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PÄÄKiRJoitUs LEDaRE

Förändringar, 
förändringar!
Jag vill genast så här i början citera ett talesätt som i 
allra högsta grad hör till nutiden: vi lever i förändring-
ens tid. Det här talesättet kom jag att tänka på då 
jag under sommaren deltog i ett par seminarier som 
var riktade till personer som utför frivilligarbete. På 
seminarierna skisserade man upp omständigheter 
som i praktiken kommer att inverka på verksamheten 
i alla sådana organisationer och föreningar som utför 
frivilligarbete.

Den första förändringen kommer att gälla från 
början av 2017. Då kommer Penningautomatfören-
ingen, Veikkaus och Fintoto att sammanslås till ett 
och samma organ. Hittills har de verkat separat från 
varandra och inom statsförvaltningen även sorterat 
under olika organisationer. Det är alldeles klart att 
sammanslagningen kommer att ha följder, men ingen 
känner ännu till hurdana följderna kommer att vara. I 
vilket fall som helst måste man ta sammanslagningen 
i betraktande och även i vårt förbund måste vi förbe-
reda oss på att svara på förändringen.

En annan omvälvande reform som kommer att 
ske i vårt land inom kort är den här ”sote” (struktur-
reformen inom social- och hälsovården). Innehållet 
i reformen börjar så småningom klarna, men dess 
genomförande och dess följder är fortfarande höljda 
i dunkel. Man kunde optimistiskt anta att reformen 
som sådan inte medför stora förändringar för oss, 
men på ett eller annat sätt kommer vi i sinom tid att 
känna av dess verkningar.

En tredje trend som har lyfts fram är för mig i viss 
mån förvånande. Den anknyter nämligen till orga-
nisationstidskrifternas framtid. Av anförandena på 
seminarierna framgick att man inom många orga-
nisationer riktigt på allvar funderar på att helt och 
hållet upphöra med sina tidskrifter. Orsaken är klar: 
de yngre generationerna läser inte längre tidningar 

eller tidskrifter, utan informationen 
och kommunikationen sker i de 
sociala medierna. 

I Hjärnskadeförbundet är den 
här medlemstidningsfrågan ändå 
inte aktuell. På grund av med-
lemskårens struktur och natur är 
vår tidskrift Aivoitus för en stor 
del av medlemmarna den enda 
kommunikationskanalen som 
många kan ta del av. Förbundet 
har under de senaste åren kraftigt 
ökat på användningen av sociala 
medier och fortsätter på samma 
linje, men tidskriften fortsätter na-
turligtvis att publiceras som ett av 
de grundläggande redskapen för 
vår kommunikation, och tidskriften 
utvecklas givetvis kontinuerligt.

Jag önskar alla läsare ett 
lyckosamt år 2017.

Heikki Harri
ordförande

 Muutoksia, 
muutoksia!
Siteeraan tässä heti alkuun nykyaikaan olennaisesti 
kuuluvaa sanontaa: elämme muutosten aikaa. Tämä 
tunne tuli mieleen, kun osallistuin kesän korvalla pariin 
vapaaehtoistyön tekijöille suunnattuun seminaariin. 
Niissä hahmotettiin asioita, jotka tulevat vaikuttamaan 
käytännössä kaikkien vapaaehtoistyötä tekevien järjes-
töjen ja yhdistysten toimintaan.

Ensimmäinen muutos tulee voimaan vuoden 2017 
alussa. Tuolloin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja 
Fintoto yhdistyvät yhdeksi toimielimeksi. Tähän saakka 
ne ovat toimineet toisistaan erillisinä ja kuuluneet 
valtionhallinnossakin eri organisaatioiden alaisuuteen. 
On aivan selvää, että yhdistymisellä on seurauksia, 
vaan millaisia, siitä ei kenelläkään ole vielä tietoa. Joka 
tapauksessa asia on otettava huomioon ja liitossakin 
valmistauduttava muutoksen kohtaamiseen.

Toinen maatamme lähiaikoina mullistava uudistus 
on tämä sote. Sen sisältö alkaa hiljalleen hahmottua, 
mutta sen toteuttaminen ja seuraukset ovat vielä 
hämärässä. Voisi optimisesti olettaa, ettei sote sellai-
senaan tuo meille suuria muutoksia, mutta tavalla tai 
toisella senkin vaikutus meissä aikanaan tuntuu.

Kolmas esille tullut trendi oli minulle jonkin verran 
yllättävä. Se liittyy nimittäin järjestölehtien tulevaisuu-
teen. Puheenvuoroista ilmeni, että monessa järjestös-
sä mietitään aivan vakavasti oman lehden lopettamista 
kokonaan. Syy on selvä: nuoret ikäpolvet eivät enää 
lue lehtiä, vaan tiedotus ja kommunikointi tapahtuvat 
sosiaalisessa mediassa. 

Aivovammaliitossa tämä jäsenlehtiasia ei tosin ole 
ajankohtainen, sillä jäsenistön rakenteen ja luonteen 
vuoksi tämä Aivoitus-lehtemme on suurelle osalle 
jäseniä se ainoa viestintäkanava, jota monet pystyvät 
seuraamaan. Liitto on viime vuosina lisännyt voimak-
kaasti sosiaalisen median käyttöä ja jatkaa samalla 
linjalla, mutta lehti tietenkin jatkaa ilmestymistään yhte-
nä viestintämme perusvälineenä, 
ja lehteäkin tietenkin kehitetään 
jatkuvasti.

Toivotan kaikille lukijoille onne-
kasta vuotta 2017.

Heikki Harri
puheenjohtaja 
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PUHEENJoHTAJAN
PALSTA

Bli bekant med verksam-
heten vid Besvärsnämnden 
för olycksfallsärenden

I det förra numret av den här tidskriften publicerades 
många artiklar med försäkringsläkare som tema. I 
det här numret ingår fler texter med samma tema. 
Försäkringsläkarsystemet är i sin nuvarande form tvi-
velaktigt ur alla olycksfallsförsäkringstagares perspek-
tiv, men i synnerhet gäller situationen personer med 
hjärnskador, vilkas funktionsförmåga ofta är bristfällig 
i jämförelse med andra olycksfallsgrupper.

Kärnproblemet med hela försäkringsläkarsystemet 
är ju att bevisbördan i tvistemål ligger hos den som 
har drabbats av en funktionsnedsättning. Försäk-
ringsbolaget kan genom att undersöka dokument och 
handlingar i praktiken komma fram till vilken diagnos 
som helst, medan den drabbade måste kunna bevisa 
att det inte förhåller sig på det anförda viset. Försäk-
ringsbolaget behöver för sin del inte bevisa någonting.

I samband med den här försäkringsläkarproces-
sen lärde jag mig också det att försäkringsbolagen 
inte kallar sina egna försäkringsläkare för försäkrings-
läkare utan för sakkunnigläkare. För mig och säkerli-
gen för många andra betyder termen sakkunnigläka-
re nog någonting helt annat än försäkringsläkare.

Försäkringsbolagen och försäkringsläkarna bär 
inget ansvar för hur rehabiliteringen för försäkrings-
tagarna ordnas. Bolaget fattar – oftast – beslut om 
ersättningar eller uteblivna ersättningar snabbt, men 
om ärendet framskrider vidare som ett besvär hos 
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden blir be-
handlingstiden betydligt längre. Att få ett beslut i ett 
besvärsärende kan ta till och med flera år i anspråk. 
Trots att avgörandet kan vara positivt för personen i 
fråga kan rehabiliteringen, exempelvis på grund av 

brist på egna medel, senareläggas och situ-
ationen för personen kan försämras under 
väntetiden och inverka på resten av hela 
hens liv. 

Bland personer med hjärnskador finns 
också många sådana fall som inte alls be-
rörs av hela den här försäkringsläkarfrågan 
på något sätt, på grund av att de inte har 
omfattats av någon olycksfallsförsäkring. 

Det är alldeles klart att deras öde i 
många avseenden är värre än 

försäkringstagare, som åtmins-
tone i teorin har möjlighet till att 
få ersättning för sin funktions-
nedsättning.

På något sätt känns det 
som om vi är tvungna att åter-
komma till detta tema i nästa 
års nummer av Aivoitus. Till det 
finns det skäl.

Heikki Harri
ordförande

 Tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakun-
nan toimintaa tutuksi

Tämän lehden edellisessä numerossa julkaistiin useita 
artikkeleita vakuutuslääkäriteemasta. Tässä nume-
rossa julkaistaan lisää tekstejä samasta aiheesta. 
Vakuutuslääkärijärjestelmä on nykyisellään kaikkien 
tapaturmavakuutettujen kannalta kyseenalainen, mutta 
erityisesti tilanne koskee aivovammaisia, joiden toimin-
takyky on usein vaillinainen muihin tapaturmaryhmiin 
verrattuna.

Koko vakuutuslääkärijärjestelmän ydinongelmahan 
on, että todistevastuu kiistatilanteessa on vammautu-
neella. Vakuutusyhtiö voi papereita tutkimalla päätyä 
käytännössä millaiseen diagnoosiin tahansa, mutta 
vammautuneen on pystyttävä todistamaan, että näin 
ei asianlaita ole. Vakuutusyhtiön ei puolestaan tarvitse 
todistaa mitään. 

Tämän vakuutuslääkäriprosessin yhteydessä opin 
myös sen, että vakuutusyhtiöt eivät kutsu omia vakuu-
tuslääkäreitään vakuutuslääkäreiksi, vaan asiantunti-
jalääkäreiksi. Minulle ja varmaan hyvin monille muille 
termi asiantuntijalääkäri tarkoittaa kyllä jotakin aivan 
muuta kuin vakuutuslääkäriä.

