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PääKirJoitus LEdarE

Finländarna älskar  
gratis hinkar
Arbetsteamet bakom den här tidskriften har nyligen 
varit på utbildning i Tammerfors. Det var fråga om en 
intensiv utbildningsdag i marknadskommunikation 
och i annonsen till utbildningen utlovades ”lyckade 
marknadsförings-, varumärkes- och PR-slogans och 
framgångshistorier, som du snabbt kan anpassa för ditt 
eget bruk”. Varför således uppfinna hjulet på nytt, om 
man av veteraner får färdiga modeller för sitt eget bruk. 
Utbildningen infriade sitt löfte, vid dagens slut var vi helt 
uppfyllda av ny energi och på hemvägen kläckte vi nya 
idéer och utbytte tankar. Engagerade av dagen började 
vi genast tillämpa vissa saker, och de syns också på 
förbundets nya webbsidor. I det här skedet avslöjar jag 
dem inte. I utbildningen berättade man att en liten hem-
lighetsfullhet kan fungera som och vara ett effektmedel; 
ni kan ju försöka gissa er till vilka nya jippon som särskilt 
är vår förtjänst på de nya sidorna. Kanske ni får höra om 
det någon gång...?

Det var lite svårt att tro att vi var på en utbildning, vi 
fick nämligen njuta av gott sällskap med Juha Torvinen 
och Aku Syrjä från bandet Eppu Normaali, som via 
bandets hela historia ledde oss till nuläget, där Eppu 
Normaalis kommunikativa knep har lyckats förträffligt. 
Med hjälp av avsiktligt hemliga spelningar och informa-
tionskorn som läckt till allmänheten har de lyckats hålla 
oss finländare i spänning, och bandet är fortfarande 
intressant då det firar sitt 40-årsjubileum nästa år. Det är 
Akus fabrik som står bakom den här framgångshistorien.

Lika lovande parhästar var Fihl och Autero, från 
marknadsföringsteamet för Tampereen Ilves, som med 
ett av sina jippon lyckades fånga mediernas uppmärk-
samhet under en hel veckas tid. En kväll i november 
delade de med hjälp av frivilliga krafter ut 10 000 
”böteslappar” på bilars vindrutor. På böteslappen fanns 
följande meddelande: ”Tack för att du har parkerat rätt, 
som tack för det erbjuder vi dig möjligheten att delta i 
en match till priset av X-euro”. Ni kan bara gissa vilken 
publikanstormning jippot åstadkom. Ett annat lika ef-
fektfullt meddelande fanns på Ilves webbplats, där man 
berättade om A-juniorernas Ville Nieminens roll i Ilves 
organisation. Redaktörerna läste i all hast rubriken och 
förmedlade nyheten ”Ville Nieminen till Ilves” till medier 
runtom i hela riket. Nyheten fällde Ilves webbsidor.

Under dagen fick vi lära oss många marknads-
föringsknep och användning av sociala medier. 

Det som var fint var att idéerna och verkställan-
det inte krävde stora finansiella ansträngningar, 
utan mer mod att göra saker och ting. Vi fick 
höra intressanta berättelser om bloggar och 
om varför My Little Pony nu intresserar unga 
män. Detta belystes av medieforskare Mikko 
Hautakangas. Olika berättelser gör även var-
dagliga saker intressanta. Vi finländare älskar 

verkligen gratis hinkar, sådana bar vi på efter 
utbildningen och en rätt så lustig syn var 
det ju... ganska roligt marknadsföringsk-
nep – en vit plasthink försedd med Aku 
Syrjäs och Juha Torvinens autografer! 
Vad annat spännande fanns inte sedan i 
hinken...?

God jul!
Anne Porthén

verksamhetsledare 

Suomalaiset rakastavat 
ilmaisia ämpäreitä
Tämän lehden tekijätiimi oli hiljattain koulutuksessa Tam-
pereella.  Kyseessä oli markkinointiviestinnän tehopäivä 
ja koulutusilmoituksessa luvattiin ”onnistuneita markki-
nointi-, brändäys- ja PR-riimejä sekä menestystarinoita, 
jotka voit nopeasti jalostaa omaan käyttöösi”. Miksi keksiä 
siis pyörää uudelleen, jos saa konkareilta valmiit mallit 
käyttöön. Koulutus lunasti tuon lupauksen, sillä päivän 
päätteeksi puhkuimme uutta intoa ja uusia ideoita rönsyili 
koko paluumatkan. Innostuneina päivästä veimme jo 
joitain asioita suoraan käytäntöön, ja ne näkyvätkin liiton 
uusilla kotisivuilla. Tässä kohtaa en niitä paljasta. Koulu-
tuksessa kerrottiin, että pieni salaperäisyys voi toimia ja 
olla tehokeino; voittehan yrittää arvata, että mitkä uudet 
jipot uusilla sivuilla ovat erityisesti meidän ansiota. Ehkäpä 
kuulette siitä joskus..?

Ei uskoisi, että olimme koulutuksessa, sillä saimme 
nauttia hyvästä seurasta Eppu Normaali -yhtyeestä 
tunnettujen Juha Torvisen ja Aku Syrjän kanssa, jotka joh-
dattivat meidät yhtyeensä historian kautta nykyhetkeen, 
jossa Eppu Normaali –yhtyeen viestinnälliset kikat ovat 
onnistuneet loistavasti. He ovat onnistuneet pidättämään 
suomalaisia jännityksessä harkituilla salakeikoilla ja julki-
suuteen tihkuneilla tiedonmuruilla, ja yhtye on edelleen 
kiinnostava sen juhliessa ensi vuonna 40-vuotistaivaltaan. 
Akun tehdas on tuon menestystarinan takana. 

Toinen yhtä lupaava kaksikko oli Tampereen Ilveksen 
markkinointitiimistä Fihl ja Autero, joiden yksi tempaus 
sai mediahuomion viikoiksi. He jakoivat vapaaehtoisvoi-
min eräänä marraskuun-iltana 10 000 ”sakkoa” autojen 
tuulilaseihin. Sakoissa oli viesti:”Kiitos kun pysäköit oikein, 
tästä kiitoksena tarjoamme mahdollisuuden osallistua 
peliin x-hintaan”. Arvaatte vaan, minkä yleisöryntäyksen 
tempaus sai aikaan. Toinen yhtä vetävä ilmoitus oli Ilvek-
sen kotisivuilla, joissa kerrottiin A-junnujen Ville Niemi-
sen roolista Ilveksen organisaatiossa. Toimittajat olivat 
hätäisesti lukeneet otsikon ja uutisoivat pitkin valtakunnan 
medioita näyttävästi ”Ville Nieminen Ilvekseen”. Uutinen 
kaatoi Ilveksen nettisivut.  

Opimme päivän aikana useita markkinointikeinoja ja 
sosiaalisen median käyttöä. Hienoa oli se, että ideat ja 
toteutukset eivät tarvinneet suuria rahallisia ponnistelu-
ja, vaan enemmänkin rohkeutta tehdä asioita. Saimme 
kuulla kiinnostavia tarinoita blogeista ja miksi My Little 
Pony kiinnostaa nyt nuoria miehiä. Tätä valotti media-
tutkija Mikko Hautakangas.  Erilaiset tarinat tekevät 
arkisistakin asioista mielenkiintoisia.  Me suoma-
laiset todellakin rakastamme ilmaisia ämpäreitä, 
näitä me kannoimme käsissämme koulutuksen 
päätteeksi ja varsin huvittava näkyhän se oli… 
aika hauska markkinointikikka - valkoinen 
muoviämpäri Aku Syrjän sekä Juha Torvisen 
nimikirjoituksilla varustettuna! Mitä muuta jän-
nää ämpärin sisältä sitten löytyikään…?

Iloista Joulua!
Anne Porthén 

toiminnanjohtaja 
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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

On hienoa, kun liiton toiminta laajenee laajenemistaan ja 
kehittyy kehittymistään. Lokakuun alussa liitto saavutti uuden 
merkkipaalun, kun jäsenmäärä ylitti 2000 jäsenen rajan. Jä-
senmäärän kasvattaminen on ollut yksi päätavoitteita, ja siinä 
on onnistuttu hyvin. Minun visioni on, että joskus päästään 
15 000 jäseneen, mutta toki se vie aikaa. Mutta tavoitteita-
han täytyy olla.

Viime vuonna kokeiltiin ensimmäisen kerran kaksipäi-
väisiä liittopäiviä syysliittokokouksen yhteydessä. Nyt 
kaksipäiväisyyttä jatketiin, ja yleinen mielipide oli, että 
tämä on nyt se malli, jolla jatketaan vastaisuudessa 
– ainakin siihen saakka, kunnes kehitetään taas 
jotakin uutta. Hyvää tässä on, että etsitään jat-
kuvasti jotakin uutta. Vuoden 2014 liittopäivät 
olivat jonkinlainen kenraaliharjoitus, mutta nyt 
päästiin jo varsinaiseen näytökseen. Palau-
te liittopäiviltä oli suorastaan erinomainen. 
Alustavasti on päätetty, että vuoden päästä 
liittopäivät järjestetään pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella, mikä on vaihtelun vuoksi ihan 
virkistävää. Kehitys kehittyy.

Samanlainen lähtökohtatilanne 
oli vuonna 2013, kun päätet-
tiin järjestää nuorille erityinen 
PääFest-tapahtuma. Ensim-
mäisellä kerralla kokeiltiin, 
toisella kerralla tapahtumaa 
kehitettiin, ja nyt PääFest 
toimii jo kiinteänä osana 
jatkuvaa toimintaa. Nuoret 
ovat juuri se jäsenkunta, 
joka tällaista PääFestiä on 
tarvinnutkin.

Samaa linjaa nou-
datetaan myös erikseen 
nuorille järjestetyissä 
vertais- ja toimintaryh-
missä, joita on jo useilla 
paikkakunnilla. Se on 

Yhteistyössä 
on voimaa! 

hyvä, sillä kyllä moni nuori tuntee itsensä oudoksi perinteisissä 
aikuisten ryhmissä, joissa ikärakenne on yleensä kohtuullisen 
korkea. Kun entistä laajemmille joukoille järjestetään erilaisia 
säännöllisiä tapahtumia, niin toivon mukaan se auttaa saa-
maan mukaan uusia toimijoita. Vaikka heidän määränsä onkin 
viime aikoina kasvanut, toimijoita ei ole koskaan liikaa. Nuokin 
esimerkit osoittavat hyvin, että yhdistyksissä ja liitossa toimitaan 
hyvin. Liiton työntekijät hoitavat suuria tapahtumia, mutta ovat 

samalla pystyneet antamaan tukea yhdistyksille. Yhteis-
työssä on voimaa.

Esitän myös kauniin kiitokseni liittokokous-
väelle, joka huutoäänestyksellä valitsi minut 
uudelleen liiton puheenjohtajaksi. Jatkan tätä 
jo neljä vuotta sitten alkanutta kunniateh-
tävää nöyränä, niin kuin tähänkin saakka. 
Voin kyllä jo tässä vaiheessa ilmoittaa, että 
vuoden 2017 jälkeen en ole enää käytet-
tävissä, vaan luovutan tehtävän mielihyvin 
nuoremmalle polvelle. Siihen saakka jatkan 
antoisaa vapaaehtoistyötä niin hyvin kuin 
pystyn.

Hyvät aivovammaliittolaiset ja liiton 
työntekijät: toivotan teille kaikille 

hyvää joulunaikaa ja entistä 
parempaa vuotta 2016.

Heikki Harri
puheenjohtaja 
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Tarvitsetko  
kulttuurikaveria?
Löysitkö teatterin, orkesterin tai museoiden 
ohjelmistosta kiinnostavan tapahtuman, mutta 
lähteminen jää haaveeksi kaverin puuttuessa?

Keitä ovat kulttuurikaverit?

Kulttuurikaverit ovat koulutettuja vapaa-
ehtoisia, jotka opastavat, avustavat ja 
ovat seurana erilaisissa tapahtumissa.  
He ovat oman paikkakuntansa kulttuu-
rikohteiden tarjontaan perehtyneitä ver-
taisohjaajia.  Kulttuurikaveritoimintaa on 
Suomessa useammalla paikkakunnalla. 
Kulttuurikaveritoiminnan organisoijana 
on usein julkinen sektori, mutta toimijoi-
na voi olla järjestö tai yksityinen taho.  

Kulttuurikaverilla on monta nimeä: 
kulttuuriluotsi, kulttuurinystävä, kulttuu-
rikummi

Alkujaan toiminta on lähtöisin 
Jyväskylästä vuonna 2006. Jyväsky-
lässä toimivat kulttuuriluotsit.  Sieltä 
toiminta on levinnyt erilaisilla nimik-
keillä eri paikkakunnille. Tällä hetkellä 
kulttuuriluotseja toimii yli kymmenellä 
paikkakunnalla, joista Jyväskylän lisäksi 
Vantaalla, Kuopiossa, Järvenpäässä, 
Tampereella ja Hangossa he toimivat 
nimellä kulttuuriluotsi. Mikkelissä, Es-
poossa ja Helsingissä toimivat kult-
tuurikaverit. Kulttuurinystäviä tavataan 
ainakin Porvoossa ja kulttuurikummeja 
löytää Etelä-Pohjanmaalta ja Lahdesta. 
Toimintaa on useilla paikkakunnilla.

Kulttuurikaverin tehtävänä on toimia 
rohkaisijoina, oppaina ja kavereina eri-
tyistä kannustusta tarvitseville ihmisille, 
joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuu-
rikohteisiin. Kulttuuritoiminnan taustalla 
vallitsee ajatus siitä, että kulttuurin 
pitäisi olla kaikkien saatavilla.

Kulttuurikaverit ovat ketä tahansa 
vapaaehtoisia, joilla on aito auttamisen 
halu ja kiinnostusta kulttuuria kohtaan.  
Toimijat ovat usein käyneet vapaaeh-
toistoiminnan peruskurssin ja heidät 
on koulutettu oman paikkakunnan 
toimijoiksi erityisellä valmentavalla kurs-
silla. Toiminnassa on mukana eri-ikäisiä 
taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisia, opiskelijoita 

ja opettajia, eläkeläisiä, erityisryhmien ja 
järjestöjen edustajia sekä palvelualojen 
ja asukasyhdistysten toimijoita. 

Tilaaminen on maksutonta, 
liput maksutta tai alennuksin 

Kulttuurikaverin tilaaminen on käyttäjille 
maksutonta. Kaverina toimijat pääsevät 
luotsattavan seurassa museoihin ja 
tiettyihin erikseen sovittuihin kohteisiin 
usein ilmaiseksi sisään viikonpäivästä 
riippumatta. Niihin kohteisiin, joihin 
ei pääse ilmaiseksi, saadaan yleensä 
alennus normaalista lipun hinnasta. 
Joillakin paikkakunnilla palvelu on 
kohdennettu tietyille ryhmille kuten 
esimerkiksi Mikkelissä, Kuopiossa, 
Kouvolassa ja Helsingissä, joissa 
kulttuurikavereiden asiakkaita ovat 
ikäihmiset. Toisilla paikkakunnilla, kuten 
esimerkiksi Jyväskylässä ja Tampe-
reella, kuka tahansa täysi-ikäinen voi 
pyytää kulttuurikaverin seurakseen 
kulttuurikäynnille. Asiakkaita voivat olla 
myös vammautuneet ihmiset, liikkumis- 
tai aistirajoitteiset, päihde- tai mielen-
terveyskuntoutujat ja pitkäaikaissairaat, 

omaishoitajat ja erityisesti yksinäiset 
ihmiset. Kulttuurikaveri palveluja on 
mahdollista saada myös muulla kuin 
suomenkielellä, esimerkiksi Jyväskylän 
Kulttuuriluotsit voivat palvella monikult-
tuurisia ryhmiä mm. englanniksi, ruot-
siksi ja venäjäksi. Joillakin paikkakunnil-
la kulttuurikaverit luotsaavat kerrallaan 
vain yhtä henkilöä kun taas joillakin 
toisilla paikkakunnilla yhden henkilöllä 
voi olla luotsattavana kerrallaan 4 - 5 
tai jopa 10.  Joillakin paikkakunnilla, 
kuten esimerkiksi Jyväskylässä, luotsi 
ja luotsattava tapaavat kohteessa. 
Toisilla paikkakunnilla, kuten esimerkiksi 
Kuopiossa, luotsi voi hakea luotsatta-
van kotoa kohteeseen ja saattaa hänet 
kulttuurikäynnin jälkeen takaisin kotiin. 
Asiakas kuitenkin maksaa hänelle koi-
tuneet kustannukset itse.

Mistä löydät heidät?

Kulttuurikaveri toimintaa esitellään nii-
den kaupunkien internet-sivuilla, joissa 
toiminta on käytössä. Kulttuurikaveri 
tilataan yleensä koordinaattorilta, joka 
välittää kulttuurikaverikeikan sopivalle 
henkilölle. Välityksessä otetaan huomi-
oon muun muassa se, mihin kohtee-
seen ollaan menossa ja mitä toiveita ja 
tarpeita avustamiseen liittyy. 

