisiä, joiden on ollut vaikeaa hyväksyä olevansa aivovam-
mainen lopun elämäänsä. Ajatus, että olisi olemassa jokin 
neurologien ja muiden alan ammattilaisten tiimi, joka ”teh-
tailee” ihmisille aivovammadiagnooseja on kyllä melkoisen 
absurdi.   

Neljänneksi - on hyvä muistaa, että vakuutuslääkärin 
asiantuntijuuden tarkoituksellisesta korostamisesta huolimatta 
hän edustaa vakuutusyhtiötä.  Olisi mielenkiintoista saada 
tilastoa siitä, miten usein vakuutuslääkärin ehdotuksesta 
vakuutetulle esimerkiksi maksetaankin enemmän kuin mitä 
tarkastelun aiheena on ollut.  Yhtälaillahan vakuutuslääkäri 

Pohdintaa vakuutuslääkä- 
reistä ja puolueettomuudesta

Reflexioner kring  
försäkringsläkare och objektivitet
I början av juli hade A-studio ett program om den ständigt 
återkommande frågan om hjärnskador och försäkringsläka-
re. I programmet meddelade Janne Leinonen, ordförande 
för försäkringsläkarnas förening, att Validia (tidigare Kottby 
rehabiliteringscenter), som är det ledande institutet i Fin-
land med specialisering på hjärnskador, har gjort hundratals 
oriktiga diagnoser. Eftersom det är fråga om en representant 
för ett försäkringsbolag, förmodar jag att han avser att Validia 
har diagnostiserat en hjärnskada hos personer som inte har 
en sådan, och att de på det här sättet har fått ersättning av 
försäkringsbolaget.

Man kan ju naturligtvis påstå vad som helst och om det 
inte krävs något belägg som stöder påståendena, kan sådana 
bli i människors minne som något slag av sanning.

Låt oss ändå begrunda det här lite vidare.
För det första – om påståendet vore sant, skulle det innebä-

ra att försäkringsbolaget har förlorat ett flertal ersättningstvister i 
rätten på basis av oriktiga diagnoser och utlåtanden av Finlands 
ledande institut med specialisering på hjärnskador. Jag har svårt 
att tro att rättssystemet i Finland är på så bedrövlig nivå.

För det andra – hur kan en försäkringsläkare endast på 
basis av en ”skrivbordsgranskning” påstå sig känna till patien-
tens verkliga tillstånd bättre än en professionell arbetsgrupp, 
som en längre tid har undersökt personen i fråga? I det här 
sammanhanget har jag någon gång hört att man har använt 
ordet ”objektivitet”. Med det här har man så att säga svängt 
på saken 180 grader. Objektivitet innebär ju uttryckligen att 
patientens fall behandlas enligt verklig forskningskunskap. 
Den här verkliga kunskapen om hjärnskadans art innehas just 
av den multiprofessionella arbetsgrupp som en längre tid har 
undersökt och testat patienten – inte av en jäktad försäkrings-
läkare som sitter vid sitt skrivbord och bläddrar i papper.

För det tredje – det är skäl att begrunda vilket motivet skulle 
vara att utan orsak ställa diagnosen traumatisk hjärnskada 
(eller gravare hjärnskada än den verkliga) hos en människa. 
Under årens lopp har jag lärt känna många personer som har 
drabbats av en hjärnskada och likaså deras närstående. Jag 
har ännu inte stött på någon som med vett och vilja skulle ha 
velat ta på sig rollen som hjärnskadad människa i vårt samhäl-
le. Däremot har jag stött på människor som har haft svårigheter 
att acceptera att de kommer att vara hjärnskadade hela livet ut. 
Tanken på att det skulle finnas något slag av arbetslag av neu-
rologer eller andra professionella inom branschen som ”fabrice-
rar” hjärnskadediagnoser åt människor är nog rätt så absurd.

För det fjärde – det är bra att minnas att trots den av-
siktliga betoningen av försäkringsläkarnas sakkunskap, 
representerar de ett försäkringsbolag. Det vore intressant att 

puheenjohtajan paLsta
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voisi ”kirjoituspöytätarkastelussaan” nähdä, että vamma on 
vakavampi kuin mitä potilaan tutkinut tiimi on arvioinut.  Taitaa 
kuitenkin olla niin, että mielipide kallistuu aina siihen toiseen, 
vakuutusyhtiölle edulliseen suuntaan?  

Vakuutusyhtiö haluaa maksimoida liiketaloudellisen tu-
loksensa. Tässä ei toki ole mitään väärää. Niinhän yrityksen 
pitääkin tehdä. 

Avaamatta syvällisemmin sen ansaintalogiikkaa teen seu-
raavan yksinkertaistuksen: Oleellista on kerätä mahdollisim-
man paljon vakuutusmaksuja asiakkailta ja maksaa mahdolli-
simman vähän korvauksia ulospäin. Siksi on aina moraalisesti 
ongelmallista, kun päätöksiä tekevä vakuutusyhtiön edustaja 
on eri mieltä vammautuneen tilanteesta kuin hänet lääketie-
teellisin perustein tutkinut ammattilaisten tiimi.

Edellinen kun ei siis ole vammautunutta tutkinut tai edes 
tavannut.  Kuitenkin hänen päätöksellään tehdään ratkaisu-
ja kyseisen vammautuneen loppuelämän laadusta. Ihmisen 
saama aivovamma on ja pysyy - huolimatta vakuutuslääkärin 
mielipiteestä ja päätöksestä.  

Timo Kallioja 
Hallituksen varapuheenjohtaja

Aivovammaliitto ry 

få statistisk över hur ofta det på försäkringsläkarnas förslag 
exempelvis betalas mer till den försäkrade än vad bedömning-
en gett vid handen. Likaväl kunde ju en försäkringsläkare i sin 
”skrivbordsgranskning” anse att skadan är mer omfattande än 
vad arbetsgruppen som har undersökt patienten har bedömt. 
Det tycks nog ändå vara på det viset att åsikten alltid lutar åt 
det andra, för försäkringsbolaget mer lönsamma hållet.

Försäkringsbolaget vill maximera sitt företagsekonomiska 
resultat. Inget fel med det. Så ska ju ett bolag göra. 

Utan att desto djupare gå in på bolagets förtjänstlogik 
gör jag följande förenkling: Det viktiga är att samla ihop så 
många försäkringsavgifter som möjligt av kunden och att 
betala ut så få ersättningar som möjligt. Därför är det alltid ett 
moraliskt dilemma då en representant för ett försäkringsbolag 
fattar ett beslut om den försäkrades situation, som strider 
mot det beslut som på medicinska grunder har fattats av ett 
team med professionella. Den förstnämnda som således inte 
har undersökt patienterna i fråga eller ens träffat dem. Trots 
det fattar försäkringsläkaren beslut som kommer att påverka 
kvaliteten på resten av livet för de drabbade. Den hjärnskada 
en människa har fått finns där och stannar kvar – oberoende 
av försäkringsläkarens åsikt och beslut.

Timo Kallioja 
Styrelsens vice ordförande

Hjärnskadeförbundet rf

VALIDIA-ARtIkkeLI

selkeä kysymys-vastaus-tyylinen osio. 
Toisessa osassa kerron käsityksiäni, 
jotka olen muodostanut tutkimalla ne-
tistä löytämääni aineistoa - artikkeleita, 
mielipidekirjoituksia yms. -  sekä kes-
kustelemalla useiden Validiaan liittyvien 
ihmisten kanssa.  Korostan, että ne 
ovat minun käsityksiäni. Joku muu voi 
tietenkin olla toista mieltä.  

kRIStIINA SILVeRIN  
HAAStAtteLU 23.8.2018

Miten Validiaan tullaan kuntoutuk-
seen? Kuka päättää, että juuri tietty 
(aivovamman saanut) ihminen tulee 
Validiaan?
KS: Validia kuntoutukseen tullaan peri-

aatteessa viittä eri kautta:
KELA 
- diagnoosi, kuntoutuksen tarve 

ja kuntoutussuunnitelman on 
laatinut hoitava taho terveyden-
huollossa 

- hakemus kuntoutuksesta Kelaan
- Kelan maksama kuntoutus on 

usein ns. kertauskuntoutusta

SAIRAANHOITOPIIRI 
- kuntoutussuunnitelmapäätös on 

tehty aivovammapoliklinikalla tai 
tilanne on niin akuutti, ettei suun-
nitelmaa ole vielä tehty eli tulee 
suoraan akuuttihoidosta 

- kyseessä yleensä ns. akuutti-
vaiheen kuntoutus (1kk - 6kk 
vammautumisesta)

VAKUUTUSYHTIÖ
- kyseessä voi olla liikennevahinko 

tai työtapaturma, jonka korvauk-
sista on vastuussa jokin vahinko-
vakuutusyhtiö voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan

INVALIDILIITTO
- tuottaa STEAn rahoittamia so-

peutumisvalmennuksia
YKSITYINEN MAKSAJA
- kuntoutuja maksaa itse 
- oltava diagnoosi ja kuntoutus-

suunnitelma
Viime vuonna laitoskuntoutus-

vuorokausista 44 %:ssa tapauksis-
sa on maksajana ollut sairaanhoi-
topiiri. Vakuutusyhtiöiden osuus on 
35 % ja Kelan 21 %.  

Validian (Invalidiliiton kuntoutus Oy) 
sisällä alkoi kuohua jo muutama vuosi 
sitten, ja viime vuonna tämä alkoi nä-
kyä myös pikkuhiljaa ulospäin. 

Tilanne eskaloitui ja sai paljon jul-
kisuutta lisää sen jälkeen, kun vakuu-
tuslääkärien yhdistyksen puheenjohtaja 
Janne Leinonen ilmoitti A-studion do-
kumentissa heinäkuun alussa, että Va-
lidiassa on tehty satoja vääriä aivovam-
moihin liittyviä diagnooseja. Kun asiasta 
on ohjelman jälkeen tullut Aivovamma-
liittoon kyselyitä, joista näkyy melkoinen 
epäusko, huoli ja hämmennys, päätin 
penkoa asiaa enemmän ja muun mu-
assa haastatella Validian toimitusjohtaja 
Kristiina Silveriä. Tarkoituksena oli 
selvittää, onko kyseisen yhtiön palvelu-
tuote todellakin niin ala-arvoinen, kuin 
mitä Janne Leinonen väittää.  Mieltäni 
oli askarruttanut erityisesti se, että 
Validia ei reagoinut tällaiseen ”musta-
maalamiseen”. Normaalisti yritys antaisi 
melko nopeasti vastineen, mikäli sitä 
arvosteltaisiin tällä tavoin julkisesti. 

Kirjoitukseni koostuu kahdesta 
osasta. Kristiina Silverin haastattelu on 

VALIDIA - väärien diagnoosien pesä?
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Onko totta, että Validiassa on tehty 
satoja vääriä aivovammoihin liittyviä 
diagnooseja? 
KS: Minun näkemykseni mukaan 

tällä on tarkoitettu sitä, että Validia 
kuntoutuksen historiassa on pää-
dytty vaikeusasteen arvioinneissa 
vakavampaan aivovammaan kuin 
mitä lähettävä taho oli arvioinut. 
Vaikeusasteen arviot on palautteen 
mukaan myös tehty vain potilaan 
kertoman perusteella eikä perustu-
en aikaisempaan terveydenhuollon 
tekemiin lääketieteellisiin arvioi-
hin.  Tällöin voi aivovammaluoki-
tus muuttua esimerkiksi lievästä 
keskivaikeaksi. Näissä tilanteissa 
yhteistyö lähettävän tahon kanssa 
on ensiarvoisen tärkeää.

Validia kuntoutus on ottanut 
väitteet todella vakavasti.  Asiaa on 
nyt lähdetty selvittämään ulkopuoli-
sen, täysin neutraalin tahon kanssa 
Validia kuntoutuksen hallituksen 
toimeksiannosta. 

On tehty periaatepäätös, että 
asiaa kommentoidaan laajemmin 
vasta, kun tuo tutkimus analyysei-
neen on käytössä. 

 
Mikä on se vääriin diagnooseihin 
liittyvä tutkimus, johon A-studion 
ohjelmassa viitattiin?
KS: Pyysin v.2016 loppupuolella sillois-

ta lääketieteellistä johtajaa selvittä-
mään, ovatko huhut diagnoosien 
virheellisestä muuttamisesta totta. 
Asiasta oli saatu palautetta ja siksi 
päädyttiin tekemään ns. omaval-
vontaotos tilanteen selvittämiseksi. 
Tässä sisäisessä selvityksessä ei 
kuitenkaan tehty varsinaisia ana-
lyysejä lainkaan ja näin ollen tulos 
ei ole niin luotettava, että siitä voisi 
tehdä johtopäätöksiä. 

Miltä on tuntunut toimitusjohtajasta 
tällainen Janne Leinosen taholta tul-
lut julkinen Validian ”dissaaminen” ja 
väitteet toimintavirheistä? 
KS: Minulla ei ole tietoa, mistä A-studio 

on alun perin saanut yhtiötä koske-
via sisäisiä tietoja.  Niiden asioiden 
käsittely on tuntunut julkisuudessa 
pahalta ja on vakava asia sisäänsä. 
Tässä vaiheessa Validia kuntoutuk-
sen hallitus ja johto ovat ottaneet 
kannan, että asiaa ei kommentoida 
enempää vaan hankitaan täsmällis-
tä tietoa.  

Eikö epäilytä se, että tällaisia väittei-
tä esittää vakuutusyhtiön edustaja? 
Hän luonnollisesti ajaa vakuutusyh-
tiön etuja. 
KS: Tässä yhteydessä pitää korjata se 

väite, että vakuutusyhtiöstä olisi 
käyty neuvomassa kuntoutukses-
sa ja siinä, miten työ pitää hoitaa. 
Näin ei ole tapahtunut. Validia kun-
toutuksen toiminnan muutokset on 
tehty yhtiöstä lähtevien tarpeiden 
kautta.

Eniten palautetta on tullut 
sairaanhoitopiirien aivovammayksi-
köistä sekä myös Kelasta. Ainoas-
taan yksi vakuutusyhtiön edustaja 
on antanut palautetta toimintaam-
me liittyen tähän asiaan. 

Jos Janne Leinosen väitteet ovat to-
dellakin totta, eikö hänen tai jonkun 
muun olisi pitänyt informoida asiasta 
Valviraa? Näiden virheiden tekemi-
nenhän on pitänyt jatkua pitkään. 
KS: Valviraan on ulkopuolisten tahojen 

toimesta - samoin kuin myös me 
työnantajana - jouduttu tekemään 
selvityspyyntö viimeaikaisten 
tapahtumien johdosta. Ulkopuolis-
ten tahojen määrästä ei minulla ole 
tarkkaa tietoa. 

Ohjelman muutamaan kertaan kat-
sottuani minulle jäi sellainen mie-
likuva, että olet jopa samaa mieltä 
Janne Leinosen kanssa. Pitääkö 
tämä käsitykseni paikkansa? 

KS: Kyseisestä ohjelmasta on leikattu 
pois osia haastattelustani. Loppu-
tuloksesta syntyy virheellinen kuva, 
joka tietenkin antaa hyvin yksipuoli-
sen kuvan minun mielipiteistäni.

 Kuten aikaisemmin totesin, 
niin näkemykseni mukaan kysees-
sä on vaikeusasteen arviointiin 
liittyvä haaste. Tässä kohdin en 
lähde myöskään arvioimaan Janne 
Leinosen sanoja ilman tarkem-
paa faktaa. Minusta olisi hyvä 
kuulla henkilöä itse, joka on asian 
sanonut, kuin spekuloida toisen 
sanomaa.

Voidaanko perusteellisesti epäillä, 
että myös muussa toiminnassa on 
ollut ammattitaidottomuutta? Miksi 
vain aivovammadiagnooseissa olisi 
tehty satoja virheitä mutta ei muussa 
toiminnassa?
KS: Saadun palautteen perusteella ei 

selkäydinvammapuolella ole ollut 
mitään vastaavia epäilyksiä tai 
väitteitä.  Jonkin verran on toivottu 
lisää dynaamisuutta ja uudistumis-
ta kaikkien palveluiden osalta ja 
nämä toiveet olemmekin huomioi-
neet strategiasuunnitelmissamme.

Onko Validiassa käytössä paras am-
mattitaito ja uusin teknologia tällä 
hetkellä?
KS: Validia kuntoutuksessa on käytös-

sä uutta teknologiaa ja kuntoutuk-
sen apuvälineet ovat ajan tasalla. 
Meillä on eri alan asiantuntijoita, 
jotka ovat kovia ammattilaisia ja 
koulutamme myös henkilöstöäm-
me jatkuvasti.  Olemme saaneet 
erittäin hyvää palautetta mm. kun-
touttavasta hoitotyöstä. Muistutan 
vielä, että palaute on koskenut 
muutaman asiantuntijan toimintaa 
eikä koko Validia kuntoutuksen.

Leinonen väitti, että diagnostiikassa 
käytetään liian moderneja ja jopa 
kokeellisia tutkimusmenetelmiä. Jos 
Validia on Suomen johtava aivovam-
makuntoutuslaitos, eikö sen nimen-
omaan pitäisi olla edelläkävijä myös 
tutkimusmenetelmien suhteen? 
KS: On lähdettävä siitä, että tukeudu-

taan Käypähoito suositukseen. 
Tämä on kirjattu meillä aivovamma-
kuntoutuksen johtamisen yhdeksi 
päämääräksi. Näin toimimme nykyi-
sin.  Yksi entisistä asiantuntijoistam-
me on Valviran tutkittavana johtuen 

Validian toimitusjohtaja kristiina Silver



6   Aivoitus 3/17 Aivoitus 3/17   7   VALIDIA-ARtIkkeLI

liian kokeellisista menetelmistä, 
jotka eivät ole lääketieteellisesti tun-
nettuja. Toki on tärkeää löytää uusia 
menetelmiä ja tehdä tutkimuksia, 
mutta lääketieteelliseen tutkimuk-
seen on säädetty selkeät eettiset 
sekä lainsäädännölliset ohjeet. 

Mikä on yleisesti ottaen kuntoutuksen 
tavoite aivovammapotilaalle?  Tutki-
taanko kuntoutuksen vaikutusta? 
KS: Kuntoutuksen tavoite on löytää 

voimavarat arvokkaaseen elämään. 
Kuntoutuksen vaikuttavuutta 

olisi tutkittava enemmän.  Kela 
tekee tällä hetkellä AV-trauma 
kurssista tutkimusta, joka julkais-
taan syksyllä.  

 
Mistä johtuu irtisanoutumiset? 
Montako on irtisanoutunut, montako 
irtisanottu? Miten paikat on saatu 
täytettyä? 
KS: Yt-neuvotteluiden kautta on joudut-

tu irtisanomaan n. 40 henkeä eri 
puolilta yhtiötä ja eri tehtävistä. Syy-
nä on ollut tuotannolliset ja taloudel-
liset tekijät. Lisäksi joitakin mää-
räaikaisia työsuhteita on loppunut 
eikä työntekijälle ole voitu osoittaa 
muuta työtä samasta syystä.

Tämän lisäksi meillä on ollut 
normaalia vaihtuvuutta henkilöstön 
osalta. Tarvittavat tehtävät on saa-
tu täytettyä ja kuntoutustoiminta 
toimii normaalisti.

Mitä vastaan aivovamman saaneelle, 
joka kysyy, onko Validia turvallinen ja 
osaava kuntoutuspaikka?
KS: Validia kuntoutuksessa on edel-

leenkin laadukasta ja hyvää asian-
tuntijuutta ja on kuntoutuspaikka, 
jonne voi tulla levollisin mielin 
kuntoutukseen. Olemme Suomen 
johtava aivovammoihin erikoistunut 
kuntoutuslaitos ja siihen tähtääm-
me jatkossakin. 

Teksti: Timo Kallioja 
Kuva: Validia Kuntoutus

Omat mietteeni tiLanteeSta

Invalidiliitto yhtiöitti kuntoutustoimintansa muutama vuosi sitten. Perustettu 
yritys Invalidiliiton Kuntoutus Oy (Validia) teki vuosina 2014 ja 2015 melkoisen 
kovaa liiketaloudellista tappiota ja on aivan selvää, että omistaja - siis Invalidiliit-
to ry - ei voinut jatkaa tällä tiellä. Yritystoiminta ei voi olla tappiollista, ainakaan 
pitkällä tähtäimellä. Tämä on ollut liikkeelle paneva voima sisäisille muutoksille, 
joista on nyt saatu lukea ja kuulla erilaisia kommentteja. 

Kuten aina tällaisessa tilanteessa, yrityksen johto hakee kulujen säästöjä ja 
samaan aikaan toiminnan virtaviivaistamista ja tehostamista.  Tämä käytännön 
tasolla usein johtaa myös henkilökunnan vähennykseen. Näin on johto toiminut 
myös tässä tapauksessa.  Yt-neuvottelujen kautta on jouduttu irtisanomaan 
n. 40 henkeä eri puolilta organisaatiota. Lisäksi on määräaikaisia työsuhteita 
annettu loppua etsimättä kyseisille henkilöille muuta työtä organisaatiosta. 

Kun organisaatiota pienennetään näinkin paljon, on toimintatapojen ja 
johtamisjärjestelmän muututtava.  Muuten ei pienemmällä henkilökunnalla voi 
tulla toimeen. Tärkeintähän on säilyttää yrityksen tarjoama palvelutuote, tässä 
tapauksessa siis kuntoutus vähintään saman tasoisena.  

Aivan loogisesti on toimittu mielestäni siinä, että asiantuntijoita hyödynne-
tään mahdollisimman hyvin poistamalla heiltä käytännön tehtäviä, jotka eivät liity 
suoraan heidän erikoisosaamiseensa.