Vakuutusyhtiöt ja vakuutuslääkärit eivät kanna 
mitään vastuuta siitä, miten vammautuneen kuntou-
tus hoidetaan. Yhtiö tekee – useimmiten – päätöksen 
korvauksesta tai korvaamattomuudesta nopeasti, 
mutta jos asia etenee valituksella Tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakuntaan, niin vauhti hidastuu 
merkittävästi. Asian saaminen päätökseen kestää jos-
kus vuosiakin. Jos vaikka ratkaisu olisikin potilaalle po-
sitiivinen, kuntoutuksen alkaminen saattaa esimerkiksi 
omien varojen puutteesta siirtyä, ja vammautuneen 
tilanne on odotusaikana huonontunut ja vaikuttaa 
hänen koko loppuelämäänsä. 

Ja sitten on aivovammautuneiden 
joukossa paljon sellaisia tapauksia, joita 
koko tämä vakuutuslääkäriasia ei koske 
millään tavalla, koska heillä ei ollut 
tapaturmavakuutusta. On aivan selvää, 
että heidän kohtalonsa on monesti 
huonompi kuin vakuutetuilla, joilla 
sentään on ainakin teoriassa 
mahdollisuus saada korvausta 
vammastaan.

Jotenkin tuntuu sil-
tä, että tähän aiheeseen 
joudutaan palaamaan vielä 
ensi vuodenkin numerois-
sa. Aihetta on.

Heikki Harri
puheenjohtaja
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Emme voi luvata, että jos et milloinkaan 
käytä päihteitä, et voi saada tapatur-
man aiheuttamaa aivovammaa. Emme 
voi myöskään väittää, että ellet ole 
täysin raitis, joudut varmuudella jonakin 
päivänä onnettomuuteen, jossa voit 
pääsi kohtalokkain seurauksin kolaut-
taa. 

Selvälläkin päällä voi sattua, mutta 
päihteiden käyttö tutkitusti lisää tapa-
turmariskiä. Alkoholi onkin tavalla tai 
toisella mukana jopa 60 % aivovam-
matapauksissa. Kuitenkin vain vajaa 
kolmannes aivovamman saajista on 
päihderiippuvaisia tai päihteiden liika-

käyttäjiä. Useimmiten alkoholin vaiku-
tuksen alaisena aivovamman saaja on 
Tauno Tavallinen, eikä Tiina Tenukeppi 
– päihtyneenä aivovammatilastomer-
kinnäksi päätyvä on siis useimmiten 
kohtuukäyttäjä. 

Alkoholipitoisuuden ylittäessä 
promillen suorituskyky heikkenee ja 
tapaturmariski kasvaa merkittävästi. 
80-kiloinen nainen saavuttaa promil-
len humalatilan neljästä annoksesta ja 
samankokoinen mies viidestä annok-
sesta. Yksi annos puolestaan on 12 cl 
viiniä, pullo keskiolutta tai 4 cl viinaa. 
Tapaturmariski on kasvanut jo aiemmin 

– viimeistään parin, kolmen annoksen 
nauttimisen jälkeen. Tieliikenneonnet-
tomuuksissa 12 % tapauksista on alko-
holilla ollut osuutta asiaan. Erityisesti 
väkivaltarikoksilla ja alkoholinkäytöllä on 
vahva yhteys. Henkirikoksiin epäillyis-
tä noin 60 % ja pahoinpitelyrikoksiin 
epäillyistä jopa 70 % on ollut alkoholin 
vaikutuksen alaisena.

Pia Warvas

PÄIHTEET

Selvälläkin päällä! 

VÄKIVALTA
Selvälläkin päällä voi sattua! Alkoholinkäytöllä ja väkivaltarikoksilla on kuitenkin vahva 

yhteys. Viime vuosina henkirikoksiin syylliseksi epäillyistä noin 60% ja pahoinpitely rikoksiin 
syylliseksi epäillyistä noin 70% oli alkoholion vaikutuksen alaisena.

VAPAA-AJAN TAPATURMAT
Selvälläkin päällä voi sattua! Alkoholinkäyttö kuitenkin lisää tapaturmariskiä

melkoisesti jo 0.6 promillessa, eli noin kolmen alkoholiannoksen jälkeen.
(Annos = 12 cl viiniä, pullo keskiolutta, 4 cl väkevää viinaa)

LIIKENNEONNETTOMUUDET
Selvälläkin päällä voi sattua! Tieliikenneonnettomuuksissa on kuitenkin jopa 12% 

tapauksista alkoholilla ollut osuutta asian.

PUTOAMISET JA KAATUMISET
Selvälläkin päällä voi sattua! Alkoholipitoisuuden ylittäessä promillen suorituskyky 

heikentyy ja tapaturmariski kasvaa merkittävävästi.
(Promille = noin 4 annosta 80 kg naisella ja noin 5 annosta 80 kg miehellä).
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Marge Miettinen sai aivovamman vuonna 2011 pudottuaan 8,5 
metrin matkan päätyen asvaltille. Kuten 60 prosentissa aivovam-
matapauksista, oli Miettinen vammautuessaan humalassa. Mutta 
kuten moni muukin humalassa vammautunut, ei hänkään ollut 
ongelmakäyttäjä, vaan ihan tavallinen silloin tällöin -juhlija. 

maahan. En muista tästä itse mitään, 
aivovamma pyyhki muistini näiltä osin, 
mutta näin minulle on jälkikäteen ker-
rottu, Marge Miettinen kertoo.  

Törmäyksen seurauksena hän sai 
erittäin vaikean aivovamman ja vartalon 
vasen puoli halvaantui. Myös aortta 
repesi, joten hänet kiidätettiin tajutto-
mana leikattavaksi Kuopion yliopis-
tolliseen sairaalaan. Selittämättömän, 
kahdeksan vuorokautta kestäneen, 

– Olimme olleet isolla porukalla ravin-
tolassa ja olin sillä kerralla vahvasti hu-
malassa. Tulimme ravintolasta silloisen 
miesystäväni, eli nykyisen aviomieheni, 
asunnolle ja menimme viherhuonee-
seen, joka on ikään kuin lasitetun 
parvekkeen ja huoneen välimuoto. 
Avasin kolmannessa kerroksessa sijait-
sevan tilan ikkunat ja istahdin matalan 
kaiteen edessä olevalle penkille. Olin 
siitä horjahtanut kaiteen yli ja syöksynyt 

tajuttomuuden aikana hänen päänsä 
kuvattiin ja hänellä todettiin MRI:ssä eli 
magneettikuvauksessa frontaalipainot-
teinen erittäin vaikea diffuusi aksonivau-
rio aivoissa.

– Olin reilun kuukauden teho-
osastoilla Kuopiossa ja kotikaupungis-
sani Jyväskylässä, reilun kuukauden 
vaativan hoidon osastolla, sillä minulla 
oli vielä tuolloin trakeostomia eli henki-
torveen tehty reikä, ja reilun kuukauden 

Humalatila syypää  
aivovammaan 
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kuntoutusosastolla. Minun piti maata 
8 viikkoa, sillä minulla oli lantiossa 
murtumia, joten en voinut käyttää edes 
pyörätuolia. 

Miettinen kertoo, että juhliminen, jo-
hon liittyi myös alkoholin nauttimista, oli 
aivan normaalia viikonloppukivaa, eikä 
päivittäistä tai muutenkaan säännöllistä 
humalahakuista juomista. Miettisellä 
oli kiireinen työ teleoperaattorin 
asiakaspalvelussa.

– Puheluita tuli kuuden linjan kautta, 
työ oli erittäin hektistä ja minä rakastin 
joka hetkeä! Nautin työstäni, suuri osa 
asiakkaista oli asiallisia ja hankalatkin 
asiakkaat otin haasteena, jotka sain 
tyyntymään hyvällä palvelulla ja positii-
visuudellani. 

Törmäys jätti jälkensä 

Vuosien kuluessa on tapahtunut 
kuntoutumista. Sairaalajakson jälkeen 
aluksi keskityttiin vain fysioterapiaan. 
Reilun vuoden kuluttua oli ensimmäi-
nen aivovammakuntoutukseen liittyvä 
laitoskuntoutusjakso ja kahden vuoden 
kuluttua toinen. Neuropsykologinen 
avokuntoutus alkoi yli kahden vuoden 
kuluttua vammautumisesta. 

– Vuonna 2014 työeläkeyhtiö siirsi 
minut eläkkeelle. En ollut hakenut, enkä 
halunnut, eläkkeelle, mutta voimak-
kaiden aivovamman jälkitilan oireiden 
vuoksi työeläkeyhtiö katsoi, ettei 
minusta ole enää edes toiselle alalle 
koulutuksen kautta työkykyiseksi.

Onnettomuus jätti jälkeensä voi-
makkaan uupumuksen ja tasapaino-
vaikeuksia. Vasemman puolen hal-
vauksen vuoksi veri ei kierrä kunnolla 
vasemmassa kädessä. Tähän vaikuttaa 
myös vasemman solisvaltimon  tukkeu-
tuminen aortan stenttauksen vuoksi. 
Myöskään olkapää ei ole kunnossa.

– Lisäksi väsyessäni aivovamman 
jälkitilan oireet voimistuvat ja koros-
tuvat. Logiikkani pettää, eikä aivotoi-
mintani ole terävää – hyvä, kun osaan 
oireiden ollessa voimakkaimmillaan 
edes täyttää tulostimeen papereita. 

Aivovamman myötä Miettinen 
käyttää alkoholia enää varovaisesti ja 
harkiten.