Kulttuurikaveritoimintaa löytyy 
monilta yhdistys- ja toimintaryhmäpaik-
kakunnilta: Jyväskylä, Helsinki, Kuopio, 
Oulu, Lahti, Kouvola, Etelä-Pohjanmaa, 
Eurajoki, Turku ja Tampere.

Suunnittele uutta toimintaa yhdessä 
oman paikkakuntasi koordinaattorin 
kanssa ja lähtekää omalla ryhmällänne 
kulttuurin pariin.

Teksti: Anne Porthén

Kulttuuri lisää onnellisuutta, 
terveyttä ja pitkää ikää –  tutkitusti

Kulttuurikaveritoiminta madaltaa kynnystä osallistua kulttuuritoimintaan sekä 
lisää näin toimintaan osallistuvien – sekä vapaaehtoisten että vapaaehtois-
toiminnan kohteiden – aktiivisuutta ja hyvinvointia. Koska kulttuurikavereina 
toimivat kaikenikäiset, toiminta myös vahvistaa sukupolvien välistä vuorovai-
kutusta ja yhteisöllisyyttä.

Kulttuurinvaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu useissa tutki-
muksissa. Saatujen tutkimustulosten mukaan osallistuminen kulttuuritoimin-
taan saa aikaan onnellisuuden kokemuksia ja elämään tarkoitusta. Nämä 
vaikuttavat positiivisesti terveyteen ja pidentävät ikää. (Nummelin 2011).
Lisää tutkittua tietoa aiheesta:
Nummelin Sanna 2011. Kulttuuri hyvinvointivaikutukset, onnea elämyksiä ja 
terveyttä
(Tutkimuskatsaus)
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Kun kirjoittaa googleen hakusanaksi 
”kulttuuri”, saa monta osumaa – ja lä-
hes yhtä monta kulttuurin määritelmää. 
Yhtäällä kulttuuri määritellään ihmiskun-
nan henkisten ja aineellisten saavutus-
ten kokonaisuudeksi ja toisaalla sitä 
käytetään sivistyksen synonyymina. 
Etymologisesti kulttuuri tulee latinan 
sanasta colere, joka tarkoittaa viljele-
mistä. Sittemmin Cicero otti käyttöönsä 
cultura animi –käsitteen, jolla tarkoite-
taan hengen viljelyä. 

Kulttuuri voidaan määritellä sup-
peasti tarkoittamaan tiedettä, taidetta 
– kuten maalaustaidetta, kaunokirjalli-
suutta, runoutta ja filosofiaa - ja uskon-
toa. Tästä käytetään myös korkeakult-
tuurin käsitettä. Laajemmin kulttuuriksi 
voidaan mieltää niin sanottu populaa-
ri- eli massakulttuuri, johon kuuluvat 
esimerkiksi populäärimusiikki, elokuvat, 
viihdekirjallisuus ja sarjakuvat. 

Kulttuuri voidaan jaotella myös 
erilaisiin kategorioihin. Voimme jakaa 
kulttuuriin aikakausien mukaan, kuten 
antiikin kulttuuriin, paikan mukaan, 
kuten länsimaiseen kulttuuriin, tai 
sosiaalisten aspektien mukaan, kuten 
työväenkulttuuriin. Kulttuuri voidaan 
määritellä myös esimerkiksi kansalai-
suuden, kielen, iän, sukupuolen, seksu-
aalisen suuntautuneisuuden, uskonnon, 
poliittisten näkemysten tai alueellisten 
eroavaisuuksien mukaan. Kulttuurista 
on siis moneksi. Lyhyestä virsi kaunis: 
kulttuuria on kaikki se, mitä ympärilläm-
me on ja tapahtuu – kulttuuri voidaan 
määritellä yhteisöä tai kansakuntaa 
yhdistäväksi tekijäksi.

Kulttuuri on kaikkea  
– eikä kunnolla mitään 

Rehupiikles-yhtyeen taannoinen keula-
hahmo Joose Tammelin valottaa omaa 
näkemystään kulttuurista.

– Vanhassa viisaudessa on oivalli-
nen varoitus: ”Kun kuulen sanan KULT-
TUURI, poistan varmistimen!” Itse sana 

Lyhyt oppimäärä kulttuurista 
”Kyltyyri! Kyltyyri! Kyltyyri!” 
Tuo huuto on Suomessa syyri, 
Mut mikä se on se kyltyyri? 
Kas, siinäpä pulma on jyyri”, 
loihe Eino Leinokin aikoinaan lausumaan. 
Mutta mitä se kulttuuri sitten oikein on?

Joose Tammelin toi kulttuurin tuulahduksen 
aivovammaviikon tapahtumaan esiintyen 
trubaduurina. Hän on aiemminkin esiin-
tynyt yhdistyksen tilaisuudessa. ”Minua 

pyydettiin mökkibileisiin esiintymään. Näillä 
leveyspiireillä ei ole montaa, joka pystyy 
munaamaan itsensä täydellisesti ilman 

estoja. Tottakai minä menin. Yritin käyttäy-
tyä ärsyttävästi, että ette enää kysyisi. Saisi 
olla rauhassa kotona. On meinaan takka ja 
kaksi kissaa: Saima-kaunoinen ja Selma-

hortenssia”. Selvästikään ei onnistunut 
mies ärsytyspyrkimyksissään 
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minua ärsyttää. Se kun on kaikkea, 
eikä siis kunnolla mitään, siitä ei saa 
pitävää otetta. Opetusministeri vastaa 
kuulemma kulttuurista, muun muassa 
urheilusta ja musiikista. Tasapuolisuu-
den vuoksi virkaan valitaan usein henki-
lö, joka ei hallitse kumpaakaan.     

Tammelin kuvailee, että sekä Gizan 
pyramidi että Lötjösen ulkohuussi ovat 
molemmat kulttuuria, mutta se onkin 
niiden ainoa yhteinen tekijä.

– Kulttuuri on aina sidonnainen 
aikaan ja historialliseen jatkumoon: se, 
mitä nyt on, on parhaimmillaan sitä, mitä 
sukupolvi siirsi seuraavalle. Ei olisi Sibe-
liuksesta kehittynyt nero, ellei hän olisi 
jo lapsena imenyt ympäristönsä ääniä. 
Joku sille taaperolle löi viulun käteen.

Tammelinin mielestä sekä kor-
keakulttuuri että massakulttuuri ovat 
molemmat merkityksellisiä. 

– Korkeakulttuuri tosin voisi olla sel-
kosuomeksi TAIDE. Populaarikulttuu-
rihan harvoin edes pyrkii vakavissaan 
täydellisyyteen. 

Tammelin pohtii, että kulttuurin 
merkitys kansalle on piilotajuista. 

– Huonon omanarvontunnon rii-
vaamat nauttivat kollektiivisesti maan-
miestensä menestyksestä. Suomi elää 
toisten saavutuksista, kaikkien typerien 
kilpailujen suosio on tästä vankkuma-
ton todiste.

Tammelin väittää, ettei itse juurikaan 
kulttuuria tarvitse. Jokainen Joosen 
tavannut voi miettiä, että miten valtaisa 
pilke silmäkulmassa hän väitöksensä 
takana seisoo.

– En seuraa aikaani, en ole kiinnos-
tunut aikamme ilmiöistä, en halua osal-

listua. Minulla on klassikkoni ja tuotteli-
as pää. En tarvitse kulttuuria juurikaan. 
Pyrin siihen, että jonain päivänä voin 
ylpeillä sillä, etten tiedä kuka on päämi-
nisterimme tai Ranskan presidentti. Täs 
on ny paljo olennaisempaakin....

Joose Tammelin on siviiliammatil-
taan opettaja. 

– Muksuille kulttuurin siir-
täminen ei ole yksinkertaista. 

KULTTUUri

Kerrankin näin päin – haasteltavana Aivoituksen toimittaja Pia Warvas. 
Joose Tammelin tenttasi, että mitä aivovammakentälle kuuluu juuri nyt. 

Nykynuorisolla on aivan eri intressit kuin 
meillä 50 vuotta takaperin. Asiat pitää 
minusta vain esitellä: tällaista ja tällaista 
on – sitten on tuota ja tuommoistakin. 
Valitse mieleisesi.

Teksti: Pia Warvas  
Kuvat: Pia Warvas, Jonna Ruohoniemi 

Joose Tammelin kertoo, että ”rehuilun” – eli rehupiikles-yhtyeen - sisältö on kansanpe-
rinnehuumoria, elävää murretta ja tunnettujen hittien pilaamista parodian asein.

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistyksen puheenjoh-
taja reijo Salo ja Joose Tammelin.
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romanit ovat olleet osa suomalaisväestöä jo lähes 
keskiajalta lähtien. Ensimmäiset merkinnät romaneista 
on vuodelta 1559, jolloin Kastelholman linnan kerrotaan 
takavarikoineen romaneilta kahdeksan hevosta. Vaikka 
romanit ovat kuuluneet yhteiskuntaan jo vuosisadat, 
on heillä edelleen vahva, valtaväestöstä poikkeava, 
omaleimainen kulttuurinsa. 

romanivanhuksille monenlaista toimintaa. 
Kesäleirit ovat tärkeä osa vanhuksille 
suunnatuista aktiviteeteista.

Rahoitusta romanikulttuurin vaalimi-
seen tulee pieninä puroina eri tahoilta.

– Saamme esimerkiksi luentopalkki-
oita, jäsenmaksuja, myymme adresseja, 
uimahallilippuja ja leipomotuotteita sekä 
järjestämme arpajaisia. Kielipesää ra-
hoittaa opetushallitus, syrjäytymisuhassa 
olevien pitkäaikaistyöttömien toimintaa 
järjestetään ESR-rahoituksen avulla.  

ilon ja surun juhlia 
Ossi Blomerus kertoo, että romanit rakas-
tavat juhlia. Niinpä he järjestävät juhlatilai-
suuksia äitienpäivänä, itsenäisyyspäivänä, 
jouluna – ja tietysti romanien kansallispäi-
vänä 8.4. Juhlissa jaetaan tapahtumasta 
riippuen ruusut juhlakaluille, lauletaan, 
syödään ja vietetään laatuaikaa yhdessä. 

– Joulu on todella merkittävä, samoin 
kuin pääsiäinen, vappu ja juhannus. 
Mitään valtaväestöstä poikkeavia romani-
perinneruokia ei meillä ole, vaan pöydis-
sä notkuvat samat herkut kuin kaikilla 
muillakin suomalaisilla. Kansallispäivää on 
vietetty nyt kymmenen vuoden ajan, ja nyt 
se on ensimmäistä kertaa almanakassa. 
Kansallispäivä on yhdistävä tekijä kautta 
romanimaailman. 

Vanhusten kunnioittaminen on aina 
ollut tärkeää romaneille – joskin tässäkin 
ollaan ”valtaväestöidytty”.

– Nykynuoriso ei enää ymmärrä van-
husten kunnioittamista samaan tapaan 
kuin esimerkiksi minun nuoruudessani. 
Siitä huolimatta edelleenkään romani-
vanhuksia ei paljon vanhainkodeissa näy, 

Savonlinnan seudun romanilähetys ry on 
toiminut jo 44 vuoden ajan. Sen perusti 
vuonna 1971 Ossi Blomeruksen isä Ar-
mas Baltzar. Kun isä sairastui 2000-lu-
vun vaihteessa, jäi yhdistyksen pyörittä-
minen nuoremman polven hoteisiin. 

– Järjestömme toiminta on monipuo-
lista. Pidämme luentoja kouluissa, autam-
me muita romaniyhdistyksiä hankkeiden 
suunnittelussa ja tiedottamisessa sekä 
olemme apuna kaikessa, missä ihmiset 
apua tarvitsevat. Saimme oman toimis-
ton neljä vuotta sitten, joten toiminta on 
tuona aikana yhä laajentunut, Blomerus 
kertoo.

Yhdistys auttaa romanioppilaita monin 
tavoin. Romanikieltä opetetaan kouluissa 
joka toinen viikko kahden tunnin ajan, ja 
lisäksi Kielipesä-toiminnan kautta viikoit-
tain kolme tuntia. 

– Panostamme muutenkin vahvasti 
opiskeluun. Maksamme esimerkiksi 
koulukirjoja, lukukausimaksuja tai muita 
koulunkäyntiin liittyviä kuluja. Ostamme 
ala-asteen aloittaville tai esikoululaisil-
le kaikki koulutarvikkeet aina repuista 
hammashoitovälineisiin ensimmäisen 
kouluvuoden ajaksi. Kesäisin järjestämme 
kesäkoulua. Toimimme yhteistyössä mui-
den järjestöjen kanssa, mutta hallinnoim-
me myös omia projekteja. 

Parhaillaan käynnissä on ESR-rahoi-
tuksella toteutettava kaksivuotinen hanke, 
jonka tavoitteena on löytää ja auttaa 
pitkäaikaistyöttömiä ja väliinputoajia. 

– Hankkeen kohderyhmään kuuluvilla 
on usein taustallaan monenlaisia ongel-
mia. Nyt yritämme nostaa heitä jaloilleen. 

Romanikulttuuriin kuuluu olennaisena 
ikäihmisten arvostus. Yhdistys järjestääkin 

vaan heidät hoidetaan itse. Ja kun romani 
joutuu sairaalaan, ei häntä jätetä sinne 
yksin, vaan suku ja läheiset on läsnä vuo-
teen vierellä ja osallistuvat hoitamiseen 
mahdollisuuksien mukaan. 

Hautajaiset ovat  
isoja tilaisuuksia. 
– Hautajaisiin kuului ennen valvojaiset. 
Suku kokoontui päivää ennen siunausti-
laisuutta seurakuntatalolle ja muisteli vai-
najaa. Onneksi tästä on jo luovuttu, sillä 
vaikka ajatus on kaunis, on tapa myös 
raskas. Ei ole helppoa valvoa läpi yön ja 
osallistua vielä sen jälkeen hautajaisiin. 
Nykyhautajaiset ovat ihan tavalliset siinä 
mielessä, että siihen kuuluu siunaustilai-
suus, hautaus ja muistotilaisuus. Roma-
nihautajaiset ovat tosin mittavia. On aivan 
tavallista, että hautajaisiin osallistuu 200 
– 300 ihmistä eri puolilta Suomea. Riittää, 
että on tuntenut vainajan tai jonkun vaina-
jan omaisen. Niin sanotut hiljaiset hauta-
jaiset, joihin osallistuu vain ihan lähisuku, 
eivät ole romanikulttuuriin mukaisia. 

Sen sijaan, toisin kuin televisiossa 
pyörivän yhdysvaltalaisen Prameat mus-
talaishäät –ohjelman tavoin, eivät suoma-
laisromanit mene naimisiin lainkaan – tai 
eivät ainakaan näyttävästi. 

-Suomalaisessa romanikulttuurissa 
häitä ei ole. Poika ja tyttö vain karkaa-
vat, ovat hetken jossakin ja palaavat 
pariskuntana. Jos joku haluaa virallisen 
avioliiton solmia, on se täysin mahdollista, 
mutta silloin he käyvät kahdestaan papin 
pakeilla tai maistraatissa. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas

Kukoistava 
romanikulttuuri 
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Historiasta
Romanit saapuivat Suomeen 1500-luvulla. Nyt 
Suomessa on romaneita noin 13 000. Heistä 
suurin osa asuu pääkaupunkiseudulla. Romanit 
puhuvat suomea, mutta heillä on myös oma 
romanikielensä. Romanikielen ylläpitäminen 
on nykyään tärkeää, ja muun muassa Ossi 
Blomerus opettaa kieltä säännöllisesti.  

Pukeutumisesta 
Näkyvin romanikulttuurin piirre on pukeutumi-
nen. Romanilapset pukeutuvat samoin kuin ket-
kä tahansa länsimaiset lapset. Muutos tapahtuu 
teiniä-iässä. Noin 14-vuotiaana romanipoika 
alkaa pukeutua suoriin housuihin, lakerikenkiin 
ja kauluspaitoihin. Romanityttö alkaa käyttää 
pitkää, mustaa hametta noin 14 – 15 –vuotiaa-
na. Nuori nainen pukeutuu romanihameeseen 
16 – 20 –vuotiaana, mikäli hän päättää sitä 
alkaa käyttää. Kaikki romaninaiset eivät pukeu-
du kansanpukuun tai alkavat pukeutua siihen 
aiempaa vanhempana. Kun valinta hameen 
käytöstä on tehty, ei päätöstä voi enää perua. 
Hametta ja röijyä pidetään päivittäin. Hameen 
päällimmäinen kerros on samettia. Hameen 
yläosassa on koristeellinen kangaskaitale ja 
siinä käytetään usein koristeina kristalli- 
nauhoja. Hame on useimmiten leveydeltään 
yhdeksän metriä. Röijyn, eli ”jakun”, kangas on 
yleisimmin ohut, värikäs ja paljetein ja pitsein 
koristeltu. Nykypäivänä romaninaiset eivät käytä 
niin usein esiliinaa kuin ennen.