Muutosprosessin läpiviennissä kokonaisuutena ei ole täysin onnistuttu. Täs-
tä kertoo jo se, että osaavia ammattilaisia on lähtenyt talosta ns. raamit kaulas-
sa ja tietenkin myös se, että talon sisäisiä asioita on nyt puitu julkisuudessa aina 
televisiota myöten.  Organisaatiossa tehtävät muutokset ovat vaikeita asioita 
niin työntekijöille kuin myös johdolle ja ihmisten sitouttaminen on haastavaa. 
Uuteen tilanteeseen ja organisaatioon sopeutuminen vie oman aikansa ja se on 
annettava. Lisäksi eri ihmiset reagoivat kovin yksilöllisesti muutoksiin ja tässä 
tulisi johdon olla koko ajan ”iholla”.  

On myös melko tavallista, että muutosprosessissa kaivautuu esiin organi-
saatioon pesiytyneitä ristiriitoja. Niin on myös ilmeisimmin tässäkin tapauksessa 
käynyt. Tilanne on kärjistynyt joidenkin pitkään talossa töissä olleiden asiantun-
tijoiden ja ylimmän johdon välillä. 

Edellä olevasta huolimatta jaan Kristiina Silverin näkemyksen siitä, että 
Validia on yhä korkealuokkaista ja ammattitaitoista kuntoutusta antava yritys.  
Tästä vakuuttuu, kun keskustelee kuntoutustyötä tekevien validialaisten kans-
sa. Haasteet muutoksen johtamisessa ja kertomukset ilmapiiristä eivät näytä 
vaikuttavan käytännön työtä tekevien asenteeseen kuntoutettavia kohtaan.  

Väite sadoista vääristä aivovammadiagnooseista ei pidä paikkaansa. Va-
lidian palveluksessa olleet ammattilaiset ovat kyllä osanneet työnsä.  Väite on 
retoriikkaa, jonka seurauksia ja vakavuutta sen esittäjä ei ole ymmärtänyt. Voisi 
sanoa, että ”mopo on keulinut” kyseisessä haastattelussa.  Validiaan voi myös 
edelleenkin mennä kuntoutukseen luottavaisin mielin. 

Nyt olisi kaikkien hyvä antaa talossa työskenteleville työrauha.     

teksti: timo Kallioja 
Hallituksen varapuheenjohtaja
Aivovammaliitto ry

VaLiDia KUntOUtUS PÄHKinÄnKUOReSSa: (Tilanne 23.8.2017)

Invalidiliiton Kuntoutus Oy (22843346-3) 
Liikevaihto 19,0 Me (2016) 
Tulos 0,13Me (2016) 
Henkilöstö 270
Perustettu v. 2014 
Toimitusjohtaja Kristiina Silver 
Hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen 
Johtava neurologi Aarne Ylinen (osa-aikainen)
Kuusi toimipistettä

Yritys ilmoittaa arvoikseen seuraavat: 

uudistuminenihmisarvo
luotettavuus

rohkeus
avoimuus
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7-vuotiaan Sanna Aaltosen elämä muuttui  
maaliskuisena päivänä vuonna 1991.  
Aaltosen perhe asui tuolloin Seinäjoella. 

– Oli 9.3.1991. Istuin auton kyydissä 
takapenkillä keskellä. Olimme juuri 
matkalla kotiin jostakin. Muistan, että 
aurinko paistoi kirkkaasti, jonka vuoksi 
pidin silmiäni tiukasti kiinni. Olimme jo 
lähes kotona, lähestyimme juuri 200 
metrin päässä kotoamme olevaa tuttua 
tasoristeystä. Sitten kaikki pimeni, 
kertoo Sanna aaltonen.

Auton ratissa oli Sannan isä, ”pel-
kääjän paikalla” istui Sannan äiti ja ta-
kapenkillä isän takana sisko vieressään 
Sanna. Kaikki pimeni, sillä auto törmäsi 
junan kylkeen.

– Myöhemmin kuulin, että menin 
törmäyksessä heti tajuttomaksi. Olin 
kahden vuorokauden ajan koomaan 
vaivutettuna teho-osastolla, sen jälkeen 
tehohoidossa kaksi viikkoa ja sairaa-
lassa tavallisessa osastolla vielä monta 
viikkoa. Yhteensä siis olin sairaalassa 
kaksi kuukautta. Epikriisissäni maini-
taan, että minulla on liikenneonnetto-
muuden aiheuttama aivovamma.

Aivan heti Sannalle ei voitu kertoa 
sitä kaikkein pahinta uutista.

– Jossakin vaiheessa, muistaakse-
ni vielä sairaalassa ollessani, minulle 
kerrottiin, että äitini kuoli välittömästi 
onnettomuudessa. Olin siinä iässä, että 
olisin vielä kovasti tarvinnut äitiä rinnal-
leni kulkemaan ja minua hoivaamaan 
ja kasvattamaan. Mutta sen sijaan 
menetin äitini vielä sen lisäksi, että sain 
aivovamman.

Sanna kertoo, että nuorimmaisena 
hän joutui aina istumaan keskipaikalla. 
Paikka ei ollut niin mieluisa kuin taka-
penkin reunimmaiset, mutta jostakin 
syystä juuri tuolloin hän istui keskellä, 
vaikkei vanhin sisko mukana ollutkaan.

– Jos olisin istunut reunalla, olisin 
ollut äitini takana ja oletettavasti myös 
menehtynyt onnettomuudessa. Jälki-
käteen olen ajatellut, että aavistinko 
jotain. En ole kovin uskonnollinen, 
mutta olen pohtinut, että ehkä se oli 
Korkeimman johdatusta. 

Sanna muistaa, että elämä oli sai-
raalasta kotiutumisen jälkeen vaikeaa.

– Minulla oli hirveä ikävä äitiä. Muis-

Musiikin
ihmeellinen voima



8   Aivoitus 3/17 Aivoitus 3/17   9   

Hän paitsi kuuntelee sitä kotona, käy 
säännöllisesti keikoilla. Kaikkein rakkain 
on vaasalainen punk-bändi Klamydia.

– Klamydia on ehdoton suosikki-
bändini. Käyn keikoilla säännöllisesti 
ja Vesku, eli bändin laulusolisti Vesa 
Jokinen, tuntee minut jo ulkonäöltä 
ja moikkaa, kun hän tulee kaupungilla 
vastaan. Vesku ei tietenkään tiedä 
taustojani eikä sitä, miten paljon voi-
maa hänen musiikkinsa minulle antaa.

Erityisen voimaannuttavana Sanna 
pitää ”Ruma on kaunis” -nimistä kap-
paletta, jossa riimitellään muun muassa 
seuraavasti: 

”Sä et ollut yhtään niin kuin muut,  
Sä et joukkoon kuulunut  
- -  
Pakko nousta pystyyn taistellen 
Tiesi omin voimin johtaa suuntaan parempaan 
Se pieni lapsi eksynyt 
On jo menneisyyttä 
Kun silmin hehkuvin sä tarraat kiinni tähän 
elämään 
Ruma on kaunis 
Kauniimpi oot kuin kaikki muut 
Sitkeys elää meissä elämästä syrjäytyneissä” 

– Kappale on aiheeltaan ehkä pe-
rus-Klamydiaa vakavampi. Kun kuulin 
biisin ensimmäistä kertaa ajattelin, että 
tämähän kertoo minusta! Joka kerta, 
kun biisin kuulen, saan voimaa. Tajuan, 
että tämä koskettaa kaikkia, joilla on 
ollut elämässään vaikeuksia. Biisin 
sanat ovat yksinkertaisesti niin hyvät. 
Musiikissa on ihmeellistä voimaa!

Teksti ja kuvat: Pia Warvas  

ja oppimishaasteet ovat aivan tyypillisiä 
aivovamman jälkitilassa. 

työelämän haasteet 

– Olin kauppiksesta valmistuttuani 
neljä vuotta työttömänä. Sitten minulla 
kävi tuuri ja pääsin työkokeilun kautta 
töihin. Sain vakituisen pestin. Aikansa 
sujui mainiosti, mutta työni oli vaativaa. 
Siinä vaadittiin hyvää muistia, nopeaa 
oppimiskykyä ja stressinsietokykyä – eli 
juuri niitä asioita, jotka olivat aivovam-
man jälkitilan vuoksi suurimpia heik-
kouksiani. Uuvuin työtaakan äärellä 
ja paloin loppuun. En pystynyt enää 
työhön, vaan jouduin sairauslomalle. 

Sanna pohtii, että jos hän olisi 
ymmärtänyt hakea aikaisemmin apua 
uupumukseen, olisi ehkä jotakin ollut 
tehtävissäkin. Nyt hän yritti ja yritti 
jaksamisen äärirajoilla jo ollessaan 
useamman vuoden. 

– Kun käsitin, että en pysty vas-
taamaan työni vaatimuksiin, lähdin 
opiskelemaan uutta alaa. 

Sanna pääsi opiskelemaan varasto-
työntekijäksi.

– Oloni helpotti heti, sillä koulu oli 
helpompaa ja vähemmän stressaavaa 
kuin työ. Valmistuttuani irtisanouduin 
vakituisesta työstäni, sillä tiesin, että en 
siihen enää kykene ja koin, että jatkuva 
saikuttaminen olisi väärin työantajaani 
kohtaan.

Eläkkeelle Sanna ei pääse, sillä 
vakuutusyhtiö katsoo, ettei työhön 
kykenemättömyys välttämättä johdu 
onnettomuudesta, vaan Sannan per-
soonallisuudesta.

– Onneksi työeläkeyhtiö tukee 
minua ja etsimme parhaillaan sopivaa 
työkokeilupaikkaa. Minun olisi päästävä 
leivänsyrjään kiinni ja saatava talouteni 
kuntoon.

Vuosien kokemuksella Sanna tietää, 
minkälainen työ hänelle sopisi ja mihin 
eivät paukut riitä.

– Tarvitsisin työn, jota voisin tehdä 
omassa rauhassa, omaan tahtiin ja 
joka olisi omassa hallinnassani – eli siis 
täysin erilaisen kuin mitä aiempi työni 
oli. Muutoin olen elämääni nyt tyyty-
väinen: ainoastaan työ ja sen tuoma 
sisältö ja taloudellinen turva puuttuvat. 
Mutta minulla on ystäviä, ihana asunto, 
minulla on auto ja minulla on musiikkini. 

Musiikista voimaa

Musiikki on Sannalle erityisen tärkeää. 

teeMANA UUSIA tUULIA 

tan, että itkin päivittäin vaikka kuinka 
kauan. 

Myös sisko sai kolarissa aivovam-
man, joka oli astetta vakavampi kuin 
Sannan vamma, joten alkutilannekin 
siskolla oli paljon akuutimpi. Isän fyy-
siset vammat olivat lievimpiä. Hän oli 
tajuissaan, kun ambulanssi tuli paikalle, 
eikä hän joutunut olemaan sairaalassa-
kaan kuin viikon verran. Sen sijaan isän 
vauriot näkyivät psyykkisellä puolella.

– Isäni alkoholisoitui. Siihen aikaan 
ei ainakaan keskikokoisessa eteläpoh-
jalaiskunnassa lastensuojelukaan puut-
tunut asiaan. Kolarissa mukana ollut 
sisareni oli minua kuusi vuotta ja toinen 
sisareni seitsemän vuotta vanhempi, jo-
ten jouduin asumaan pitkään isän kans-
sa kahden. Isä ei ilmeisesti osannut 
antaa itselleen anteeksi onnettomuutta, 
ei osannut myöntää, että syy ei ollut hä-
nen. Muistan, että 13-vuotiaana päätin 
vakaasti, että heti, kun peruskoulu on 
ohi, muutan pois lapsuudenkodistani. 
Niin myös tein, peruskoulun päästöto-
distuksen saatuani pakkasin kimpsuni 
ja kampsuni ja muutin Vaasaan.

Ponnistellen läpi opintien 

Koska Sanna vammautui niin nuorena, 
ei hänellä ollut varsinaista vertailu-
kohtaa siihen, minkälaiseksi hänen 
elämänsä olisi muodostunut ilman 
onnettomuutta.

– Jouduin ponnistella koulussa heti 
alusta asti suuresti. Muistin kanssa oli 
ongelmia, joten pärjätäkseni lukuaineis-
sa jouduin istumaan jatkuvasti nenä 
kiinni kirjoissa. Kun joskus yritin kertoa, 
että minua ahdistaa tämä jatkuva 
pänttääminen, todettiin minulle vain, 
että hyvinhän sulla menee – ja niinhän 
minulla sen kaiken lukemisen ansiosta 
menikin. Vasta myöhemmin ymmärsin, 
että ”normaali” koululainen ei joudu 
käyttämään kaikkea aikaansa opiske-
luun vain pärjätäkseen lukuaineissa.

Peruskoulun jälkeen Sanna pääsi 
opiskelemaan hotelli- ja ravintola-alaa, 
mutta huomasi pian, ettei se sovi 
hänelle. Sen jälkeen hän kävi Vaasassa 
kauppaopiston ja joutui sielläkin panos-
tamaan muita enemmän. Hän itsekin 
välillä epäili olevansa jotenkin outo, 
kun oppimiseen vaadittiin niin paljon. 
Vasta aikuisena, kun hän on osannut 
etsiä tietoa, on hän ymmärtänyt aivo-
vamman jälkitilan mukanaan tuomat 
haasteet; tajunnut, että hän ei ole 
laiska tai tyhmä, vaan muistiongelmat 

Sanna Vaasan  
toimintaryhmän  
kokoontu- 
misessa.
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– Minulla on yksi veli ja neljä sisarta. 
Perheyhteisömme on aina ollut tiivis. 
Sisaruksistani kolme oli terveydenhuol-
toalalla, joten sen innostamana päätin 
itsekin kouluttautua samalle alalle. 
Lisäpontta toi se, että työllisyysnäky-
mät olivat hyvät, kertoo eero Saasta-
moinen. 

Eero valmistui ensiksi sairaanhoita-
jaksi, sitten erikoissairaanhoitajaksi ja 
lopuksi vielä terveystieteiden kandidaa-
tiksi Oulun yliopistosta.

– Työskentelin erikoissairaanhoita-
jana sisätautien kirurgisella osastolla 
kymmenen vuotta. Sitten minulta 
kysyttiin, että kiinnostaisiko minua uusi, 
vielä aiempaakin haastavampi työ. 
Näin lähdin mukaan lääketutkimuksen 
maailmaan. 

Työkenttään kuului muun muassa 
diabetes-, kolesteroli- ja rokotetutki-
muksia. 

– Työni oli itsenäistä, vaativaa ja 
erittäin mielenkiintoista. 

Nyt Eero on työkyvyttömyyseläk-
keellä, mutta sinne häntä ei vienyt 
aivovamma, vaan aivan muu vaiva.

– Minulle tuli välilevyn prolapsia ja 
selkääni leikattiin useaan otteeseen. 
Lopulta kipujani saatiin hoidettua vain 
asentamalla vatsaontelooni kipupump-
pu. Kipupumppu toimii niin, että sen 

Puhtia 
puutarhasta

keski-Suomesta kotoisin oleva eero  
Saastamoinen opiskeli ensiammatikseen 
puutarhurin tutkinnon. kuutisen vuotta  
kului kasvien parissa, jonka jälkeen ter-
veysongelmat pakottivat alanvaihdokseen. 
tuolloin elämä vei eeron Ouluun kouluun.
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lähettämä sähköimpulssi hoitaa kipua 
sotkemalla kipuaistimuksen. Se ei siis 
annostele mitään lääkettä. Kipupump-
pu pitää vaihtaa leikkauksella uuteen 
viiden, kuuden vuoden välein.

Eero koetti jatkaa työelämässä, ja 
hänelle kokeiltiin ensiksi 70-prosenttis-
ta, sitten 60- ja lopulta 50-pronsenttista 
työaikaa, mutta terveys ei valitettavasti 
sallinut työskentelyä.

– Jäin työkyvyttömyyseläkkeel-
le – hetkinen, nyt täytyy miettiä, kun 
nykyään nuo muistiongelmat ovat niin 
tavallisia – seitsemän vuotta sitten. Ha-
lusin tuolloin irtioton elämääni ja muutin 
Espanjan Andaluciaan pariksi vuodeksi. 

Parin vuoden kuluttua mies pa-
lasi Ouluun. Vuonna 2015 hän päätti 
myydä Oulusta asunto-osakkeensa ja 
muuttaa Rovaniemelle omakotitaloon. 
Tästä alkaa aivovammaan johtava 
tarina.

Varastontyhjennys  
koitui kohtaloksi 

– Olin toukokuussa 2015 tyhjentä-
mässä asunto-osakkeeni varastoja. 
Tyhjennettävänä oli sekä häkkivarasto 
että toinen, johon johti teräsovi. Meitä 
oli isompi porukka talkoohommissa. 
Teräsovella suljetun varaston ovi oli niin 
tiukassa, että kukaan ei saanut sitä 
auki. Tartuin kahvasta reippaasti kiinni, 
otin kunnon jalkaotteen, rynkytin ovea 
ja vetäisin kahvasta. Ovi kyllä aukesi, 
mutta samalla se kimposi kierresara-
noiltaan irti ja kaatui päälleni. Kahvan 
päällä oli 10 senttiä pitkä lukitustappi, 
joka iskeytyi suoraan otsaani vasem-
malle puolelle. Kaaduin ja jäin oven ja 
betonilattian väliin. Tajuhan siinä meni 
kankaalle. Seuraava havainto oli, että 

kaverit herättelivät ja kyselivät, olenko 
hengissä. Verta tuli valtavan paljon, 
kaverini ovat kertoneet, että näky oli 
katastrofaalinen ja vaikutti kuin kalloni 
olisi ollut halki. 

Eero muistaa, että hän katsoi peilis-
tä ja näki päässään sekä reiän että sen 
ympärille nousseen valtavan patin. Sa-
massa talossa asui tuttu perushoitaja, 
joka puhdisti haavan ja totesi, että reikä 
on niin pieni, ettei sitä ommella, mutta 
koska tälliin liittyi tajuttomuus, kan-
nattaa ensiavussa joka tapauksessa 
käydä. Välitön lääkärikäynti jäi kuitenkin 
väliin, sillä oletettavasti iskun kovuuden 
vuoksi ei Eero itse sisäistänyt tapauk-
sen vakavuutta.

– Kolmen, neljän vuorokauden 
kuluttua alkoi tulla kovia oireita. Minua 
huimasi, päätäni särki, voin pahoin, en 
muistanut sanoja ja tuttavat kertoivat, 
että puhuin ihan sekavia. Vasta silloin 
alkoivat hälytyskellot soida itsellänikin ja 
lähdin lääkäriin.

Eerolla kävi hyvä tuuri, sillä hänet 
otti vastaan pään vammoihin erikoistu-
nut lääkäri. Hän teki erilaisia testejä ja 
tutki neurologisen statuksen. Lopputu-
lemana oli päätös toimittaa Eero pikai-
sesti Oulun yliopistolliseen sairaalaan. 

– Pääsin välittömästi monenlaisiin 
tutkimuksiin. Magneettikuvausta ei voitu 
heti tehdä, sillä minuun asennettu kipu-
pumppu häiritsi sitä. Muita kuvantami-
sia tehtiin kyllä heti ja magneettikuvakin 
saatiin otettua sitten myöhemmin. 

Oireet jatkuivat useamman vuoro-
kauden ja vielä kotiuttamisen jälkeen-
kin, joskin pikkuhiljaa ne lievenivät. 
Erityisen voimakkaina oireet pysyivät 
viikon verran. Kuvantamisessa ei to-
dettu aivoverenvuotoja, mutta turvotus 
oli valtava ja diagnoosina oli aivoruhje. 

Ajokieltoa tuli pariksi kuukaudeksi, sillä 
hän itse kertoi lääkärille näkökenttä-
puutoksistaan ja liikenteessä sattuneis-
ta vähältä piti -tilanteista. 

Aivovammapolilta ja  
kuntoutuksesta elämän eväitä 

– Muutaman viikon kuluttua sain kutsun 
aivovammapoliklinikalle. Kävin siellä 4 
– 5 kertaa. Paikalla oli neuropsykologi, 
sairaanhoitaja, neurokirurgi ja jos mitä. 
Siellä tehtiin haastatteluja, kokeita ja 
neurologista statustani selvitettiin. Tut-
kimuksissa piti piirrellä viivoja, kasata 
palikoita ja kertoa tarinoita – sama tari-
na yhä uudelleen ja uudelleen. Aivoku-
dokseni vaurio oli kuitenkin niin iso, että 
ensimmäisillä kerroilla testini menivät 
kuinka sattuu, kuuleman mukaan 
koulutustasooni ja aiempiin työtehtäviini 
peilattuna jopa erittäin huonosti. Niinpä 
jouduin seurantakäynnille vielä parin 
kuukauden kuluttua, jolloin tutkimustu-
loksenikin olivat jo paremmat. 

Toipuminen jatkui. Tämän vuoden 
keväällä hän sai uuden kutsun aivo-
vammapolille uusiin testeihin. Toipu-
minen oli taas onneksi edennyt. Hän 
myös pääsi kuntoutukseen Rokualle 
aivovammapoliklinikan kuntoutusohjaa-
jan suosituksesta.