– En oikein kestä enää alkoholia, 
sillä jo valmiiksi huono tasapainoni 
menee alkoholista entistä huonommak-
si. Myöskään jatkuvasti tarvitsemani 
lääkitys ei sovi yhteen alkoholin kanssa.

Elämä voittaa

Marge Miettinen on ollut yhdessä mie-
hensä kanssa nyt 10 vuotta. Tämän 
vuoden toukokuussa he kävivät sano-
massa ”tahdon”. 

– Muutimme yhteen 
1,5 vuoden kuluttua vam-
mautumisestani. Mieheni 
on pedantti ja insinööri-
mäinen, joten hänelle oli 
haastavaa tottua vam-
mani mukanaan tuomiin 
muutoksiin ja epäloogi-
suuteeni. Toisaalta vamma 
myös hitsasi meitä uudella 
tavalla yhteen – kukapa 
tietää, olisimmeko enää 
edes yhdessä, ellen olisi vammautunut. 

Marge liittyi Keski-Suomen ai-
vovammayhdistykseen noin puolen 
vuoden kuluttua vammautumisestaan. 
Aivovammaliitto ja sen tarjoama toimin-
ta löytyi netin kautta hänen 
etsiessä vinkkejä vertais-
tukeen. 

– Yhdistystoiminta 
on antanut valtavasti 
– sekä erittäin tärke-
ää vertaistukea että 
toimintaa. Nykyään 
harrastustoimin-
ta on myös työn 
korvike, sillä olen 

Aivovammaliiton hallituksessa ja toimin 
Keski-Suomen aivovammayhdistykses-
sä sihteerinä.

Margen mies ei osallistu yhdistys-
toimintaan, sillä se on Margen oma 

juttu. Mies on iloinen siitä, että vaimon-
sa on löytänyt mielekästä ja antoisaa 
tekemistä.

– Elämä muuttui kovasti. Menetin 
työkykyni, koska aivoni ja sitä myöten 

kroppani eivät enää kestäneet 
pitkäkestoista rasitusta. Jou-
dun suunnittelemaan päiväni 
tarkasti, jotta voimavarani 
riittävät iltaan asti. Tämä 
on haasteellista, mutta 
nykyään yleensä siinä 
onnistun.

Teksti ja kuvat: 
Pia Warvas 

Marge liittyi Keski-Suomen ai-
vovammayhdistykseen noin puolen 
vuoden kuluttua vammautumisestaan. 
Aivovammaliitto ja sen tarjoama toimin-
ta löytyi netin kautta hänen 
etsiessä vinkkejä vertais-
tukeen. 

– Yhdistystoiminta 
on antanut valtavasti 
– sekä erittäin tärke-
ää vertaistukea että 
toimintaa. Nykyään 
harrastustoimin-
ta on myös työn 
korvike, sillä olen 

sa on löytänyt mielekästä ja antoisaa 
tekemistä.

– Elämä muuttui kovasti. Menetin 
työkykyni, koska aivoni ja sitä myöten 

kroppani eivät enää kestäneet 
pitkäkestoista rasitusta. Jou-
dun suunnittelemaan päiväni 
tarkasti, jotta voimavarani 
riittävät iltaan asti. Tämä 
on haasteellista, mutta 
nykyään yleensä siinä 
onnistun.

Teksti ja kuvat: 
Pia Warvas 

” Joudun suunnittelemaan 
päiväni tarkasti, jotta voima-
varani riittävät iltaan asti. 
Tämä on haasteellista, mutta 
nykyään yleensä onnistun. ”
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Kohtuukäyttö säästää harmeilta
Alkoholi ja aivot ovat parivaljakko, 
joita ei voi erottaa, sillä alkoholi 
vaikuttaa pääasiassa aivojen kautta. 

Binge-juominen, eli humalahakuinen 
juominen, kasvattaa tapaturmien, ja 
sitä myötä aivovammojen, riskiä. Jat-
kuva runsas ryypiskely voi aiheuttaa jo 
itsessään alkoholidementiaa, katkokä-
velyä ja magneettikuvissa havaittavia 
muutoksia aivoihin, mutta päihteiden 
vaikutuksen alaisena aivovamman saa-
va on useimmiten kohtuukäyttäjä. 

– Esimerkiksi huonolla kelillä on täy-
sin selvin päinkin olevan vaikea pysyä 
pystyssä, joten luonnollisesti alkoholia 
ottanut keikahtaa kumoon selvin päin 
olevaa helpommin. Ja kun ihminen 
kaatuu, on pää vaaravyöhykkeessä. 
Päivystin vuosia ensiavussa, ja silloin 
erityisesti viikonloppuisin erilaiset pään 
vammat olivat yliedustettuina, kertoo 
A-klinikkasäätiön ylilääkäri Kaarlo 
Simojoki.

Kohtuukäyttäjä vammautuu run-
saasti ryyppäävää todennäköisemmin 
senkin vuoksi, että paljon juovalla tole-
ranssi kasvaa. Siksi tottunut tinaaja voi 
esimerkiksi ajaa autoa vielä sellaisissa 
promillemäärissä, joissa satunnaisesti 
humaltuva ei saisi enää auton ovea auki 
– tai ei ainakaan avainta lukkopesään. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
alkoholiongelmainen säästyisi tapatur-
milta, sillä ensiksikin kaikkien muiden 
alkoholin aiheuttamien sairauksien ja 
riskien määrä kasvaa kulutetun alkoholi-
määrän myötä ja mitä useammin on hu-
malassa, sitä todennäköisimmin myös 
itseään kolhii. Sen sijaan ihan kaikkien 
pitäisi välttää humalahakuista juomista. 

– Ja jo yhden alkoholiannoksen juo-
minen nostaa tapaturmariskiä, Simojoki 
muistuttaa. 

Simojoki kertoo, että jäisellä kadulla 
tai liukkaalla parketilla kaatuilevien 
lisäksi toinen iso riskiryhmä ovat tee 

se itse –miehet. Jos kotiremonttia 
tehdessä ottaa samalla muutaman 
oluen, pudotaan katolta tai tikkailta 
selvin päin olevaa todennäköisemmin. 
Onnettomuustutkintakeskuksesta 
onkin todettu, että jos alkoholin osuus 
otettaisiin pois kaikista kuolemaan joh-
taneista kotitapaturmista, ei montakaan 
tapausta jäisi jäljelle.

– Kylpyhuone on myös surullisen 
legendaarinen paikka teloa itsensä 
humalassa. Jos vessassa kaatuu 
humalassa, lyödään pää helposti ves-
sanpönttöön, terävään tason kulmaan 
tai kovalle laattalattialle, jolloin vammat 
voivat olla vakavia.

Suomessa on riskikäyttäjiä 400 000 
– 600 000 henkilöä. Riskiryhmät 
jaetaan vähäiseen, keskitasoiseen ja 
korkeaan riskiin.

– Aikaisemmin puhuttiin riskimää-
ristä viikkotasolla, ja se oli miehillä 24 
annosta. Siitä on kuitenkin vaikea hah-
mottaa kertakulutuksen riskirajat, joten 
on syytä muistuttaa yhdellä kerralla 
kulutettujen alkoholiannosten tuomista 
riskeistä. Miehillä se on seitsemän ja 
naisilla viisi annosta. Tämän jälkeen 
tapaturmariski nousee jo melkoisesti. 

Simojoki toteaa, että itseään huma-
lassa kolhiva ei helposti lähde lääkäriin, 
ellei tule avohaavoja tai kouristeluja. 
Kulttuurissamme hyväksytään, että 
kännissä toilallaan ja tapellaan. Naiset 
sen sijaan saattavat hävetä känni-
kaatuiluitaan ja mennä lääkäriin vasta 

selvittyään. Tämä on ongelma, sillä 
silloin hoitotoimenpiteet voidaan päästä 
aloittamaan myöhemmin kuin olisi 
suotavaa. 

– Suomessa jokainen hoidetaan 
humalatilan määrästä riippumatta. 
Oikein kovasti humaltunutta ei välttä-
mättä voida kuitenkaan leikata heti, 
sillä alkoholin ja esimerkiksi nukutus-
aineiden yhteysvaikutukset voivat olla 
kohtalokkaat. 

Aivovammaiselle ihmiselle 
nollatoleranssi suositeltavaa

Alkoholi on aivomyrkky, ja jo teelusikalli-
nen tappaa aivosoluja.

– Siksi aivovamman jo saaneen olisi 
suotavaa jättää alkoholi kokonaan pois, 
sillä vamman myötä osa aivoista on 

– Suojelkaa aivojanne, se kannattaa oikeasti. Jo raju 
kertajuominenkin jättää jälkensä ja jos sitä toistaa 
viikonloppu viikonlopun perään, niin ennemmin tai 
myöhemmin se vaikuttaa vahingollisesti terveyteen, 
Kaarlo Simojoki muistuttaa. 

– Suojelkaa aivojanne, se kannattaa oikeasti. Jo raju 
kertajuominenkin jättää jälkensä ja jos sitä toistaa 
viikonloppu viikonlopun perään, niin ennemmin tai 
myöhemmin se vaikuttaa vahingollisesti terveyteen, 

– Suojelkaa aivojanne, se kannattaa oikeasti. Jo raju 
kertajuominenkin jättää jälkensä ja jos sitä toistaa 
viikonloppu viikonlopun perään, niin ennemmin tai 
myöhemmin se vaikuttaa vahingollisesti terveyteen, 
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Viinan ja väkivallan
värittämää elämää 

Annika on elänyt rankan lapsuuden. Äidin 
sairastelun ja muiden kodin haasteiden 
vuoksi hän asui syntymästään saakka mil-
loin kotona, milloin lastenkodissa, milloin 
sukulaisten luona, milloin uusioperhees-
sä. Elämää väritti väkivalta ja alkoholi.

jo vaurioitunut. On mahdotonta tietää 
etukäteen, että koska aivosoluja on 
tuhoutunut niin paljon, että siitä alkaa 
tulla haittoja jo vähäisestäkin alkoho-
limäärästä. Lisäksi alkoholi ja kaikki 
lääkkeet eivät sovi lainkaan yhteen. 