Ossi Blomerus kertoo, että Suomen roma-
ninaisten vaatetus on ainutlaatuinen, jota ei 
käytetä missään muualla kuin Suomessa - tosin 
Ruotsissa asuvat Suomen romanit käyttävät sa-
manlaista romaniasua. Ruotsissa asuu Suomen 
romaneita noin 3 000.

Romaninaiset käyttävät näyttäviä koruja. 
Korut ovat isoja siksi, etteivät ne jäisi runsaiden 
pukujen varjoon. Tyypillisiä koruja ovat kameet, 
kehärenkaiksi kutsutut suuret korvarenkaat 
sekä massiivisin jalokivin varustetut sormukset 
ja kaulaketjut. Romanikorut valmistetaan kulta-
sepillä ja korut kulkevat perintönä suvussa. 

Työstä, koulutuksesta  
ja yhteiskunnasta 
Romaniväestö sai tasa-arvoisen aseman 
muiden suomalaisten rinnalla ja suomalaisina 
vuonna 1883. Romanit kohtaavat edelleen 
syrjintää Suomessakin, mutta Blomeruksen mu-
kaan täällä tilanne on huomattavasti parempi 
kuin monissa muissa maissa.

Romanien perinteisten käsityöläisammat-
tien merkitys on vähentynyt toisesta maailman-
sodasta lähtien. Aiemmin romanit suhtautuivat 
koulutukseen kielteisesti, sillä sen nähtiin 
olevan tapa yrittää hävittää heidän kulttuurinsa 
ja sulauttaa romanit pääväestöön. Erityisesti 

1990-luvulta alkaen koulutukseen on kuitenkin 
panostettu, ja Blomeruksen johtama yhdistyskin 
painottaa voimakkaasti koulutuksen merkitystä.

Työllistyminen on edelleen hankalaa. Yksi 
syy on vaatetus. Romaninainen, joka on puke-
nut päälleen kansanpuvun, ei voi enää muita 
vaatteita käyttää ellei voi olla täysin varma, ettei 
kukaan muu romani näe häntä muunlaisessa 
asussa. 

Musiikki on romaneille tärkeää. Tunnet-
tuja muusikoita ovat esimerkiksi Anneli Sari, 
Rainer Friman, Saska Helmikallio, Remu 
Aaltonen ja Markus Allan.

Uskonto on usein tärkeässä asemassa. 
Romanit kuuluvat usein evankelis-luterilaiseen 
seurakuntaan, mutta helluntai- ja vapaakirkko 
ovat myös romanien suosiossa. 

Tavoista 
Romanikulttuuri painottaa hyviä käytöstapoja. 
Perhe ja suku ovat tärkeitä. Naiset kunnioit-
tavat miehiä ja nuoret vanhempia. Keskeistä 
on häveliäisyys. Vanhempien ihmisten neuvoja 
kuunnellaan ja noudatetaan, vaikka neuvon 
saaja olisi jo itsekin täysi-ikäinen. Vanhemmat 
ihmiset syövät ensiksi ja nuoret vasta sitten. 
Vanhempia ihmisiä teititellään. 
Perinteisesti naisen rooli on hoitaa koti ja kas-
vattaa lapset, mutta nykyromanimies osallistuu 
näihin toimiin yhä enenevässä määrin. Perin-
teisten roolien vuoksi pojat saavat kuitenkin 
enemmän vapauksia kuin tytöt. Perinteisistä 
perherooleista huolimatta mies ja nainen ovat 
tasa-arvoisia. 
Puhtaus on puoli ruokaa, sanotaan. Erityisesti 
romanikulttuurissa puhtautta korostetaan; 
puhtautta sanan varsinaisessa merkityksessä 
niin, että kodin on oltava siisti, mutta myös 
symbolisessa mielessä. Mitään, mikä on ollut 
lattialla, ei enää pöydälle panna. Romanikult-
tuurissa ajatellaan, että alhaalla on likaista ja 
ylhäällä puhdasta. Esimerkiksi ruokakassia ei 
saa milloinkaan laskea lattialle.

romanit sodassa 
Romanit ovat kautta historiansa sotineet 
Suomen puolesta. Ensimmäinen merkintä on 
1700-luvulta, jolloin romanimies, korpraali Bork, 
otti taistelussa johdon ja komppania käänsi 
taistelun voitokseen. Talvisodassa Suomen 
silloisesta reilusta viidestätuhannesta romani-
miehestä rintamalla oli noin tuhat.  Hietaniemen 
hautausmaalla Helsingissä on vuosina 1939 
– 1945 kaatuneiden romanisotilaiden kunniaksi 
pystytetty muistomerkki.  

Lähde: Ossi Blomeruksen haastattelu/ 
Pia Warvas ja Blomeruksen laatima ”Tietoa 

romanikulttuurista ja tavoista” –esite. 

romanikulttuurista

KULTTUUri

Liukkailla liikkuessa kenkien 
liukuesteet, kävelysauvat tai 
potkukelkka auttavat pysymään 
pystyssä. Liikuthan liukkailla vii-
saasti! Pysy pystyssä –teemaviik-
koa vietetään 11.1.2016 alkaen. 
#pysypystyssä

Pysy pystyssä

Liukastumisonnettomuuksissa
suurimmassa riskiryhmässä ovat
työikäiset. Puolet kaatuneista
on alle 30-vuotiaita. Yleisimmin 
pyllähdetään kotona ja kodin piha-
alueilla. Pysy pystyssä –teemaviik-
koa vietetään 11.1.2016 alkaen. 
#pysypystyssä

Pysy pystyssä
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puolikoomassa, mutta sieltä lähdetään 
virkeänä ja iloisena. 

– Minulla on normaalisti univaikeuk-
sia, mutta tanssipäivän jälkeen nukun 
kuin tukki. Tanssi vapauttaa minut 

nukkumaan, Mikko kertoo. 
– Tanssi- ja liiketerapia harjoittaa 

kehoa ja mieltä monipuolisesti. Keho 
eheytyy kokonaisvaltaisesti, Päivi 
kuvailee.  

– Kehon kosketus ja toisen, ja 
samalla itsensä, hoitaminen on koko 
terapiatanssin aistikkuus ja hienous, 
Ulla kertoo.

– Tanssiterapiassa löytää jälleen 
ihmisen vamman takaa – niin itsestään 
kuin toisestakin. Tämä tukee samalla 
henkistä kasvua vammautumisen tuo-
man muutoksen rinnalla, Ritva pohtii. 

– Olin monta vuotta kuin robotti, 
mikään ei oikeastaan koskettanut 
minua. Olin kyllä välillä masennuk-
sen vuoksi maan syvyyksissä, mutta 

Päivi Kazandjianin luotsaama ryhmä 
on saanut nimekseen Ystävyyden 
tanssi. Osallistujat kertovat, että aivot 
heräävät aina tanssin pyörteissä. 
Tunnille tullaan väsyneenä ja kankeana, 

Herkkyyttä – aistikkuutta – tunteiden iloa 
Päivi Kazandjianin pitämässä tanssiterapiassa 
paitsi tanssitaan, myös esimerkiksi pukeudutaan 
rooliasuihin tai referoidaan tanssikokemuksia 
piirtäen tai kirjoittaen. Piirustusten ei tarvitse olla 
esittäviä ja kirjoitukset saavat olla tajunnanvirtaa 
– tärkeintä on ilmaista intuitiivisesti niitä ajatuk-
sia, joita tanssimisesta virtaa mieleen ja kehoon. 

Ystävyyden tanssi –ryhmän jäsenet yhteispotretissa. 

KULTTUUri
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Herkkyyttä – aistikkuutta – tunteiden iloa 

muuten tunne-elämäni 
oli täysin latistunutta. 
Ensimmäistä kertaa 
tajusin, että en olekaan 
tunne-elämältäni kuollut, 
kun istuin konsertissa 
bassojen välissä. Niiden 
värinä havahdutti minut 
tajuamaan, että minulla 
onkin vielä tunteita. Olin 
tästä ikionnellinen, yksi 
osallistuja iloitsee.

– Minä en voinut pit-
kään aikaan vammautu-
miseni jälkeen kuunnella 

musiikkia lainkaan, sillä äänet tuntui-
vat epämukavilta. En yksinkertaisesti 
kestänyt mitään ylimääräistä meteliä. 
Tanssituntien avulla olen oppinut jälleen 
nauttimaan musiikista, Ritva kertoo.

Jatkuvaa kehitystä 

Ritva kertoo, että erityisen mahtavaa 
kuluneen vuoden aikana on ollut nähdä 
itsensä ja muiden kehittyminen.

– Olimme aluksi jäykkiä pötiköitä 
kaikki. Mutta emme olleet lannistuneita! 
Onkin ihana huomata, että liikkuvuu-
temme ja tasapainomme kehittyy kerta 
kerralta.

Mikko sai alusta alkaen fysioterapi-
aa, neuropsykologista kuntoutusta ja 
puheterapiaa.

– Puhe olikin pitkään hukassa, 
mutta alkoi pikkuhiljaa löytyä yksinker-
taisten hengitys- ja äänentuottamishar-
joitusten kautta. 

Sitten, vuosien päästä, eli kesällä 
2014, Mikko sai sähköpostia, jossa 
kerrottiin tanssi- ja liiketerapiaopiske-
lijan hakevan oppilasta yksilöopetuk-
seen.

– Koe-eläintä siis kaivattiin, Mikko 
virnuilee. 

– Minäkin luulin, että en koskaan 
ota enää askeltakaan taaksepäin. 
Sitten yhtäkkiä huomasin, että nehän 
onnistuvatkin minulta - ja pystyin liikut-
tamaan käsiänikin samalla, Ulla iloitsee. 

– Ulla onkin kehittynyt aivan valta-
vasti vuoden aikana, Päivi vahvistaa.

– Vammautumisestani on jo 14 
vuotta, joten monet terapiat tuntuvat 
välillä sellaisilta, että minun PITÄÄ men-
nä niihin. Tanssituntien kohdalla asia 
on aivan toisin. Koen joka kerta, että 
SAAN tulla tänne, Mikko hehkuttaa. 

Tanssimisen lisäksi tunneilla myös 
rentoudutaan ja tehdään hengitys-
harjoituksia. Ollaan vain ja annetaan 
ajatusten soljua. Tämäkin on tärke-
ää. Osallistujat toteavat, että parasta 
tanssimisessa on yhdessäolo, erilaisten 
toimintojen herättämät mielikuvat siitä, 
että koko maailma on avoin ja se, että 
voi antaa itsensä liikkua, iloita, tuntea - 
antaa itkujen ja naurujen tulla. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Päivi Kazandjian on tanssi- ja 
liiketerapian opiskelija ja aivovam-
mautuneen ihmisen omainen. Hän 
järjestää viikoittain sekä ryhmä- 
että yksilötunteja Helsingissä 
aivovammaisille ihmisille. 

Tämä opiskelija oli Päivi Kazand-
jian. 

Kerta kerralta varmemmaksi 

– Tapasimme Mikon kanssa heinä-
kuussa ja päätimme aloittaa yhteisen 
34 kerran tanssi- ja liiketerapiamatkan. 
Harjoitteet alkoivat vuosi sitten syys-
kuussa. 

– En oikein tiennyt, että mitä tera-
pialta olisin odottanut. Ajattelin, että 
musiikkia siellä taatusti kuunnellaan ja 
varmasti liikutaankin. Hieman jännitti, 

– Samana syksynä minut siirrettiin pal-
velutaloon Tammisaareen, eli nykyiseen 
Raaseporiin. Siellä minun oli määrä olla 
määräämättömän ajan. Toimintakykyni 
oli olematon ja minua pidettiin aggres-
siivisena, sillä aivovamman tuomia 
haasteita ei siellä tunnettu, Mikko 
lemmetti kertoo. 

Mikko siirrettiin lokakuussa Käpylän 
kuntoutuskeskukseen, jossa hän viipyi 
seuraavalle helmikuulle saakka. Jou-
luksi ja uudeksi vuodeksi hän kuitenkin 
pääsi kotiin äitinsä luokse kokeilemaan 
tavallisessa kodissa asumista.

Mikko Lemmetti vammautui 
heinäkuisena aamuyönä vuonna 
1994. Hän jäi jalankulkijana au-
ton alle. Seuraavassa elokuussa 
oli hänen 21-vuotispäivänsä. 

Terapiatanssi sopii 
mainiosti vertais-
tuen kaveriksi, 
Päivi Kazandjian 
kertoo. Meneillään 
on improvisoitu 
tanssiesitys Mikko 
ruposen kanssa.

Varmuutta liikkumiseen 
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että pitääköhän täällä ottaa vaikeita 
tanssiaskeleita. Päivi vakuutti, että ei 
tarvitse, että ei tanssi- ja liiketerapia 
perinteistä tanssimista ole. 

Mikko kuvailee, että huomasi pian 
tanssi- ja liiketerapian olevan liikettä 
musiikin luoman tunnelman mukaan.

– Erityisesti yksi kerta on jäänyt 
mieleen. Päivillä oli kortteja, joissa oli 
kuvia erilaisista esineistä ja kohteista. 
Minun piti katsoa kuvia ja ajatella, että 
miltä kuvat ja kohteet tuntuivat. Kun 
olin mieltänyt ne, oli minun liikuttava 
tuntemuksieni mukaan. Aivovam-
mautuneena ihmisenä ajattelen usein 

konkreettisesti, joten tässä harjoittees-
sa minun oli pyrittävä tuntemaan, miltä 
erilaiset asiat näyttäisivät liikkeenä. 

Mikko kuvailee, että vaikka toipu-
minen silloin 90-luvun puolivälissä oli 
rivakkaa, kun aivan pohjalta lähdettiin, 
on tanssi- ja liiketerapia tuonut paljon.

– Se on antanut liikkumisen 
varmuutta ja olen saanut kehollista 
itseluottamusta – ja ylipäätään itseluot-
tamukseni on kohentunut. 

Mikko pohtii, että aivovammainen 
ihminen, joka tuntee kaipaavansa 
liikkumiseensa uutta puhtia, hyötyy 
tanssi- ja liiketerapiasta.

– Tässä ei ole kyse suorittamisesta. 
Musiikkiin uppoutumisesta on varmasti 
hyötyä kaikille. Tämän avulla löytää 
itsestään uusia puolia ja oppii, että mitä 
lihaksia liikkumiseen tarvitaan ja miten 
niitä käytetään. 

– Olen huomannut, että Mikon liik-
keellinen varmuus on kasvanut, samoin 
rohkeus olla sinut oman kroppansa 
kanssa. Aluksi hän ei esimerkiksi men-
nyt mielellään lattialle, sillä hänen oli 
vaikea päästä sieltä ylös. Kerta kerralta 
hän on kokenut olonsa rennommaksi ja 
liikkeensä varmemmiksi, Päivi kuvailee. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

Kaikki alkoi siitä, että yhdistyksen 
kevät- ja joulujuhliin kaivattiin ohjelmaa. 
Silloin Annikki Karjalainen totesi, että 
tottahan sitä ohjelmanumeroita saa-
daan aikaiseksi. Näin jokaiseen joulu- ja 
kevätjuhlaan alettiin suunnitella erilaisia 
esityksiä. Yhdessä tilaisuudessa lauteil-
le nousi yksi porukka, toisessa toinen. 
Mitään varsinaista toiminnallista ryhmää 
ei kuitenkaan käynnistetty. Näin mentiin 
noin vuoteen 2008 asti. 

– Sitten yhdistykseemme tuli Orli 
Zewi, joka oli mainio huilisti. Aloim-
me haaveilla aivovammayhdistyksen 
bändistä ja perustimme musakerhon. 
Lopulta Orli ei päässytkään bändiin 
soittamaan, mutta hän hankki tilalleen 
toisen oivan huilistin, eli Peltokankaan 
Pirjon. 

Annikki kehuu, että Pirjo on moni-
puolinen lahjakkuus. Hän paitsi soittaa, 
myös lausuu, näyttelee ja piirtää. 

– Pirjo soitti ennen vammautumis-
taan puhallinorkesterissa, joten hänellä 
oli vahva pohja. Aivovamma ei vienyt 

soittotaitoa, mutta motoriikkaan ja 
aloitekykyyn tuli haasteita. Aloitekyvyn 
puute onkin useasti aivovammaisilla 
ihmisillä rajoite esimerkiksi näyttelemi-
sessä tai soittamisessa, sillä aina ei tule 
harjoiteltua omatoimisesti tarpeeksi. 