– Kuntotuksessa tärkeää oli sieltä 
saadut eväät elämään. Monipuoliseen 
kuntoutukseen sisältyi erilaisia luentoja, 
kevyttä liikuntaa altaassa ja kunto-
salilla, ravitsemusneuvontaa, ohjeita 
arjessa selviytymiseen sekä tietoa siitä, 
miten aivovamman jälkitila voi elämään 
vaikuttaa. Yhtä tärkeää, ellei jopa tär-
keintä, oli  vertaistuki. Oli hienoa tavata 
saman kohtalon kokeneita ja jakaa 
ajatuksia. Toinen kuntoutusjakso on 
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vuorossa lokakuun loppupuolella.
Aivovammapoliklinikan kautta 

järjestyi myös toimintaterapia. Toiminta-
terapeutti kävi Eeron kotona kartoitta-
massa siellä selviytymistä. Lisäksi Eero 
kävi vastaanotolla Lapin keskussairaa-
lassa tekemässä erilaisia kognitiivisia 
testejä.

– Toimintaterapia oli hyvä kokonai-
suudessaan, mutta jäin kaipaamaan 
vielä lisäjaksoa. 

Eero uskoo, että hänen koulutuk-
sensa ja se, että hän toimi vaativassa 
ammatissa, edesauttoi nopean oiretie-
dostuksen heräämistä. Hän ymmärsi 
lähes heti, että nyt elämä on muuttu-
nut. Hän kertoo hakeneensa varsin 
varhaisessa vaiheessa tietoa netistä, 
hankkineensa Aivoitus-lehtiä luettavak-
seen ja tutustuneensa yhdistystoimin-
nan tarjontaan. 

– Lähipiirikin näki välittömästi, että 
jotakin on sattunut. Vaikka näytän 
aivan samalta kuin aiemmin, en ole 
kuitenkaan ihan sama ihminen. Se, että 
lähipiirikin asian ymmärsi ja hyväksyi, 
tuki myös omaa ymmärrystä. Tämä 
toipuminen on pitkä stoori ja se jatkuu 
edelleen. Esimerkiksi mieletön väsymys 
on aivan uutta. Varsinkin alkuvaiheessa 
uupumus oli jotakin aivan tajutonta. 
Nykyäänkin joudun ottamaan vajaan 
tunnin päikkäreitä. Päiväunet olivat 
aiemmassa elämässäni itselleni täysin 
vieras ajatus. Lisäksi suuni kuivuu ja 
muistin kanssa on ongelmia. 

Puutarhanhoito kuntouttaa 

Mutta parasta aivovammakuntoutusta 
on arki, ja arjessa kasvit ja puutarha. 

– Puutarhurihan oli ensimmäi-
nen ammattini ja rakkaus kasveihin 
ja kukkiin on kulkenut mukanani läpi 

elämän. Ellei minulla ole ollut pihaa, on 
sisätiloista löytynyt varsinainen viidak-
ko, tai sitten pihan lisäksi – niin kuin 
nyt täälläkin tuolla olohuoneessa ja 
makuuhuoneessa, Eero toteaa viitaten 
Rovaniemen-kodissaan kasvavien 
kukkien runsaslukuiseen rehevyyteen. 

Eero kuvailee, että syksyn koitta-
essa lehtikaktukset alkavat kukkia. 
Kiinanruusu on juuri availemassa val-
tavan isoa kukkaansa. Omakotitalon 
pihamaa on myös täynnä perinne-
kasveja ja uusia tulokkaita. Hyvin 
hoidetun puutarhan lisäksi takapihan 
jälkeen aukeaa kukkaniitty, sillä se 
houkuttelee perhosia.

– Puutarhatyö on semmoista 
hyvää terapiaa ja mitä parhainta 
aivovammakuntoutusta. Ja sitä ovat 
myös kaikki muutkin ulkotyöt. 

Kukkien ja muiden viherkasvien 
kanssa puuhailu on myös auttanut 
pitkäjännitteisyyden ylläpitoon ja 
aloitekyvyn haasteisiin.

– Silloin, kun tämä tapaturma 
tuli, tapahtui luonteellenikin jotakin. 
Olen aina ollut viilipytty, mutta nyt 
pitkäjännitteisyyteeni tuli haasteita. Ei 
minulta pinna pala, mutta en oikein 
jaksa keskittyä mihinkään. Esimerkiksi 
kirjan lukeminen jää pariin sivuun – jos 
nyt ylipäätään saan aikaiseksi kirjaan 
tarttua. Keskittymiskykyni on aika mer-
kittävästi kärsinyt. Minun pitää saada 
olla rauhassa ja keskittyä, jotta saan 
mitään aikaiseksi. Tähänkin terapiakei-
nona on puutarhanhoito. Toinen päiviä-
ni rytmittävä asia on yorkshirenterrierini 
Moritz, jonka kanssa puuhaillessa oppii 
paljon. 

Sisäkasvien ja puutarhan parissa 
riittää puuhasteltavaa ympäri vuoden.

– Puutarhanhoidossa parasta on 
kasvun ihmeen näkeminen. Näkee, 

että miten itse istuttamistaan 
ihan pienistä pistokkaista kasvaa huo-
lellisen hoidon kanssa valtavan suuria 
kasveja ja kukkia. Se on se palkinto. 
Eri kukat kukkivat eri vuodenaikoihin. 
Lehtikaktukset ja tuoksulehtikaktukset 
aloittelevat kukintaansa nyt ja kukkivat 
upeasti talveen saakka, Jeesuksen 
kärsimyskukka kukki kesällä näyttävine 
lautasenkokoisine kukkineen. Kasvien 
elämän kiertokulkua, kasvua ja kukki-
mista on kiva seurata ympäri vuoden. 
Ja kun niitä on paljon erilaisia, riittää 
siinä puuhaa koko vuodeksi.  

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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Rigon ym. (2017) tutkivat kahden eri 
ryhmäterapian vaikutusta yhdeksällä 
vaikeasti aivovammautuneella hen-
kilöllä. Tulosten mukaan sekä itsetie-
dostaminen että neuropsykologinen 
toiminnallisuus paranivat merkittä-
västi molemmissa ryhmäterapioissa. 
Molemmat ryhmäterapiat vaikuttavat 
parantavan impulsiivisuutta ja emotio-
naalisia toimintahäiriöitä sekä kognitii-
visia oireita. Erityisesti tarkkaavaisuus 
ja toiminnanohjaus paranivat. Myös 
vammautuneiden sekä lyhyt- ja pitkä-
aikainen muisti että kielelliset häiriöt ja 
looginen päättely paranivat. Kirjoittajien 
mukaan ryhmätyöskentely ja ryhmältä 
saatu palaute voi johtaa parannuksiin 
sekä henkilön itsekontrollissa että oirei-
den ja kykyjen tiedostuksessa.

 
Weinsteinin ym. (2017) tutkimuksessa 
kymmenen henkilöä, joilla oli suljettu 
aivovamma osallistui 12 viikon aerobi-
seen kunto-ohjelmaan. Vammautunei-
den mielialassa havaittiin merkittävää 
niin pitkä- kuin lyhytaikaistakin kohene-
mista kunto-ohjelman jälkeen. Mielialan 
koheneminen alkoi jo neljän viikon jäl-
keen, mutta suurimmillaan se oli koko 
12 viikon ohjelman päätyttyä.

 
Johansson ym. (2017) tutkivat me-
tyylifenidaatin pitkäaikaista (3+6 kk) 
vaikutusta mentaaliseen väsyvyyteen, 
lievän tai keskivaikean aivovamman 
saaneilla 30 henkilöllä. Lähtötilantee-
seen nähden vammautuneiden men-
taalinen väsyvyys, depressio, ahdistus 
sekä kognitiivinen prosessointinopeus, 
tarkkaavaisuus ja työmuisti paranivat 
merkittävästi. Sydämensyke nousi 
merkittävästi, kun taas verenpaine ei 
muuttunut. Tutkijat ehdottavat metyy-
lifenidaattia yhdeksi hoitomahdollisuu-
deksi aivovamman jälkeiseen pitkäai-
kaiseen mentaaliseen väsyvyyteen ja 
kognitiiviseen vajaatoimintaan.

 
Wang ym. (2017) tutkivat kantasolu-
hoidon vaikutusta kymmenellä vaikean 
aivovamman saaneella henkilöllä. 
Tutkittavat saivat ruiskeina neuraalisten 
kantasolujen kaltaisia soluja, minkä 
jälkeen heidän tilaansa arvioitiin erilaisin 
mittauksin. Tulokset viittaavat siihen, 
että enemmistö vammautuneista koki 
neurologisten toimintojen parantumista 

sekä, että neuraalisten kantasolujen 
kaltaisten solujen istuttaminen henki-
löön on käyttökelpoinen ja turvallinen 
hoitomuoto postakuutissa vaikeassa 
aivovammassa.

 
De La Peña ym. (2015) puolestaan to-
teavat nojautuen muissa neurologisissa 
häiriöissä tehdyistä kantasolututkimuk-
sista saatuihin tuloksiin, että kantaso-
luhoitoa voidaan pitää vaihtoehtona 
myös aivovammautuneiden hoidossa. 
Hoidolliset mahdollisuudet pysyvät 
rajoittuneina aivovammautuneilla, 
jotka ohjataan ilman kantasoluhoitoa 
kuntoutukseen tai kokeellisiin hoitoi-
hin. Aiemmat tutkimukset kuitenkin 
viittaavat täydentävien lääkehoitojen 
tarpeellisuuteen, jotta hoidollinen hyöty 
kasvaa. Yksittäisten hoitomuotojen 
rajoitukset voidaan ylittää yhdistämällä 
eri hoitomuotoja.  

 
ahl ym. (2017) tutkivat beetasalpaa-
jien käyttöä vaikean aivovamman 
saaneiden henkilöiden hoidossa. 362 
vammautuneella ja 76 verrokilla teh-
dyssä tutkimuksessa 21% potilaista sai 
beetasalpaajia sairaalaan saavuttuaan. 
Beetasalpaajia saaneiden potilaiden 
sairaalajakson pituus oli lyhyempi kuin 
niitä saamattomien. Beetasalpaajia 
saamattomilla verrokeilla riski heikkoon 
pitkäaikaiseen toiminnalliseen selviä-
miseen oli kaksinkertainen. Tulokset 
viittaavat siihen, että beetasalpaajien 
käyttö vaikeasti aivovammautuneilla 
potilailla parantaa heidän toiminnalista 
selviytymistään.

 
Science daily (2017) uutisoi tutkimuk-
sesta, jossa 65 yliopistourheilijan aivot 
kuvattiin ennen pelikautta. 23 urheilijaa 
edusti lajeja, joissa oli rutiinisti ruu-
miinkontaktia, 22 edusti lajeja, joissa 
kontakti oli sallittua, mutta ei oleellinen 
osa lajia, ja 20 edusti kontaktittomia 
lajeja. Kahta kontaktiryhmää edustavilla 
urheilijoilla oli tyypillisesti aivovaurioihin 
yhdistettäviä eroavuuksia aivojen ra-
kenteessa, toiminnassa ja kemiallisissa 
merkkiaineissa. Eroavuuksia oli aivojen 
valkeassa aineessa sekä aivojen eri 
osia yhdistävissä säikeissä. Kontak-
tilajien edustajien aivoissa oli myös 
merkkejä vähentyneestä viestinnästä 
aivojen eri osien välillä ja vähentynyttä 

toimintaa erityisesti näön ja motori-
sen toiminnan alueilla. Kontaktittomia 
lajeja edustavilla urheilijoilla ei havaittu 
vastaavia eroavuuksia. Havaitut eroa-
vuudet eivät kuitenkaan välttämättä 
aiheuta merkittävää heikentymistä 
päivittäisissä toiminnoissa: tutkimuksen 
urheilijat eivät raportoineet merkittävistä 
terveysongelmista ja olivat kaikki aktiivi-
sia opiskelija- ja yliopistourheilijoita.

Alzheimerin taudissa käytettävän 
lääkkeen: memantiinin, on todettu voi-
van auttaa myös aivovamman hoidossa. 
Julkaisuyhtiö Wiley (2017) uutisoi tutki-
muksesta, jossa mitattiin memantiinin 
vaikutusta mm. neuroneissa esiintyvän 
neuronispesifisen enolaasin (NSE) 
määrään veressä ja Glasgow’n kooma-
asteikon (GCS) pisteitä keskivaikean 
aivovamman saaneilla potilalla. Meman-
tiinia saaneilla potilalla oli merkittävästi 
vähentyneet NSE-arvot tutkimuksen 
seitsemänteen päivään mennessä ja 
heidän GCS-pisteensä paranivat tutki-
muksen kolmanteen päivään mennessä.

Teksti: Annamaria Marttila 
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Tasapainoa
tanssista 
Oli äärimmäisen huono ajokeli, ja 
sen vuoksi elina manninen menetti 
autonsa hallinnan. Ajoneuvo kierähti 80 
kilometrin vauhdissa ympäri ja törmäsi 
perä edellä samaa vauhtia tulleeseen 
bussiin. Bussikuski kertoi myöhemmin, 
ettei hän ehtinyt tehdä mitään välttääk-
seen törmäyksen. Elina kertoo, että 
ensimmäinen muistikuva onnettomuus-
paikalta on, kun ensihoitajat tulivat 
laittamaan hänelle tukikauluksen. Sen 
lisäksi hän muistaa vain pieniä hetkiä 
ambulanssimatkasta ja päivystyksessä 
oloajaltaan. 

– Muistan huonovointisuuden ja 
sen, että pääni oli tosi kipeä, mutta 
en oikein osannut paikallistaa kipua. 
Muistan alkuvaiheesta vain joitakin 
tämänlaisia pieniä pilkahduksia. Minulla 
diagnosoitiin kallonmurtuma takarai-
volla ja subduraalivuoto otsalohkossa. 
Neurokirurgi totesi, että onneksi kalloni 
murtui, sillä sen vuoksi aivopaineeni ei 
noussut, enkä saanut sisäisiä veren-
vuotoja. Niitäkin alussa epäiltiin, mutta 
ne saatiin tutkimuksella suljettua luotet-
tavasti pois.

Sairaala-aika ei venynyt kovin 
pitkäksi. 

– En osannut kyseenalaistaa 
jälkikäteen ajateltuna nopeaa kotiutus-
tani, sillä olin vielä sen verran toisaalta 
shokissa ja toisaalta kiitollinen siitä, että 
olin ylipäätään hengissä. Menin sairaa-
lasta toipumaan vanhemmilleni. Olen 
eronnut, joten lapseni olivat toipumi-
seni alkumetreillä isällään. Välit entisen 
mieheni kanssa ovat hyvät, joten tiesin, 
että lapsiemme hoitoasiat ovat kunnos-
sa ensimmäiset kaksi viikkoa. 

Alussa arkea vaikeutti päävamman 
lisäksi erityisesti niskavamma, mutta 
siihen ei sairaalavaiheessa kiinnitetty 
huomiota. Pian Elinan niska kipeytyi 
niin, ettei hän kyennet kääntämään 

päätään lainkaan. Tuska niskassa alkoi 
yltyä heti kotiuttamisen jälkeen ja pian 
Elina soittikin lääkärille, ettei hän pärjää 
kipujen kanssa. Lääkitystä lisättiin, 
mutta siitä huolimatta tila meni koko 
ajan huonommaksi. Tammikuun puoli-
välin jälkeen hän pääsi vakuutusyhtiön 
kustantamana yksityisvastaanotolle, 
jossa niska kuvattiin, niskanretkah-
dusvamma diagnosoitiin ja kuntoutus 
aloitettiin.

– Vamma on yläniskassa hankalal-
la alueella. Se ei ole vieläkään täysin 
kunnossa ja tuo arkeeni edelleen 
haasteita, vaikka kuntoutus jatkuu 
edelleen. Säännöllinen fysioterapia 

on ollut todella tärkeää niskavamman 
hoidossa, jotta kipuoireet saadaan 
pysymään hallinnassa ja jännitysoireilu 
helpottumaan. Niskakipu on kallon-
pohjan alueella ja välillä niin hankala, 
ettei päätä kestä laskea edes tyynylle. 
Nukkumisasennon säätäminen tyynyjen 
avulla on todella tärkeää, jotta niskan 
saisi rentoutumaan levossa ja saisin 
nukuttua.

Oireet korostuivat arjessa 

Onnettomuuden jäljiltä Elinalla on 
jatkuvaa pää- ja niskakipua ja lisäksi 
lihasjännityksen vuoksi vasen käsi 
tuppaa puutumaan.

– Käteni on välillä niin jähmeä, että 
tavarat putoilevat ja lihasvoima on 
heikentynyt. Fyysisesti raskaammat 
kotityöt hankaloittavat oireitani, vaikka 
niskaa ja hermokiristyksen vuoksi myös 
kättäni jumpataankin ahkerasti fysio-
terapeutin ohjauksessa. Lisäksi teen 
fysioterapeuttien ohjaamia harjoitteita 
säännöllisesti kotona.

Fyysisten oireiden lisäksi onnet-
tomuus jätti jälkeensä muitakin arkea 
hankaloittavia asioita.

– Heti vammautumisestani alkaen 
minulle tuli vaikeuksia pysyä aikatau-
luissa. Myös asioihin tarttumisessa on 
haasteita ja kun alan tehdä jotain, sen 
keskeyttäminen on vaikeaa. Esimerkiksi 
vaikka tiedän, että minulla olisi kiire, 
saatan jämähtää tekemään jotain asiaa, 
jonka oikeasti ehtisin tehdä myöhem-
minkin. Tämän vuoksi on haastavaa 
ehtiä esimerkiksi lääkäriin ajoissa.

Elinan on täytynyt opetella elämään 
näiden arkea haastavien oireiden kans-
sa. Puhelimessa täytyy olla hälytyksiä 
tasaisin väliajoin, jotta hän pysyy aika-
taulussa ihan arkisissakin asioissa. Ja 
jos hän ei pane asioita ylös kalenteriin, 

teeMANA UUSIA tUULIA 

elina Manninen joutui joulu-
kuussa 2015 autokolariin.  
-en muista kolaria tapahtumana 
lainkaan, vaikka ilmeisesti en 
ollutkaan välittömästi tajuton. 

koska aikatauluissa pysyminen ja ajan 
hahmottaminen ovat elina Manniselle 
haastavia, kellottaa hän kaikki rutiininsa 
kännykän muistutusten avulla. – Oli pakko 
keksiä keino, että selviän arjen pienistä – 
ja niistä isommistakin – askareista.
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ne helposti unohtuvat.
– Oli muuten hyvä, että panit vielä 

tänään iltapäivästä viestiä tästä meidän 
tapaamisesta, sillä muuten olisin unoh-
tanut sen ihan totaalisesti – huolimatta 
aiemmasta aktiivisesti sähköposti-
viestittelystämme – ja lähtenyt töistä 
suoraan kotiin. 

Elina Manninen työskentelee 
sairaanhoitajana lastenkirurgian ja 
gastroenterologian poliklinikalla. Työ-
aika on räätälöity hänelle sopivaksi. 
Kuntoutuminen on vielä kesken, joten 
tällä hetkellä hän työskentelee kolmena 
päivänä viikossa. Tavoitteena on työ-
ajan lisääminen pikkuhiljaa ensivuoden 
alusta alkaen.

Ensimmäisen kevään hän oli saira-
uslomalla ja silloin hänen äitinsä huo-
lehti arjen pyörittämisestä ollen alkuun 
apuna oikeastaan kaikessa. Alussa 
Elina oli kovin kipeä, eikä jaksanut olla 
pystyasennossa. Hänen äitinsä huolehti 
ruuanlaitosta, siivoamisesta ja lasten 
kuljettamisesta sekä kauppa-asioiden 
hoitamisesta. Siinä vaiheessa, kun työ-
hön paluu tuli ajankohtaiseksi ja arkea 
piti alkaa pyörittää täysipäiväisesti itse, 
hän käsitti, miten haastavia aivovam-
man mukanaan tuomat toiminnalliset 
oireet olivat. Erityisesti ajanhallinnan 
kanssa oli paljon vaikeuksia. Hän ku-

vailee, että ajanhallinnan haasteet ko-
rostuvat erityisesti aamuisin, kun pitäisi 
nopeasti saada monta asiaa tehtyä. 
Hän saikin maksullista lapsiperheiden 
kotiapua ja siivousapua, joista oli suurta 
hyötyä arjessa selviytymisessä. Kiitosta 
saavat myös läheiset, erityisesti Elinan 
äiti, joiden ansiosta yksinhuoltajan ja 
aivovamman jälkitilasta toipuvan Elinan 
arki ei tule haasteista huolimatta liian 
raskaaksi.  

– Tavoitteena on, että toivun niin 
hyvin, että pystyisin jonakin päivänä 
palaamaan kokoaikatyöhön. Neurolo-
gini on suositellut osa-aikatyötä ainakin 
loppuvuodeksi. 

Henkireikänä tanssi 

Elina oli aloittanut tanssiharrastuksen 
vammautumista edeltävänä kesänä.

– Se oli juoksun lisäksi rakkain 
harrastukseni, ihana henkireikä ja kaik-
kinensa upea juttu. Onnettomuuden 
jälkeen en sitten kyennyt juoksemaan 
enkä tanssimaan.

Vuosi sitten kesällä hän ajatteli, että 
mitä jos kuitenkin kokeilisi tanssimista 
jälleen, kun tarjolla oli ilmaisia tanssita-
pahtumia. 

– Ajattelin, että ehkä joku rauhal-
linen kappale sujuisi ja uskaltauduin 
kokeilemaan yhtä tanssia. Mutta eihän 
siitä mitään tullut. Tasapainoni horjui, 
pää tuli todella kipeäksi ja aloin voida 
pahoin. Fiilikseni oli matalalla ja harmit-
telin, että eihän tästä mitään tule.

Elina ei kuitenkaan antanut periksi, 
sillä hän tiesi tanssin olevan paitsi hy-

vää kuntoutusta erityisesti tasapainolle, 
myös itselleen mieluisa laji.