Ei ole tutkittu, että kuinka monella 
niin sanotulla ”metsien miehellä” on 
aivovamma, mutta Simojoki olettaa, 
että lähes jokaisella. Tämä ei tarkoita 
sitä, että aivovamma olisi syössyt al-
koholiriippuvaiseksi. Sen sijaan pitkään 
alkoholia runsaasti käyttänyt on oletet-
tavasti kaatuillut ja joutunut tappeluihin 
sen verran usein, että pää on kolautet-
tu pahasti kerran jos toisenkin. 

– Siltojen alla asuvat alkoholiriippu-
vaiset eivät myöskään hakeudu hoitoon 
aina, tai edes pääse silloin, kun pitäisi, 
joten aivovamman jälkitilan oireita ei 
myöskään päästä kuntouttamaan. 

Kohtuu kannattaa 

Simojoki muistuttaa, että jatkuva juomi-
nen vaikuttaa aivoihin joka tapaukses-
sa. Seurauksena voi alkoholidementian 
ja toistuvien aivovammojen lisäksi tulla 
mitä moninaisimpia muita haittoja. 
Jatkuvalla rajulla juomisella haitat voivat 
tulla nopeastikin.

– Jos 30 vuotta juo rajusti, voin 
taata, että se jättää jälkensä aivoihin. 
Yhdessä alkoholidementikoiden  palve-
lutalossamme asuvien keski-ikä on alle 
60 vuotta. Jos kaksikymppisenä aloit-
taa kaksin käsin juomisen, voi ihminen 
olla jo 50-vuotiaana täysin työkyvytön. 

Väkivaltaan liittyvät vammat ja per-
heväkivalta lisääntyvät humalajuomisen 
myötä. Poliisihallitus on arvioinut, että 
poliisin työstä häviäisi jopa 90 prosent-
tia, jos alkoholia ei olisi.

– Miesten riski joutua pahoinpite-
lyn uhriksi kasvaa humalatilan myötä 
moninkertaiseksi. Kun kännissä filtterit 
eivät toimi, muuttuu ajatus teoksi; 
jonkun kokiessa, että nyt tuo tyyppi 
tympii minua, tarttuu hän humalassa 
puukkoon ihan eri todennäköisyydellä 
kuin selvänä. 

Pitkäänkin juoneella, jolla haitat ei-
vät vielä näy jokapäiväisessä elämässä, 
on vielä toivoa.

– Jos juomisen lopettaa, tuho py-
sähtyy. On kuitenkin muistettava, että 
alkoholi käy nimenomaan pikkuaivojen 
päälle, jossa kompensaatiota ei tapah-
du samalla tavalla kuin isoissa aivoissa. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

– olen saanut 
nöyrtyä ja olen 
uskaltanut sekä 
pyytää apua että 
ottaa sitä vastaan. 
omavoimaisuus, 
ajatus siitä, että 
minä tiedän kaiken 
ja minä pärjään yk-
sin, on huono juttu. 
Moni ei ilman apua 
pitkälle pötki.
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– Kasvuympäristössäni oli hirveän 
runsaasti alkoholia ja hyvin, hyvin paljon 
väkivaltaa. Lapsuuteni ja nuoruuteni 
kokemukset olivat todella traumaattisia, 
Annika kertoo.

Ei ehkä ole ihme, että lasisen lap-
suuden elänyt tyttö löysi itsekin päih-
teet ja oppi käyttämään nyrkkejään.

– Löysin 12-vuotiaana alkoholin ja 
koin heti, että se oli mun juttu! Aloin 
myös tupakoida. Alkoholin avulla 
pääsin karkuun ajatuksiani, traumojani. 
Pääsin edes hetkeksi pois kaikesta ah-
distuksestani. Enhän minä silloin tajun-
nut, että mihin se voi johtaa. Aloin hyvin 
nuorena juoda joka ikinen viikonloppu. 
Pyörimme kännipäissämme steissillä ja 
olimme varsinaisia aseman lapsia.

Yläasteelle siirtymisen myötä kaveri- 
piiri vaihtui, mutta valitettavasti ei suin-
kaan parempaan suuntaan.

– Yläasteella pillerit tulivat mukaan 
kuvioihin. Käytin välillä apteekista ilman 
reseptiä saatavia tabletteja, sillä pääsin 
myös niiden avulla pois siitä helvetistä, 
jota todellisuuteni oli. Kokeilin siihen 
aikaan myös kerran kannabista, joka ei 
onneksi ollut minun juttuni.  Kaveripii-
rissäni käytettiin myös kovia huumeita, 
mutta pysyin itse niistä onneksi koko-
naan erossa. Mutta elämä oli monta 
vuotta juopottelua.

Pienestä pitäen väkivaltaan tottunut 

teinityttö ei osannut edes ajatella, että 
erimielisyydet voisi selvittää puhumalla. 
Hänelle ainoa konfliktien ratkaisuun 
opittu kieli oli nyrkeillä puhuminen.

– Minusta tuli yläasteaikoina kauhe-
an aggressiivinen, olin koulussakin välil-
lä tappeluissa. En tiennyt muunlaisesta 
tavasta toimia. Jouduin myös aikuisena 
vaikeuksiin tappeluiden  takia.  Menin 
kuin mörkö raivoten.  

Lasisesta lapsuudesta  
lasiseen aikuisuuteen

Pillerikokeilut jäivät taakse ja perus-
koulun Annika sai loppuun suoritettua. 
17-vuotiaana hän tapasi ensimmäisen 
lapsensa isän.

– Sama kuvio, johon olin jo lapsesta
kasvanut, toistui ensimmäisen mie-

heni kanssa. Hän oli hirveän aggres-
siivinen ja yhteiselämäämme sisältyi 
hirveän paljon väkivaltaa. Olin tilanteen 
vuoksi itsetuhoinen.

Vaikka Annika tuli raskaaksi, 
väkivalta jatkui. Hän onnistui kuitenkin 
olemaan vauvaa odottaessaan raitis.

Kun lapsi oli syntynyt, väkivalta 
paheni, rupesinkin juomaan pikkuhiljaa 
enempi ja enempi, koska yksinker-
taisesti en uskaltanut olla selvin päin. 
Minulla oli hirveän iso työ päästä mie-
hestä eroon, mutta lopulta onnistuin, 

kun lapsi oli kahden vuoden ikäinen. 
Koko parisuhteen lopun otimme viinaa, 
milloin enemmän, milloin vähemmän.

Jossakin vaiheessa elämää tuli 
kannabis kuvioihin uudestaan, mutta ei 
kuitenkaan kovin pitkäksi aikaa.

Uusia kännikavereita uudessa 
kaupunginosassa

Väkivallasta ja viinasta huolimatta Anni-
ka kävi töissä, joten hän ei milloinkaan 
vajonnut aivan pohjalle. Annika muutti 
uudelle asuinalueelle, mutta sieltäkin 
löytyi baareja ja janoisia kavereita. Uusi 
rakkauskin löytyi, mutta hänkään ei 
ollut raivoraitis.

– Jälkikäteen ajatellen tuumin, että 
ei kai kukaan oikeasti halua kiskoa 
viinaa kaksi käsin, mutta kun oli olevi-
naan ne kamut, jotka kävivät baareissa 
ja joivat ja se koettu elämä, jotka veivät 
mennessään. Olin tottunut sellaiseen 
elämään, enkä tiennyt paremmasta. 
Oli paljon myös selviä kausia ja ilon 
pisaroita, mutta en kuitenkaan oikein 
osannut olla ja odotin, että koska jota-
kin pahaa taas tapahtuu. Mietin myös 
selvien kausien aikana, että olenko to-
siaan näin yksinäinen, eikö minulla ole 
muita kavereita kuin ryyppykavereita. 
Taukojen aikana sanoin miehellenikin, 
että nyt tämä törpöttely pitää kokonaan 
lopettaa. Emme kuitenkaan koskaan 
kokonaan lopettaneet.

Rilluvuodet olivat alkaneet tympiä 
toden teolla, ja Annika halusi aidosti 
muutosta.

– Aloin miettiä, että olen tieni 
päässä, oma pohjani alkoi näkyä. 
Sitä pelon ja pahan olon määrää on 
vaikea käsittää, niin rankkaa se elämä 
ryyppyvuosieni lopussa oli. Olin kylläs-
tänyt ryyppykavereihini, olin kyllästynyt 
samoihin kulmiin, olin itsetuhoinen ja 
aloin ajatella, että nyt minun on pakko 
päästä pois – ei siis pois elämästä, 
vaan entisestä elämästä, pois koko 
stadista.

Kohti parempaa huomista

Annika kulki kiinnittämässä ”halutaan 
vuokrata” –lappuja eri puolille. Lopulta 
natsasi ja hän löysi uudet ympyrät, uu-
den kodin ja sai aloittaa uuden elämän 
puhtaalta pöydältä.