Annikki kertoo, että kaikki ryhmäläi-
set tiedostavat mahdolliset rajoitteen-
sa, ja ne otetaan huomioon kaikessa 
toiminnassa. 

Musakerhoa mainostettiin Aivoitus-
lehdessä ja omissa jäsenkirjeissä. 
Ihmiset alkoivat ottaa enenevässä 
määrin yhteyttä ja kertoa, mitä itse 
kukin heistä osaa soittaa. Harjoituksiin 
ei kuitenkaan tullut likikään kaikkia 
ilmoittautuneita. Annikki kertoo tämän 
johtuvan sekä aloitekyvyn puutteesta 

että muistiongelmista. Siksi ryhmä tar-
vitseekin Annikin kaltaisen organisoijan, 
joka suunnittelee, muistuttaa ja pitelee 
lankoja käsissään. 

– Nyt meillä on tiedossamme 
reservi eri soittimien taitajista. Voimme 
hyödyntää tätä tarvittaessa, ja se on 
hieno homma. 

Seuraavaksi mukaan tuli pianisti 
Marjaana Alitupa, sitten kitaristi-laula-
ja Harri Björklund. 

– Pirjo ja Harri tekivät keikkoja 
myös kahdestaan. Musakerholaiset 
esiintyivät paitsi omissa tapahtumissa, 
myös ulkopuolisten tilaisuuksissa. Nyt 
Harri on muuttanut Espanjaan. Hän 
tekee siellä trubaduurikeikkoja, joten 
musisointi jatkuu. On hienoa, että vai-

Varsinais-Suomen kulttuurikasvot
Turussa toimii aktiivi-
nen Varsinais-Suomen 
aivovammayhdistyksen 
kulttuuriryhmä, jonka 
jäsenet soittavat,  
näyttelevät, kirjoittavat 
ja runoilevat. 

Pirjot Peltokangas ja Saarinen sekä Annikki Karjalainen esittelevät lavastelakanoita. 
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kean aivovamman saanut ihminen voi 
tuottaa iloa ja esittää lauluja, joissa on 
merkityksellinen sanoma. 

Annikki kertoo, että ryhmässä on 
käynyt muitakin jäseniä, mutta yhdessä 
soittaminen ei ole kaikkein helpointa. 
Joku ei kestä sitä, että soittajat ovat 
eritasoisia, toisilla taas eivät kemiat 
kohtaa. Erilaisten luonteiden vuoksi 
joku ottaa haltuun uudet nuotit heti ja 
alkaa harjoitella, kun toinen tuskailee, 
että uudet kappaleet ovat liian vaikeita 
ja liian pitkiä. Toisten ominaisuuksien 
hyväksyminen on myös merkittävässä 
roolissa. On opittava ymmärtämään, 
että ihmiset ovat erilaisia luonteiltaan.

Koska kaikki kerholaiset eivät ole 
olleet halukkaita esiintymään julkisesti, 
vain osa heistä harjoittelee esiintymis- 
tavoittein. Muut soittavat omaksi 
ilokseen. Ryhmämusisoinnin harjoittelu 
on arvokasta itsessäänkin, koska se 
kehittää keskittymiskykyä ja yhteistyö-
taitoja. Jokainen soitinyhtyeen jäsen 
voi antaa oman ideansa siitä, miten 
kukin biisi toteutetaan. Näin yksittäisten 
soittajien taidot ja ideat koituvat koko 
ryhmän hyväksi.

Sävelistä sanoihin 

Seuraavaksi musakerhoa alettiin kehit-
tää myös näytelmä- ja runokerhoksi.

– Näytelmä- ja runoasioissa kan-
taviksi voimiksi tulivat Anne Maria 
Rasinpuro ja Pirjo Saarinen. Anne 
Maria kirjoittaa esityksiä sekä itselleen 
että muille esitettäväksi. 

Koska kerholaiset jakautuivat 

pienryhmiin siten, että osa harjoitteli 
yhteissoittoa, osa oli mukana näytelmä-
harjoituksissa ja osa harjoitteli runon-
lausuntaa, alettiin menettää kokonais-
kuvaa siitä, mitä kaikkea kerhossa 
puuhattiin. Tämän vuoksi päätettiin 
ruveta järjestämään matineoita, jonne 
kaikki kerholaiset kutsuttiin mukaan 
esiintymään paitsi toinen toisilleen, 
myös paikalle saapuvalle yleisölle. Mati-
neoita järjestettiin kahdesti vuodessa ja 
niihin olivat kaikki yhdistyksen jäsenet 
tervetulleita.  

Annikki pohtii, että haasteellista 
näytelmissä ja sketseissä on vuorosa-
nojen muistaminen. On hyväksyttävä, 
että kaikki eivät voi muistaa pitkiä ja 
polveilevia dialogeja. 

– Näytelmissä pyrimme naami-
oimaan vuorosanat lavasteisiin niin, 
etteivät katsojat niitä huomaa, mutta 
että unohtaessaan niistä pystyy huo-
maamatta lunttaamaan. Olisi kornia, 
jos kaikki esiintyisivät paperinivaskat 
käsissään, Annikki nauraa. 

Tuorein näytelmäkerhon luomus 
on Kirsi Kunnaksen Punni-kirjasta 
dramatisoitu näytelmä.

– Teksti oli hyvä, hauska ja oival-
tava. Siinä käsitellään erilaisuuden 
hyväksymistä. Näytelmäurakka oli 
suuri ja siihen tarvittiin paljon ihmisiä, 
ja saimmekin mukaan vierailevia tähtiä 
kerhomme ulkopuolelta.

Punni-pupu on toisenlainen kuin 
muut jänikset. Punni on surullinen, kun-
nes se tutustuu prinsessaan, joka pitää 
Punnista juuri sen erilaisuuden vuoksi. 
Näytelmässä liikutaan välillä porkka-
namaalla ja välillä prinsessan linnas-
sa. Näytelmää harjoiteltiin seitsemän 
kuukauden ajan. Rekvisiittaa hankittiin 

kirpputoreilta ja Erkki Karjalainen 
ompeli lavasteiksi lakanat, joihin Pirjo 
Peltokangas piirsi kangastusseilla 
tarvittavat maisemat. Näytelmässä ne 
kiinnitettiin kahden nuottitelineen väliin. 

– Koska mukana oli useita ihmisiä, 
harjoittelimme lähes joka kerta vajaal-
la miehityksellä. Se toi varsinaiseen 
esitykseen haasteita, sillä esimerkiksi 
kertojan piti ottaa lukiessaan huomi-
oon, miten nopeasti näyttämöllä voitiin 
liikkua ja miten pitkään lavastelakanoi-
den vaihtamisessa kului. 

Ohjelmistoon kuuluu myös Ollin 
pakinasta tehty Laakarilla-näytelmä, 
jonka tähtinä ovat Annikki ja Pirjo 
Peltokangas. Anne Marian kirjoittaman 
Halauspalvelun esittävät Anne Maria 
ja Pirjo Saarinen. Peltokankaan Pirjolla 
ja Marjaanalla on parhaillaan työn alla 
Jaakko Löytyn Pidä minusta kiinni –
laulu. Esityksessä Pirjo soittaa huilua ja 
Marjaana pianoa. Peltokankaan Pirjo ja 
Annikki esittävät myös Kuusi ja kataja 
-runon. Anne Maria on kirjoittanut 
omasta elämästään kummunneen Sa-
nahelinää tavaratalossa –runon. Siinä 
pohditaan, että mikä kumman tupla-
rakkaus täällä nyt on myynnissä. Anne 
Maria kertoo, että runo syntyi väärinkä-
sityksestä, jonka aiheutti tavaratalossa 
ollut hälinä ja haastavat opaskyltit ja 
tuoteselosteet. Anne Maria on myös 
kirjoittanut koko kuntoutumistarinan-
sa pakinoiksi siitä hetkestä, kun hän 
15-vuotiaana herää sairaalan osastolla 
vuonna 1968. 

– Erilaiset keikat monenlaisille ylei-
söille kuntouttavat ja kehittävät stres-
sinhallintakykyä. Muisti paranee, kun 
opitaan vuorosanoja ja uusia nuotteja, 
Annikki toteaa.

Pirjo Saarinen eläytyy.
Pirjo Peltokangas loi 
tunnelmaa soittamalla 
joululauluja. 

Marjaana Alitupa kertoo, että hän 

soitti ensimmäisen kerran pianoa 

onnettomuutensa jälkeen jo sai-

raalassa ja huomasi ilokseen, että 

vaikka lähes kaikki muu piti opetella 

uudelleen, oli soittotaito säilynyt.

Annikki Karjalainen 
Punni-jäniksen viiksissä. 
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tuurista. Annikki vierastaa vammaiskult-
tuuri-termiä.

– Mielestäni käsite on turha, sillä vam-
maiset ihmiset ovat kulttuurin kuluttajina 
ja tekijöinä ihan samanlaisia kuin vam-
mattomat. He ehkä vain liikkuvat eri taval-
la tai heillä on muita rajoitteita. On toki 

tärkeää, että vammaisille ihmisille luodaan 
mahdollisuuksia sekä tuottaa kulttuuria 
että osallistua kulttuuritapahtumiin.  

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas ja 

Erkki Karjalainen 

Kulttuuria vai  
vammaiskulttuuria 

Annikki Karjalainen määrittelee, että 
kulttuuri on muun muassa taidetta, 
mutta se on myös toimintatapa, jonka 
mukaan vaikkapa yhdistys toimii.

– Myös säveltäjillä on omanlaisen-
sa kulttuuriin ja aikakauteen sidottu 
toimintatapa. Esimerkiksi venäläisillä 
säveltäjillä on aivan erilainen sävelkieli 
kuin vaikkapa norjalaisilla, ja suoma-
laisilla säveltäjillä taas aivan omanlai-
sensa. Grieg omaksui tuotantoonsa 
paljon vaikutteita kansanperinteestä ja 
kansanlauluista, kun hän loi erityisen 
pohjoismaisen soinnin. Sibelius puoles-
taan oli suomalaisen musiikin perustaja 
ja hän ammensi voimaa ja innoitusta 
luonnosta. Hänen tuotannossaan 
kuuluu metsien jylhyys, kurjen laulu ja 
veden solina. 

Annikki toteaa, että kulttuurin mer-
kitys on kansakunnalle aina valtava.

– Suomalainen kulttuuri on rikasta. 
Meillä on omintakeinen kieli, meillä on 
loistavia kirjailijoita, näytelmäkirjailijoita, 
kuvataiteilijoita ja säveltäjiä. 

Jos kulttuurin tekijöinä ovat vam-
maiset ihmiset, puhutaan vammaiskult-

Anne Maria rasinpuro ja Pirjo Saarinen.

Aivoituksen numero 3 sai runsaasti 
positiivista palautetta. Kiitoksia 
kaikille virtuaalisten ruusujen ojen-
tajille. Pyrimme jatkamaan samoilla 
linjoilla.

Mielenkiintoisimmaksi jutuksi 
valittiin Armi Luoma-Pannulan ja 
Juha Pannulan tarina ”Huolisitko 
vielä tämän nykyisenkin”. Kak-
kossijalle nousi Asta Hietasesta ja 
Mika Raudasojasta kertova ”Kun 
kolahtaa, niin silloin kolahtaa”. Kol-
mossijasta olikin kiivas kamppailu, 
ja lopulta pronssisijan jakoivat Eila 
Sääskön ja Kosti Rekilän, Arton ja 
Harrin sekä Harri Nykäsen haas-
tattelut ja Kykyri-työkalun esittely. 

Vakiopalstoista ykkössijan nap-
pasi jälleen kerran Terapiatarinat, 
ja yhdistysosion mieluisimmaksi 
koettiin Etelä-Pohjanmaan laavu-
retkestä kertova pätkä. 

Parisuhdeteeman koettiin tule-
van esille sopivasti.

– Aivoitus-lehti paranee lehti 

lehden jälkeen. Eri ihmisten tarinat 
ovat mielenkiintoisia ja puhut-
televia. Loistavaa, hehkutti yksi 
vastaaja.

– Kiitos kivoista jutuista, kos-
kettavista ja joskus raskaistakin, 
kiitteli toinen lukija. 

Yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvotun palkkion voitti 
Marja Nousiainen. Onnea voit-
tajalle! Tervetuloa jälleen vastaa-
maan Lukijaraatiin aivovammaliito.
fi-sivustolle. 

Teksti: Pia Warvas 

Vammaisen pysäköintilupaa haetaan 1.1.2016 
lähtien Trafin palveluntuottajan Ajovarman pal-
velupisteestä (www.ajovarma.fi). Pysäköintilupa 
postitetaan asiakkaalle kotiin.

Vammaisen pysäköintiluvan saantiperustei-
siin ei tule muutoksia. Vammaisen pysäköintilu-
van saamisen edellytysten täyttymisen arvioinnin 
tekee edelleen lääkäri. Pysäköintiluvan myöntä-
mistä varten otetaan 1.1.2016 käyttöön erillinen 
lääkärinlausuntolomake. Lupaa voi hakea myös 
Trafin sähköisistä asiakaspalveluista alkuvuo-
desta 2016. Vuoden 2016 alusta myönnettävien 
pysäköintilupien kääntöpuolella ei enää ole 
luvanhaltijan valokuvaa eikä allekirjoitusta.

Jos pysyvän vamman perusteella myön-
netty pysäköintilupa on päättymässä, uusi lupa 
myönnetään aikaisemman pysäköintiluvan 
perusteella. Tällöin aikaisempi pysäköintilupa 
esitetään hakemusta jätettäessä.

Asiakas voi alkuvuodesta 2016 hakea 
vapautusta ajoneuvoverosta samalla, kun hän 
hakee vammaisen pysäköintilupaa. Pelkkää 
verovapautusta Ajovarmasta ei kuitenkaan 
voi hakea. Vapautusta ajoneuvoverosta pitää 
hakea kolmen vuoden kuluessa pysäköintiluvan 
myöntämisestä.

Lukijaraati ruotii 
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Remppateatteri on mikkeliläinen 
vammaisteatteri. Se on tänä syksynä 
juhlinut 10-vuotista historiaansa uudella 
näytelmällä ”Oton kihlajaiset”.  Näy-
telmä on valittu ensi vuoden alussa 
pidettäville valtakunnallisille Työväen 
näyttämöpäiville. Remppateatteriin 
kuuluu myös vammaisia ihmisiä, 
ja ryhmä koostuu tällä hetkellä 12 
näyttelijästä.  Teatterin tuotannossa on 
ollut useita produktioita, kuten Anton 
Tsehovin ”Kosinta”. 

Satu-Maria Virtanen on näytellyt 
Remppateatterissa yhdeksän vuotta. 
Hän kertoo olevansa perustajajäsen. 
Teatterin tekemisessä häntä kiehtoo 
erityisesti roolien monipuolisuus. Satu-
Maria kuvaa suhdettaan teatteriin viha- 
ja rakkaussuhteeksi. Hän on mukana 
teatterin tekemisessä, vaikka asuukin 
pitkän matkan päässä. 

– Teatterin tekeminen palkitsee ja 
siinä kasvaa ihmisen. Mokaamiset eivät 
pelota enää samalla tavoin, kertoo 
Satu-Maria.

Remppateatteri on perustettu 
Mikkeliin vuonna 2005. Sen taustalla 
on ollut kaupungin vammaispoliittinen 
ohjelma. Taustalla oli vammaisjärjes-
töjen ryhmä, joka lähti puheenjohtaja 
Kauko Väisäsen aloitteesta ideoimaan 
ajatusta teatterista. Tavoitteena oli vai-
kuttaa yleiseen ilmapiiriin ja asenteisiin. 
Ohjaaja Jarmo Siltaoja kertoo, että 
teatteri on ennen kaikkea näyttelijän 
taidetta. Mielenkiintoinen esitys syntyy 
vain siinä tapauksessa, että näytteli-
jä onnistuu koskettamaan yleisössä 
istuvia ihmisiä. 

– Näin ollen ohjaajan ensimmäinen 
tehtävä on antaa näyttelijöille eväitä, jot-
ta nämä saisivat kerrottua tarinan mie-
lenkiintoisesti, toteaa ohjaaja Siltaoja. 

Koko kymmenvuotisen historian 
ajan Remppa on avannut tietä vam-
maisten ja vammattomien ihmisten 
yhteiseen harrastamiseen.

Aluksi ryhmä toimi kansalaisopiston 
näytelmäryhmänä. Myöhemmin saatiin 
poikkihallinnollinen kulttuuriryhmä tu-
eksi ja teatteritoiminta käynnisti. Kauko 
Väisänen on perustajajäsenenä ollut 
mukana alusta asti.

– Mikkelin Remppateatterista tehtiin 

yhdistys neljä vuotta sitten. Sen toimin-
taa rahoitetaan lipputuloin ja apurahoin, 
kertoo yhdistystä vetävä, puheenjohta-
ja ja näyttelijä Kauko Väisänen.