– Ensiksi sujui west coast swing 
hitaaseen rytmiin. Syksyllä uskalsin 
kokeilla rauhallisia lavatansseja. Vaikka 
vointini on pikkuhiljaa parantunut, 
eivät mitkään hyppivät tanssit onnistu 
vieläkään. Myös otteessa tanssiminen 
on haastavaa, sillä niskajännitys ja 
käsioireet provosoituvat käsien ollessa 
ylhäällä. 

Nyt tanssi sujuu Elinalta jo kohta-
laisesti ja tasapainokin on parantunut, 
vaikka sen haasteet tulevat edelleen 
esiin erityisesti pyörähdysliikkeiden 
jälkeen, jolloin askeleet tuppaavat me-
nemään vinoon.

– Vieläkin tuplapyörähdykset ovat 
vaikeita kumartavien liikkeiden, kuten 
käden alta menon, ohella. Niistä tulee 
huono olo. Myös taakse päin taivutta-
minen on todella vaikeaa.

Mutta tanssiliikkeiden tuomista 
haasteista huolimatta Elina kokee tans-
sin mainioksi kuntoutumistavaksi. 

– Tanssi on ollut tosi ihana ja kun-
touttava harrastus. Erityisen voimaan-
nuttavaa on huomata, että pystyn kerta 
kerralta enemmän ja enemmän. Tanssi 
onkin ainoa liikuntamuoto, johon tässä 
vaiheessa kykenen, sillä juokseminen ei 
onnistu, eikä pyöräilykään kovin hyvin 
tärinän vuoksi. Mutta tanssilattialla on 
minun henkireikäni! 

Ja niinkin pääsi käymään, että 
tanssiharrastuksen parista löytyi uusi 
miesystävä!

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

teeMANA UUSIA tUULIA 

elina toivoo, että erityisesti alkuvaiheessa vammautuneelle 
sovittaisiin rutiininomaisesti sosiaalityöntekijän tapaaminen, 
jossa voitaisiin kartoittaa vammautuneen elämäntilanne ja 
katsoa, tarvitseeko vammautunut apua arjessa. – kun on 
jatkuvat kivut ja voimakas väsymys on todella raskasta joutua 
itse selvittämään mistä voisi saada apua. koska aivovamma 
aiheuttaa monenlaisia haasteita, tarvitaan arkeen palaamiseen 
konkreettista tukea.
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– Siitä, mitä minulle tapahtui; siitä, mikä 
muutti elämäni, tuli elokuun 14. päivänä 
kuluneeksi 27 vuotta. 

Jonna malmberg ajoi mopolla 
Tampereen Itsenäisyydenkadulla, kun 
auto tuli risteyksessä päälle.

– Aivojani tai kaularankaani ei kuvat-
tu heti aluksi, sillä kasvoni olivat lähes 
täysin tuhoutuneet luiden murruttua. 
Esimerkiksi nenä oli käytännössä 
poissa ja se jouduttiin rakentamaan 
uudelleen. Kasvojen tuhon vuoksi 
kuvantamisessa ja hoidoissa keskityt-
tiin kasvoihini. Ulkonäköni muuttui niin 
paljon, että välillä peilistä katsoessani 
ihmettelin, että katsooko takaisin enää 
lainkaan sama ihminen.

Jonna kuvailee, että uuteen ulkonä-
köön tottumisen lisäksi piti tottua myös 
muuttuneeseen persoonallisuuteen.

– Oireeni alkoivat heti onnettomuu-
den jälkeen. Yhdeksäs luokka olisi 
alkanut muutaman päivän kuluttua. En 
päässyt aloittamaan syyslukukautta 
samaan aikaan kuin muut ja kun pääsin 
kouluun, ei siitä tullut mitään. Sain itku-
kohtauksia, en voinut keskittyä, hälinä 
häiritsi minua, sain kotona raivareita ja 
vetäydyin kaikesta. Jälkikäteen ajatellen 
nämä olivat tyypillisiä aivovamman mu-
kanaan tuomia muutoksia, mutta silloin 
niistä ei kukaan osannut kertoa äidille. 
Hän vain ihmetteli, että miten asioihin 
pitäisi suhtautua, miten pitäisi toimia.

Lopulta Jonna suoritti ysiluokan 
tenttimällä. Osasyynä siihen oli myös 
plastiikkakirurgiset leikkaukset, joita 
jouduttiin tekemään useita. Pelkästään 
siihen, että nenä saatiin teknisesti toi-
mimaan, meni useampi vuosi.

– Puolentoistavuoden kuluttua 
plastiikkakirurgini alkoi huolestua, kun 
minulla ei vieläkään tuntuneet asiat lut-
viutuneen. Sain lähetteen nuorisopsy-
kiatrialle tutkimuksiin. Siellä päädyttiin 
diagnoosiin, jonka mukaan minulla 
oli masennus ja post-traumaattinen 
stressihäiriö. Sen jälkeen kaikki alkoikin 
mennä täysin pieleen.

Nuorisopsykiatrialla ei kirjattu mitään 
onnettomuudesta tai sen aiheuttamista 

Muistille ja keskittymiskyvylle 
apua agilitysta

Jonna Malmberg oli superaktiivinen nuori. Musikaalisella 
naisenalulla oli bändejä pelimannikokoonpanosta 

punk-pumppuun, joiden lisäksi hän harrasti teatteria. 
Musiikkiluokalla kontrabassolla soittamisensa aloittaneen 

nuoren naisen uusin instrumentti oli sähköbasso. Mutta 
sitten tapahtui onnettomuus, jonka myötä kaikki lopahti.

koiraharrastus auttaa kuntoutumaan aivovam-
masta. Jo pelkästään koiran silittely ja luonnossa 

kävely ovat terapeuttisia, mutta esimer-
kiksi agilityn ja koiratanssin 

avulla voi kuntouttaa 
muun muassa muistia, 

keskittymiskykyä, 
tasapainoa ja 

saada helpotusta 
univaikeuksiin. 
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fyysisistä vammoista. Siellä ei myös-
kään kiinnitetty huomiota siihen, että 
peruskoulu piti suorittaa tenttimällä, 
eikä varsinkaan syihin, miksi koulun-
käynti ei tavallisessa luokassa sujunut. 
Jonnaan lyötiin mielenterveyspotilaan 
leima.

– Sitä leimaa kannoin vuosikaudet. 
Yritin viedä kuvia onnettomuudestani 
ja tuoda esiin, että en usko oireitteni 
olevan mielen ongelmia, mutta turhaan. 
Kukaan ei edes halunnut puhua moi-
sesta mahdollisuudesta. 

Jonna pohtii, että elämä olisi lähte-
nyt sujumaan toisin, jos hän olisi heti 
saanut mielenterveysdiagnoosin sijaan 
aivovammadiagnoosin ja siihen oikean-
laista kuntoutusta.

– Äitini uskoi, että lääkärit tietävät 
kaiken ja vakuutusyhtiöön voi luottaa, 
joten hän ei lähtenyt asioita kyseen-
alaistamaan. Yritin peruskoulun jälkeen 
opiskella käsi- ja taideteollisessa, 
mutta siitä ei tullut mitään, vaan jouduin 
jättämään sen kesken. Tästä alkoikin 
sarja kesken jättämisiä. Olen yrittänyt 
olla kukkakauppias ja jos vaikka mitä, 
mutta kaikkeen on tullut stoppi. Aina 
on tullut hetki, jonka jälkeen en ole 
pystynyt enää. 

kohti oikeaa diagnoosia

90-luvun loppupuolella Jonna työsken-
teli kukkakauppiaana ja 2000-luvun 
alussa postinjakajana, jolloin hänen 
kätensä alkoi jatkuvasti puutua. 
Työterveyshuollossa oli hyvä fysiotera-
peutti, joka huomasi, että nyt on jotakin 
oikeasti vialla. Oireet kuitenkin pahe-
nivat vuonna 2013, jolloin käteen tuli 
halvausoireita. Tutkimuksessa huomat-
tiin juuriaukkoahtauma. Todettiin, että 
Jonna oli saanut retkahdusvamman, 
joka oli ajan myötä korjautunut itsek-
seen, mutta väärin. 

– Taas edessä oli tilanne, että jopa 
nämä oireet kuitattiin sillä, että minähän 
olin masennuspotilas. Olin kouluttautu-
nut hierojaksi, kun postinjakohommat 
eivät enää onnistuneet. Kivut lisään-
tyivät, sillä hermo oli puristuksissa. 
Ajattelin, että olen liki nelikymppinen, 
eikä elämäni voi jatkua enää näin. 

Jonna otti yhteyden potilasasia-
mieheen ja pääsi kaularangan MRI-
kuvaukseen.

– Sitten alkoikin kiireellinen toiminta. 
Vuonna 2014 TAYSin neurokirurgi pani 
minulle lähetteen aivovammapoliklini-
kalle, jolloin tilanteeni alkoi varmistua ja 

aueta. Itselleni heräsi ymmärrys, että 
mikä minulla on, mistä oireeni johtuvat 
ja minne minä kuulun. Olin miettinyt, 
että jos oikeasti olen mielenterveyspoti-
las, eikö 20 vuoden ”kallonkutistamisel-
la” olisi pitänyt jo edetä jonnekin, että 
kai terapioista olisi pitänyt jo jotakin 
hyötyä vaivoihini olla. 

Lopullinen aivovammadiagnoosi tuli 
tämän vuoden tammikuussa – liki 30 
vuotta onnettomuuden jälkeen. Diag-
noosi oli helpotus.

– Oli luonnollista, etten ollut saanut 
mielenterveyspuolelta apua jokapäiväi-
seen väsymykseeni, nukkumisongel-
miin, huonoon muistiini, keskittymison-
gelmiini ja fyysisiin kipuihini, sillä niillä oli 
elimellinen, eikä henkinen syy. Elämäni 
olisi varmasti ollut toisenlaista, jos mi-
nulle olisi heti onnettomuuden jälkeen 
tehty aivovammadiagnoosi mielenter-
veysdiagnoosin sijaan.

koiraharrastus  
piti kiinni elämässä 

Mutta vielä 90-luvulla diagnoosia ei 
tiedetty. Jonna häpesi ulkonäköään ja 
vaikeuksiaan tuottaa puhetta. Esi-
merkiksi englanti oli ollut hänelle aina 
helppoa ja mieluisaa, mutta enää hän 
ei meinannut osata muodostaa sanoja. 
Niinpä hän vetäytyi kaikesta. Lohtua 
tuolloin toi sekarotuinen koira.

– Näin vuonna 1996 agilitya. Agility 

rantautui Suomeen Isosta-Britanniasta 
80-luvun loppupuolella. Lajin juuret 
ovat hevospuolella, josta se muuntautui 
myös koirien kanssa harrastettavaksi 
lajiksi. Agilityn parissa pystyin rentou-
tumaan. 

Agility on koiran ja ohjaajan yhteis-
työnä toteutettu taitoratakilpailu, jossa 
koira ylittää erilaisia esteitä, pomppaa 
niiden läpi tai pujottelee lomitse. Osa 
esteistä muistuttaa esteratsastuskil-
pailuista tuttuja puomein varustettuja 
pystyesteitä, mutta toki koirien koossa, 
osa on renkaita, joiden läpi hypätään, 
osa tunneleita, joihin sujahdetaan ja 
osa keinulautoja, jotka ylitetään. 

– Agility oli kuntouttavaa. Sen 
kautta kehtasin ja uskaltauduin jälleen 
ihmisten ilmoille. Muistan ensimmäiset 
agilitykisani. Ajattelin, että miten keh-
taan mennä ihmisten katseiden eteen. 
Sitten tsemppasin ja ajattelin, että tämä 
on meidän juttu. Muistan sen huikean 
tunteen, joka minut valtasi ensimmäi-
sen kisan jälkeen. Siitä lähdin rakenta-
maan jälleen itseluottamustani.

Jonna kuvailee, että agilityharrastus 
on kuntouttanut itseluottamuksen lisäk-
si erityisesti muistia ja keskittymiskykyä 
sekä vähentänyt väsyvyyttä. 

– Kun sain nykyisen koirani Rop-
perin, en muistanut radan paristakym-
menestä esteestä kuin kymmenkunta. 
Agility haastaa muistia, sillä jokainen 
rata on erilainen. Esteet ovat erilaisia, 

Ropperi on villakoiran 
ja jackrusselinterrierein 
sekoitus. Hauva on niin 
innostunut agilitys-
ta, että ei meinannut 
malttaa harjoitushallille 
tultuaan käydä edes 
pikaisella pisulla ennen 
esteradalle ryntäämistä. 
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rahaa järjestämällä hyväntekeväisyys-
tapahtuman, jossa oli koirille kaikkea 
puuhaa pallomerestä alkaen. Tilaisuus 
menikin mukavasti. 

Jonna vinkkaa, että jos agility ei 
onnistu sen maksullisuuden vuoksi, 
koirien avulla voi aivovamman jälkitilaa 
kuntouttaa muullakin tavoin.

– Koiratanssi on myös varteenotet-
tava kuntoutumisen apuväline. Olem-
me käyneet myös koiratanssitunneilla. 
Koiratanssista saa apua tasapainoon 
esimerkiksi koiran kanssa tehtävän sik-
sak-liikkeen avulla. Lisäksi eri liikkeiden 
opettelu vahvistaa muistia ja keskitty-
miskykyä. Koiran kanssa voi tanssia 
vaikka koirapuistossa tai kotona, joten 
siihen ei tarvitse rahaa uhrata. Liikkeitä 
voi opetella esimerkiksi Youtubesta. 
Myös tasapainopallolla koiran kanssa 
harrastettava dobo on oiva keskittymi-
sen ja koordinaation harjoittaja. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

ne ovat eri järjestyksessä ja niiden 
määrä vaihtelee. Muistiongelmien 
lisäksi minulla oli haasteita keskittymis-
kyvyssä ja väsyvyyttä – ja mitä enem-
män väsyin, sitä huonommin muistikin 
pelasi. Lisäksi hermosäryt pahensivat 
kaikkia muita oireitani. 

Vaikka agility kuntouttaa, se on 
myös haasteellista. Vuonna 2015 Jon-
na löysikin para-agilityn.

– Täällä Tampereella aloitti para-
agilityn pilottiryhmä vuonna 2015. En 
ollut aiemmin tiennytkään, että myös 
para-agilityryhmiä on tarjolla. Ajattelin, 
että tämä voisi olla minun juttuni, kun 
se oli kertamaksullista ja etenkin kun 
Ropperi oli niin innostunut lajista. Olin 
harmitellut, että koiralla riittäisi poten-
tiaalia vaikka mihin, mutta minulla ei. 
Olin aiemmin jo saanut ”porttikiellon” 
moniin paikkoihin, sillä heikkojen 
käsieni vuoksi minun oli vaikea pidellä 
aktiivista koiraa ja kun väsyin, saatoin 
sanoa ihmisille kiivaasti ja rumasti. 
Emme oikein sopineet porukoihin. 

– Para-agilityn kautta aloin jälleen 
löytää itseni. Huomasin pian, miten hy-
vin agility vahvistaa muistia ja kohentaa 
keskittymiskykyäni. Lajin kautta voin 
haastaa itseäni ja voin haastaa koiraa-
ni. Para-agilitypuolella ei myöskään 
olla roturasisteja, joten sekarotuinen 
Ropperini kelpaa joukkoon.

Vuosi 2016 oli kaksikolle nousujoh-
teista. Heillä oli ensimmäinen virallinen 
startti, ja Jonna ja Ropperi nousivat 
ykkösluokasta kolmoseen ja saivat 
lajiliitolta virallisen para-agilitykaksion 
statuksen. Viime vuonna kaksikko 
osallistui Tsekeissä pidettyyn para-
agilityn World cupiin. Tämä vuonna 
he kisasivat World cupissa Itävallassa 
ja palasivat kilpailusta hopeamitalit 
kaulassaan. 

– Koska talouteni on tosi piukassa, 
oli agilityharrastuskin vaarassa. Joku 
sitten heitti, että ala kouluttaa muita 

agilityn harrastajia. Niinpä kävinkin 
Sagin hyväksymän agilityohjaajan 
kurssin ja nykyään vedän ”normaalia” 
agilityryhmää. Kiitokseksi saan harras-
taa Ropperin kanssa maksutta, joten 
hyödyn harrastuksesta tuplasti.

Jonna kertoo, että edustusjoukkue-
matkoille ”tavalliset” kilpailijat saavat 
huomattavasti paremmat etuudet ja 
erikseen kilpailijoiden ulkopuolelta 
nimetyn joukkueenjohtajan.

– Näitä me parat emme saa, mutta 
tarvitsisimme heitä erilaisten vammojen 
vuoksi vielä enemmän, koska henki-
lökohtainen avustaja on palkattu vain 
avustamaan edustamaansa kilpaili-
jaa. Tätä tarvetta ja ristiriitaa lajiliitto 
ei tunnu ymmärtävän. Koska matkat 
eivät ole meille paraporukoille yhtään 
sen halvempia kuin muillekaan, joudun 
keräämään rahaa erilaisilta sponsoreil-
ta. Hotellihuoneeseen ei välttämättä 
ole varaa, joten saatan kisamatkoilla 
nukkua autossa. Tällä matkalla nukuin 
tosin yhden yön hotellissa. Nyt keräsin 

MM-hopeaa para-agilityssa voittaneet Jonna ja Ropperi tekivät kisassa kaksi virheetöntä 
suoritusta. kuva: Jonna Malmbergin albumista.
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Läheiset
kuntoutumisen tukena 

elettiin maaliskuuta 2013. Hämeenkyrön yhteiskoulu 
vietti urheilupäivää ellivuorella, jossa myös yhdeksäs-
luokkalainen Pekka koskinen oli laskettelemassa.  
tosin tuona päivänä urheilullinen mies ei paljoa mäessä 

viihtynyt ja hän totesikin kesken päivän  
kavereilleen, että on aivan pa**a olo.

Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. 
Samalla he tiedustelivat, että onko Pek-
ka kenties kaatunut mäessä ja lyönyt 
päänsä. Näin ei ollut tietojen mukaan 
tapahtunut, eikä ruhjeita tai mustelmia-
kaan näkynyt missään päin kehoa.

TAYSin ensiavussa Pekan pää 
kuvattiin ja hänellä todettiin puhjennut 
aneurysma. Leikkaussali valmisteltiin 
ja puoleen yöhön mennessä hänet oli 
leikattu. Ensimmäiset kolme viikkoa 
kului teho-osastolla, sitten toisessa 
sairaalassa ja lopulta TAYSin neurologi-
sella kuntoutusosastolla. 

kuntoutuminen alkaa arjessa 

Kotiin Pekka pääsi syyskuun puolivälin 
jälkeen, joten sairaaloissa vierähti puo-
lisen vuotta. Aivoverenvuoto oli vienyt 
kävely- ja puhekyvyn.

– Hämeenkyrön kunta järjesti 
palveluasumisen kotiin. Sairaalassakin 
sanottiin, että paras lähtökohta kuntou-
tumiselle on mahdollisimman tavallinen 
arki tutussa ympäristössä. 

Päivisin Pekasta pitää huolen kaksi 
henkilökohtaista avustajaa ja töiden 
jälkeen ja viikonloppuisin Pekan van-
hemmat. 

– Tuosta päivämäärästä, eli 
17.9.2013, alkaen on Pekka ollut ko-
tona. Tosin vuosiin mahtuu esimerkiksi 
Paimiossa pidetty lapsena ja nuorena 
aivovamman saaneiden kuntoutus-
kurssi, muuta kuntoutusta, lomia ja 
muutama lyhytaikainen asuminen eri 
palvelutaloissa. Tuolloin keväällä 2014 
pidetyn ensimmäisen kuntoutusjakson 
jälkeen uskalsimme alkaa matkustaa 
Pekan kanssa. Ensimmäiseksi suun-

jan vieressä oksennuspussi kädessään. 
Samaan aikaan ambulanssi kaarsi 
pihaan. Kun ambulanssin henkilökunta 
kyseli, mikä Pekkaa vaivaa, hän ei enää 
kyennyt vastaamaan. Ensihoitajat kyse-
livät Marjalta, että onko tuo vastaamat-
tomuus vain murrosiän uhmaa.

– Vastasin, että ei ole, Pekka ei ikinä 
ole käyttäytynyt huonosti. Ensihoitaja 
soitti esimiehelleen, joka oireet kuultuaan 
kehotti ambulanssia ajamaan kiireesti 

– Pekka lähti kesken päivän mäestä 
kaverinsa kanssa. Riisuttuaan sukset 
hän soitti minulle ja kysyi, että voisinko 
hakea hänet, sillä hänellä oli niin huono 
olo. Totesimme, että koska bussi kou-
lulle lähtisi puolen tunnin kuluttua, hän 
ehtisi sillä nopeammin. Sovimme, että 
haen hänet sitten välittömästi koulusta, 
kertoo Pekan äiti marja metsävuori.

Kun Marja pääsi koulun pihaan, oli 
siellä tilanne päällä. Pekka istui opetta-

Pekka on tapparan 
mies. talvisin hän käy 
seuraamassa paitsi 
tapparan pelejä, myös 
salibandyotteluita.

▼
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tasimme asuntoautolla mummolaan 
Itä-Suomeen.

– Tuon neljän, viiden tunnin matkan 
aikana Pekan piti nukkua välillä, mutta 
aika hyvin hän jaksoi. Mutta siitä se 
kuntoutuminen toden teolla alkoi, muis-
telee Pekan isä matti Koskinen.

Läheisten panos merkittävä 

Pekka käy fysio-, toiminta- ja musiik-
kiterapiassa sekä puheterapiassa. 
Kerran viikossa tapahtuva kuntoutus 
ei luonnollisesti riitä, joten henkilökoh-
taisten avustajien ja isän ja äidin panos 
kuntoutumisessa on ollut – ja on edel-
leen -  merkittävä.  Vuosi sitten Pekka 
osallistui äidin kanssa kolmeosaiselle 
kommunikaatiokurssille Suvituulessa. 