– Olin alkanut pikku hiljaa raitistua 
jo ennen muuttoani ja aluksi erakoi-
duin. Käperryin itseeni ja kävin läpi 
menneisyyttäni. Sitten aloin katsella, 

Annika kertoo, että 
päihdehoitokeskuk-
sessa aivovamman 
saaneita ja muita 
neurologisesti sai-
rastuneita kannuste-
taan täysraittiuteen. 
Neurologisten 
vammojen ja saira-
uksien oireet voivat 
voimistua alkoholin 
nauttimisen myötä, 
eivätkä kaikki lääk-
keet sovi lainkaan 
yhteen alkoholin 
kanssa. 
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että mitä uudella paikkakunnallani on 
tarjota ja etsiä, että mistä voisin saada 
apua ja tukea. Tajusin, että en yksin 
klaaraa tätä raitistumisjuttua, sillä niin 
monta yritystä olin onnistumatta tehnyt 
aiemminkin. Tästä on nyt kymmenen 
vuotta aikaa.

Annika toteaa, että niinkin värikkään 
menneisyyden kuin mitä hänellä oli, 
läpikäyminen oli melkoinen projekti. 
Lopulta hän tajusi, että matka men-
neeseen oli tehtävä, mutta historiaan ei 
saanut jäädä vellomaan. Tärkeämpää 
oli miettiä, että miten tästä eteenpäin.

– Se oli melkoinen kasvun paikka 
ihmisenä ja henkisesti. Ei ollut todel-
lakaan helppo reissu sukeltaa omaan 
menneisyyteen ja omiin tunteisiin. Oli 
tajuttava, että jokaiselle asialle pitää 
antaa aikaa. Itselleen ei saa olla liian 
rankka, eikä itseään pidä ruoskia liikaa. 
Menneisyyden kanssa on tehtävä so-
vinto ja jätettävä se taakseen. Jos jää 
vellomaan kaikkiin pahoihin asioihin, ei 
mistään tule koskaan mitään.

Raittius ei tullut normaaliksi elämän-
tavaksi kertalaakista, mutta melkein.

– Yli vuoden olin kokonaan juomat-
ta, seuraavan neljän vuoden aikana olin 
humalassa ehkä yhteensä kymmenen 
kertaa, mutta nyt lähes viisi vuotta olen 
ollut täysin raitis. Myös tupakka jäi 
kokonaan pois yli neljä vuotta sitten, 
Annika iloitsee.

Perheeseen syntyi myös toinen 
lapsi. Lapsen isä ja Annika ovat sittem-
min eronneet, mutta välit exään ovat 
hyvät ja lapsen yhteishuoltajuus toimii 
kitkatta.  Ensimmäinen lapsi onkin jo 
aikuinen.

Uusi elämä, uusi ammatti

Uuden elämän myötä Annikaa alkoi 
kiehtoa myös uusi ammatti.

– Olin suorittanut Kemian laboran-
tin tutkinnon aikuisiällä ja myöhemmin 
myös pintakäsittelijän tutkinnon, mutta 
halusin jotakin muuta kuin maalarin tai 
laborantin hommia. Koska olin itse sel-
vinnyt kaikenlaisista asioista ja saanut 
itse apua, halusin auttaa muita ihmisiä. 
Erityisesti tapetille nousivat nuoret, kos-
ka olin itse ollut ongelmanuori. Päädyin 
kuitenkin hakemaan ompelijaksi, sillä 
myös kädentaidot ovat vahvuuteni ja 
olin harrastanut kansalaisopistossa 
ompelua, öljyvärimaalausta, keramiik-
katöitä ja tehnyt koruja.

Annikasta ei kuitenkaan tullut om-
pelijaa.

– Kun paperit ompelijakouluun oli 
vetämässä, otettiin minuun yhteyttä 
Ridasjärven päihdehoitokeskuksesta ja 
kysyttiin, että tulisinko heille töihin muu-
tamaksi päiväksi viikossa ikään kuin 
kokemusasiantuntijana päihdetaustani 
vuoksi. Lupasin mennä, mutta kerroin 
kenties kohta aloittavani opinnot ompe-
lijaksi.

Päihdehoitokeskuksessa on 
monenlaista toimintaa. Keskuksessa 
toimii katkaisuhoito, jossa asiakas voi 
olla muutamasta päivästä muutamaan 
viikkoon. Paikassa toimii myös useita 
kuntoutusyhteisöjä. Setriyhteisö on 
tarkoitettu ikääntyneille tai liikuntara-
joitteisille. Täysin avustettava ei Setriin 
pääse, mutta siellä tuetaan enemmän 
kuin muissa yhteisöissä. Setrissä on 
asiakkaina esimerkiksi aivovamman 
saaneita asiakkaita. Silmuyhteisö on 
ryhmäpainotteista kuntoutusta, jossa 
panostetaan esimerkiksi itsetutkiske-
luun kuntouttavalla otteella. Ryhmäkoko 
on kaksin puolin kymmenen hengen. 
Tammiyhteisössä painottuu työ ja siellä 
hoidetaan esimerkiksi keittiöhommia 
ja muita kuntoutusta tukevia askareita. 
Pajuyhteisö on tarkoitettu kuntoutujille, 
jotka haluavat olla pienemmässä ryh-
mässä ja jossa on enemmän toimintaa. 
Toiminnallisessa ryhmässä saa purkaa 
energiaa esimerkiksi samoiluun tai 
muuhun ulkoiluun. Yksilökuntoutus on 
myös mahdollista. Lisäksi kaikki asiak-
kaat voivat osallistua sosiaalipedagogi-
seen hevostoimintaan. Hevostoiminta-
palvelu ostetaan ulkopuolelta.

– Kun sain tiedon, että minut oli 
valittu ompelijakouluun, olin jo niin 
kiintynyt työhöni päihdepuolella, että 
muutin suunnitelmiani. Solmin työ-
sopimuksen päihdehoitokeskuksen 
kanssa ja pääsin jonkin ajan kuluttua 
oppisopimuskoulutukseen. Oppisopi-
muskoulutuksen järjestäminen olikin 
melkoisen työn takana, vaikka työpaik-
ka oli jo valmiina. Onneksi lopulta löysin 
teoriaopetuksen antajan ja koko lystille 
maksajan. Huhtikuussa taskussani on 
uunituore päihdetyöntekijän ammat-
titutkinto, joten tahot, jotka ovat vailla 
pätevää ja innostunutta päihdetyönte-
kijää, voivat tehdä työtarjouksia, Annika 
vinkkaa.

Annika kertoo olevansa todella kii-
tollinen nykyisestä elämäntilanteestaan. 
Hän pitää suuresti työstään. Annika 
kokee, että asiakkaat ovat se juttu, jon-
ka vuoksi työ tuntuu mahtavalta. Hän 
kuvailee, että asiakkaat ovat ihanan 

aitoja ihmisiä. 
– Osallistun keskusteluryhmiin, 

kerron omista kokemuksistani ja annan 
vinkkejä. Ketään ei voi varsinaisesti 
neuvoa tai pakottaa, sillä jokainen 
tekee oman matkansa ja oma tahto 
ja halu raitistua ovat avainasemassa. 
Painotan, että jokainen voi toipua, jos 
sitä aidosti haluaa ja osaa olla tarpeeksi 
nöyrä ottaakseen avun vastaan. Kes-
kustelen asiakkaiden kanssa kahden 
kesken, sillä asiakkaat tykkäävät, kun 
on myös saman kokenut työntekijä, 
jonka kanssa saa jakaa asioita. Lisäksi 
ohjaan kerran viikossa askarteluryhmää 

ja kerran viikossa naisten kuntosalitoi-
mintaa. Käyn myös asiakkaan kanssa 
verkostopalavereissa.

Lisäksi Annika leikkaa asiakkaiden 
hiuksia, sillä kädentaitoisena hän on 
koko elämänsä leikannut tuttavien 
tukkia.

– Sisäinen ja ulkoinen toipuminen 
käyvät käsi kädessä, joten uuden 
ulkomuodon saaminen on asiakkaille 
piristävä kokemus.

Kuntoutuja voi asua keskuksessa 
kuukaudesta kolmeen kuukauteen. 
Annika toivoo, että kuntoutuksiin 
panostettaisiin nykyistäkin enemmän, 
sillä liian lyhyt kuntoutumisjakso ei riitä 
toipumiseen.

– Kuntoutusajat ovat usein liian 
lyhyitä. Lisäksi riippuu kunnasta, että 
saako maksusitoumusta ylipäätään ja 
jos saa, miten pitkäksi. Toivottavasti 
soten myötä tähän tulisi tasa-arvoa, 
eikä hoitoon pääsy riippuisi siitä, missä 
ihminen asuu. Koen myös epäreiluksi, 
että päätökset maksusitoumuksista 
tehdään näkemättä asiakasta. Tässä 
on sama asia kuin aivovammoissa, että 
ihminen on yksilö. Jos kaksi ihmistä 
kolauttaa päänsä täsmälleen samalla 
tavalla, voi aivovamma ja sen jälki-
oireet olla molemmilla ihan erilaiset. 
Päihdekuntoutujien kohdalla on ihan 
samoin; kaksi ihmistä, joilla on täsmäl-
leen samanlainen päihdetausta, voivat 
kuntoutua päihderiippuvuudesta täysin 
eri tavoin ja eri aikataululla.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

” 

Ketään ei voi pakottaa,  
jokainen tekee oman matkan-
sa ja oma tahto ja halu raitis-
tua ovat avainasemassa. ”
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– Parasta elämässäni ovat olleet hyvä 
oma perhe ja urheilu. Nuo pari asiaa 
ovat pelastaneet minut elämälle. Näin 
luonnehtii eloaan 65-vuotias Irma Vir-
tanen, joka suunnitteli juttua tehdessä 
raveihin lähtöä Seinäjoelle. Hänellä on 
siellä hevonen jännättävänä.