– Remppateatterissa  on hyvä 
meininki, kertoo näyttelijä Marja Mus-
tonen. 

Hän kuuli teatterista sattumalta 
ja on ollut toiminnassa mukana jo 10 
vuotta. 

– Suhde teatterintekemiseen on 
ollut tärkeä osa elämääni, se on ollut 
hauskaa ja haastavaa, toteaa Marja.  

Samaa sanoo Pia Kantanen, joka 
on tykännyt tehdä erilaisia rooleja. 

– Nautin suunnattomasti kuulu-
essani ryhmään ja saadessani tehdä 
samanhenkisten ihmisten kanssa teat-
teria. Teatterinteko on elämäni koossa 
pitävä asia ja ainoa, joka pitää nuppini 
koossa, niin muistin kuin mielialankin 
suhteen, kiteyttää Pia.

Ohjaaja Siltaoja jatkaa, että ny-
kyinen näytelmä Oton kihlajaiset on 
kirjoitettu kunnianosoitukseksi kaikille, 
jotka jaksavat pitää huolta ikääntyneis-
tä vanhemmistaan. Teatteria tehdään 
yhdessä, se on osallistavaa ja hauskaa. 
Ohjaaja esittelee ryhmälleen tekstejä: 
kuuluisia klassikoita, joissa on kosket-
tavia tarinoita sekä hauskoja kome-
dioita. Näyttelijät osallistuvat yhdessä 
mieluisan näytelmän valintaan. Ohjaaja 
vastaa pääasiassa lavastuksesta ja 
äänistä. Tänä vuonna siihen saatiin 

avustusta Suomen kulttuurirahaston 
Etelä-Savon rahastolta apurahan, ja 
ryhmä sai palkattua Mikkelin Teatterista 
Mari Heinosen vastaamaan näytelmän 
visuaalisesta ilmeestä.

– Käsittääkseni ryhmästämme on 
tullut varsin suosittu ja meitä arvoste-
taan. Taisimme tehdä viime näytelmällä, 
Oton Kihlauksella, uuden yleisöennä-
tyksen alueemme harrastajateatterei-
den keskuudessa. 10-vuotisjuhlanäy-
telmäämme kävi katsomassa yli 600 
kävijää. Tunnettuus on lisääntynyt ja 
meidät tunnetaan laajalti ympäri Suo-
men. Pienempiä esityksiä ja näytelmiä 
olemme esittäneet hyvinkin laajasti 
eri paikkakunnilla. Remppateatteri on 
vakiinnuttanut paikkansa muiden teat-
tereiden ohella.  toteaa puheenjohtaja 
Kauko Väisänen. 

– Ohjaajamme Jarmo Siltaoja on 
taitava, vaativa ohjaaja ja tarkka, toteaa 
Väisänen.  

– Ryhmä on tiukasti sitoutunut jo 10 
vuoden ajan eri näytelmien tekemiseen 
ja he ovat täydellä sydämellä muka-
na, joka näkyy myös eri esityksissä. 
Olemme kunnianhimoinen ryhmä, joka 
haluaa tehdä hyvätasoista näyttämö-
taidetta, toteaa Kauko Väisänen. 

Teatterin tekemistä voi seurata 
Facebook-ryhmän kautta.

Teksti: Anne Porthén 
Kuvat: Remppateatteri ja  

Kauko Väisänen

remppateatteri esittää: 

Oton kihlajaiset

kuvassa vasem-
malta Leila Hotti, 
Marja Mustonen 
ja Pia Kantanen

Kuvassa Satu 
Maarit Vaittnen ja 

Kirsi Jurvanen
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Oli luminen tammikuun aamu vuonna 
2007. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi 
opiskeleva 27-vuotias Terje Vainio oli 
menossa töihin. Hän lähti ohittamaan 
kuorma-autoa olettaen, että leveäkais-
taisella tiellä oli yllin kyllin tilaa. Vas-
takkaisesta suunnasta tulossa olleen 
pakettiauton kuljettaja oli todennäköi-
sesti tuumaillut samaa ja lähtenyt myös 
ohittamaan. Kello oli muutaman mi-
nuutin yli kuusi aamulla. Tuohon aikaan 

auton kello oli rysäyksessä pysähtynyt. 
– Yhteentörmäys oli väistämätön, 

kumpikaan ei voinut tehdä mitään, 
Terje Vainio kertoo.

Terjen seuraavat muistikuvat ovat 
sairaalasta runsaan viikon kuluttua 
rysäyksestä. Kolari aiheutti hänelle ta-
paturmaisen aivovamman sekä laajoja 
murtumia kasvojen alueelle, nilkkaan 
ja hampaisiin. Lisäksi keuhkoihin tuli 
mittavia ruhjevammoja ja sinne tänne 
koko joukko pienempiä nirhaumia.  

– Kun olin aivovamman vuoksi kun-
toutuksessa tajusin, että myös haju- ja 
makuaistini olivat kärsineet. Kaikki 
maistui joko suolaiselta tai makealta – 
mitään vivahteita ei ollut. 

Aivovamman jälkitilan vuoksi Terje 
ei koskaan voinut aloittaa työuraansa 
yhdistelmäajoneuvojen ratissa. Kolarin 
jälkeen alkanut neuropsykologinen 
kuntoutus jatkuu yhä tänäkin päivänä.

Urheilijalupauksesta  
eläkeläiseksi 

Vuonna 1995 Jyrki itäsalmi oli 
18-vuotias lupaava urheilija. Hän oli juuri 

Hopulle loppu

Kiire – minne?

Torilla kävi kova valmisteluiden tohina ihan 
H-hetkeen saakka. 

Järjestäjät halusi-
vat muistuttaa, että 
lööppien takana on 
aina oikeita ihmisiä 
ja aitoja ihmis-
kohtaloita. Terje ja 
Jyrki lööppeinä – ja 
Terje ja Jyrki ker-
tomassa, että mitä 
heille tapahtui.



16   Aivoitus 4/15 Aivoitus 4/15   17   TAPATUrMAPäiVä

saanut plakkariinsa voiton piirinmesta-
ruusviestistä sekä pari kultamitalia 800 
metrin juoksuista. Seuraavaksi vuorossa 
olisivat olleet SM-kisat. Tilastojen va-
lossa sieltä olisi pitänyt tarttua mukaan 
vähintään hopeamitali. Toisin kuitenkin 
kävi. Mitalien sijaan tulikin auto-onnetto-
muus. Juuri kortin saanut nuorukainen 
oli iltayöstä palaamassa seurakunnan 
leiriltä. Uunituoreen kuskin ajotaidot 
eivät olleetkaan sorapäällysteisellä tiellä 
ihan niin hyvät kuin hän oli kuvitellut. 

– Jälkikäteen minulle on kerrottu, 
että sairaalassa ei uskottu minun jää-
vän henkiin. Kun henkiin jääminen alkoi 
näyttää varmalta, ennustettiin minun 
elävän loppuelämäni neliraajahalvautu-
neena. 

Näin ei käynytkään. Aluksi hän 
pystyi liikkumaan pyörätuolilla. Seuraa-
va askel oli käveleminen talutettuna. 
Kävelemistä harjoitellessa vasen jalka 
laahautui perässä. Kun hänet kotiu-
tettiin sairaalasta, kehotti neurokirurgi 
häntä olemaan rasittamatta itseään ja 
tasapainoaan. Silloin Jyrki alkoi kävellä 
ahkerasti. Vasenta puolta käskyttävään 
motoriseen keskukseen oli kuitenkin 
tullut arpikudosta, jonka vuoksi vasen 
puoli kehosta väsyi nopeammin. Jyrki 
kuvailee, että hänen jalkansa lässäh-
tää. Auto-onnettomuuden mukanaan 
tuoma tapaturmainen aivovamma ja 
sen aiheuttamat oireet tekivät nuoresta 
miehestä eläkeläisen. Lupaava urheilu-
ura katkesi ennen kuin se oli ehtinyt 
kunnolla alkaakaan. 

– Olen kuitenkin kiitollinen sii-
tä, että saan tänä päivänä liikkua ja 
urheilla omaksi ilokseni. Liikuntakyvyn 
totaalinen menettäminen oli lähellä ja 
kapinoin kohtaloani vastaan. Väsyvyys 
on merkittävä haaste jokapäiväisessä 
elämässäni. Pyrin pitämään väsymistä 
loitolla liikunnan avulla. Elän nyt niistä 
lähtökohdista, jotka minulle onnetto-
muuden jälkeen käyttööni jäivät.

Kiire – minne? 

Tämän vuoden elokuuhun mennessä 
on Suomessa tieliikenteessä kuollut 
170 ja loukkaantunut 4 120 ihmis-
tä.  Kuluneen kolmen vuoden aikana 
Suomessa vuosittain kuolee keskimää-
rin 22 ja loukkaantuu 470 jalankulkijaa 
vuodessa. Uhreista lähes puolet me-
nehtyy suojatieonnettomuuksissa. 

Tapaturmapäivää vietettiin tänä 
vuonna perjantaina 13.11.2015. Aivo-
vammaliitto ry, Akson ry, Invalidiliitto 
ry, Liikenneturva ry, 
TATU ry, Vakuutus-
kuntoutus VKK ry, 
Helsingin poliisilai-
tos ja LähiTapiola 
halusivat erityisesti 
tapaturmapäivänä 
muistuttaa, että 
jokaisella tiellä-
liikkujalla on oma 
roolinsa liikenteessä 
riippumatta siitä, 
millä välineellä tiellä 
liikkuu. Jokainen on 

omilla teoillaan vastuussa liikennetur-
vallisuudesta. Jokaisen pitää muistaa 
olla liikenteessä huolellinen – kiinnittää 
turvavyö, höllätä kaasujalkaa, pukea 
pyöräillessä ja mopoillessa kypärä pää-
hänsä, käyttää heijastinta ja muistaa 
tietä ylittäessään katsoa huolellisesti 
molempiin suuntiin. Jos käyttäydymme 
liikenteessä välinpitämättömästi, voi 
kuka tahansa meistä päätyä yhdeksi 
tulevan vuoden tilastomerkinnöistä. 
 
Konkreettisesti Tapaturmapäivä näkyi 
Helsingin Narinkkatorilla järjestetty-
nä tapahtumana, jossa esimerkiksi 
Itäsalmi ja Vainio olivat haastateltavissa. 
Tapahtumana suojelijana toimi ja sen 
avasi liikenne- ja viestintäministeri Anne 
Berner. Torilla käyneet haastettiin poh-
timaan omaa liikennekäyttäytymistään 
ja kiirettään, ja he voivat ottaa itsestään 
Kiire – minne? –teemaisen selfien kola-
riautossa tai sen liepeillä.  

Vuodessa sattuu noin miljoona tapa-
turmaa, joista jopa 600 000 on kiire 
osasyyllisenä. 

Ensi vuonna tapaturmapäivää viete-
tään perjantaina 13.5.  

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas,  

Anna-Mari Bruns, Anni Täckman  

Liikenne-  ja viestintäministeri Anne Ber-
ner toimi tapahtuman suojelijana ja lausui 
avaussanat Narinkkatorilla. 

Teema poiki myös televisioesiintymisiä. Kokemuskouluttaja Jyr-
ki itäsalmi ja liiton tiedottaja Pia Warvas olivat Huomenta Suomi 
–lähetyksen vieraina. Kuva: Kuvakaappaus MTV:n sivuilta
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Kuussa painovoima on noin kuudes-
osa maan painovoimasta. Sen vuoksi 
esimerkiksi käveleminen siellä sujuisi 
kevyemmin kuin maassa. Helsingin 
Omasairaalaan on hankittu samaa 
periaatetta soveltava AlterG-niminen 
painovoimakevennetty juoksumatto. 

– Laite on monipuolinen työväline 
aikaiseen kuntoutukseen ja harjoitte-
luun vamman tai leikkauksen jälkeen, 

kävelyn, seisomisen tai juoksun 
painokevennettyyn harjoittamiseen, 
painonhallintaan ja -laskemiseen sekä 
hengitys- ja verenkiertoelimistön ja 
lihasvoiman parantamiseen, kertoo 
fysioterapeutti Sami Niskanen.

Niskanen kertoo, että erityisesti 
laite sopii kuntoutukseen alaraajojen 
nivelleikkausten jälkeen, neurologisten 
potilaiden kävelyharjoitteluun ja tasa-
painoharjoitteluun. 

– AlterG Anti Gravity –juoksuma-
tolla potilas voi aloittaa leikkauksen 
tai vamman jälkeen painokevennetyn 
kuntoutusharjoittelun aikaisemmassa 
vaiheessa ja kivuttomammin. Vamman 
tai leikkauksen jälkeen neurolihastoi-
minnan ja proprioseption harjoitta-
minen saadaan nopeasti käyntiin, ja 
harjoittelemalla aikaisin painon ollessa 
vähennetyssä ja kivuttomassa tilassa, 
tämä parantaa kaikkea liikeradasta 
kävelykykyyn, askelpituuteen, tasapai-
noon ja lihasvoimaan. Potilaat pitävät 
aikaista kuntoutusharjoittelun aloitta-
mista erittäin positiivisena ja motivoi-
vana.

Helsingin Omasairaalassa harjoittelu 
aloitetaan aina fysioterapeutin ohja-
uksessa, mutta kun laite tulee tutuksi, 
voi asiakas käydä harjoittelemassa 
itsenäisesti.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Kuntoutumista 
kuukävelyllä

Sami Niskanen opastaa säädöissä.Annamaria Marttila harjoittelemassa 
”kuukävelylaitteessa” 

– Erilaisia biomarkkereita on noin kolme 
tusinaa. Niitä on hyödynnetty lääke-
tieteessä jo 30 – 40 vuotta, kertoo 
Medicortexin perustaja, neurobiologi 
Adrian Harel. 

Yksinkertaisimpia esimerkkejä ovat 
kotikäytössä olevat raskaustesti ja so-
kerin määrän tutkiminen sormenpäästä 
otettavalla verikokeella. Tämmöisen 
sokeriverikokeen ottaa jokainen diabee-
tikko päivittäin itse kotioloissaan. Aivo-
vammat toteavaa biomarkkeria ei ole 
vielä olemassa. Sen sijaan verensokeri-
kokeen ja raskaustestin lisäksi yleisesti 
sairaalakäytössä ovat jo esimerkiksi 
sydäntaudin tai maksa- ja munuaissai-
raudet osoittavat markkeritestit. 

– On jo tiedossa, että useimmiten 
tietyt proteiinitasot kohoavat ihmisessä 
päähän kohdistuneen onnettomuuden 
jälkeen. Kohoaminen ei kuitenkaan 
korreloi onnettomuuden vakavuuden 
kanssa, ja tulos voi olla myös virheel-
linen. Nykyisenlainen testi voi osoittaa 
proteiinitasojen kohonneen, vaikkei 
aivovammaa olisikaan - ja toisaalta pro-

TErVEYS

   Tulevaisuu  denvisiona 
biomarkkeri  testi ja lääke
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teiinitaso voi pysyä normaalina, vaikka 
vamma olisikin. Tämän vuoksi pitää 
kehittää kokonaan uudenlainen testi, 
kertoo lääketieteellinen johtaja Mårten 
Kvist. 

Harel ja Kvist kertovat, että oi-
keanlaisen ja luotettavan biomarkkerin 
löytäminen ja sen kaupallinen hyödyn-
täminen ovat mittavassa roolissa. Vielä 
merkittävämpää on kehittää testeistä 
helppoja ja tehokkaita sekä lääkäreille 
että potilaille. Esimerkiksi raskaustestin 
kehittäminen nykyisenlaiseksi on vienyt 
muutaman vuosikymmenen. 

– Tavoite on, että uudesta testistä 
tulisi niin nopea ja helppo, että esimer-
kiksi jo onnettomuuspaikalla tai vaikka-
pa jääkiekkokaukalon laidalla voitaisiin 
testata, että aiheuttiko onnettomuus 
aivovamman vai ei. Lasten aivovam-
mojen toteamiseen ja poissulkemiseen 
markkeritesti olisi erittäin tärkeä – jos 
testi osoittaisi, ettei vammaa ole, ei 
lasta tarvitsisi turhaan altistaa kuvanta-
mistutkimuksille, kuten tietokonetomo-
grafialle ja magneettitutkimuksille, eikä 

lasta altistettaisi mahdollisille sairaala-
tartunnoille.

Käytännössä markkeritestissä 
hyödynnettäisiin jotakin ruumiinnestettä, 
kuten verta, virtsaa, selkäydinnestettä 
tai sylkeä. Jos testi antaisi positiivisen 
tuloksen, voitaisiin myöhemmin sairaa-
lassa aloittaa tehokkaat tutkimukset 
vamman vakavuuden diagnosoimiseksi. 

Vaikutus pysäyttävä,  
ei parantava 

Medicortexin tavoitteena on myös 
löytää aivovammoihin sellainen lääke, 
joka keskeyttäisi vamman vaikutusten 
etenemisen. Aivovammaa kehitteillä 
oleva tuote ei kuitenkaan parantaisi. 