– Viime syksynä alkaneesta kom-
munikaatiokurssista oli paljon hyötyä. 
Siellä saimme ensimmäistä kertaa irti 
Pekasta hänen omia ajatuksiaan ja 
tuntemuksiaan. Siihen asti oli menty 
arvailemalla; yrittämällä ja erehtymällä. 

Pekka on kulkenut alkuvaiheesta 
pitkän matkan. Aivan aluksi omatoimi-
nen hengittäminen tai nieleminenkään 
eivät onnistuneet. Ruoka pantiin suo-
raan mahaan peg-letkulla ja hengitys-
kone pumppasi keuhkoihin ilmaa. 

Pekalla on aina mukana niinsanottu 
kommunikointipassi, jossa kerrotaan 
Pekan kommunikointitavoista. Se on 
tärkeää, sillä Pekka ymmärtää täysin 
mitä puhutaan, vaikka häneltä itseltään 
ei paljon puhetta tule.

Nyt hän puhuu jo muutamia sanoja 
ja käyttää kommunikoinnin apuna tab-
lettia. Lisäksi hän on opetellut viittoma-
kielisiä aakkosia.  Puheen tuottamisen 
apuvälineiden avulla kommunikointi 
onnistuu, kunhan vain vastapuolikin 

hallitsee niiden käytön.  
Juuri silloin Pekka alkaa naput-

taa tablettiaan. Kohta laite kajauttaa 
”JANO”. Matti tiedustelee, että mitä 
hän haluaisi juoda, vettäkö? 

– Mehua, vastaa Pekka itse. 
– Koska sanoja tulee vasta kaksi 

tai kolme kerralla, ei keskustelu vielä 
ihan suju. Onneksi saimme kaikenlaisia 
kirjoitusvärkkejä ja kommunikaation 
apuvälineitä, Marja kiittelee.

Motivaatio korkealla 

Vanhemmat kertovat, että kaikki 
harjoitukset väsyttävät Pekkaa, mutta 
erityisesti kommunikaatioharjoituk-
set. Väsymisestä huolimatta hän on 
innokas oppimaan uutta. Kävelemisen 
yrittäminen ilman tukea oli sekin Pekan 
oma toive.

– Ensiksi hän käveli urheilukentän 
ympäri eli 400 metriä. Pienen huilaus-
tauon jälkeen käveltiin toiset 400 met-
riä. Sen jälkeen hän olikin niin uupunut, 
ettei hän jaksanut sormeaan nostaa, 
Matti kertoo. 

Yhä pidemmät kävelymatkat 
mahdollistaa tasapainon kehittyminen. 
Kuntoutumisen apuna on käytetty 
kodin olohuoneeseen varta vasten 
hankittuja soutulaitetta, kuntopyörää ja 
crosstraineria. Näillä kaikilla harjoitel-
laan säännöllisesti.

Kävelytaito kehittyy päivä päivältä. 
Tänä kesänä nähtiin jopa jo muutama 
juoksuaskelkin. Kävelyharjoituksia var-
ten puetaan päähän kypärä ja ranteisiin 
tuet, jottei mahdollinen kaatuminen toisi 
aivovammaa tai murtuneita luita. 

Paitsi tavallisesta arjesta ja kun-
toutusjaksoilta, tukea toipumiseen on 
tullut nuorten Pääfest-tapahtumista ja 
Tampereen toimintaryhmän nuorten 
ryhmästä. Pekka on myös käynyt Vali-
dian päivätoiminnassa. Aivovammalii-
ton tarjoamat SOLUKU-lomat (sosiaa-
linen luontokuntoutusloma) tarjosivat 
jälleen pääsyn mäkeen ja hiihtoladuille. 
Pekka pääsi laskettelemaan ja hiih-
tämään murtsikkaa pulkassa istuen. 
Mäessä Pekan kelkkaa ohjasi Matti-isä, 
hiihtoladulla ahkion eteen oli valjastet-
tuna SOLUKU-lomien vetäjä. Toisella 
luontolomalla päästiin metsään erilaisia 
apuvälineitä hyödyntäen. Aiemmin 
salibandya pelannut nuori mies on 
edelleen urheilullinen, joten liikunta tun-
tuu mieluisalta. Hän on myös kokeillut 
Aivoitus-lehdessä esitellyn keinutuoli-
jumpan liikkeitä. 

teeMANA UUSIA tUULIA 

kohti aikuisuutta 

Facebookia Pekka seuraa ahkerasti.
– Se on mieluinen vekotin, Pekka 

tykkäilee Facebookissa päivittäin. Sin-
ne on myös mukava päivittää onnistu-
misia ja Pekka toivookin, että tägään 
hänet aina kaikkiin päivityksiin, jotka 
kertovat hänestä. Näin kaverit pysyvät 
kärryillä, että miten toipuminen etenee. 

Sosiaalinen media on muutenkin 
hyvä väline pysyä kuulolla kavereiden 
kuulumisista, sillä Pekalla ei käy kovin 
paljon vieraita.

– Se väki, joka täällä konkreetti-
sesti käy, on vähentynyt todella paljon. 
Mutta niinhän se nykyaikana tuppaa 
olemaan, ettei yllätysvierailuilla enää yli-
päätään käydä. Vanha salibandyseura 
KooVee on kyllä muistanut mukavasti 
ja järjestänyt tapaamisia. 

Pekka innostui ko-
keilemaan Aivoituk-
sessa 2/2017 esiteltyä 
keinutuolijumppaa.

Pääfestillä Pekka otti jo juoksuaskeleita. 
Isä-Matti kulkee lähituntumassa siltä 
varalta, että Pekka horjahtaa.



20   Aivoitus 3/17 Aivoitus 3/17   21   teeMANA UUSIA tUULIA 

Lahti LC Ankkurit järjesti jälleen perin-
teisen Lasten liikennepäivän elokuun 
viimeisenä sunnuntaina ja – jälleen 
perinteisesti – Aivovammaliitto ja Päijät-
Hämeen aivovammayhdistys olivat 
tilaisuudessa mukana.

Päivän teemana oli "Liikennemerkit 
tutuksi", joten liitto ja yhdistys opettivat 
ständillään pyörätiestä kertovia merk-
kejä ja opastivat samalla pyöräilykypä-

rän tärkeydestä. Samalla tuli ojennettua 
muutamia vanhempia ja isovanhempi-
akin siitä, että myös heidän on syytä 
pukea kypärä omaan päähänsä.

Vaikka ilma oli kurjahko, kävi liiton ja 
yhdistyksen pisteellä noin 600 kiinnos-
tunutta. Aivovammaliitto sai lisäksi pitää 
koko yleisölle kaksi aivovamma-aiheista 
tietoiskua. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Juuri ennen sairastumistaan Pekka 
rakensi jäärata-autoa. Auto oli valmis 
ja kisan olisi pitänyt olla viikonloppuna. 
Aneurysma puhkesi kuitenkin perjan-
taina, joten kisa jäi ajamatta. Auto on 
edelleen olemassa, kenties joku päivä 
sitä päästään myös kokeilemaan.

– Mönkijällä Pekka on jo ajanutkin 
pihapiirissä. Olin itse kyydissä varmista-
massa turvallisuuden, Matti kertoo. 

Pekka on nyt 20-vuotias. Seuraava 
askel on sama kuin kenellä tahansa 
parikymppisellä: kotoa pois muutta-
minen. Pekkaa odottaa asumiskokeilu 
Jyväskylän Validian palvelutaloon ja jos 
siitä saadaan onnistuneet kokemukset, 
pääsee hän aloittamaan elämänsä 
oman katon alla. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas,  

Pekka Koskisen albumista 
Pekan vanhempien Marjan ja Matin panos kuntoutumisessa on ollut, 
ja on edelleen, merkittävä.

Aivovammatietoutta 
Lasten liikennepäivässä
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nahkaa korjaamaan pään ihovaurioita. 
Tehohoitojaksolla diagnosoitiin myös 
erittäin vaikea aivovamma.

– Olin niin pitkään tajuton, että 
minut siirrettiin jo sinä aikana Helsingis-
tä Kotkaan tehovalvontaan. Kotkassa 
olin aggressiivinen potilas, esimerkiksi 
useampi ihminen joutui pitelemään 
minusta kiinni, että hoitotoimenpiteet 
onnistuvat. Kun toivuin lisää ja hengen-
vaara oli ohi, siirretiin minut Haminaan 
palveluasumisen piiriin. Valitettavasti 
se oli vanhusten palvelutalo, joten 
omanikäistä seuraa siellä ei ollut lain-
kaan. En myöskään uskonut olevani 
siellä potilaana, vaan oletin sen olevan 
työpaikkani. 

Alkuvaiheessa Tiina ei puhunut 
ymmärrettävästi. Suusta tuli ruotsin 
ja englannin sekamelskaa, ”kilinkolin-
kieltä”, mutta ei selvää suomea. 

– Sitten minulle nousi kuume ja 
kuin ihmeen kaupalla sen myötä aloin 
puhua kunnolla. En muista, että mitä 
aluksi sanoin, mutta muut ymmärsi-
vät, että nythän minä puhun oikeita 
lauseita. Puheen selkeytymisen jälkeen 
pääsin kuntoutusjaksollekin. 

Kun Tiina pääsi kuntoutukseen 
Validiaan, tilanne muuttui.

– Validiassa suorastaan kiljuin on-
nesta – noin kuvainnollisesti – sillä tapa-
sin viimein saman ikäisiä aivovamman 
saaneita ihmisiä ja sain vertaistukea.

Puhumisen lisäksi Tiina opetteli 
kaiken uudelleen aina kävelemisestä 
vessassa käymiseen.

– Validiaan tullessani en osannut 

Tiina taiteilija 
tiina kokkonen oli tulossa pääsykokeista Mikkelistä 
kotiinsa kouvolaan, kun hänen autonsa suistui 
viitisen kilometriä ennen kotia vastaantulijoiden 
kaistalle ja siitä puuhun 80 kilometrin nopeudessa. 

Tiina Mielivaara (s. 1981) on Göteborgissa 
syntynyt, mutta lapsuutensa Sotkamos-
sa elänyt, entinen sosionomiopiskelija. 
Tiina on harrastanut kuvataiteita nuoresta 
saakka. Hän on opiskellut muun muassa 
kuvataidelukiossa sekä käynyt teatterikurs-
seja. Aivovamman jälkeen hän on keskit-
tynyt kuntoutukseen, mutta on aktiivisesti 
edelleen kiinnostunut taiteista. Validiassa 
esillä ollut ”Päätyö” oli Tiinan ensimmäinen 
näyttely. Seuraavaksi näyttely siirtyi Seinäjo-
en keskussairaalaan, jossa se oli nähtävillä 
Aivovamma 2017 -symposiumin aikana. 

– Onnistuin osumaan puuhun. Auto 
tietysti romuttui, palokunta leikkasi 
minua tunnin autosta ulos, korvani 
roikkui naamalla, päänahka roikkui, 

leuka murtui useasta kohdasta 
sekä niskaan tuli tensiomurtuma 
ja retkahdusvamma. Minut kul-
jetettiin helikopterilla Helsinkiin 
hoitoon. Tuolloin elettiin mar-
raskuun alkua ja katuja peitti 
syksyn ensimmäinen musta 
jää, tiina Kokkonen kertoo. 

Tiina tosin ei itse tuosta 
muista mitään. Hän oli koo-
massa kolme viikkoa, eikä 
meinannut siitä herätäkään. 

Tajuttomuusaikana plas-
tiikkakirurgi hoiti korvan, 
hammaskirurgi leuan ja 

reidestä siirrettiin 
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vielä esimerkiksi kelloa. Mutta osasin 
hengittää ja se oli tärkeintä!

taideterapia lähinnä sydäntä 

Tiinan kahdeksan viikon Validia-jakso 
sisälsi fysio-, toiminta- ja puheterapiaa 
sekä neuropsykologista kuntoutusta. 
Lisäksi ohjelmassa oli taideterapiaa, 
josta sittemmin tulikin toipumisen tär-
kein elementti. 

– Kaikki tuntui aluksi ihan hirveän 
vaikealle – pelkästään se, että käsiä 
piti nostaa vuorotellen. Aluksi ajattelin, 
että onpa tyhmä ja lapsellinen harjoite, 
mutta sitten tajusin, että enhän minä 
edes pysty tuohon. Kaikista terapia-
muodoista oli hirveästi hyötyä.

Mutta se taideterapia! 
– Koska puhuin vasta vähän, oli mi-

nun vaikeaa pukea ajatuksiani sanoiksi. 
Jossakin yhteydessä tulin maininneek-
si, että piirsin ennen paljon. En tiennyt, 
että Validiassa oli tarjolla taideterapiaa. 
Sain kokeilla sitä ja taiteen myötä sain-
kin purettua kaikki painajaiseni. Kaikki 
työni edustavat jotakin tunnetilaa. En 
ikinä ajattele etukäteen, että nytpä 
piirrän tällaisen kuvan, vaan teokseni 
syntyvät aina sen tunteen mukaan, 
joka minussa taiteillessa vallitsee. 

Aikaisemin Tiina oli piirtänyt tusseil-
la ja lyijykynillä, mutta taideterapiassa 
hän löysi akvarellimaalauksen. 

– Akvarellit olivat ihan uusi alueval-
taus. Taideterapiassa on hyvää sekin, 
ettei siellä ole puhumisen pakkoa. 
Minun ei tarvitse kertoa mitään, ei 
sanoittaa mitään. Voin miettiä, että 
tänään minusta tuntuu punaiselta, 
joten tartun punaiseen väriin. Minusta 
saattaa tuntua, että tänään koen suuria 
linjoja, joten tartun suureen pensseliin. 

Tiina kuvailee, että jo pensseliin 
tarttuminen on rentouttavaa. Taidetera-
piassa ei voi tehdä mitään väärin.

– Se, että taiteessa kaikki on oikein, 
on siinä parasta. Kaikki, mitä taitelija 
tekee, tulee hänestä. Hänen tunteis-
taan. Hänen kokemuksistaan. Se jo 
itsessään on terapeuttista. Olin taide-
terapiasession jälkeen täysin raato, 
menin aina heti nukkumaan, sillä minun 
piti levätä. Nytkin minun on hieman 
vaikea puhua noista töistäni, sillä niistä 
on vaikea kertoa. Sanat eivät koskaan 
voi kunnolla välittää oikeaa kokemusta 
täydellisesti. Taideterapia on ehdotto-
masti minun juttuni!

Avioliiton satamaan

Validiasta löytyi muutakin sisältöä 
elämään kuin taideterapia – nimittäin 
vaimo, toinen Tiina!

– Olin Validiassa työkeikalla. Tiinan 
tullessa sisään kyselin häneltä, että 

missä se potilas on, lähihoitaja tiina 
Ridvall nauraa.

– Hän luuli minua saattajaksi, 
huudahtaa toinen Tiina nauruun yhtyen 
ja jatkaa, että hän heti ensimmäiseksi 
kiinnitti huomiota Tiinan pirtsakkuuteen. 

Nyt Tiinat ovat naimisissa ja ovat 
ottaneet yhteiseksi sukunimekseen 
mielivaaran. Tässä jutussa olisi siis 
voitu puhua pelkästään Tiina Mielivaa-
roista, mutta selvyyden vuoksi heitä 
kutsuttiin tässä artikkelissa tyttöni-
millään. He asuvat Päijät-Hämeessä 
1800-luvun hirsisessä ruotusotilaan 
torpassa. Alun perin kesäasunnoksi 
hankitussa torpassa ei ole juoksevaa 
vettä, joten kotihommat vievät oman 
aikansa. Naiset elävät tyytyväisinä 
varsin omavaraista elämää. 

– Nyt elämä on ihanaa, taiteilija-
Tiina kertoo tyytyväisenä.  

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Aivoituksessa 2/2017 tuntui iloksemme 
olevan jokaiselle jotakin, sillä niin moni 
artikkeli sai ääniä mieluisimmaksi. Niukasti 
voiton nappasi Miio Parkkosen haastattelu. 
Hopeasijan jakoivat Kun vakuutus ei korvaa 
ja Aivovamma 2017 -symposiumin kooste. 
Kolmanneksi mieluisimpana pidettiin Aivoitus-
lehden lukijatutkimuksen esittelyä ja esteettö-
mästä kalastuksesta kertovaa artikkelia. 

Vakiopalstoista voiton nappasi varsin 
yksimielisesti pääkirjoitus. Yhdistysosion 
mieluisimpana pidettiin katsausta kevätliitto-
kokoukseen.

Lehden teema, aivovammat ja urheilu, oli 
valtaosan mielestä esillä sopivasti, joskin yksi 
vastaaja koki, että teemajuttuja oli liian vähän 
ja kaksi vastaajaa puolestaan oli sitä mieltä, 
että teema-artikkeleita oli liikaa. 

Kiitos vastaajille! Käyttehän jälleen anta-
massa palautetta nettisivujemme aivovamma-
liitto.fi-kautta joko nimellä tai nimettömänä. 
Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken 
arvotun palkkion voitti Minja Sihvonen. 

Pia Warvas 

Lukijaraati on jälleen puhunut
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Sami tammio Ade Oy:stä kertoo, että 
vuonna 2001 perustettu yritys tarjosi 
alkutaipaleellaan teollisuuteen 3D-ani-
maatioita ja ohjelmistoja. Vuonna 2005 
tuoteperhe laajeni, kun laadittiin en-
simmäinen virtuaalitodellisuustoteutus. 
Sekin tehtiin teollisuuden tarpeeseen.

– Tietotekniikan maailmassa oltiin 
puhuttu pitkään, että kohta tulee virtu-
aalitodellisuus. Meillä oli jo varhaisessa 
vaiheessa siihen vaadittava tietotaito. 
Virtuaalitodellisuus vaatii 3D-osaamista, 
visuaalista näkemystä, interaktiivisuutta 
ja koodausosaamista, Tammio kertoo.

Meni pitkään, ennen kuin tekniik-

ka mahdollisti virtuaalitodellisuuden 
hyödyntämisen kunnolla. Virtuaalitodel-
lisuuteen astutaan panemalla tarvittava 
ohjelma tietokoneelta pyörimään ja 
virtuaalilasit – jotka muistuttavat hieman 
tummennettuja sukelluslaseja – pää-
hän. Virtuaalitodellisuus välittyy lasien 
kautta silmien eteen ja luo mielikuvan 
siitä, kuin ihminen olisi aidosti jossakin 
muussa ympäristössä, esimerkiksi kau-
pungin kaduilla tai rakennuksessa. 

Virtuaalitodellisuutta hyödyntävä 
tekniikka on saatu myös tavallisen tal-
laajan ulottuville, sillä pari vuotta sitten 
moisia härpäkkeitä tuli kotiin ostetta-

Lyhyt oppimäärä 
virtuaalikuntoutukseen 

kehitys kehittyy ja maailma muuttuu.  
Uusimpana innovaationa kuntoutusrintamalle  
on tullut virtuaalikuntoutus. 

ARtIkkeLIt

Sami tammio kertoi virtuaalikuntoutuksen 
mahdollisuuksista.
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viksi. Virtuaalilasit maksavat noin 600 
euroa ja vaadittua tekniikkaa pyörittävä 
tietokone tonnin verran. 

– Olimme innoissamme. Aloimme 
viime tammikuussa rakentaa HUSin 
kanssa virtuaalikuntoutuksen pilottia. 
Veimme paikan päälle laitteet ja sadat 
lääkärit ja hoitajat testasivat, että 
miten virtuaalitodellisuutta voitaisiin 
esimerkiksi kuntoutuksessa parhaalla 
mahdollisella tavalla hyödyntää. Lisäksi 
testasimme muitakin asioita, kuten 
tilasuunnittelua, kuvantamaista ja 
psykiatriaa. 

Seuraava askeleen Ade Oy otti 
HUSin nuorisopsykiatrisen osaston 
kanssa, jossa laitteita ja niiden käytet-
tävyyttä testasi ammattilaisten sijaan 
asiakkaat.

– Jos ihmisellä on esimerkiksi 
vaikeuksia mennä julkisille paikoille 
tai kouluun, aiemmin näitä pelkotiloja 
voitiin harjoitella vain mielikuvien avulla. 
Virtuaalikuntoutuksen ansiosta pää-
semme askeleen eteenpäin. Sen avulla 
voi virtuaalitodellisuudessa harjoitella 
vaikkapa bussilla liikkumista, koulu-
luokassa olemista, ruokailutilanteita tai 
ostoskeskuksessa käymistä. Jos tilan-
ne alkaa liikaa ahdistaa, voi virtuaalilasit 
poistaa silmiltään. 

Aidontuntuinen kokemus 

Vierailua virtuaalimaailmassa on 
vaikeaa kuvailla. Se pitää itse kokea. 

Aivovammaliiton nuorten Pääfest-leirillä 
pääsimme virtuaalitodellisuutta testaa-
maan. Virtuaalilasit päässä kävimme 
avaruudessa, talossa ja leikkipuistossa. 
Esimerkiksi talossa pääsi kulkemaan 
huoneesta toiseen ja pystyi lukemaan 
siellä olevien kirjojen otsikoita. Tuntui, 
kuin olisi aidosti ollut talossa sisällä. 
Mutta koska oikeasti olimme leirikes-
kuksen juhlasalissa, oli ”virtuaalihuo-
ne” määritelty niin, ettei liikkuessaan 
vahingossa törmännyt reaalimaailman 

huonekaluihin tai seiniin. Jos meinasi 
poistua turvalliselta alueelta – eli kes-
kelle juhlasalin lattiaa raivatulta avoimel-
ta tilalta – nousi virtuaalilasien kautta 
silmien eteen sininen seinä. Silloin oli 
syytä pysähtyä. 