Irmalla on Tampereella asuva tytär, 
harrastuksia täynnä oleva elämä ja lii-
kunnasta pulppuava reippaus ja iloinen 
ilme.  Aivovamma astui kuvioihin 2008.

– Huomasin jo 2006, että muistista-
ni alkoivat haihtua numerot. Se ei ollut 
ihan helppoa, kun työssäni tarvitsin 
numeroita, työmuisti alkoi kutistua. 
Onneksi hyvät työkaverit auttoivat.

– Vuonna 2008 firman juhlissa 
olimme Jyväshovissa. Siellä pyörryin 
ja menetin tajuntani niin, että minut 
vietiin keskussairaalan kautta Kuopioon 
leikattavaksi.

Irma pohdiskelee olisiko syksyisel-
lä stressillä ollut laukaiseva vaikutus 
kohtaukseen. Syksyllä 2008 käsiteltiin 
nimittäin Irman veljen liikenneonnetto-
muutta oikeudessa. Veli oli hiuksenhie-
nosti selvinnyt hengissä matkustajana 
humalaisen kuljettamasta kolarista. 
Onnettomuudessa oli myös kuolonuh-
reja.

– Join kyllä itsekin sinä syksynä 
rentoutuakseni oikeudenkäyntipaineista 
ja alkoholistiveljen vammautumisesta, 
mutta en omasta mielestäni paljon - ja 
join välillä kyllä vettäkin.

Irma oli joutunut muun muassa 
pohtimaan eutanasian merkitystä 
kolarin jälkeen. Jukka-veli vammau-
tui erittäin vaikeasti ja oli tajuttomana 
teholla pitkän aikaa. Neliraajahalvaus, 
puhekyvyn menetys, mielenterveys-
ongelmat, krooninen paksusuolen 

Irma tietää, mistä 
alkoholissa on kyse
Jyväskyläläinen Irma Virta-
nen esittelee terveen ylpeästi 
parhaita juoksumitaleitaan. 
– olen kyllä pistänyt jo monta 
mitalia kierrätykseen, että 
tytär säästyy jossain vaiheessa 
liialta vaivalta, mitaleita on 
sentään kelpo kasa.

tulehdus ja monet muut vaikeudet jäivät 
haittaamaan elämää, joka kesti onnetto-
muuden jälkeen vielä seitsemän vuotta.

– Häntä ei voitu kuntouttaa yhtään 
huonon peruskunnon vuoksi. Joissain 
tapauksissa eutanasia olisi ihan hyvä 
asia.  On tosi kurjaa, jos vaikka nenää 
kutittaa, niin siihenkin pitää pyytää jon-
kun muun apua.

Nuorena isän juopottelu hävetti

Irman isä oli sodan käynyt mies, per-
heessä oli tyttären lisäksi seitsemän 
veljeä, joista jo kaksi ovat kuolleita.

Sotaveteraanin kodissa oli tuulista. 
Koko ajan piti pelätä millä tuulella isä oli, 
selvänä tai juovuksissa. Koko kylän perä 
raikui, kun isä messusi milloin kenellekin.

– Olisinko ollut 13-14 -vuotias, kun 
isä taas kerran räyhäsi kymmenen vuot-

PÄIHTEET
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ta nuoremmalle pikkuveljelleni. Minulta 
napsahti jotenkin, ja koska olin poikien 
kanssa oppinut tappelemaan, tinttasin 
isää kunnolla kuonoon. Ainakin musta 
silmä kehittyi iskuistani ja ehkä se, että 
sen jälkeen isäni alkoi järkevöittää alko-
holin käyttöään. Myöhemmällä iällään 
isä eleli ihan normaalisti.

– Pojat oppivat tappelemaan ja 
juopottelemaan, se oli kodin perintöä.

Irma sen sijaan maistoi alkoholia 
ensimmäisen kerran vasta 19-vuotiaa-
na. Hän oli ensin käynyt keskikoulun ja 
siirtynyt sitten ammattikouluun, jossa 
vietettiin viimeisenä koulupäivänä val-
mistujaisia.

– Koska meillä oli juhla, haimme 
viinakaupasta viinipullon tyttöjen kes-
ken, Irma muistelee varsin kohtuullista 
juhla-annostaan.

Irma on maailmanmestarinainen

– Aloitin tavoitteellisen juoksemisen 
vuonna 1976, kun tiesin että mies tyk-
käsi hoikista naisista. Irma oli tavannut 
elämänsä miehen, Sakun, jo useita 
vuosia aikaisemmin.

– Haaveilin mielessäni, että pääsi-
sinpä Finlandia-maratonille. Juoksusta 
alkoi tulla tulosta ja jo vuonna 1978 
juoksin Jyväskylässä puolimaratonin.

– Ensimmäinen varsinainen ma-
ratoni meni hyvin, se oli Helsinki-
City-maratoni vuonna 83. Sittemmin 
juoksin maratonin vuodessa. Viimeisen 
maratonini juoksin Tukholmassa 1992. 
Eniten tietysti muistelen vuotta 1991, 
jolloin voitin veteraanien mm-kilpailut.

Terassituopit upposivat, 
rentoutus tavoitteena

– Olin yliopiston liikunnalla töissä, sieltä 
sitten perjantaisin läksimme hyvän 
työkaverini kanssa terassille istumaan 
ja terapoimaan viikon kokemuksia. 
Tuoppeja kului enemmän kuin yksi joka 
kerta. Sitten työkaverini sairastui ja 
minulle tuli työpaikan vaihdos. Kymme-
neen vuoteen en juossut lainkaan, Irma 
muistelee.

– On alkoholista hyötyäkin. Nuore-
na se vapautti puhumaan avoimesti. 

Nythän sitä ei siihen tarkoitukseen 
tarvita, sillä ainakin minä voin puhua 
mistä hyvänsä ilman alkoakin. Mutta 
jonkinlaista rentoutta kai niillä terassi-
tuopeillakin haettiin.

Aivovamman jälkeen Irma ei juonut 
lainkaan alkoholia moniin vuosiin. Ny-
kyisin saunan jälkeen maistuu Kukko-
olut. Jos sitä ei talossa ole niin sitten 
alkoholitonta siideriä, johon lisätään 
yksi osa vichyä.

Teksti ja kuvat: Eija Kiiskinen 

Vuoden 2016 Neurologipäivillä neurolo-
gi Seppo Soinila Turun yliopistollisesta 
keskussairaalasta kertoi ajotervey-
den arviointiin liittyvistä muutoksista.  
Aivovammojen ja aivoleikkausten 
jälkitilojen osalta aikaisempi käy-
täntö, joka perustui vahvistettuun 
haittaluokkaan, poistuu. Ajokortti-
luokkaa R1 koskenut haittaluokka 
16 ja ajokorttiluokkaa R2 koskenut 
haittaluokka 6 poistuvat käytös-
tä. (Ryhmään 1 kuuluvat mopon, 
moottoripyörän, henkilöauton ja 
traktorin kuljettajat. Muiden ajoneu-
vojen kuljettajat kuuluvat Ryhmään 
2.) Vammautuneen henkilön 

ajoterveys arvioidaan toimintakyvyn pe-
rusteella. Tarvittaessa voidaan käyttää 
apuna ajokoetta. Toimintakyvyn arvioin-
nin tueksi ei ole muita menetelmiä, joita 

lääkäri voisi käyttää arvioinnin tukena. 
Ajoterveyden osalta arvioidaan vain 
ajoneuvon ja liikennetilanteen hallintaa. 
Arkitoimien hallintaa ei arvioida muuten. 

Vammaisen pysäköintiluvalla 
ei ole tekemistä ajoterveysvaati-
musten kanssa. Lähtökohtana on 
edelleen, että vammainen henkilö, 
joka hakee pysäköintilupaa, on 
ajokykyiseksi todettu. Pysäköinti-
luvan myöntämisen edellytyksenä 
säilyy haittaluokkaa 11 vastaava 
haitta.   
Lisätietoja: www.trafi.fi 

Teksti: Anna-Mari Bruns

PÄIHTEET

Vaikka vakava  
juokseminen on  
jäänyt, raittiissa  
ulkoilmassa kävely  
tuntuu mieluisalta.

Ajoterveyden arviointiin muutoksia 
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Rankka reitti raittiuteen 

– Kaikki alkoi yläasteen yhdeksännellä 
luokalla – tai oikeastaan koko yläaste 
oli sellaista varastelua ja muuta häi-
riökäytöstä. Muistan eräänkin kerran, 
kun minut oli viety varastelun vuoksi 
poliisilaitokselle. Pois päästessäni 
oikaisin hautausmaan poikki. Minulla 
oli määrätty tapaaminen koulukuraat-
torin kanssa, joten nappasin hänelle 
tuliaisiksi joltakin haudalta kaikkein 
komeimman kukkapuskan. Siitä nousi 
melkoinen häly. Se oli semmoista elä-
mää silloin, Heli Mäkelä muistelee. 

Heli kertoo, että heitä oli kolmen 
tytön ”pahisjengi”. 

– Tiesimme yhden paikan, josta saa 
hasista. Ostimme matkaevääksi kaljaa 
ja menimme hasisostoksille. Kaikki 
sujui mutkattomasti, kukaan ei kysynyt 
mitään, eikä kyseenalaistanut edes 
sitä, että olimme kovin nuoria. 

Hasispiireissä Heli tapasi ensimmäi-
sen miehensä. 

– Tuleva mieheni oli pirin myyjä, 
joten minäkin sorruin amfetamiiniin 
kauhean aikaisin, en ollut silloin täyttä-
nyt edes 18 vuotta. 