– Jos ihminen ottaa vaikka antibi-
oottia tai parasetamolia, vaikutetaan 
silloin kerrallaan vain yhteen asiaan. 
Aivoissa ei kuitenkaan riitä vain yhteen 
vaikuttaminen. Siksi pyrimmekin 
kehittämään uuden lääkkeen, jossa 
olisi samanaikaisesti neljä vaikuttavaa 
ainesosaa, Harel kertoo.

Vastaavaa on aiemminkin yritetty 

kehittää, mutta toistaiseksi siinä ei ole 
onnistuttu. Medicortexin visiona on, 
että lääkettä annettaisiin heti vamman 
jälkeen sairaalassa infuusiona joitakin 
päiviä ja sen jälkeen tabletteina muuta-
man kuukauden. 

Lääkettä ei kuitenkaan vielä kovin 
nopeasti voi käydä lähiapteekista 
ostamassa. 

– Lääkkeen patenttihakemus on jo 
jätetty, mutta tuotteen kehittämiseen 
menee kokonaisuudessaan aikaa 5 – 7 
vuotta. Aikaan sisältyvät eläinkokeet 
ja kliiniset testit, eli pitkästä ja kalliista 
prosessista on kyse. Käytännössä 
puhutaan useista miljoonista, jos ollaan 
onnekkaita. Useimmiten aikaa ja rahaa 
kuluu tätä enemmän, jos tutkimusten 
aikana ilmenee sivuvaikutuksia tai mui-
ta ongelmia, Harel ja Kvist selvittävät. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

   Tulevaisuu  denvisiona 
biomarkkeri  testi ja lääke

Medicortex Finland Oy (www.medicortex.fi) 
on biotekniikkayritys, joka pyrkii kehittämään 
biologisiin merkkiaineisiin, biomarkkereihin, 
perustuvan diagnoosijärjestelmän 
aivovammojen toteamiseksi. Yrityksen toinen 
tavoite on kehittää lääkehoito aivovammoihin. 

lääkkeen tie ideasta tuotantoon
Uuden lääkkeen kehittämisessä on neljä vaihetta: 

– Suunnitellaan tuotetta ja tutkitaan molekyylejä ja yhdisteitä esikliinisesti 
arvioiden. 

– Tutkitaan uuden tuotteen haitallisuutta, myrkyllisyyttä ja hyödyllisyyttä 
kudosviljelyin ja eläinkokein. Tutkimusluvat pyydetään terveysministeriöltä.

– Tehdään kliinisiä tutkimuksia ihmisille. Tämä vaihe jakautuu kolmeen 
osioon. Ensimmäisessä vaiheessa lääkettä tutkitaan vapaaehtoisilla, sitten 
tutkittavan lääkkeen kohderyhmäläisillä – tässä tapauksessa aivovammau-
tuneilla ihmisillä - ja lopuksi tutkitaan lääkkeen tehoa ja vaikuttavuutta.

– Haetaan tuotteelle markkinointilupaa. 

-Medicortexin perustaminen Suomeen oli sekä onnen että sattuman kauppaa. Suuri 
syy oli, että Turussa oli mahdollista työskennellä yliopiston ja yliopistollisen sairaalan 
lähellä, suomalainen tutkimus on laadukasta ja Tekes myönsi rahoitusta. Yrityksellä on 
23 yksityistä sijoittajaa. Yritys tarvitsisi vielä 30 % investointeja sen 70 % lisäksi, joka on 
jo kasassa, kertovat Kvist ja Harel. Sijoittamisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä 
lääketieteelliseen johtajaan Mårten Kvist (marten.kvist@pp.inet.fi, puh: 044 552 9334).

TErVEYS
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Terapiatarinoita

Syntyjä syviä
Ensimäisen Finlandia-kirjallisuuspalkinnon vuonna 1986 
saanut kirjailija Erno Paasilinna on sanonut, että pitää ensikin 
elää sellainen elämä, josta voi sitten kirjoittaa. Minulle sellai-
nen elämä tuli pakonomaisesti vastaan liikenneonnettomuu-
dessa yli 30 vuotta sitten. Loukkaannuin vakavasti ja minusta 
tuli aisti- ja liikuntaesteinen vaikeavammainen.

Alkoi pitkäkestoinen kuntoutus, jonka eräänä harjoitus-
muotona oli kirjoituskoneella selkokielisen tekstin tuottami-
nen. Ajan kuluessa on syntynyt suuri määrä ns. Terapiata-
rinoita joita on julkaistu kirjoina sekä kolumneina eriliaisissa 
lehdissä. Tarinoiden aiheet kuvaavat mm. asuinpaikkani 
palvelutalon arkisia toimia. Tämän lisäksi havannoin ympärillä 
olevan yhteiskunnan eri ilmiöitä pyörätuolista puoli materia 
alempaa nähtynä. Lisäksi väriä tarinohin antavat kertomukset 
ja jutut, joita olen kuullut kuntoutuskeskuksissa hoitojaksojeni 
aikana eri puolella Suomea.

Tuntuu siltä kun sanataide eri muodoissaan keskittyisi 
esittämään terveitä nuoria ihmisiä ja mielikuviin perustuvia 
ihmissuhdedraamoja, myös dekkarit ja iänikuiset sotajutut 
lienevät myydyimpiä. Alati kasvavan vanhus- samoin kuin 
vammaiselämän kuvaus kirjallisesti on sen sijaan jäänyt 
vähemmälle huomiolle. Kuitenkin tämän väestönosan kes-
kuudessa tapahtunut lääketieteellinen ja tekninen kehitys 
mahdollistaa heidän osallistumisensa yhä tiiviimmin yhteis-
kunnalliseen toimintaan. 

Paitsi että Terapiatarinoiden kirjoittaminen siihen liittyvine 
koneen hallitsemisineen on osa pitkäkestoista ja omaehtois-
ta harjoitusta, on se myös ajattelua ja henkistä ponnistelua. 
Tarinat voivat alkaa palvelutalossa tai kuntoutuskeskuksissa 
kuulemastani sanasta. Mikään ei ole kirjoittajalle sen mielui-
sampaa kuin kuulla toisen ihmisen kertomusta. Ei tarvitse 
kuin kuunnella ja inspiroitua kertomuksesta. Ja tarinoita riit-
tää, varsinkin kuntoutuskeskuksissa tapaa paljon ihmisiä eri 
murrealuilta ja kaikilla heillä on tarina kerrottavanaan. Heidän 
oma terapiatarinansa.

Kun hitaasti kääntelen vuosikymmenien kuluessa 
pyörätuolia kirjoituskoneen eteen, muodostuu Terapiatari-
noista eräänlaista ajankuvaan joka seuraa palvelutalon ja 
kuntoutuskeskuksien muuttuvaa arkea. Tarinat muodos-
tuvat kuitenkin ikään kuin  sivutuotteena, pääasian ollessa 
aivovamman kuntoutuksessa. Tunteet nousevat pintaa ja 
melkein itkettää, kun palvelutalon lukutuokiossa toinen lukee 
ääneen omia tekstejäsi. Näin tämän vamman kuntoutus on 
alkanut luodata ihmisen syntyjä syviä. Ihmisen jota pidetään 
kaiken mittana.

Martti Isola 
terapiatarinat.blogspot.com

 

www.hoivatuoterepo.fi 
info@hoivatuoterepo.fi 

P. 045 1345 674 

Tarvikkeita arkeen 
-avuksi 
-tueksi 

-turvaksi 
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Liittopäivät 2.0 

kehittämisideana oli toive lepopaikasta 
myös heille, jotka eivät majoitu liittopäi-
vien tiloissa. 

Osallistujat kokivat hyötyneensä 
eniten seuraavista osa-alueista: 
– Keskustelut, kokemusten jakaminen, 

vertaistuki, yhdessäolo (6 mainintaa)
– Uutta tietoa/ideoita ja keinoja toimia 

jatkossa (5 mainintaa) 
– Sosiaalinen media, sen tärkeyden 

tajuaminen (5 mainintaa)
– Tanssiterapia (2 mainintaa)
– Työpajat (2 mainintaa)
– Tutustuminen johtajiin
– Strategiatyö mahdollisuutena
– Hyvinvointia järjestötyössä 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Heidi Kokko

Aivovammaliiton Liittopäivät järjestettiin 
tänä syksynä toistamiseen. Järjestäjät 
olivat ottaneet opikseen edellisvuoti-
sesta palautteesta, sillä yleisarvosana 
koheni jo viime vuonnakin mukavissa 
lukemissa olleesta tuloksesta. Vuosi sit-
ten keskiarvo oli 8,09, kun tänä vuonna 
se oli 8,75. 

Päivien työpajojen aiheina olivat 
Strategiatyö mahdollisuutena, Piristystä 
ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä, 
Tanssiterapia, Jäsenhankintakampanja 
käytännössä, Hyvinvointia järjestötyös-
sä ja Sosiaalinen media. 

Tanssiterapia sai eniten erinomai-
nen-arvosanoja. Kaikki muutkin pajat 
pärjäsivät arvioinnissa hyvin. Paran-
nettavaa oli tuttuun tapaan taukojen 
määrässä ja aikataulutuksessa. Uutena 

Tarinateatteri Kapriisi viihdytti liittopäivä-
läisiä.

Liittopäivillä vaihdettiin vilkkaasti ajatuksia.

Markku Jantunen ja Tiina Åhman pajan pyörteissä. Petri Qvikström ja Markku Onnela puolestaan perehtyvät sosiaali-
sen median saloihin. 

TOiMiNTAA
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Syysliittokokouksessa tuleva vuosi lukkoon

toimintaa esitteleviin tapahtumiin. 
Käynnistellään myös kokemusasian-
tuntijakoulutusta. Liiton ensimmäiseksi 
kokemusasiantuntijaksi on valmistunut 
Harri Hyvärinen.

Neuvonta-, koulutus- ja vaikut-
tamistyössä jatketaan valtakunnalli-
sella tasolla erityisesti palvelutaloissa ja 
hoitokodeissa.

Tiedotuksen kärkinä on 
esiteuudistus ja sosiaalinen 
media. Yhdistyksiin tarjotaan 
viestintäsuunnitelmakoulutusta 
ja opastusta sosiaalisen median 
hyödyntämisestä. Aivoitus ilmestyy 
neljästi ja sitä kehitetään entistä 
aikakauslehtityyppisemmäksi ja 
monipuolisemmaksi. Lisäksi aletaan 
suunnitella uutta tiedotushanketta 
nuorison pyöräilykypäränkäyttöinnon 
lisäämiseksi.

Sopeutumisvalmennukses-
sa järjestetään kuusi omaa kurssia. 
Hallinnossa kevätliittokokous pi-
detään 9.4.2016 ja syysliittokokous 
22.10.2016.

Nykyinen puheenjohtaja Heikki Harri 
valittiin yksimielisesti jatkamaan hallituk-
sen puheenjohtajna kaudelle 2016 – 
2017. Hallituksessa jatkamaan äänes-
tettiin Timo Kallioja (AVY) ja Sanna 
Välilä (Keski-Suomi). Uutena pestin sai 
Kari-Pekka Rauhala.  (AVY). Hallituk-
sen varajäseninä valittiin yksimielisesti 
jatkamaan Terje Vainio, Reijo Salo ja 
Jenna leppelmeier.

Toimintasuunnitelma antia 

yhdistystoiminnassa vuonna 2016 
korostuvat Skypen avulla järjestettävät 
koulutukset, yhdistysten koulutustar-
peiden kartoitus ja räätälöidyt koulu-
tukset. Nuorille järjestetään PääFest 
ja aktiiveille Liittopäivät. Itä-Suomeen 
perustetaan uusi aivovammayhdistys. 
Toimintaryhmiä perustetaan tarpeen 
mukaan niille alueille, joilla ei vielä ole 
toimintaa. Tarkoituksena on järjestää 
myös Aivomyrsky-työnimellä kulkeva 
aikuisten tapahtuma.

Vertaistukitoiminnassa pääpai-
nona on siirtää perusvertaistukitoiminta 
yhdistysten vastuulle. Tämän avulla 
liittotason vertaistukitoimintaa voidaan 
kehittää esimerkiksi tutor-toiminnan 
käynnistämisellä, Jyvä-verkoston 
hyödyntämisellä ja akuutin vertaistuki-
toiminnan käynnistämisellä.

Kokemuskoulutuksessa ko-
rostuu kokemuskouluttajien mukaan 
ottaminen kaikkiin liiton ja yhdistysten 

Syysliittokokouksessa määritellään tulevan  
vuoden suuntaviivat. Tärkeä syysliittokokouksen 
anti on myös hallitusvalinnat. 

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

Harri Hyväri-
nen Kemistä on 
Aivovammalii-
ton ensimmäi-
nenkokemus-

asiantuntija!

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Heidi Kokko

Karoliina Takkinen ja Markku Jantunen 
pohtivat tulevaa.

Jussi Kurittu ja Marja-Leena Kaunio.

Heikki Harri va-
littiin jatkamaan 
liiton puheen-
johtajana.
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Aivovammaviikko kuvin
Aivovammaviikko vietettiin tänä vuonna jo 12. kerran. 
Tänä vuonna haluttiin muistuttaa erityisesti siitä,  
että ikäihmiset ovat nousseet nuorukaisten rinnalle 
aivovamman saajien riskiryhmäksi. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas, Marita Lindholm, 
Juha-Matti Hörkkö, Asta Hietanen ja 

Kari-Pekka Rauhala

Tampereen toimintaryhmä jakoi esitteitä muun muassa pää-
kirjasto Metsossa. Kuvassa Tamara rauhala ja Heikki Harri.

Varsinais-Suomessa on perinteenä 
jalkautua torille. Koska ilmat voivat 
syksyllä olla mitä vain, ”tori” pysty-
tetään Hansaan.

Aivovammaviikon nimissä 
pidetyn asiantuntijaluennon piti 
neuropsykologi Tarja Ketola 
aiheenaan ”Jaksaminen ja väsy-
myksen hallinta”. Kuulijoita oli 
noin 75. Yhdistyksen puheenjoh-
taja Jouni-Pekka Tammi ojensi 
luennoitsijalle kiitoskukkaset. 

Kankaanpään toimintaryhmän 
järjesti Elämä jatkuu –tilaisuu-
den. ryhmää luotsaava Ninni 
Uusitalo oli nähnyt valtavasti 
vaivaa tilaisuuden valmiste-
luissa ja arpajaispalkintojen 
hankkimisessa. Vaivannäkö 
kannatti, sillä tilaisuuteen tuli 
lähes 50 kuulijaa, ja lähes jokai-
nen arpakin voitti. 

PsL,neuropsykologian erikoispsykologi  raija Sandberg 
piti Kankaanpäässä ”Elämä jatkuu aivovamman jälkeen” –
luennon.

Oulussa esitepöytien äärellä 
kävivät Eila Sääskö, Kosti 
rekilä, Mika raudasoja ja  
Asta Hietanen. Lisäksi  
yhdistys järjesti etäyhtey- 
dellä mahdollisuuden osal-
listua Helsingissä pidetylle 
aivovammaluennolle. 

Etelä-Pohjanmaalla jalkau-
duttiin eri paikkakunnille 
jokaisena aivovammaliiton 
arkipäivänä. Kiertue starttasi 
Seinäjoelta. Joose Tammelin 
jututtaa yhdistyksen puheen-
johtaja reijo Saloa.

Taidettiin Seinä-
joen Prismassa 
odotella oikeaa 
yleisöryntäystä 
kojulle, kun oli 
oikein jonotussys-
teemikin pykätty 
esittelypöydän 
viereen ;-) 
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– Tilaisuuden tavoitteena oli saada 
kaikki jäsenet mukaan, yhdistyksen 
puheenjohtaja Eila Sääskö kertoo.

Päivän aluksi pystytettiin teltta, 
toivotettiin kaikki tervetulleiksi ja Eilan 
lapsenlapsi loi tunnelmaa viulunsoitolla. 

– Kaikki ruoka liittyi sadonkorjuu-
teemaan. Hyödynsimme juureksia ja 
savustin pääruoaksi lohta. Ja mitäpä 
sitä olisi tapahtuma ilman perinteistä 
makkaranpaistoa, Eila kertoo.

Tilaisuudessa tutustuttiin myös 
yrtteihin. Niitä ihasteltiin, haisteltiin ja 
maisteltiin. Halukkaat saivat nauttia 
kupposen suklaaminttuteetä. Jokainen 
sai ottaa mukaansa aivovammaesitteitä 
ja Maa- ja kotitalousnaisten oppaita ja 
ruokareseptejä. Tietovisakin pidettiin, ja 
kaikkia osallistuneita muistettiin palkin-
nolla. Keruutuoteuotetarkastajaksi opis-
keleva Kirsi Eskelinen piti esitelmän 
ja eläintenkouluttaja Jenni yli-Tainio 
esitteli kissojen agilityä. Päivän päät-
teeksi nautittiin kahvia ja leivonnaisia. 