Virtuaalikuntoutuksella voi opetella 
käyttäytymään sosiaalisissa tilanteissa, 
parantaa korkeanpaikankammoa, hissi-
pelkoa tai ahtaanpaikankammoa. 

– Aivovamman saaneet ihmiset 
voisivat lisäksi virtuaalikuntoutuksen 
avulla harjoitella koordinaatiokykyä ja 
harjoitella sosiaalisia tilanteita. Kenties 
virtuaalitodellisuutta voisi hyödyn-
tää myös syrjäytymisen ehkäisyssä. 
Virtuaalikuntoutusta voi käyttää myös 
toimintaterapiassa. Esimerkiksi Ikea on 
tehnyt virtuaalitodellisuuteen perustu-
van sovelluksen, jossa voi harjoitella 
päivittäisiä rutiineja, kuten vaikkapa 
opetella paistamaan lihapullia. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas, Heidi Kokko 

ARtIkkeLIt

SanaStOa
3 D (three dimensional) 
= kolmiulotteinen 
Virtuaalitodellisuus, VR (virtual reality) 
= keinotodellisuus, tietokonesimulaation avulla 
luotu keinotekoinen ympäristö
Simulaatio 
= todellisuuden jäljittely
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– Esteettömyys on sitä, ettei rakennet-
tu ympäristö erottele ihmisiä toimin-
takyvyn mukaan. Tämä on mielestäni 
hyvä lähtökohta, kun esteettömyyttä 
selitetään maallikolle. Esteettömyys ei 
ole pelkästään sitä, ettei kompastuta lii-
kuntarajoitteen vuoksi rotvallin reunaan. 
Esteettömyyteen kuuluu rakentaa 
asuttu ympäristö niin, että huomioon 
otetaan kaikki rajoitteet, liittyivät ne 
sitten liikkumiseen, näköön, kuuloon  
tai ymmärrykseen eli kognitiivisiin asi-
oihin tai aistimiseen, Jukka Kaukola 
kertoo.

Hän selvittää, että vammais- ja 
esteettömyysasiamiehen päivät kuluvat 
tutustumalla jalkakäytäviin, suojatei-
hin, julkisiin rakennuksiin, kiinteistöihin 
ja joukkoliikenteeseen sekä lukuisiin 
tapaamisiin suunnittelijoiden ja vam-
maisten ihmisten kanssa.

– Joukkoliikenteen esteettömyy-
dellä ymmärretään usein vain se, että 
pääseekö pyörätuolilla bussiin ja sieltä 
pois. Joukkoliikenteen esteettömyy-
teen kuuluu kuitenkin paljon muitakin 
seikkoja, kuten bussipysäkit ja jouk-
koliikenteeseen liittyvä tiedotus. Parin 
viime vuoden aikana on tullut ryminällä 
sähköiset palvelut. Tähän liittyy olennai-
sesti niiden käytettävyys. Esimerkiksi 
matkaliput siirtyvät enenevässä määrin 
netistä tai kännykällä ostettavaksi. Moni 
on aiheellisesti huolissaan, että ovatko 
uudet palvelut varmasti kaikkien ryhmi-
en saavutettavissa. 

Julkisten toimijoiden nettisivujen 
saavutettavuuteen pitää lähitulevai-
suudessa kiinnittää erityistä huomiota. 
Siihen edellyttää jo viime joulukuussa 
voimaan tullut EU-direktiivi. Muutaman 
vuoden siirtymäajan jälkeen sivujen on 
oltava saavutettavat – eli koska määrä-
aika alkoi kulua vuosi sitten joulukuus-
sa, on julkisilla toimijoilla enää vajaa 
kolme vuotta aikaa rakentaa nettipalve-
lunsa saavutettaviksi. 

– On muistettava, että kun puhu-
taan julkisista organisaatioista, niiden 
kaiken viestinnän pitäisi olla helposti 
ymmärrettävää. Niiden ei tarvitse olla 
selkokielisiä, mutta kylläkin selkeää 

Vammais- ja esteettömyysasiamies
on Vammaisen ihmisen asialla 

ARtIkkeLIt

tampereen vammais- ja esteettömyys- 
asiamies Jukka kaukola jäi tänä syksynä  
eläkkeelle. Hän muisteli Aivoitus-lehdelle 
uransa kohokohtia.

Jukka kaukola toivoo, 
että kaikissa kunnissa 
– tai edes niissä isoim-
missa – työskentelisi 
päätoiminen vammais/
esteettömyysasiamies.

kieltä. Esimerkiksi monien kuntien 
viestintä on usein kovin kapulakielistä ja 
pykälänmakuista. Kunnatkin ovat viime 
vuosina skarpanneet, mutta tehtävää 
kielen selkiyttämisessä vielä on.

Yksi esteettömyyteen liittyvä tekijä 
on opasteet.

– Monissa sairaaloissa ja muissa 
julkisissa rakennuksissa opasteisiin on 
kiinnitetty hyvin vähän huomiota. Sellai-
sissa paikoissa, joissa eksyy helposti, 
olisi selkeä opastejärjestelmä erityisen 
tärkeä. Myöskään symboleiden ei 

pitäisi olla sellaisia, joista ei saa mitään 
tolkkua. Kyllä esimerkiksi vessan mer-
kin pitää olla sellainen, että siitä vessan 
helposti tunnistaa. 

Esteettömyysasiamiehen arkeen 
saattaa tulla myös muita, kenties yllät-
täviäkin, tehtäviä, joista saa onnistumi-
sen elämyksiä.

– Yksi tällainen oli sellainen, että 
kävin Hervannassa sahaamassa yhden 
rouvan uuden sängyn jalat lyhyemmik-
si, että hän pääsi turvallisesti sänkyyn 
ja nousemaan sieltä pois.
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tärkeää yhteistyötä 

Kaukola kiittelee, että Tampereen 
vammaisneuvoston ja kaupungin eri 
organisaatioiden kanssa yhteistyö on 
ollut hedelmällistä.

– Koen, että kymmenvuotisen 
työrupeamani aikana täällä on alettu 
ymmärtää esteettömyys paljon parem-
min ja laajemmin kuin aiemmin. Enää ei 
tarvitse miettiä, että onkohan tässä tai 
tuossa projektissa otettu esteettömyys 
huomioon, sillä nykyään tiedän, että 
siihen pyritään automaattisesti. Minun 
tehtäväni asiantuntijana on ollut tuoda 
lisäarvoa yhdessä vammaisneuvoston 
esteettömyystyöryhmän kanssa sellais-
ten esteettömyysasioiden huomioon 
ottamisessa, joita rakennusmääräykset 
eivät säätele. 

Tampereella vammaisneuvostosta 
on valittu esteettömyystyöryhmä, jonka 
tarkoituksena on ottaa kantaa erilaisiin 

rakennushankkeisiin.
– On tapana, että merkittävissä 

julkisissa rakennuksissa arkkitehdit 
esittelevät suunnitelmansa työryhmälle. 
Ryhmä ottaa niihin kantaa joko anta-
malla virallisen lausunnon tai tekemällä 
kartoituksen. 

Suuri saavutus vammaisten itsenäi-
sen ja esteettömän elämän mahdol-
listamiseksi on henkilökohtaisen avun 
lisääntyminen.

– Kun aloitin kymmenen vuotta 
sitten, oli Tampereella tehty satakun-
ta henkilökohtaisen avun päätöstä. 
Nyt, kun jään eläkkeelle, niitä on tehty 
yhteensä jo yli tuhat. Vammaisen 
ihmisen elämänlaadun lisäämiseksi 
henkilökohtainen avustaja on erityisen 
tärkeä ja usein ainoa ”käyttöliittymä” 
arkipäivässä selviytymiseksi ja yhtei-
söön liittymiseksi. Työtä on vielä siinä, 
että vammaiset henkilöt, joiden vamma 
on näkymätön, kuten esimeriksiksi 
aivovammaiset henkilöt, saisivat myös 
tarvittaessa henkilökohtaisen avusta-
jan nykyistä helpommin. Onhan ihan 
selvää, että esimerkiksi nuori ihminen 

Nämä vessamerkinnät aiheuttivat hieman 
päänvaivaa kesälomamatkalla Aivoituk-
sen toimittajalle ja hänen perheelleen. 
Yksittäin nähtynä sinällään kaunis ovi ei 
ollut kovin esteetön sen enempää merkin-
töjen suhteen kuin senkään, että miten se 
avataan.  

leimauksesta. Lipun leimaus tapahtuu 
junan eteisessä. Asiakas voi kuitenkin 
määrittää R-kioskilta ostetun lipun 
voimassaolon alkamisen haluamaansa 
päivään. 

miten saattajalippu ostetaan lähilii-
kenteessä? 

VR: Erillistä saattajalippua ei tarvitse 
lähiliikenteessä 19.6 jälkeen. Maksutto-
man saattajan kriteerit säilyvät ennallaan, 
eli maksuttomaan saattajaan on oikeu-
tettu näkövammainen (yli 65% haitta-
aste) tai pyörätuolilla liikkuva matkustaja.

Onko lipuntarkastajilla tieto, miten 
reagoida vammaismatkustajaan, 
jolla ei ole ollut mahdollisuutta 

ARtIkkeLIt

Muutoksia VR:n toiminnassa 
VR järjesti kesän alussa vammaisjärjestöille  
tapaamisen, jossa käytiin lävitse VR:n uudistusta. 
Suurimmat uudistukset ovat olleet lippujen  
myynnin poistuminen pääkaupunkiseudun lähi-
junista ja konduktöörien tehtävänkuvien muutos, 
jonka mukaan he kulkevat paikallisjunasta  
toiseen, mutta eivät myy lippuja. 

Ohessa on VR:ltä kysyttyjä kysymyksiä 
ja heidän antamiaan vastauksia.

Miten ostan lipun pääkaupunki- 
seudun lähiliikenteessä? 
Lähiliikenteen kertalipun voi ostaa 

etukäteen R-kioskista tai asemilla 
olevista lipunmyyntiautomaateista. 
Tässä VR:ltä annettu ohje:

R-kioskilta ostettu lippu on lähtö-
kohtaisesti voimassa ostopäivänä ja 
ostosta seuraavana päivänä 2 tuntia 

Jukka kaukola kokee, että vammais-
ten ihmisten asema on viime vuosina 
parantunut erityisesti henkilökohtaisen 
avun lisääntymisen ansiosta, mutta pitää 
yhtenä suurimmista haasteista vammais-
ten heikkoa työllistymistä. 

tekee mieluummin nuorten juttuja jon-
kun toisen nuoren kanssa kuin omien 
vanhempiensa. 

Jukka Kaukolan työ on noteerattu 
Tamperetta laajemminkin. Invalidiliitto 
palkitsi hänet keväällä kunniamainin-
nalla Esteetön Suomi -palkintotilaisuu-
dessa 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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hankkia lippua ennen matkaa? 
VR vastaa: Tarkastajat ja kon-

duktöörit käyttävät tapauskohtaista 
harkintaa, kuten tälläkin hetkellä. HSL:n 
lipuntarkastajille on käyty läpi alkuvai-
heen opastava ja neuvova linjaus. 

Miten pääsen junaan  
pyörätuolilla? 
Pyörätuolilla liikkuvalla voi olla 
haasteellista saada apua luiskan 
saamiseen, koska avustajakaan ei 
voi käyttää luiskaa. 

VR vastaa: Ainoastaan osassa 
(Sm4) kalustossa on käytössä irrotet-
tava invaramppi lukitussa kaapissa. 
Konduktöörit asettavat rampin paikoil-
leen. Mikäli heitä ei ole tavoitettavissa, 
niin kuljettaja auttaa mahdollisuuksien 
mukaan.

Osalla lähiliikenteen asemista on 
käytössä sektorointi, jossa laiturialueen 
näytöissä kerrotaan, mihin kohtaan 
laiturialuetta juna pysähtyy. Asemien 
sähköisestä matkustajainformaatiosta 
vastaa Liikennevirasto. 

miten pyörätuoliasiakas pääsee 
junaan, mikäli junan irrotettava 
ramppi pitää ottaa käyttöön?

VR:n vastaa: HSL-alueen lähilii-
kenne liikennöidään kokonaisuudes-
saan esteettömillä Sm5-kaupunkijunilla. 
Näissä junissa on sähköinen pyörätuo-
liliuska.

Lähiliikenteen Sm4-junissa on käy-
tössä irrotettava ramppi. Rampin saa 
esille lukitusta kaapista. Näillä junilla 
liikennöidään väleillä Helsinki-Riihimäki-
Tampere, Helsinki-Lahti. Konduktöö-
ripari pystyy ottamaan rampin esille. 
Mikäli heitä ei ole tavoitettavissa, kuljet-
taja auttaa mahdollisuuksien mukaan 
irrotettavan rampin asennuksessa.

Voiko kuljettaja tosiaan auttaa 
junaan nousemisessa? 

VR vastaa: Toivomme, että liikku-
minen onnistuu itsenäisesti, tai etukä-
teen tilatun avustamispalvelun kautta. 
Noin 75% lähijunissa on edelleen 
konduktööripari ja uudessa mallissa 
konduktöörimme palvelevat aiempaa 
enemmän myös laiturialueilla. HSL-
alueen Flirt-junat ovat käytännössä 
esteettömiä. Jatkossa lähiliikenteessä 
ei tarvitse erikseen saattajalippua, 
jos vammaisella on henkilökohtainen 
saattaja. Vammaismatkustaja voi nyky-
käytännön mukaisesti tilata etukäteen 
myös avustuspalvelun, jos liikkuminen 

itsenäisesti on haastavaa. Mikäli kuljet-
tajamme havaitsee vammaismatkusta-
jan olevan ongelmissa junaan nou-
sussa, veturinkuljettajamme voi tulla 
auttamaan junaan nousemisessa. 

Rautatievastuuasetus: vammainen 
laajempi käsite kuin pelkkä näkyvä 
vammaisuus. miten VR:n henki-
lökunnan koulutuksissa on otettu 
huomioon vammaisen asiakkaan 
avustaminen? 

VR: Avuntarvitsijoihin on kiinnitetty 
huomiota. Junahenkilökunta tarjoaa ak-
tiivisesti apua ja opastusta, niin junissa 
kuin laiturialueilla. Aivovammaliitto on 
tarjonnut koulutusta VR:n henkilöstölle. 

Miten tilaan avustuspalvelun? 
Vammaiset ja liikuntarajoitteiset asiak-
kaat voivat tarvittaessa saada avus-
tusta junamatkan yhteydessä kaikilla 
palveluasemilla sekä useilla asemilla 
ilman lipunmyyntiä. Avustamisvara-
uksen voi tehdä viimeistään 48 tuntia 
ennen matkan alkua. 
Tilaus:
 VR Asiakastuesta, p. 0800 166 888 

(numero on maksuton, avoinna klo 
5–22) tai

 VR asemien lipunmyynnistä 
Tilauksen yhteydessä kysytään seuraa-
vat tiedot: 
 Matkustuspäiväsi
 Matkareittisi (mistä minne)
 Junien lähtöajat ja numerot
 Vaunujen ja paikkojen numerot
 Millaista apua tarvitset
 Mahdollisten matkatavaroiden mää-

rä
 Muut tärkeäksi kokemasi erityistar-

peet, esim. käyttämäsi apuvälineet
 Yhteystietosi ja syntymäaikasi

Kun olet varannut avustajan ase-
malle, sinun tulee olla paikalla sovitus-
sa avustuspisteessä viimeistään 20 
minuuttia ennen junan lähtöä

Yhteys junan henkilökuntaan 
matkan aikana  
miten saan yhteyden henkilökun-
taan, mikäli matkan aikana ilmenee 
tarvetta apuun?

VR: Jokaisessa junassa on useita 
SOS-hätäpuhelimia, jolla saa yhteyden 
kuljettajaan hätätilanteissa. Hätäpuhelin 
sijaitsee runkojen päädyissä sekä pyö-
rätuolipaikkojen läheisyydessä olevassa 
eteisessä. Hätäpuhelimet on tarkoitettu 
hätätilanteisiin. Avustamispalvelu täytyy 
tilata etukäteen.

Pääset mukaan  
kehittämään palveluita

VR:n verkkosivuja uudistetaan 
parhaillaan. Vuonna 2021 digipalve-
luiden tulisi olla EU-direktiivin mukaan 
esteettömiä, VR kertoo, että he tulevat 
takaamaan esteettömyyden Mobiili-
sovellukseen on tulossa esteettömyys-
tunnus. VR kertoo, että vanhukset ja 
vammaiset on huomioitu erityisesti 
esteettömyys ja saavutettavuus näkö-
kulmista.

Kiinnostuksesta osallistua testi- 
ryhmiin voi ilmoittautua osoitteella Pia-
Mari Sotavalta, pia-mari.sotavalta@vr.fi, 
p. 040 86 21066.

LiSÄtietOa Saa tÄÄLtÄ: Asiakkail-
le viestitään uudistuksista mm. netti-
sivujen (kohdasta Vammaispalvelut), 
uutiskirjeiden ja sidosryhmäviestinnän 
kautta. 

VR:llä on käytössä oma ilmainen 
palvelunumero, josta voi tiedustella 
vammaismatkustukseen liittyviä 
asioita p. 0800 166 888. Palvelu on 
avoinna päivittäin klo 7–22.

Teksti: Anne Porthén
Kuva: Pia Warvas 

ARtIkkeLIt
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Tartutulevaisuuteen.fi-sivusto alkoi 
muodostua ja vuonna 2011 – 2013 
toteutetun Nivelvaiheen nuotit -pro-
jektin aikana. Nopeasti huomattiin, 
että vain ammattilaisvoimin tehdystä 
tartutulevaisuuteen.fi-sivuston esiäi-
distä tuli kapulakielinen ja tätimäinen. 
Tuolloin TATU ry haki ja sai Stealta – eli 
silloiselta Raha-automaattiyhdistykseltä 
– rahoituksen nyt avatun portaalin 
kehittämiseen. 

– Nyt avattua portaalia alettiin kehit-
tää nuorisokärjellä. Sivusto ei syntynyt 
työntekijöiden mielipiteiden mukaan, 
vaan työhän osallistui alusta asti nuor-
ten kehittäjien ryhmä. Nuoria kuunnel-
tiin aina sivuston aiheista visuaalisen 
ilmeen kautta käytettävyyteen, kertoo 
palvelusuunnittelija Kirsi Rönkä.

Tartutulevaisuuteen.fi-sivusto 
jakautuu neljään pääotsikkoon, joita 
ovat ”Tulevaisuus”, ”Arki toimimaan”, 
”Koulutus ja työ” sekä ”Vapaa-aika”. 
Asiatiedon lisäksi sivustolla on nuorten 

omia tarinoita ja kohderyhmän ylläpi-
tämä blogi. Sivuston tavoitteena on, 
että lapsuus- tai nuoruusiässä onnet-
tomuudessa tai potilasvahingon kautta 
vammautunut nuori saa sieltä paitsi 
tarvitsemaansa tietoa elämän eri osa-
alueille, myös vertaistukea. 

Yksi sivuston teossa mukana olleis-
ta henkilöistä on kokemusasiantuntija 

niina ingberg. Niina sai kolmevuoti-
aana selkäydinvamman auto-onnetto-
muudessa. Hän on pitkän linjan tatu-
lainen ja on ollut toiminnassa mukana 
pieniä suvantokausia lukuun ottamatta 
TATU ry:n alkumetreiltä saakka. 

– Portaalityö lähti liikkeelle siitä, että 
me nuoret mietimme, minkälaisia sivuja 
nuoret haluavat lukea, mitä teemoja 

sivustolla pitäisi käsitellä, miltä sivusto 
voisi näyttää ja mikä houkuttaa nuoria. 
Nämä ajatukset olivat mukanamme 
kautta linjan. Vaikka sivusto on nyt 
avattu, kehitetään sitä tarpeen mukaan 
vaikka ihan huomisesta alkaen. 

Aivovammaliiton palvelusuunnittelija 
anna-mari Bruns luennoi tilaisuudes-
sa nuorista ja tulevaisuudesta. Hän to-
teaa, että kuntoutuminen on prosessi, 
jossa opitaan työkaluja osallistumiseen, 
hyvinvointiin ja itsenäiseen selviytymi-
seen. 

Sivustoon voi tutustua osoittees-
sa https://www.tartutulevaisuuteen.
fi/ Siellä on muun muassa nuorena 
aivovamman saaneiden ihmisten ker-
tomuksia sekä vinkkejä tulevaisuuden 
rakentamiseen. 

teksti ja kuvat: Pia Warvas

tAtU ry kannustaa nuoria 
tarttumaan tulevaisuuteen
tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta 
loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja 
nuorten valtakunnallinen tukiyhdistys tAtU ry on 
julkistanut nuorille suunnatun tartu tulevaisuuteen 
-portaalin. Aivovammaliitto on tAtUn jäsenjärjestö.