Ensimmäinen rakkaus ei päättynyt 
hyvin. Läpi huumevuosien eläinrak-
kaana pysynyt Heli tuli kävelyttämästä 
koiraansa, kun hän löysi miehensä 
kuolleena. Kyseessä oli itsemurha.

– Olin niin sekaisin, että vaikka näin 
mieheni lattialla ase suussa ja aivon-
kappaleita siellä täällä, en uskonut 
sitä todeksi. Maassa makaava kalmo 
muuttui silmissäni nukeksi. Koska 
parvekkeen ovi oli raollaan, oli minulle 
itsestään selvää, että oikeasti mieheni 

ei ole tappanut itseään, vaan hän on 
lähtenyt parvekkeen kautta Rovanie-
melle kanoja kasvattamaan.

Helin isä kuskasi järkyttyneen ja 
huumeista sekaisin olevan tyttärensä 
lääkäriin.

– Muistan siitä lääkärikäynnistä vain 
sen, että tuijotin vastaanottohuoneessa 
olevaa vesihanaa ja siitä tippuvia vesipi-
saroita. Ainoastaan nuo vesipisarat 
ovat piirtyneet mieleeni kirkkaina.

Heli kertoo, että pitkään miehensä 
kuoleman jälkeen hän koki miehen tule-
van hänen luokseen, milloin katon läpi, 
milloin mistäkin.

– Minulla on nuorempia sisaruk-
sia, jotka joutuivat katselemaan aivan 
sekaisin ollutta isosiskoaan. Saatoin 
ajaa veljeni pois vierestäni tuolista ja 
ihmettelin, että eikö hän nyt muka näe, 
että mieheni on siinä vieressä ja haluaa 
istua juuri siihen tuolille, minun viereeni. 

Sitten kuollut mies lakkasi tulemasta.
– Mutta huumeet tulivat kuvioihin 

takaisin, valitettavasti. 

Huumehöyryisiä vuosia 

Heli muutti vähäksi aikaa Tampereelta 
Ylöjärvelle. 

– Minulla oli heti uusi poikaystävä 
kuvioissa ja huumeiden käyttäminen 
jatkui. Harrastimme uuden miehe-
ni kanssa muuttamista. Ylöjärveltä 
siirryimme Tampereelle, sieltä Jyväs-
kylään, Pieksämäelle, Lapinlahteen, 
Iisalmeen. Oli aina pakko muuttaa, kun 
jätimme vuokramme maksamatta. 

Heli kertoo, että ensimmäistä kertaa 

Heli Mäkelä on hymyileväinen ja tasapainoisen 
oloinen nainen. Hän kävelee rollaattori apunaan, 
mutta muuten ei ulkopuolinen voisi arvata, että 
hänelle on koskaan mitään poikkeavaa edes sat-
tunut. Totuus on kuitenkin toinen. Elämä on vienyt 
Heliä melkoisen mankelin läpi.

maisemaa vaihtaessaan he maksoivat 
kaikille velkansa ja päättivät muuttaa 
muualle päästäkseen kuiville.

– Ensimmäiset pari viikkoa menikin 
hyvin, mutta sitten taas alkoi viina vir-
rata. Kyytipojiksi popsimme lääkkeitä. 
Jos pieneltä paikkakunnalta ei saanut 
amfetamiinia, matkustimme junalla 
isommille paikkakunnille sitä saadak-
semme. 

Rankat vuodet jatkuivat.
– Elämä alkoi olla sellaista, että 

kun heräsin tokkurasta, olin sekä 
pettynyt että ihmeissäni, että olenko 
minä vieläkin täällä. Yritin päästä pois, 
ranteet olen viiltänyt auki ja syönyt mitä 
ihmeellisimpiä pillereitä ja lasinsiruja. 
Kuolemaa ei kuitenkaan tullut.

Sitten kuolema tulikin hyvin lähelle.
– Istuimme meillä, mieheni, hänen 

kaverinsa ja minä. Tiesin, että meillä on 

Helillä on useita tatuointeja. Keväällä hän 
otti uusimman, jonka aiheena on enkeli. 
Selässä oleva tatuointi julistaa, että Jesus 
is love. Hänellä on tatuointeja myös men-
neen elämänsä ajalta. Ne hän mielellään 
poistattaisi, jos voisi.
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tykki, mutta en ollut sitä sen enem-
pää ajatellut. Siinä sitten istuimme ja 
sekolimme ja sekoittelimme kaikkea 
mahdollista, kun yhtäkkiä aseen piippu 
oli kiinni otsassani, aivan siinä silmien 
välissä. Nauroin, sillä se ei tuntunut 
todelliselta eikä todelta.

Mutta se oli. Se oli totisinta totta. 
Mies veti liipaisimesta ja ampui. Helillä 
on tänäkin päivänä aivoissaan luoti 
seitsemään osaan hajonneena. Lisäksi 
mies ampui häntä kahdesti vatsaan.

– Hän ampui myös kaveriaan kah-
desti, mutta tämä palasi niin nopeasti 
tajuihinsa, että sai aseen pois ja pääsi 
vessaan lukkojen taakse soittamaan 
apua.

Heli kiidätettiin ambulanssilla sairaa-
laan. Lääkäri ei antanut omaisille suuria 
toiveita selviämisestä – pikemminkin 
hän kehotti läheisiä valmistumaan 
siihen, että Heli ei selviä. 

– Makasin kaiketi viidettä päivää 
koomassa, kun uskovainen äitini istui 
vuoteeni vieressä pitäen minua kädestä 
ja veisaten minulle virsiä. Hän oli ollut jo 
lähdössä kotiin, kun olinkin puristanut 
hänen kättään. Äiti ryntäsi siitä paikas-
ta hakemaan lääkäriä. Siitä hetkestä 
toipumiseni alkoi.

Toipuminen ei luonnollisestikaan 
käynyt niin kuin elokuvissa, joissa vaka-
vankin aivovamman saanut koomasta 
herätessään tuntee kaikki, muistaa 
kaiken, puhuu sujuvasti ja hyppää oitis 
vuoteestaan ja vaatii päästä kotiin. 

– En tuntenut ketään, en tiennyt 
edes omaa nimeäni. En kävellyt, enkä 
juurikaan puhunut – ja senkin, mitä 
puhuin, puhuin jostakin syystä eng-

lanniksi. Koko 
elämä oli koottava 

uudelleen. 
Väkivaltainen ja raju 

tapahtuma toi onneksi 
mukanaan onnellisen 

lopputuloksen.
– Sen jälkeen, kun sai-

raalavuoteeltani nousin, en 
ole enää käyttänyt huumeita, alkoholia, 
enkä polttanut tupakkaa. Koko aikai-
sempi päihteidenhuuruinen elämä jäi 
kertarysäyksessä ja uusi elämäni alkoi. 

onnellisia aikoja 

– Jälkikäteen on vaikea ajatella, että 
miksi silloin murrosiässä oli niin kova 
uho päällä, miksi karkailin, miksi varas-
telin, miksi sorruin päihteisiin. Perhees-
sämme on neljä lasta, joilla kaikilla on 
talot ja lapset ja elämä mallillaan. Minul-
lakin voisi nyt olla samanlainen tilanne. 

Heli oli ennen ampumisen aiheutta-
maa aivovammaa ollut useasti katkai-
suhoidossa. Katkoilla annettiin hyvät 
lähtökohdat päihteettömään elämään.

– Muutama päivä katkon jälkeen 
menikin yleensä mukavasti, mutta 
minulle ei tarvinnut kuin pussukkaa 
heiluttaa, niin se oli menoa taas. 
Huumausaineiden ote oli todella vahva. 
Huumehelvetissä meni lähes 15 vuotta.

Helille tarjottiin muitakin mah-
dollisuuksia pysyä kuivilla ja päästä 
elämänsyrjään kiinni.

– Pääsin oppisopimuksella kah-
vilaan töihin ja nautin siitä suuresti. 
Siitä huolimatta asiat lipsuivat siihen, 
että kävin kesken työpäivän vessassa 
piikittämässä. Sitten lähtivät kävele-
mään niin tupakat kuin vaihtokassakin. 
Kahvilassa pomoni olisi antanut minulle 
siitä huolimatta mahdollisuuden, jos 
olisin luvannut pysyä erossa huumeista 
ja todistettavasti pitänyt lupaukseni. 
Sanoin pomolleni suoraan, että en 
pysty. Pystyin olemaan vain muutaman 
viikon pätkiä selvin päin, mutta sitten 
taas repesin. 

Tästä kaikesta on nyt 12 vuotta. 12 

vuotta Heli on ollut päihteetön ja raken-
tanut elämäänsä uudelleen. Aivovam-
masta kuntoutumista on tapahtunut 
koko ajan, ja tapahtuu edelleen. 

– Löysin kaiken tapahtuneen 
jälkeen uskon ja olen vakuuttunut, että 
Jumala ja Jeesus ovat ainoat, jotka 
voivat auttaa pois niin syvästä päihde-
koukusta kuin missä minä olin. Kaikkea 
muuta olinkin jo kokeillut tuloksetta. 

Helin päivät ovat täynnä ohjelmaa. 
Kolmesti viikossa hän käy Aspa Pal-
velut Oy:n päivätoiminnassa, ja lisäksi 
hän maalaa, käy uimassa ja jumpassa 
sekä osallistuu Raamattupiiriin ja käy 
säännöllisesti kirkossa. Kävely sujuu 
päivä päivältä paremmin ja muisti 
on kohentunut. Iloa päiviin tuovat 
ranskanbulldoggi Bosse ja mopsin ja 
brasilianterrierin risteytys Noppa. Hän 
tapaa ystäviään ja perheettään. Elämä 
siis hymyilee. Mutta ei niin täydellistä, 
etteikö elämään vielä jotakin mahtuisi.