– Mukana oli kolmisenkymmentä 
ihmistä, joista osa vain harvoin toi-
mintaan osallistuvia ja osa ihan uusia 
jäseniä. Ilma oli mitä parhain ja kaikki 

onnistui mainiosti. Tilaisuus tarjosi 
meille mukavaa ja rentoa yhdessäoloa 
ja puheenporinaa. Kiitänkin kaikkia 
järjestelyihin osallistuneita ja mukana 
olleita. Tämä oli mukava päivä! 

Elämä jatkui Mannerheimin-
puistossa

Elämä jatkuu –jäsenhankintakampan-
jan tilaisuus pidettiin syyskuussa, kun 
Oulun Mannerheiminpuistoon rakentui 
Mahdollisuuksien tori.

– Olimme jo varhain paikalla, joten 
saimme teltallemme oivan sijainnin. 
Mukana oli 50 eri järjestöä ja monen-
laista ohjelmaa. Ilma oli mukava ja 
jäsenemme olivat aktiivisesti mukana. 
Siis aivan mahtavaa! 

Eila kertoo, että osa jalkautui 
kansan keskuuteen juttelemaan ja 
jakamaan esitteitä, osa päivysti yhdis-
tyksen teltalla. Juttelemassa kävi paljon 
ammattilaisia, jotka veivät ilahtuneina 
esitteitä työpaikoilleen. 

– Oli yllättävän paljon ammattilaisia-
kin, jotka eivät tienneet edes Aivovam-
maliitosta, yhdistyksestä nyt puhumat-

takaan. Tästä näkee, miten tärkeää on 
osallistua erilaisiin tapahtumiin ja näkyä 
ja kuulua aktiivisesti.

Toritapahtumassa piipahti 1 500 ih-
mistä, joista iso osa pysähtyi aivovam-
mayhdistyksen teltalle. Yhteystietonsa 
jättäneiden kesken arvotun herkkukorin 
arvontaan osallistui yli 300 ihmistä, 
mutta ständillä käväisi sen lisäksi toinen 
mokoma. 

– Tämäkin päivä oli aivan mahta-
va. Fiilis oli hyvä, jäsenet jaksoivat olla 
koko päivän mukana ja kaikki olivat 
iloisia, innostuneita ja mukana suurella 
sydämellä – välillä heitä piti ihan patis-
tella ruokatauolle, sillä olin pakannut 
mukaan kylmälaukullisen eväitä, Eila 
kertoo.

Teksti: Pia Warvas 

Oulun onnistuneet tilaisuudet

Kulttuurikerholaiset  
Billy Elliotia katsomassa

tään. Isä saa tietää asiasta vasta, kun 
kaupungin nyrkkeilyvalmentaja kertoo 
hänelle pojan useista poissaoloista. 
Isä kieltää Billyä jyrkästi osallistumas-
ta balettitunneille. Billy on kuitenkin 
ihastunut tanssiin ja jatkaa tuntejaan 
salaa. Tanssinopettaja Georgia uskoo 
Billyn olevan kyllin lahjakas opiskele-
maan Lontoon Royal Schoolissa. Tämä 
raju tausta on kehyksenä inspiroivalle 
tarinalle nuoren pojan taistelusta oman 
unelmansa puolesta. 

Esitys toi mielenkiintoisesti esiin, 
kuinka nyrkkeilykehä vaihtui balettitun-
teihin ja nuorukaisen intohimo tanssiin 

sai puolelleen lopulta vastustelevan 
perheen ja koko karuun elämään 
turtuneen työläisyhteisön. Musiikin on 
säveltänyt Elton John. Näyttelijät olivat 
mainioita, erityisesti nuoret näyttelijät, 
heidän tanssinsa ja laulunsa olivat 
vaikuttavia. Vahva, koskettava tarina ja 
huumori tekevät Billy Elliotista mieleen-
painuvan musikaalielämyksen. 

Ulla Reiterä-Paajanen 

Billy Elliot on koskettava tarina nuores-
ta pojasta, jolla on perheensä kanssa 
ristiriitainen unelma. Musikaalin tarina 
sijoittuu 1980-luvulle englantilaiseen 
kaivoskaupunkiin, jossa perheiden 
toimeentulo on vaarassa pitkittyvän 
kaivosalan lakon takia. Päähenkilö on 
11-vuotias Billy, jonka äiti on kuollut 
ja joka asuu isänsä, isoveljensä ja 
isoäitinsä kanssa. Jackie-isä vie Billyn 
urheilukeskukseen tutustuttaakseen 
pojan nyrkkeilyn maailmaan, mutta 
Billy ei voi sietää lajia. Sen sijaan hän 
osallistuu kuntosalissa väliaikaisesti 
pidetyille balettitunneille salaa isäl-

AVYn kulttuurikerhon retkellä meitä oli lokakuus-
sa kymmenkunta henkilöä katsomassa Helsingin 
kaupunginteatterissa musikaalia.

Oulun seudun aivovammayhdistys järjesti elo-
kuun lopussa Hietasaaressa sadonkorjuujuhlan. 
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Lähde mukaan vertaistoimintaan  elämä jatkuu. 

 

 

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 29.1.2016 mennessä järjestösuunnittelija  
Heidi Kokolle heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 306 4181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
www.aivovammayhdistys.com 

 

Yhteyshenkilöt:  

Puheenjohtaja Jenna Leppelmeier, 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Päivi Kazandjian, 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Sihteeri Matti Vartiainen, 
vmvartiainen@hotmail.com 

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin. 

Helsinki – Espoo – Vantaa 

Käy kurkkaamassa lisätietoja 
www.aivovammayhdistys.com tai 
sähköpostitse osoitteesta  
aivovammayhdistys@gmail.com 

Perinteiset pikkujoulut 17.12.2015 klo 
18.00-21.00 Villa Kivessä 
Töölönlahdella. Ilmoittautumiset 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Uusi vertaistukiryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 
14 – 16 Kampin palvelukeskuksessa. 
Ryhmän yhteyshenkilöt Ulla R. ja Mikko 
Ilmoittaudu: hakkiatik@outlook.com 

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

Avoin kulttuuriryhmä: vierailee 
teatterissa, oopperassa, baletissa. 
Kokoontuu säännöllisen 
epäsäännöllisesti, tapaamisista 
tiedotetaan nettisivuilla ja 
sähköpostitse. 

Nuorten avoin vertaisryhmä kokoontuu 
Aivovammaliiton tiloissa Pasilassa, 
osoite Kumpulantie 1 A, 2.krs. Ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 17-
19. 

Omaisten avoin vertaisryhmä 
kokoontuu erikseen sovittuina aikoina 
Aivovammaliiton tiloissa, os. 
Kumpulantie 1 A, 2.krs. Kysy 
tammikuun kokoontumisaika Päiviltä 
puh. 050 469 1684 tai 
kazandjianp@yahoo.com 
 
Ystävyyden tanssit -tanssi- ja 
liiketerapiaryhmässä ei tällä hetkellä 
paikkoja vapaana. Ohjaajana tanssi- ja 
liiketerapiaopiskelija. Ilmoittaudu 
jonoon ja kysy lisätietoja: 
aivovammayhdistys@gmail.com. 
Mahdollisuus yksilöasiakkaaksi! 

Mahdollisia muita tapahtumia ja 
kokoontumisia suunnitteilla, niistä 
tiedotetaan tarkemmin nettisivuilla, 
Facebookissa sekä sähköpostitse.  

Porvoo  

Tapaamme aina parillisina ma klo 10-
12 Porvoon Suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
Lundinkatu 5, ylin kerros. 

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

Hyvinkää 

Kokoonnumme aina kuukauden 1. ti 
klo 14-16 Onnensillassa, Siltakatu 6. 
Ryhmään osallistuu myös 
aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita. 

5.1. Pelailua, 2.2. Suolahuoneella,  
1.3. Taidemuseolla, 5.4. Keilausta,  
3.5. Nyyttikestit. Kesätauko. 6.9.jatkuu.  

Yhteyshenkilöt: 
Sanna Sarja, p. 050 331 3081,  
sannasarja@luukku.com 
Kari Sarja, p. 045-8063006 

 

 

 

Tampere  

Tampereen seudun toimintaryhmä 
kokoontuu jokaisen kuukauden 2. to 
klo17.30–19.30. os. Pellervonkatu 9. 

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

Tampereen nuoret- ja nuoret aikuiset 
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäisenä ti klo 17:50-20 Os: 
Pellervonkatu 9.  
Lisätietoja: avynuoretpir@suomi24.fi tai 
Facebookin ryhmästä "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - 
Pirkanmaa". 

Kuopio 

Ryhmä kokoontuu aina parittoman 
viikon ke klo 12 Rauhalahden 
kylpylässä sulkapallon merkeissä ja 
kahvin ääressä rupatellen klo 13-14 
(ruokaravintolan kahvio). Lisätietoja: 
aivkuopio@gmail.com 

Joensuu 

Joensuun toimintaryhmä - Lohkottomat 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 
13:00 (os. Kartanotie 9 yläkerrassa, 
hissi on) Kokoontumiset 5.1 2016, 2.2, 
1.3 ja 5.4.  

Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen 050 541 
4180, Timo Sund 0500 928192 
lohkottomat@gmail.com 

Outokumpu 

Outokummun ryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen ti klo 18  
os. Työmiehenkatu 11, kerhohuone 
(esteetön kulku).  

Yhteyshenkilö: 
Niina Hottinen, 0445751652,  
hottiska87@luukku.com 
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viikon ke klo 12 Rauhalahden 
kylpylässä sulkapallon merkeissä ja 
kahvin ääressä rupatellen klo 13-14 
(ruokaravintolan kahvio). Lisätietoja: 
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Joensuu 

Joensuun toimintaryhmä - Lohkottomat 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 
13:00 (os. Kartanotie 9 yläkerrassa, 
hissi on) Kokoontumiset 5.1 2016, 2.2, 
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Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen 050 541 
4180, Timo Sund 0500 928192 
lohkottomat@gmail.com 

Outokumpu 

Outokummun ryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen ti klo 18  
os. Työmiehenkatu 11, kerhohuone 
(esteetön kulku).  

Yhteyshenkilö: 
Niina Hottinen, 0445751652,  
hottiska87@luukku.com 

 

 

 
  

Lähde mukaan vertaistoimintaan  elämä jatkuu. 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

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

Seinäjoki 

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

Vaasa 

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

Yhteyshenkilö: 
Arja Wallenius puh. 050 5185 624  

 

Keski-Suomen avy ry 
www.toimintakeidas.fi/KS-

aivovammayhdistys/ 
 

Yhteyshenkilö: 

Tiedustelut Sanna Välilä 
040 650 6474 
sanna.valila@gmail.com 

Puheenjohtaja Jyrki Ahlgren 
050 575 9068  
jyrkiahlgren8@gmail.com 

Jyväskylä 

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

Toimintaryhmä kuukauden toinen ti  
klo 16.30-18.00.  

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

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

Kirjapiiri kokoontuu kerran kuussa, kysy 
ajat Sanna Välilä 044 940 5197 
Sanna.valila@gmail.com, vetäjänä Eija 
Kiiskinen 

Seuraa toimintaa: 

Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 

http://keskisuomenaivovammayhdistys.
yhdistysavain.fi/ 

Äänekoski 

Kokoontumiset Poken tiloissa, 
Opinajontie 1.  

Tiedustelut Sanna Välilä  
sanna.valila@gmail.com 040 650 6474 

Keuruu 

Keuruun toimintaryhmä aloittaa 
säännöllisen toimintansa syksyllä 2015.  

Tiedustelut: Hannu Taipale 0400-
869316. 

 

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 

Seuraa myös Facebookia, jossa 
tiedotetaan tapahtumista. 

Kouvola 

Kokoonnumme kuukauden 
ensimmäisenä ke klo 14. Toimitila 
Veturi (os. Kauppamiehenkatu 4) 
Lisätietoja: Tiina p. 0442036055. 

Jouluista askartelua mm. joulukortteja, 
joulukoristeita ym. 7.12.2015 klo 13 
alkaen toimitila Veturissa. Pakko ei ole 
askarrella. Tilaisuuteen ovat terve-
tulleita myös kaikki muutkin jäsenet. 

Savonlinna 

Uusi ryhmä! 
Kokoontumiset ke klo 16:00-17:30 
(16.12., 13.1., 17.2., 16.3. 13.4.) 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
tiloissa (os. Pappilankatu 3.) 

Lisätietoja: Marko Eilittä 0503114574, 
mark.eilitta@hotmail.com 

Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 

Lappeenranta 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäisenä ti klo 17:00-
19:00.  palvelukeskus Iso avussa, 
Kauppakatu 63. Kokoontumispäivät: 
12.1., 2.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. 
Yhteyshenkilö: Anni Härkönen,  
041 478 2136  

Kotka 

Oletko kiinnostunut ryhmän 
käynnistämisestä? Ota yhteyttä 
Maijaan, yhteystiedot yllä.  

 

Oulun seudun avy ry  
 

Yhteyshenkilöt: 

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

Tiedottaja: Asta Hietanen 
p. 040 411 1671 
hiasta@hotmail.fi 

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

Facebook sivut: 
www.facebook.com/oulunseudunaivov
ammayhdistysry 

Oulu 

Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12–15 os. Töllintie 38, 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari. 
Seuraavat tapaamiset: 
30.12.2015 otetaan uutta vuotta 
vastaan 
2016 TAPAAMISET:  
27.1. suunnitellaan uutta vuotta 
yhdessä ja keskustellaan menneestä 
vuodesta ja sen tapahtumista 
24.2. Kalevala teema 
30.3., 27.4. ja 25.5.  
Tiedustelut: Eila Sääskö p. 040 765 
6989 eila.saasko@gmail.com 

Luento Oulun Medifys Oy:ssä  
Ke 13.1.2016 klo 17 - 18.30. Osoite on 
Kiviharjunlenkki 4 Rehapolis 2, krs, 
alakerrassa on Apuvälinekeskus.  

Luennon aihe on "Kivun kuntoutus, 
mitä kipu saa kehossamme aikaan. 
Miten voimme itse tai fysioterapeutin 
avustuksella helpottaa tilannetta." 
Samalla mahdollisuus tutustua 
teknisavusteiseen kuntoutukseen ja 
kokeilla laitteita sekä keskustella 
fysioterapeutin kanssa. Kahvitarjoilu.  
Sitovat ilmoittautumiset 5.1.2016 
mennessä yhdistyksen sihteerille  
Asta Hietanen hiasta@hotmail.fi tai 
tekstiviestillä 040-411 1671. 

Sporttipoppoo kokoontuu 2016 
viikoittain boccian merkeissä Oulun 
Urheilutalolla pe klo 13.30–15.00. 
Omavastuu salin vuokrasta on 
15€/jäsen ja 20€/ei-jäsen/kevätkausi tai 
2 €/kerta. Tiedustelut liikuntavastaava 



Lähde mukaan vertaistoimintaan  elämä jatkuu. 

 

 

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

Nuori aikuinen 
Oletko kiinnostunut nuorten ryhmän 
toiminnasta? Ryhmä kokoontuu  
Kumppanuuskeskuksessa Isokatu 47, 
Pikkuseppä 10.12.2015 klo 17 – 18.30. 
Ensi vuoden tapaamiset näet 
Aivovammaliiton yhdistyspalstalta. 
Vetäjinä toimivat Elina Paalanen, 
Pauliina Saarela ja Jani Visuri. 
Tiedustelut Seija Sipilä 
seijasipila1@gmail.com 

Kemi 

AIVOKAISET toimintaryhmä tapaa 
syksyllä 2015 keskiviikkoisin. 
Tapaamispaikka on Kemin Panorama 
Café, kaupungintalon yläkerrassa, 13. 
kerros, Valtakatu 26. 

9.12. klo 16.00 Pikkujoulut. Tapaamme 
kaupungintalon pääoven edessä, josta 
lähdemme yhteiskuljetuksilla Lapponia 
Safariksen Savotta mökkikylään. Paluu 
noin klo 20.00. Ilmoittautuminen 
etukäteen. (Hinta 20 €) 

13.1. klo 16.00 Tapaamme Panorama 
Caféssa. Aloitamme tapaamisen 
hiljentymällä rentoutushetkeen. 
Kuulumiset vaihdetaan 
rentoutusohjauksen jälkeen. Tarjoilu on 
omakustanteinen.  

10.2. klo 16.00 Tapaamme 
kaupungintalon pääoven edessä. 
Siirrymme tapaamaan meitä 
tervehtimään tulevia kaverikoiria.  

16.3. klo 16.00 Tapaamme Panorama 
Caféssa. Omakustanteinen tarjoilu ja 
maksuttomia 
musiikkiterapiakokemuksia.  