Anna-Mari Bruns
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www.tvons.fi
Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä

Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä
www.tvons.fi

Rauma ympäristöineen
Taksi

Pirjo Stenfors
Eurajoki

Puh. 0500 322 690

Rauman
Lämpö-Kartano Oy
Metallitie 20, 26100 Rauma

Puh. 02 822 5502

euran Rakennustarvike Oy
Rakentajantie 2, Eura

Puh. 02 8387 9150
www.euranrakennustarvike.fi

”Metallityöt”
Farmitek Oy

Eurajoki
Puh. 02 868 2063

Beacon Finland Ltd Oy
Rauma

Hyvää Syksyä !
auto- ja Kolarikorjaamo

Tmi Markku Salonen
Päiväkunnaistentie 77, 26560 Kolla

Puh. 0400 724 430

euran autotalo
Jokinen & Juusela

Ratakaari 5, Kauttua
Puh. 02 8650 320

Hyvää Syksyä toivottaa

Länsi-Kalkkuna Oy

Taksi
Pirjo Marja Saarinen

Panelia as
Puh. 0400 320 474

tilitoimisto minna Lehtonen
Nortamonkatu 14 B 23, 26100 Rauma

Puh. 02 823 5112
www.mltili.fi

Rauman Sähkö- ja
Teleasennus Oy

Puh. 050 555 8448
www.rstoy.fi

Tellemode
Kauppakatu 9, 26100 Rauma

Puh. 02 822 3244

Viherkäine Oy
Lensunkalliontie 3, 26660 Rauma

Puh. 02-822 5946

Konekeskus Mikola
Kaaritie 1, 26100 Rauma

Puh. 02-8684 110

Päiväkoti Kulkunen Oy
Turuntie 15, 97500 Kauttua

Puh. 02 8648 107

Paneliakosken Voima Oy
Mäkiläntie 7, 27430 Panelia • Puh. 02-838 6100

www.paneliakoskenvoima.fi

Tainan
Lähimmäispalvelu Oy

Toimii Pyhäjärviseudulla
Puh. 0440 235 746

www.tainanlahimmaispalvelu.fi

euroports Rauma Oy

Tammisaari ympäristöineen
J. Lehtiniemi
Trollbölentie 18,

10660 Tammisaari
Puh. 040 735 7468

Tammisaaren 
uusi apteekki

Asematie 6, 10600 Tammisaari
Puh. 019 2411 572

Fysioterapeutti
Hanna Laaksonen

Hanko
Puh. 050 435 6522

Hangon apteekki-
Hangö apotek

Nycanderinkatu 18, 10900 Hanko
Puh./Tel. 019 2482 312

www.hangonapteekki.fi

apotek vid Rådhustorget-
Raatihuoneentorin apteekki

EKENÄS – TAMMISAARI
www.ekenas1apotek.com

Kylmäkonehuolto
Saarinen

www.ach-system.fi

Kirjakauppa 
Tias Bok-Tian Kirja
Vuorikatu 10, 10900 Hanko

Puh. 019 248 6060

Helmer Moding Kb
Hangö

Tel. 0400 947 002

Kukkakauppa
aneMOne

Vuorikatu 13, 10900 HANKO
Puh. 019 248 6920

Oy auto-Din ab
Tekniikantie 11,

10600 Tammisaari
Puh. 0400 484 894

Asematie 11, TAMMISAARI
Puh. 019 246 1710

             Brasserie   

Restaurangen mitt i stan
Köpmansgatan 3, Karis

Tel. 019 230 290
www.brasserie.fi

Ruukintie 9, Billnäs
P. 019 233 975
www.rakennusapteekki.fi

Hyvää Syksyä !

taXi
Kurt Öhman Oy

SVARTÅ – KARIS – INGÅ
Minibuss 1+8 även rullstolar

Minibuss 1+16 / pers.
Raseborg/Svårta: 0400 201 945

Ingå: 0400 207 128

Åland – Ahvenanmaa ympäristöineen
Klingbergs elektriska ab

Godbyvägen 11, 22100 Mariehamn
Tel. 018 22111

www.klingbergsel.ax

Haraldsby Mekaniska
Verkstadsgränd 11, 22410 Godby

Tel. 018 41427

Sarlings Bygg
Bölsviksvägen 76, 22310 Pålsböle

Tel. 018 41390, 0457 595 8341

Sandåsen 
Handelsträdgård

Askuddsvägen 19, Mariehamn
Tel. 018 22060

Bomarsund Taxi
Tel. 0457 313 4177

Jägerströms 
Bilskrot ab

Sjövik. 22430 Saltvik
Tel. 018 48430

Trevlig Höst!
Dungens Fisk

Lemland
Tel. 0457 5267 038

Brändö Lax ab
Åva

Tel. 0207 280 310

Vårdö närbutik
Vargata, Värdö
Tel. 018 476 17

Ålands Senap
22410 Godby

Tel. 018 41 287

ST1
Runebergs Bil & Service
Strandgatan 1 B, 22100 Mariehamn

Tel. 018 15222

Storfjärdens Fisk ab
Fiskodling samt tillverkning

av biobränsle
Tel. 040 540 1888

Ålands Biobränsle ab
Tärnebostad 80, 22410 Godby

Tel. 0400 721 221 www.stallhagen.ax

Skarpansvägen 28, Mariehamn
Tel. 018 198 67

www.fargtapet.ax

Ab Rågårds lax Oy
Skaftungvägen 765,

64480 Skaftung
Tel. 06 222 9143,

040 820 3665

www.orklacs.fieivors Taxi
Godby

Tel. 040 8272 724

Skarpängsvägen 9, Mariehamn
Tel. 018 18527 350

www.scantube.com

Ekenäs
Tammisaari

VaRaTTu

www.brodtorp.fi



 

Vertaistukea Pääfestiltä  
 

Nuorille aivovamman saaneille 
ihmisille suunnattu Pääfest-leiri 
järjestettiin jo viidettä kertaa. 
Tänä vuonna se oli kevään sijaan 
syyskesästä, ja aiemmin 
annettujen palautteiden 
perusteella tapahtuma järjestettiin 
tänä vuonna päivää pidempänä.  

Nuorjäsenvastaavat ja Heidi liitosta 
suuntasivat Hollolan Parinpeltoon jo 
maanantaina, ja kolmienkymmentä muuta 
leiriläistä ja Anni ja Pia liitosta liittyivät 
joukkoon tiistaina. Päivien aikana tultiin 
tutuiksi, pulistiin padoissa ja saatiin 
vertaistukea, perehdyttiin 
virtuaalitodellisuuteen, urheiltiin, 
osallistuttiin leiriolympialaisiin, laulettiin 
karaokea ja tietysti myös saunottiin ja 
istuttiin leirinuotiolla – joka syksyisen  
sään vuoksi viritettiin kotaan.  

Leirin jälkeen annettu palaute oli varsin 
kiittävää ja innostavaa ja antoi eväitä  
myös tulevaan.  
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Tänä vuonna se oli kevään sijaan 
syyskesästä, ja aiemmin 
annettujen palautteiden 
perusteella tapahtuma järjestettiin 
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Nuorjäsenvastaavat ja Heidi liitosta 
suuntasivat Hollolan Parinpeltoon jo 
maanantaina, ja kolmienkymmentä muuta 
leiriläistä ja Anni ja Pia liitosta liittyivät 
joukkoon tiistaina. Päivien aikana tultiin 
tutuiksi, pulistiin padoissa ja saatiin 
vertaistukea, perehdyttiin 
virtuaalitodellisuuteen, urheiltiin, 
osallistuttiin leiriolympialaisiin, laulettiin 
karaokea ja tietysti myös saunottiin ja 
istuttiin leirinuotiolla – joka syksyisen  
sään vuoksi viritettiin kotaan.  

Leirin jälkeen annettu palaute oli varsin 
kiittävää ja innostavaa ja antoi eväitä  
myös tulevaan.  

Pääfest leiriläisen silmin 

Laura: Parasta oli vertaistuki ja ystävät. 
Toivon, että tulevatkin tapahtumat ovat  
näin pitkiä. Se on just oikein, näin ehtii 
saada enemmän vertaistukea ja tutustua  
paremmin uusiin ihmisiin. On hyvä, että 
täällä on ohjelmaa laidasta laitaan,  
erityisesti pulinapadat koen toimivaksi.  
Olen kulkenut pitkän tien. Sain  
aivovamman 2004 auto-onnettomuudessa 
ollessani 18-vuotias. Nyt olen valmistunut 
tradenomiksi ja etsin töitä. Olen menossa 
työkokeiluun. Toivon pääseväni 
toimistotöihin. Haaveissani olisi kenties 
jonakin päivänä oman firmankin 
perustaminen.  

Tommi: Tänne lähteminen oli jotenkin 
tahmeaa ja tylsää, boring. Mutta sitten kun 
tänne pääsi ja päivät kuluivat, tuli taas reipas 
mieli ja muisti, että hei hetkinen – täällähän 
on talo täynnä fiksuja ihmisiä! Jos tulevina 
vuosina näinkin vanha vielä huolitaan 
mukaan, niin mikä jottei, miksikäs en olisi 
jatkossakin mukana! 

Saara: Parasta oli uimaranta! Olin heti 
ensimmäisenä iltana uimassa. Saunominen 
ja uiminen on ehdottomasti se mun juttu! 
On myös kiva päästä paistamaan makkaraa 
iltanuotiolle.  

Kimmo: Toimii tosi hyvin, että Pääfest on 
päivää aiempaa pidempi. Näin aika ei lopu 
kesken ja saamme tarpeeksi sopivanmittaisia 
taukoja. Minä esimerkiksi tarvitsen välillä 
tauon ja lepoa ihan tämän vamman vuoksi. 
Omasta vammautumisestani on nyt 
kymmenen vuotta. Vammauduin 
pahoinpitelyn seurauksena.  

Satu: Olen nyt ensimmäistä kertaa 
Pääfestillä ja ensimmäistä kertaa saan 
vertaistukea! Minulla on epilepsia ja sain 
aivovamman vasta kahdeksan kuukautta 
sitten. Kaaduin epilepsiakohtauksen aikana 
ja löin kaatuessani pääni. Olin tuolloin 
kavereitteni seurassa, mutta  
kaatumiseni tapahtui niin  
vauhdikkaasti, etteivät he  
ehtineet ottaa kiinni.  
 
Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Antti Harri,  
Anni Heinonen,  
Heidi Kokko, Terje Vainio,  
Pia Warvas  

”…hei hetkinen 
– täällähän on 

talo täynnä 
fiksuja ihmisiä” 



48   Aivoitus 3/1748   Aivoitus 3/17

Aivovammayhdistysläiset tekivät jo 
perinteisen – eli historian toisen – yh-
teisretken Tallinaan Etelä-Pohjanmaan 
aivovammayhdistyksen puheenjohtaja 
Reijo Salon luotsaamana. Mukana 
matkassa oli 45 henkilöä. 

Laiva lähti lipumaan laineille Län-
sisatamasta puoli seitsemältä illalla. 
Matka Silja Europalla alkoi yhteistilai-
suudella, jossa jokainen esitteli itsensä, 
tutustui toisiinsa ja viihtyi yhdessä. 
Tallinaan saavuttua matkalaiset käveli-
vät satakunta metriä loistavalle aamiai-
selle. Siitä jatkettiin hotellimajoitukseen, 
jonka jälkeen jokainen vietti päivänsä 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Illalla 
halukkaat – joihin kuului liki jokainen – 
kokoontui hotellin baariin parantamaan 
yhdessä maailmaa. 

Paluumatkalle suunnattiin seuraa-
vana aamuna puolelta päivin. Helsinkiin 
laiva saapui kello 16.

– Saamani palaute oli positiivista. 
Tulinpa siinä luvanneeksi, että ensi 
vuonna jälleen uudelleen… Ajankohta-
na pysynee toukokuu, sillä silloin on jo 
mukavan lämmintä, mutta kesälomalai-
sia ei ole vielä ruuhkaksi asti, Reijo Salo 
kertoo.

Kuvat: Reijo Salolta
- PW -

kankaanpään kesä kuvin

Suuntana tallinna

YHDIStYSOSIO

kochi aidadin edustalla aamiaisen jälkeen.

Pää rikki… Molemmilla?

kankaanpään toimintaryhmän vetäjä Ninni Uusitalo 
lähetti mukavia kuvia ryhmäläisten aktiviteeteista.

kalastusretki kankaanpään ns. 
kirkkojärvellä. Mukana oli Leppis 
Fishingistä Markus Leppiniemi. kaikkea 
saimme kokea: aurinkoa, vettä, rakeita ja lunta!

Retki Seitsemisen kansallispuistoon. 
Mukana oli oikein omat letunpaistajat. 
Nautimme lettuja suolaisen ja makean 
täytteen kera. Silloin oli kaunis ilma.

Pyynikin kesäteatterissa 
Niskavuoren nuorta 
emäntää katsomassa. 
Väliajalla makkaraa ja 
lopuksi hyvät mansikka-

leivoskahvit. Hom-
ma oli hyvin 

hoidettu - ja 
hyvin pääsi 
tuolinkin 
kanssa.

Lauhavuoressa, joka on myös kansallispuisto, 
kävimme katsomassa luontokeskusta ja he, jot-
ka pystyivät, kiipesivät näkötorniin. kotimatkalla 
poikkesimme kahvilla. kyl oli hyvin järjestetty!
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Oulun seudun aivovammayhdistys teki 
kesällä retken Hailuotoon. Yhdistyksen 
puheenjohtaja eila Sääskö paljastaa, 
että he saivat neuvoteltua esteettömiin 
kuljetuksiin erikoistuneelta Kaartaxilta 
edullisen yhteiskyydin ja saivat kuskik-
seen huippuhyvän mankisen Hannun, 
jonka kanssa juttu luisti.

Parikymmentä retkeläistä siirtyi 
Oulunsalosta lautalla Hailuotoon. Siellä 
vastassa oli paikallisopas Veikko tön-
kyrä. Hän kertoili elävästi Hailuodon 
historiasta. Oululaiset tutustuivat muun 
muassa paikalliseen kirkkoon, kävivät 
syömässä Hailuodon läntisimmässä 
kolkassa sijaitsevassa Marjaniemessä 
näköalaravintola Aavassa, tutustuivat 
Metsähallituksen luontonäyttelyyn ja 
kuljeskelivat itsenäisesti Hailuodon mai-
semissa. Ilta huipentui nuotiolla makka-

Oulun seudun aivovammayhdistys jär-
jesti jälleen kaikille aivovammayhdistyk-
sille suunnatun frisbeegolf-kisan. Tänä 
vuonna paikalle saapui neljä oululaiski-
saajaa ja yksi Etelä-Pohjanmaalta. Voi-
ton nappasi Sami mäkelä Etelä-Poh-
janmaan yhdistyksestä. Palkinnoksi hän 
sai 30 euron arvoisen lahjakortin frisbee-

erikoisliike Powergripiin. Kakkoseksi tuli 
Kristiina Häyrinen ja ansaitsi sijoi-
tuksellaan lahjakortin Eden-kylpylään. 
Kolmossijan ja Powergripin 20 euron 
lahjakortin pokkasi mika Raudasoja. 
Niukasti mitalisijojen ulkopuolelle niukas-
ti jäivät Hannu Pirnes ja Jani Visuri.

– Kun kisat oli kisattu, lähdimme 

ranpaistoon ja nokipannukahveihin. 
– Retki oli todella mukava, ilma oli 

hyvä ja saatu palaute kiittävää, Eila 
iloitsee. 

Syyskuun alussa yhdistys jakoi 
infoa Kumppanuuskeskuksessa 
järjestetyllä Mahdollisuuksien torilla. 
Tilaisuus keräsi 41 organisaatiota esit-
telemään toimintaansa. Oulun seudun 
aivovammayhdistyksen pisteellä kävi 
ihmisiä tutustumassa tasaisena virtana. 
Yhdistysläiset paitsi jakoivat esitteitä, 
antoivat pyöräilykypäräinformaatiota ja 
arpoivat päivän päätteeksi Liikennetur-
van lahjoittaman pyöräilykypärän. Kävi 
niin hassusti, että vaikka arpalipukkeita 
palautui parisen sataa, veti onnetar 
Hannu Pirneksen lapun, eli voitto tuli 
kotiin, oman yhdistyksen jäsenelle.

– Päivä oli mahtava kokemus, Eila 
kertoo.

Kuvat: Eila Sääsköltä 
- PW -  

Irjalaan jakamaan palkinnot ja syömään 
jotakin hyvää, tapahtuman puuhamies 
Mika Raudasoja kertoo. 

Alustavasti on keskusteltu, että 
ensi vuonna frisbee-golfissa kisattaisiin 
Oulun sijaan Seinäjoella.

– Seinäjoelle olisi helpompi tulla kai-
kista Suomen aivovammayhdistyksistä, 
joten kenties saisimme runsaammin 
osallistujia, Mika pohtii. 
Kuvat: Oulun seudun aivovammayhdistys

- PW -  

YHDIStYSOSIO

Frisbeegolfaajat järjestykseen

tietoa jakoon 
Puistofiestassa
Puistofiesta 2017 järjestettiin Hämeen-
puistossa Tampereella. Aivovammayh-
distyksen Tampereen toimintaryhmä 
oli telttoineen paikalla infoa jakamassa. 
Mukana oli  puheenjohtaja Heikki Harri 
Aivovammaliitosta ja kolme aktiivista 
jäsentä. 

Kiira-myrskyn jälkisateet hieman 
verottivat Puistofiestan osallistujamäärää, 
mutta väkeä riitti myös meidän teltalla, 
vaikka kuvassa heitä ei nyt näykään.

Teksti ja kuva: Karipekka Rauhala 

Hailuodossa ja Mahdollisuuksien 
torilla



Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

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

Yhdistykset löytyvät myös Aivovammaliiton kotisivuilta: 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/ 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 10.11.2017 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 3064181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
aivovammayhdistys.fi 

 

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Riitta Hätinen 
aivovammayhdistys@gmail.com 

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

Helsinki – Espoo – Vantaa 

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

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
12.10.2017 klo 17-20. Aivovammaliiton 
tiloissa Malminkaari 5, Helsinki.  
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! Kahvitarjoilu.  

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

Askarteluryhmä kokoontuu parillisilla 
viikoilla tiistaisin klo 10-13 
Aivovammaliiton tiloissa os. Malminkaari 
5, Helsinki. Tervetuloa mukaan! 

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

Nuorten ryhmässä luvassa vilkas syksy!  
to 28.9. klo 18-20 Tutustumisillallinen 
Aivovammaliiton tiloissa 
tunnelmallisessa Turina Tavernassa.  
Luvassa vain pientä purtavaa ja kahvia, 
mutta sitäkin enemmän mielenkiintoisia 
tyyppejä. Pukukoodi vapaa ja asenne 
rento. ;) os. Malminkaari 5, Helsinki. 
Lisätietoja ja mahdolliset kysymykset 
pkaramo@luukku.com  

to 26.10. klo 13-15 Mennään pintaa 
syvemmälle ja tutustutaan Sealifen 
akvaarioihin sekä toisiimme. Varattu 30 
min opastuskierros, lopuksi yhteistä 

aikaa. Ennakkoilmoittautuminen ma 
9.10. mennessä mira.syri@anvianet.fi, 
kirjoita viestin otsikoksi Sealife ja 
sukunimesi.  

to 30.11. klo 18-20 Lautapelejä, 
vertaistukea ja joulukuun päräyttävän 
toiminnan suunnittelua.  
os. Malminkaari 5. 

Joulukuussa luvassa jotain vähän 
isompaa, katsotaan mitä halutaan tehdä.  

Avoin kulttuuriryhmä vierailee mm. 
teatterissa, oopperassa, baletissa. 
Kokoontumiset säännöllisen 
epäsäännöllisesti, tapaamisista 
tiedotetaan nettisivuilla. 
Ilmoittautumiset Päiville, 
kazandjianp@yahoo.com. 

Tanssi- ja liiketerapia ryhmä 
aivovammautuneille jatkuu 4.9.2017 
alkaen klo 10.00-11.15 Tanssipajalla, 
Korppaanmäentie 21 BI 6, 00300 
Helsinki. Hinta yhdistyksen jäsenille 60 
€/hlö/lukukausi. Tervetuloa uudet ja 
vanhat jäsenet. Ilmoittautumiset ja 
lisätietoja Päiviltä, 
paivi.kazandjian@gmail.com tai  
050-4691684.  

Porvoo  

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

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

Hyvinkää 

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

3.10 keilaus,  
7.11 joulukorttien teko,  
12.12 pikkujoulut + 2 euron paketti 

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

Tampere  

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

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

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

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

 

Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

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

Seinäjoki 

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

Katso seuraava tapaaminen yhdistyksen 
nettisivulta. 

Nuorten ryhmän toiminta jatkuu!  
Katso seuraava tapaaminen kotisivuilta.  

Salibandy-ryhmä 
Kokoontuu lauantaisin Ylistaron 
Kirmaus-hallilla klo 15 (os. Kirkkokuja 
20). Tervetuloa! 

Vaasa 

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

Yhteyshenkilö: 
Arja Wallenius, 050 5185 624.   



Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
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ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 

Yhdistykset löytyvät myös Aivovammaliiton kotisivuilta: 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/ 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 10.11.2017 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 3064181. 
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teatterissa, oopperassa, baletissa. 
Kokoontumiset säännöllisen 
epäsäännöllisesti, tapaamisista 
tiedotetaan nettisivuilla. 
Ilmoittautumiset Päiville, 
kazandjianp@yahoo.com. 

Tanssi- ja liiketerapia ryhmä 
aivovammautuneille jatkuu 4.9.2017 
alkaen klo 10.00-11.15 Tanssipajalla, 
Korppaanmäentie 21 BI 6, 00300 
Helsinki. Hinta yhdistyksen jäsenille 60 
€/hlö/lukukausi. Tervetuloa uudet ja 
vanhat jäsenet. Ilmoittautumiset ja 
lisätietoja Päiviltä, 
paivi.kazandjian@gmail.com tai  
050-4691684.  

Porvoo  

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

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

Hyvinkää 

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

3.10 keilaus,  
7.11 joulukorttien teko,  
12.12 pikkujoulut + 2 euron paketti 

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

Tampere  

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

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

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

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

 

Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

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

Seinäjoki 

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

Katso seuraava tapaaminen yhdistyksen 
nettisivulta. 