13.4. klo 16.00 Tapaamme Panorama 
Caféssa. Apteekin edustaja kertoo 
aivoterveyteen liittyvistä tuotteista ja 
muusta ajankohtaisesta. 
Omakustanteinen tarjoilu.  

18.5. klo 16.00 Tapaamme 
kaupungintalon pääoven edessä, josta 
lähdemme yhdessä kevätretkelle. Ota 
omat eväät ja vettä mukaan. Kävelyä 
kertyy yhteensä noin 4 km, välillä on 
tauko nuotion ääressä. Pukeudu sään 
mukaisesti ja muista laittaa kävelyyn 
sopivat jalkineet.  

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

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

Ylivieska 

Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 

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

Rovaniemi 

Ryhmä kokoontuu kuukausittain 
Neuvokkaassa, os. Kansankatu 8, 
Rovaniemi, 3. kerros, seuraa 
Aivovammaliiton yhdistyssivuja. 
Yhteyshenkilö: Monika Länsman puh. 
0400 528 789 

 

 

Päijät-Hämeen avy ry 

 
 
Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja Kari Vainio 
karivainio63@gmail.com 
p. 040 828 0906 

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

Lahti 

Keilaus:  
Ennen jäsentapaamista klo 16 Lahden 
keilahalli, Launeenkatu 5. (12.1., 2.2., 
1.3.) 

Jäsentapaamiset: 
Kokoonnumme keilauksen jälkeen 
Lahden Invakeskuksella, Hämeenkatu 
26A, 3 kerros. klo 17:30. 
Kokoontumispäivät: 12.1., 2.2., 1.3. 
(1.3. kokoontumisessa vuosikokous) 

Hämeenlinna 

Kokoonnumme kuukauden 
ensimmäisenä keskiviikkona klo 17-19 
Kumppanuustalossa (os. Kirjastokatu 
1). Ota mukaasi kolikko kahvikassaan.  

Yhteyshenkilö: Jaana Liukonen,   
p. 0400 768 132 

 

 

 

 

Satakunnan avy ry 
Yhdistyksen kotisivu: google:  

Satakunnan Aivovammayhdistys ry 
 

Yhteyshenkilö: 
Markku Jantunen pj. 
p. 045 677 6193, 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 

Pori 

Jäsentapaamiset Porin 
Yhteisökeskuksessa kuukauden 
viimeisenä tiistaina klo 15.30 - 17.30 
(os. Isolinnankatu 16).  
Kokoontumiset: ti 26.1.2016, ti 23.2 ja 
ti 29.3. 

Pikkujoulut ti. 8.12  
Eurajoen Opistolla klo 14.00 - 17.00. 
Ilmoittautuminen 3.12. mennessä 
0440103620. 

Yhdistyksen VUOSIKOKOUS  
ti 2.2.2016 Porin Yhteisökeskuksessa 
klo 15.30 - 18.00. 

Kankaanpää 

Jäsentapaamiset kuukauden 
ensimmäinen ke. 

Tiedustelut: Ninni Uusitalo p. 0405 106 
717 tai Kaseva Torikatu 9. 

Rauma 

Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi 
kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäinen arkimaanantai klo 18-
20.00 Mansikkapaikassa, 
Steniuksenkatu 6. 

7.12.  Tehdään joulukortteja 

ti. 8.12  Osallistumme yhdistyksen 
pikkujouluun 

4.1. Kuukausitapaaminen 

1.2. Kuukausitapaaminen 

17.2. Menemme vierailulle 
Parkinsson yhdistyksen 
curling-iltaan Järjestötalolla 
klo 16 - 17. 

Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen, 
ritvaparjanen60@gmail.com  
p. 044 995 1212. 

 

 

  



Lähde mukaan vertaistoimintaan  elämä jatkuu. 
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Lähde mukaan vertaistoimintaan  elämä jatkuu. 

 

 

 

Varsinais-Suomen Avy ry 

www.vsavy.fi 
 

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

Puhelin: 044 314 4838 
(yhteydenottoihin vastataan) 

Sähköposti: info@vsavy.fi 

Yhteyshenkilöt: 

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

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

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

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

Turku 

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

KESKUSTELURYHMÄT 

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

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

Miesten Karjukerho 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. Kaarina Sillanpää p. 050 337 
5135. 
 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi 
kysyä myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy@gmail.com 

TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 

Liikuntaryhmät 
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai. Ryhmiä on 
kaksi: tasapainoryhmä ja peliryhmä. 
Tasapainoryhmään 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). Kokoontuminen: 
Härkämäen salissa, Rahjekatu 3. 
Tarkista ulkoliikuntakerrat Annemarilta. 

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

Uintiryhmä 
Impivaaran uimahallissa aina ma ja to, 
kokoontuminen uimahallin aulassa klo 
10.30 (omakustanteinen). Uimahallilla 
on mahdollisuus uida, vesijuosta tai 
käyttää kuntosalia. Terje ja Jonne 
auttavat tarvittaessa esim. 
kuntosalilaitteiden kanssa. Ryhmä 
kokoontuu omatoimisesti 
ja omakustanteisesti. 
 
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 syyskuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 

 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 

Joulujuhla ti 8.12. alkaen klo 18.00 
Happy Housessa os. Ursininkatu 11. 
Joulupukki on paikalla ja joka lahjan 
tuo (2-3e) niin hän myös lahjan saa. 
Illan aikana on myös arpajaiset. 

 
Salo 

Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa. Os. 
Salmenranta 2. 

Vetäjänä toimii Eija-Leena Vahtermaa, 
puh. 0400 643 025. 
 

Uusikaupunki 

Kokoonnumme joka kuukauden toinen 
ke klo 14 Sakunkulman 
Päiväkeskuksessa os. 
Zachariasseninkatu 1.  

Vetäjänä toimii Marketta Hämeenkorpi, 
puh. 050 348 8854 ja 
marketta@uusikaupunki.fi 

Forssa 

Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa 
(Hämeentie 5). Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, tiina.ahlman@gmail.com 
ja puh. 044 314 4838.  

Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä.  
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Aivovammaliitto ry Toimintakalenteri 2016

TOiMiNTAA

Tammikuu 

22.1.  Aivovammaliiton hallitus  
25.1.  mennessä haku 4. – 8.4.pidettävälle parikurssille aivo-
 vammautuneelle henkilölle ja hänen puolisolleen 
29.1.  Aivoituksen 1 aineistopäivä, teemana 
 Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus 

Helmikuu
16.2.  Ystäväkurssi aivovammautuneen henkilön omaisille ja 
 ystäville 
19.2.  Aivovammaliiton hallitus

Maaliskuu
Vko 9  Aivoitus 1 ilmestyy 
Vko 11  (14. – 20.3.) Aivoviikko
18.3.  Aivovammaliiton hallitus  
24.3.  mennessä haku 6. – 10.6. pidettävälle perhekurssille
 vammautuneelle henkilölle ja hänen perheelleen 

Huhtikuu
4. – 8.4.  Parikurssi aivovammautuneelle henkilölle ja hänen 
 puolisolleen
9.4.  Kevätliittokokous 
22.4.  Aivovammaliiton hallitus 
29.4.  Aivoituksen 2 aineistopäivä, teemana Terapian tarpeessa 

Toukokuu
13.5.  Tapaturmapäivä  

•	 Parikurssi	aivovammautuneelle	henkilölle	ja	hänen	puolisolleen	4.	–	8.4.2016
 Piispala, Kannonkoski. Haku ma 25.1.2016 mennessä
•	 Perhekurssi	vammautuneelle	henkilölle	ja	hänen	perheelleen	6.	–	10.6.2016
 Piispala, Kannonkoski. Haku to 24.3.2016 mennessä
•	 Väsyvyyskurssi	vammautuneelle	henkilölle	tai	vammautuneelle	henkilölle	ja	hänen	

läheiselleen	8.	–	12.8.2016 Piispala, Kannonkoski. Haku pe 28.5.2016 mennessä
•		Peruskurssi	vammautuneelle	henkilölle	tai	vammautuneelle	henkilölle	ja	hänen	lähei-

selleen	12.	–	16.9.2016 Koivupuisto, Ylöjärvi. Haku ma 13.6.2016 mennessä
•		Mindfulness-kurssi	vammautuneille	7.-11.11.2016
 Piispala, Kannonkoski. Haku pe 26.8.2016 mennessä
•	Nuorten	kurssi	8.-12.8.2016.		Yhteistyössä Tatu ry:n kanssa. Haku 10.6.2016 mennessä

20.5.  Aivovammaliiton hallitus
28.5.  mennessä haku 8. – 12.8.pidettävällä väsyvyyskurssille 
 vammautuneelle henkilölle tai vammautuneelle henkilölle ja 
 hänen läheiselleen 
31.5. – 2.6.  PääFest 

Kesäkuu
6. – 10.6.  Perhekurssi vammautuneelle henkilölle ja hänen perheelleen 
10.6.  mennessä haku 8.-12.8. TATU ry:n kanssa yhteistyössä
 pidettävälle nuorten kurssille 
13.6.  mennessä haku 12. – 16.9.pidettävälle peruskurssille 
 vammautuneelle henkilölle tai vammautuneelle henkilölle ja 
 hänen läheiselleen

Elokuu
8. – 12.8.  Väsyvyyskurssi vammautuneelle henkilölle tai vammautu-
 neelle henkilölle ja hänen läheiselleen 
8.-12.8.  Nuorten kurssi yhteistyössä TATU ry:n kanssa  
19.8.  Aivovammaliiton hallitus
26.8.  Aivoituksen 3 aineistopäivä, teemana Vauvasta vaariin 
26.8.  mennessä haku 7.-11.11. pidettävälle mindfulness-kurssil-
 le vammautuneille  
28.8.  Lasten liikennepäivä

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

Tuetut lomat
• Eläkeliitto ry/ Lehmirannan lomakeskus (Salo) ma-la 3.-8.10.2016, omatoimisille aikuisille
• Kuortaneen Urheiluopisto (Kuortane) la-to 2.-7.7.2016, lapsiperheille
Soluku-lomat
• Vuokatin Urheiluopisto,Vuokatti, 29.2-5.3.2016. Perheiden hiihtoloma.
• Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski, 13.3. -18.3.2016 Aikuisten elämyksiä luonnosta loma.
• Yyterin Kylpylähotelli, Pori, 5.6. -10.6.2016 Perheloma.
• Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti, 11.6.-16.6.2016 Aikuisten loma,
• Mantan luontopalvelut, Möhkö.
 15.8. - 21.8.2016 (haku 15.5.2015 mennessä) Aikuisten loma
 22.8. - 27.8.2016 (haku 22.5.2015 mennessä) Aikuisten loma
• Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio, 23.10-28.10.2016 Perheloma.

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

Voimaa vertaisuudesta -lomat

Sopeutumisvalmennuskurssit

Liukastuminen on jalankulkijoiden 
yleisin tapaturma talviliikentees-
sä. Kävelijän oma ennakointi, 
keliin sopivat jalkineet ja liu-
kuesteet sekä jalankulkuväylien 
hyvä kunnossapito ehkäisevät 
liukastumisesta johtuvia kaatumi-
sia. Pysy pystyssä –teemaviikkoa 
vietetään 11.1.2016 alkaen. 
#pysypystyssä

Pysy pystyssä
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Aivovammaliiton hallitus 2015
Heikki Harri pj, Avy (2014-2015)
Annamaria Marttila, OSA (2015-16) vara: Taina Mäkitalo, S-K (2015-16)
Timo Kallioja (vpj), Avy (2014-2015) vara: Jenna Leppelmeier, Avy (2014-15)
Jaana Vähänikkilä, OSA (2014-2015) vara: Reijo Salo, E-P (2014-15)
Jaana Hattunen, K-S (2015-16) vara: Jyrki Itäsalmi, E-P (2015-16)
Markku Onnela, E-P (2015-16) vara: Marko Eilittä, Kymi (2015-16)
Sanna Välilä, K-S (2014-2015) vara: Terje Vainio, V-S (2014-15)

LAKiNEUVONTA, Kynnys ry
Lakimies Mika Välimaa päivystää maanantaisin ja torstaisin 
klo 9-12 ja klo 13-16, puh. (09) 6850 129,  
mika.valimaa@kynnys.fi 
Neuvontaa antaa myös sosiaalityöntekijä Yodit Melaku, joka 
päivystää maanantaisin ja torstaisin klo 9-12 ja klo 13-16, 
puh. (09) 6850 1114, yodit.melaku@kynnys.fi 

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

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

LiiTTO TiEDOTTAA

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

Maksuliikennetili Helsingin OP Pankki
IBAN: FI47 5541 2820 0202 13
BIC: OKOYFIHH
Keräystili Helsingin OP Pankki
IBAN: FI25 5541 2820 0202 21
BIC OKOYFIHH
Aivovammaliiton laskutusosoite:
Verkkolaskuosoite: 003711059059
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj 
välittäjätunnus BAWCFI22
Mikäli ette vielä lähetä verkkolaskuja, tulee paperilas-
kut lähettää alla olevaan osoitteeseen niiden muut-
tamiseksi sähköiseen muotoon:
Aivovammaliitto ry, Ostolaskut 
PL 350, 00521 Helsinki
Aivovammaliitto ry, Y-tunnus: 1105905-9
Yhdistysrekisteri, rekisterinumero: 157.350

Aivovammaliiton toiminnan tarkoituksena on parantaa 
vammautuneiden ihmisten sosiaalista asemaa sekä 
vaikuttaa hoito-, kuntoutus- ja palvelujärjestelmien 
paranemiseen aivovammaisten henkilöiden tarpeita 
vastaavasti. Tavoitteena on aivovammoihin liittyvän 
koulutuksen, tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn 
kehittyminen.

Toimihenkilöt

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

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

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

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

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

Pysy pystyssä

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

Suomalaisille sattuu vuosittain lähes 390 000 
kaatumista ja liukastumista, joista lähes puolet 
johtaa sairaala- tai lääkärinhoitoon. Jokaisena 
talvikuukautena noin 20 000 suomalaista louk-
kaantuu liukastuttuaan. Muista olla varovainen 
kulkiessasi liukkailla! Pysy pystyssä –teemaviik-
koa vietetään 11.1.2016 alkaen #pysypystyssä



Tilaa luettavaa

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi 

Viitanen, Tommi 
Uusi jako 
– Omaelämänkerralli-

nen tarina elämästä 
aivovammautumisen 
jälkeen. 365 sivua.

– 23 a + postikulut

Willandt, Jori 
Älä Luovuta 
– Sisukas kuntoutumista-

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

– 23 a + postikulut. 

Isola, Martti 
Terapiatarinoita  
rotvallin reunalta
– Kirja on syntynyt yli 

30 vuoden aikana, 
jolloin aivovamma on 
vaikuttanut kirjoittajan 
elämään. 75 sivua.

– 10 a + postikulut

Isola, Martti 
Kuntoutujan  
terapiatarinat
– Esseitä elämän erilai-

sista asioista, ilmiöistä 
ja kohtaamisista. 159 
sivua.

– 15 a + postikulut

Koukkari, Päivi 
Hidasteita 
– Vammautuneen selviy-

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

– 24 a + postikulut. 

Pysy pystyssä –teemaviikkoa 
vietetään 11.1.2016 alkaen. 
Jalankulkijan liukastumisriskin 
kannalta vaarallisin keli on, kun 
jäisen pinnan päälle sataa kuivaa 
pakkaslunta tai kun jään pinnalle 
muodostuu vesikalvo jään sulaes-
sa. Olethan varovainen liukkailla 
liikkuessasi! #pysypystyssä

YSTÄVÄKURSSI
Kurssi aivovammautuneiden ihmisten läheisille,  
jotka tarvitsevat lisää tietoa aivovammasta 

Aivovammaan liittyvät muutokset mullistavat vammautuneen lisäksi hänen lä-
hellään elävien ihmisten elämää. Kurssi tarjoaa tietoa siitä, mitä on tapahtunut, 
mistä monet vaikeasti ymmärrettävät muutokset johtuvat ja kuinka selviytyä 
arjessa vammautuneen, läheisen ihmisen kanssa.

Aika:  lauantaina 6.2.2016 
 klo 9.00 – 16.00
Hinta: 20,00 €

Tarjolla ovat sekä ammattilaiset päivän vetäjinä että vertaistukea muilta kurssi-
laisilta.
Kurssilla mukana neurologi Aarne Ylinen
  kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen
  palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns

Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 29.1.2016:
Anna-Mari Bruns
palvelusuunnittelija
050 550 0541
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi

Aivovammaliiton tavoitteena on jakaa tietoa aivovammasta ja antaa valmiuksia 
kohdata vammautumisen myötä muuttunut elämäntilanne, vahvistaa elämän-
hallintaa ja lisätä voimavaroja.

Paikka: Aivovammaliiton toimisto
 Kumpulantie 1 A
 00520 Helsinki