Nuorten ryhmän toiminta jatkuu!  
Katso seuraava tapaaminen kotisivuilta.  

Salibandy-ryhmä 
Kokoontuu lauantaisin Ylistaron 
Kirmaus-hallilla klo 15 (os. Kirkkokuja 
20). Tervetuloa! 

Vaasa 

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

Yhteyshenkilö: 
Arja Wallenius, 050 5185 624.   

Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

 

 

Asutko Itä-Suomessa? 
Ota yhteyttä, niin siirretään  

jäsenyytesi Itä-Suomen avy:yn.  

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

 
 

 

Itä-Suomen avy ry 
 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Kimmo Heinonen  
puh. 040 535 2800 

Löydät meidät Facebookista:  
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 

Yhdistyksen yhteinen PIKKUJOULU! 
2.-3.12.2017 Rantasalmella 
Järvisydämessä. Myös puolisot ovat 
tervetulleita mukaan! 

Sitovat ilmoittautumiset 1.-30.10.2017 
sähköpostilla mark.eilitta@hotmail.com.  
Ilmoitathan mahdolliset 
ruokarajoitukset.  

Osallistumismaksut: 
Yöpyminen 2hh, jouluinen ruokailu ja 
aamiainen: 50 €/jäsen ja 75 €/ei jäsen.  
Jos et yövy, ruokailun hinta lauantaina 
klo17:30: 25 €/jäsen ja 32 €/ei jäsen. 
Osallistumismaksut on hoidettava 
30.10.2017 mennessä. 

Matkakulut hoitaa jokainen itse. 
Kylpylämaksut omakustanteisesti. 
Järjestämme huviloihin kahvia ja 
välipalaa. 

Kuopio 

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

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

Joensuu 

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

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

Savonlinna 

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

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

Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
 

 

Keski-Suomen avy ry 
keskisuomenaivovammayhdistys. 

yhdistysavain.fi 
 

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

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

Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 

http://keskisuomenaivovammayhdistys.y
hdistysavain.fi/ 

Toimintaryhmät ovat tauolla kesän, 
mutta syyskuussa taas jatketaan.  

Jyväskylä 

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

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

10.10. Yhdistyksen syyskokous 
Toimintakeitaalla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 

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

12.12. Vietetään puurojuhlaa, halukkaat 
voivat myös askarrella joulukortteja. 

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

Omaisten vertaistukiryhmä  
kuukauden kolmas ti klo 17:30. Vetäjänä 
sairaanhoitaja Tarja Juntunen, 
tarja.juntunen@hotmail.com  
Nuorten Messi (n. 18-35v) kuukauden 
kolmas to klo 16:00-17:30 
Toimintakeitaalla. Ota yhteyttä Marge 
Miettiseen p. 040 650 6474, 
marge.miettinen@gmail.com 

Äänekoski 

Toiminnallinen aivovammaryhmä 
kokoontuu Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopiston tiloissa Äänekoskella, 
osoite Opinahjontie 1.  
Syksyn tapaamiset 3.10, 7.11, 5.12  
klo 14.30 - 16.00.  

Ryhmää ohjaa POKE:n sosiaali -ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 

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

Keuruu 

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

 

Kymenlaakson avy ry 
 

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

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

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

Kouvola 

8.10. klo 15 Biljardia Kouvolan aseman 
alakerrassa, ilmoitaudu Venlalle 

15.11. klo 13-15 yhdistyksen esittelyä 
kauppakeskus Waltarissa 

1.12. KVY:n järjestämä puurojuhla 
Kouvolan Maria-salissa, osoite 
Savonkatu 40. Vapaa pääsy. 

Lappeenranta 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäinen ti klo 17-19  
Iso apu-palvelukeskuksessa  
(os. Kauppakatu 63).  
 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen,  
041 478 2136, cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli, p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi 



Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

 

 

Oulun seudun avy ry  
www.osary.net 

 

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

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

Löydät meidät Facebookista:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 

Kotisivut: www.osary.net 

Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 

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

Esitys on katsottavissa: 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/lue
nnot/ 

Oulu 

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

25.10. Toimintaterapeutti Helena 
Pyyhtiä aiheena aivovammaisen 
kuntoutujan toimintaterapia. 

29.11. Torttukahvit 

27.12. Vuoden 2018 toiminnan 
suunnittelua. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
su 22.10.2017 klo 13 
Kumppanuuskeskus, Asema, Kansankatu 
53 90120 Oulu ( sisäänkäynti 
Vanhantullinkadun puolelta.)  
Tervetuloa! 

Pikkujoulu la 25.11. klo 16 Ravintola 
Nallikari, Nallikarinranta 15, Oulu. 
Tila esteetön. Päivällisen hinta 15€/jäsen 
tai 35€/ ei jäsenet. Ilmoittautumiset , 
tiedustelut ja erityisruokavaliot 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., 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 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja www.osary.net 

Kemi 

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

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

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

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

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

Rovaniemi 
Aivovammaliitto järjestää Levin 
Panorama-hotellissa 
vertaistukitapahtuman to 16.- la 18.11. 
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä 
Tatu ry:n kanssa. Luvassa vertaistukea, 
mukavaa tekemistä, hulppeat näkymät 
ja hyvä tunnelma. Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai  
p. 050 306 4181 

Ylivieska 

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

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

Kajaani 

Vertaistukea Kajaaniin! -tapaaminen  
Aivovammaliiton järjestösuunnittelija 
Heidi Kokko saapuu tapaamaan alueen 
jäseniä. Suunnittelemme alueen tulevaa 
vertaistukitoimintaa. Tapaaminen  
to 12.10. klo 18:00-20:00. 
Ennakkoilmoittautuminen ma 9.10. 
mennessä, joko puh. 050 306 4181 tai 
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi. 
Tapaamispaikka ilmoitetaan 
ennakkoilmoittautuneille, Sirkunkujan 
kerhotila on poistumassa käytöstä.  

 

 

Päijät-Hämeen avy ry 
 

 

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

Yhdistyksen Facebook-sivuilta löydät 
ajankohtaista tietoa tapahtumista. 

Lahti 

Jäsentapaamiset LINK Lahden 
järjestökeskuksessa, Hämeenkatu 26 A, 
3.krs, klo 17.30-19.30  
ti 3.10. Esa Roine laulaa ja laulattaa 
ti 7.11. Jäsentapaaminen, 
ennakkotiedoista poiketen 
palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns  
ei ole paikalla.  

Muuta toimintaa 

pe 6.10. Mielen magiaa-show Lahden 
Kaupunginteatterissa 

la 18.11. Yleisöluento: Laadukas elämä 
aivovamman jälkeen kliininen 
neuropsykologi Marja-Liisa Kaipio 
puhuu aiheesta klo 14-16 Lahden 
Kaupunginkirjaston auditoriossa,  
os. Kirkkokatu 31.  

ti 12.12. Pikkujoulut Ravintola 
Kunnantuvassa Hollolassa (seuraavassa 
jäsenkirjeessä tarkemmat tiedot). 

 

Liikuntaa 

3.10., 17.10., 7.11., 21.11. ja 5.12. 
keilausta klo 16-17 Lahden Keilahallissa, 
Launeenkatu 5. 

Jäsenille ilmainen kuntosalivuoro 
keskiviikkoisin 4.10.-20.12 klo 16-17 
Mäkikatsomon salissa. 

Hämeenlinna 

Kokoonnumme Kumppanuustalolla  
(os. Kirjastokatu 1) aina kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo14-16. Ota 
mukaasi kolikko kahvirahaa. 
Kokoontumiset: 3.10., 7.11. ja 5.12. 
(pikkujoulut, lisätietoa Erjalta).  

Yhteyshenkilö: Erja Harmaakorpi,  
050 5216389 



Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

 

 

Oulun seudun avy ry  
www.osary.net 

 

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

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

Löydät meidät Facebookista:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 

Kotisivut: www.osary.net 

Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 

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

Esitys on katsottavissa: 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/lue
nnot/ 

Oulu 

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

25.10. Toimintaterapeutti Helena 
Pyyhtiä aiheena aivovammaisen 
kuntoutujan toimintaterapia. 

29.11. Torttukahvit 

27.12. Vuoden 2018 toiminnan 
suunnittelua. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
su 22.10.2017 klo 13 
Kumppanuuskeskus, Asema, Kansankatu 
53 90120 Oulu ( sisäänkäynti 
Vanhantullinkadun puolelta.)  
Tervetuloa! 

Pikkujoulu la 25.11. klo 16 Ravintola 
Nallikari, Nallikarinranta 15, Oulu. 
Tila esteetön. Päivällisen hinta 15€/jäsen 
tai 35€/ ei jäsenet. Ilmoittautumiset , 
tiedustelut ja erityisruokavaliot 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., 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 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja www.osary.net 

Kemi 

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

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

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

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

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

Rovaniemi 
Aivovammaliitto järjestää Levin 
Panorama-hotellissa 
vertaistukitapahtuman to 16.- la 18.11. 
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä 
Tatu ry:n kanssa. Luvassa vertaistukea, 
mukavaa tekemistä, hulppeat näkymät 
ja hyvä tunnelma. Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai  
p. 050 306 4181 

Ylivieska 

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

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

Kajaani 

Vertaistukea Kajaaniin! -tapaaminen  
Aivovammaliiton järjestösuunnittelija 
Heidi Kokko saapuu tapaamaan alueen 
jäseniä. Suunnittelemme alueen tulevaa 
vertaistukitoimintaa. Tapaaminen  
to 12.10. klo 18:00-20:00. 
Ennakkoilmoittautuminen ma 9.10. 
mennessä, joko puh. 050 306 4181 tai 
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi. 
Tapaamispaikka ilmoitetaan 
ennakkoilmoittautuneille, Sirkunkujan 
kerhotila on poistumassa käytöstä.  

 

 

Päijät-Hämeen avy ry 
 

 

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

Yhdistyksen Facebook-sivuilta löydät 
ajankohtaista tietoa tapahtumista. 

Lahti 

Jäsentapaamiset LINK Lahden 
järjestökeskuksessa, Hämeenkatu 26 A, 
3.krs, klo 17.30-19.30  
ti 3.10. Esa Roine laulaa ja laulattaa 
ti 7.11. Jäsentapaaminen, 
ennakkotiedoista poiketen 
palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns  
ei ole paikalla.  

Muuta toimintaa 

pe 6.10. Mielen magiaa-show Lahden 
Kaupunginteatterissa 

la 18.11. Yleisöluento: Laadukas elämä 
aivovamman jälkeen kliininen 
neuropsykologi Marja-Liisa Kaipio 
puhuu aiheesta klo 14-16 Lahden 
Kaupunginkirjaston auditoriossa,  
os. Kirkkokatu 31.  

ti 12.12. Pikkujoulut Ravintola 
Kunnantuvassa Hollolassa (seuraavassa 
jäsenkirjeessä tarkemmat tiedot). 

 

Liikuntaa 

3.10., 17.10., 7.11., 21.11. ja 5.12. 
keilausta klo 16-17 Lahden Keilahallissa, 
Launeenkatu 5. 

Jäsenille ilmainen kuntosalivuoro 
keskiviikkoisin 4.10.-20.12 klo 16-17 
Mäkikatsomon salissa. 

Hämeenlinna 

Kokoonnumme Kumppanuustalolla  
(os. Kirjastokatu 1) aina kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo14-16. Ota 
mukaasi kolikko kahvirahaa. 
Kokoontumiset: 3.10., 7.11. ja 5.12. 
(pikkujoulut, lisätietoa Erjalta).  

Yhteyshenkilö: Erja Harmaakorpi,  
050 5216389 

Sinä olet tärkeä, tule mukaan vertaistoimintaan.  

 

 

 

 

 

Satakunnan avy ry 
Yhdistyksen kotisivu: google  

”Satakunnan Aivovammayhdistys ry” 
 

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

Löydät meidät Facebookista: 
”Satakunnan aivovammayhdistys” 

Pori 

Jäsentapaamiset: 
Ti 24.10 klo 14-16.00 rauhoittumisen ja 
rentoutumisen merkeissä Naturellissa, 
Syvärauma 14, Rauma 

Ti 28.11 klo 15.30 17.30 Porin 
Yhteisökeskuksessa 

Lisätietoja: Seija Kröpi p. 0440 103620 

Kankaanpää 

Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin. 

Tiedustelut:  
Ninni Uusitalo, 040 510 6717 

Rauma 

Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi 
kokoontuu kerran kuukaudessa. 

Seuraa yhdistyspalstaa ja menolistaa 
paikallislehdessä. 

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

 

Varsinais-Suomen Avy ry 

www.vsavy.fi 
 

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

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

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

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

Terje Vainio, taloudenhoitaja 

Toivotamme kaikille jäsenillemme 
mukavaa syksyä! 

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

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

KESKUSTELURYHMÄT 

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

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

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

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

TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 

Liikuntaryhmät 
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai. Ryhmiä on 
kaksi: perus- ja peliryhmä. Perusryhmään 
osallistuvilla voi olla apuvälineitäkin, 
kuten keppi tai rollaattori. Peliryhmässä 
harrastetaan monipuolista kuntoa 
kohottavaa liikuntaa. Ryhmät toimivat 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemen johdolla (puh 050 
339 4083). Salivuoron on sama kuin 
keväällä, eli Härkämäen palloiluhalli, 
Rahjekatu 3, myös aika on sama, eli 
perusryhmä klo 16.30-17.30 ja 
peliryhmä klo 17.30-18.30. 

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

MUUT KERHOT 

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

Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa 

tammikuun jäsenkirjeestä ja 
verkkosivuiltamme. 

 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 

Asiantuntijaluento 

Luento pidetään tiistaina 21.11.2017. 
Paikkana on Ortodoksisen kirkon 
seurakuntasalissa, Yliopistonkatu 19 B, 
Turku. 

Tilaisuus on yhdistyksemme Suomi 100-
tapahtuma, aiheena: Aivovammojen 
diagnostiikan ja hoidon kehitys - 
historiaa ja tulevaisuutta. Luennoitsija on 
neurologian ja neurotraumatologian 
dosentti Olli Tenovuo. Luentotilaisuus 
on kaikille avoin ja sinne on vapaa 
pääsy.  

Aivosairauksien kokemuksia 

Tvj järjestää Happy Housessa syksyn 
aikana tilaisuuksia, joissa puhujina on 
sairauksien kokemustoimijoita. 
Aivosairauksien kokemusluennot ovat ti 
7.11. Happy Housessa alkaen klo 18. 

Syysretki 

Syysretki tehdään la 11.11. Wäinö 
Aaltosen museoon. Näyttely on 
nimeltään Kehonkuva. Yhdistys maksaa 
jäsenten sisäänpääsymaksun ja tarjoaa 
lopuksi näyttelykahvit. 

 

Salo 

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

Uusikaupunki 

Kokoonnumme joka kuukauden toinen 
ke klo 14 Sakunkulman 
Päiväkeskuksessa, Zachariasseninkatu 1.  
Vetäjänä Marketta Hämeenkorpi, 050 
348 8854, 
marketta.hameenkorpi@gmail.com 

Forssa 

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

Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä.  
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Tuetut lomat 2018 

• Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet  
15.07.2018 -20.07.2018 Spa Hotel Runni

• Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille  
23.09.2018 -28.09.2018 Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy

Soluku-lomat 2018
Vuoden 2018 soluku-lomista tiedotetaan myöhemmin tänä vuonna.

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

YHDIStYSOSIO

Aivovammaliitto ry
tapahtumakalenteri 2017

Lokakuu
4.10.  Vammautuneen vierellä -chat omaisille: Lähellä ja tukena,  
 kysy kuntoutussuunnittelijalta 
4. ja 11.10.  Vertaistukihenkilökurssi Lahdessa
13.10.  Tapaturmapäivä: Skidisti näkyvä!
20.10.  Vertaistuen kansainvälinen päivä
27.10. Aivovammaliitto 25-vuotissynttärijuhlat 
28.10.  Syysliittokokous

Marraskuu
06.11. Vammautuneen vierellä -chat omaisille:  
 omaishoitajana toimiminen, miten jaksan?
6. – 11.11.  Voimavaroja arkeen -kurssi
 Paikkana Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 
 Petäjäntie 137, 33480 Ylöjärvi
Vko 46  (13. – 19.11) Aivovammaviikko

Vammautuneille tarkoitetut kurssit
• Väsyvyyskurssi vammautuneille  

19.-23.2.2018: Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 
• Mindfulness kurssi vammautuneille  

19.-23.3.2018: Nuorisokeskus Piispala
Vammautuneille yksin tai yhdessä läheisen kanssa  
tarkoitetut kurssit
• Voimavaroja arkeen - kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille 

kuntoutujille ja heidän läheisilleen 15.-19.1.2018: Nuorisokeskus Piispala
• Parikurssi aivovammautuneelle ja puolisolle  

23.-27.4.2018: Kuopion Kylpylä Oy
• Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle  

27.-31.8.2018: Kuopion Kylpylä Oy

• Mitä nyt? - kurssi vastavammautuneil-
le tai äskettäin diagnoosin saaneille 
kuntoutujille ja heidän läheisilleen  
10.-14.9.2018: Kuopion Kylpylä Oy

• Voimavaroja arkeen - kurssi jo 
pidempään vamman kanssa eläneille 
kuntoutujille ja heidän läheisilleen  
1.-5.10.2018; Nuorisokeskus Piispala

Perhekurssit
• Perhekurssi 1 - Alle kouluikäisten ja koululaisten perheille  

11.-15.6.2018: Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus
• Perhekurssi 2 - Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten perheille  

17.-21.10.2018: Nuorisokeskus Piispala

17.11.  Aivoituksen 4/2017  
 juttujen aineistopäivä. 
 Teemana Omaiset ja  
 läheiset
Lapin vertaistuellinen pop up 
-tapahtuma.  (tarkempi ajankohta 
 selviää myöhemmin)
29.11. Vammautuneen vierellä -chat omaisille:  
 Jaetaan vinkkejä jaksamisesta ja arjen käytännöistä

Joulukuu
Vko 50 Aivoitus 4/2017 ilmestyy

LOMAt 2018

Sopeutumisvalmennuskurssit 2018

Boris von Partanen omistaa Kennel Wildjanes Haltija: Heli Kotkanoja
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tOIMIHeNkILöt

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

– hallinto, kehittäminen ja koulutus
– vaikuttamistyö
– päätoimittaja

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

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

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

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

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

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

– paikallisyhdistysten ja toimintaryhmien   
   tukeminen

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

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

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

Liitto tiedottaa
Aivovammaliitto ry

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

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

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

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

Twitter: @Aivovammaliitto



Aivovammaliiton syysliittokokous
lauantaina 28.10.2016 klo 13.00 Iiris-keskuksessa

(Marjaniementie 74, Helsinki). 

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Tervetuloa! 

Kokousmateriaali ja ohjeet postitetaan yhdistysten puheenjohtajille
kuukautta aikaisemmin.
Puheenjohtajat ilmoittavat osallistujat kootusti heille toimitetun ilmoittautumis-
linkin kautta. 

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

”AIVOT HERÄÄVÄT TANSSIESSA”
Tanssi- ja liiketerapiaa 

Tanssi- ja liiketerapia on luova terapiamuoto, joka vahvistaa kehon ja mielen yhteyksiä kokonaisvaltaisesti. Tunneilla työs-
kennellään enimmäkseen oman kehon tuntemuksia ja tarpeita aistien ja havainnoiden. Tunnit sisältävät mm. hengitys-, 
rentoutus-, kehonhahmottamis-, tasapaino-, mielikuva- leikki- ja liikeimprovisaatioharjoituksia. Harjoitukset toteutetaan 
turvallisesti yksin, yhdessä tai parin kanssa musiikin tai hiljaisuuden tahdittamana. 

Tanssiterapia tunneilla liike on ainutlaatuinen ja eheyttävä kokemus, joka aktivoi aivoja monipuolisesti lisäämällä motoris-
ten taitojen lisäksi myös tietoisuutta omasta kehosta ja itsestä. Tanssiterapia soveltuu kaikille ja tunneilla jokainen liikkuu 
omien mahdollisuuksien puitteissa, tanssillista tai erityistä fyysistä kuntoa ei edellytetä. 

Tanssiterapia ryhmä tarjoaa vertaistukea jakamalla olemassaolon kokemuksia liikkein, sanoin ja kuvin. 

Syksyn 2017 ryhmät
NUORET AIVOVAMMAUTUNEET
Tutustumiskurssi
aika:
4.9.-2.10. 2017 (5 krt) maanantai klo 11.30-12.45 
Hinta 80 €/hlö  (sis. alv 10%)
Paikka:
Tanssipaja, 
Korppaanmäentie 21 B, 00300 Helsinki

Yksilöasiakkaaksi voi osallistua kuka tahansa, joka haluaa 
vahvistusta hyvinvointiin, herätellä piileviä voimavaroja kehon 
ja mielen tasolla sekä lisätä jaksamista kriisin kohdatessa. 
Tapaamiset sopimuksen mukaan.

Älä epäröi kysyä lisätietoja Päiviltä 050-4691684,  
paivi.kazandjian@gmail.com

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 
Päivi Kazandjian
Tanssi- ja liiketerapeutti, aivovammautuneen omainen

AIKUISET AIVOVAMMAUTUNEET
”Ystävyyden tanssit”- ryhmä. 
Ryhmä on toiminut vuodesta 2014.
aika: 4.9.- 11.12. 2017 (14 krt) maanantai klo 10.00-11.15. 
Syysloma vko 42. 
Hinta yhdistyksen jäsenille 60 €/hlö/lukukausi. 
Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet.
Paikka: Tanssipaja, Korppaanmäentie 21 B, 00300 Helsinki