– Asun nyt niin korvessa, että asun-
to hieman keskeisemmältä paikalta 
olisi kiva. Lähimpään kauppaan on 
kolme kilometriä, eikä täällä metsän 
keskellä mitkään julkiset kulkuneuvot 
ajele. Ja olisi mahtavaa löytää rinnalleni 
kumppani, sillä olen ollut niin pitkään 
yksin. Kaikki kunnolliset, eläinrakkaat 
ja mielellään uskossa olevat vapaat 
herrasmiehet saavatkin mielihyvin ottaa 
minuun yhteyttä, Heli vinkkaa hymyillen. 

 Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Pia Warvas, 

Heli Mäkelän albumista 

PÄIHTEET

Rankka reitti raittiuteen 

Bosse ja Noppa tuovat iloa 
jokaiseen päivään. – Jos olo 
tuntuu yksinäiseltä, kan-
nattaa ottaa koira, kissa, 

hamsteri, kani tai joku 
muu lemmikki. Itse 

en tulisi toimeen 
ilman koiriani. 

lanniksi. Koko 
elämä oli koottava 

uudelleen. 
Väkivaltainen ja raju 

tapahtuma toi onneksi 
mukanaan onnellisen 

lopputuloksen.
– Sen jälkeen, kun sai-

raalavuoteeltani nousin, en 
ole enää käyttänyt huumeita, alkoholia, 
enkä polttanut tupakkaa. Koko aikai-

Bosse ja Noppa tuovat iloa 
jokaiseen päivään. – Jos olo 
tuntuu yksinäiseltä, kan-
nattaa ottaa koira, kissa, 

hamsteri, kani tai joku 
muu lemmikki. Itse 

en tulisi toimeen 
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Huumeiden monet kasvot 

– Ihmiset usein ajattelevat, että jos joku 
sortuu päihteisiin ja erityisesti huu-
meisiin, on hänellä ollut jo sitä ennen 
jotakin elämässään pahasti pielessä. 
Tällainenkin ryhmä on olemassa, mutta 
se on kaikista ongelmakäyttäjiksi liuku-
neista pieni joukko, toteaa päihdetyön 
suunnittelija Kati laitila Suomen 
Punaisesta Rististä. 

Laitila kertoo, ettei tarvitse men-
nä kovinkaan kauas historiaan, kun 
päihdekenttä ei ollut niin laaja kuin 
nykypäivänä.

– Nykyään moni päihteiden käytön 
aloittava päättää aktiivisesti, että mikä 
tai mitkä ovat juuri minun valintani. Osa 
päätyy tietoisesti erilaisiin huumausai-
neisiin. Siinä, missä aiemmin tarjolla oli 
vain alkoholia ja muutamia huumeita, 
on nykyään kirjo valtava. 

Laitila kertoo, että mielikuva 
puistossa satunnaiselle vastaantuli-
jalle huumeita tyrkyttämään tulevasta 
hiipparista on lähinnä urbaanilegendaa. 
Huumeita ensimmäistä kertaa tarjoava 
on useimmiten tuttu. 

– Se, että joku lähipiiristä on ko-
keillut huumeita ja kokenut sen olevan 
kivaa ja hyvä juttu, madaltaa kynnystä 
kokeilla ensimmäistä kertaa. Kun ys-
tävä kertoo, että olen kokeillut ja kivaa 
oli, eikä ollenkaan vaarallista, saa se 
huumeet tuntumaan normaalilta asialta. 

Itse huumeiden myynti on siirtynyt 
enenevässä määrin nettiin sen sijaan, 
että päänsekoittajaa lähdettäisiin etsi-
mään kadunkulmilta. 

Lähes jokaisella suomalaisella on tuttava, joka käyttää 
päihteitä niin, että se häiritsee arkista elämää. Päihteet 
on sanana tuttu, ja moni mieltääkin päihteet alkoholin 
synonyymiksi. Päihdekenttä on kuitenkin paljon laa-
jempi. Yhä useampi käyttää alkoholin sijaan tai sen 
rinnalla huumeita tai lääkkeitä.
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Aloitusmotiivit  
vaihtelevat iän mukaan

Laitila toteaa, että myös aloitusikä on 
madaltunut. Huumeita – ja ylipäätään 
päihteitä – kokeillaan yhä nuorempana, 
jopa selkeästi alaikäisenä. Vaikkeivat 
huumekoukkuun jääneet likikään aina 
ole heitä, joilla on jo ennen ensimmäistä 
kokeilua ollut elämässään ylitsepääse-
mättömiä vaikeuksia, korostuu kovin 
nuorena aloittaneilla vaikeat elinolot.

– He, joilla on rankka lapsuus ja 
nuoruus, saattavat sortua päihteisiin 
hyvinkin nuorena. On 12-vuotiaita, 
jotka pakenevat kipeää elämäänsä 
ja taustaansa ja ovat jatkuvasti päih-
tyneitä yskänlääkkeestä, alkoholista, 
imppauksesta tai huumeista. 

20 – 30 –vuotiaina aloittavat tekevät 
usein tietoisen päätöksen. He ovat val-
miiksi kiinnostuneita, surffailevat netissä 
ja etsivät tietoa erilaisista huumeista. 
He tutkivat, että miten aineita valmiste-
taan, miten erilaiset huumeet vaikutta-
vat ja tilaavat itselleen kokeiluerän. 

Muuntohuumeet  
sekoittavat pakkaa

Edelleen huumeista kannabis on käy-
tetyin. 20 % suomalaisista on kokeillut 
elämänsä aikana kannabista. 

– Kannabis, eli hasis, mari ja ruoho, 

tuotetaan kasvin eri osista, mutta ky-
seessä on sama hamppukasvi. Tämä 
on se tuote, jonka dekriminalisoinnista 
kiistellään eniten. Laillistamisessa on eri 
asteita. Dekriminalisaatio tarkoittaa sitä, 
ettei ihmistä tuomita tuotteen hallussa-
pidosta. Laillistaminen tarkoittaa puo-
lestaan sitä, että sekä kasvattaminen 
että myyminen ovat sallittuja. Nykyään 
hallussapitokin on laitonta Suomessa.

Nykyään kaikki myynnissä olevat 
kannabistuotteetkaan eivät ole luon-
nontuotteita. 

– Aidossa kannabiksessa on vaikut-
tavana aineena thc eli tetrahydrokan-
nabinoidi. Nykyään tarjolla on muun-
tohuumeiden tulon myötä synteettisiä 
kannabinoideja, jotka voivat olla satoja 
kertoja voimakkaampia kuin aito thc. 
Nämä voivat olla hyvinkin vaarallisia, 
eikä netistä tilattu tuote ole välttämättä 
sitä, mitä myyjä vakuuttaa sen olevan. 
Mukana voi olla lääkeaineita tai erilaisia 
johdannaisia. Ja selvää on, ettei huu-
mekaupassa ole kuluttajasuojaa. 

KRP ja tulli saivat edellisvuonna 
haaviinsa 214 erilaista huumausainetta. 
Näistä 70 oli perinteisiä ja loput muun-
tohuumeita, lääkkeitä tai vielä mää-
rittelemättömiä tuotteita. Uusia, vielä 
tunnistamattomia, muuntohuumeita 
tulee vuosittain 20 – 30 lisää. 

– Kun puhutaan muuntohuumeista, 
eli muunnoista, puhutaan jo sadoista 

erilaisista tunnistetuista tuotteista.  
Ja sitä mukaa kuin joku muunto 
tunnistetaan, tulee markkinoille uusia 
tuotteita. 

Huumeet ja tapaturmariski 

Laitila selvittää, että eri huumeet vai-
kuttavat eri tavoin tapaturmariskiin. Esi-
merkiksi kannabis vaikuttaa ajamiseen 
sillä hetkellä, kun ainetta on veressä. 

Stimulantit nopeuttavat elintoimin-
toja ja vaikuttavat keskushermostoon. 
Amfetamiini ja ekstaasi ovat stimulant-
teja. Stimulantit saavat ihmisen käy-
mään ylikierroksilla ja se voi aiheuttaa 
erilaisia onnettomuuksia, kun stimu-
lanttien vaikutuksen alaisena oleva ei 
esimerkiksi jaksa odottaa punaisten 
valojen vaihtumista, vaan painaa 
malttamattomuuksissaan kaasua liian 
aikaisin. Stimulantteja käyttävät ovat 
myös vaarassa saada sydänperäisiä 
oireita tai aivoverenvuotoja, sillä stimu-
lantit nostavat verenpainetta ja saavat 
sydämen hakkaamaan ylikierroksilla. 

Hallusinogeenit puolestaan aihe-
uttavat harha-aistimuksia. Hallusino-
geeneja käyttävä voi esimerkiksi nähdä 
musiikin väreinä tai kuvitella osaavansa 
lentää. Harha-aistimukset lisäävät ta-
paturmariskiä, sillä jos ihminen esimer-
kiksi kuvittelee olevansa lentotaitoinen, 
voi epäonnistunut lentoyritys päättyä 
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luiden katkeamiseen, aivovammaan 
tai jopa kuolemaan. LSD on tyypillisin 
hallusinogeeni. 

Opiaatit hidastavat elintoimintoja. 
Tunnetuimpia opiaatteja ovat heroiini, 
gamma, sen esiaste lakka ja lääkkeistä 
esimerkiksi Subutex. 

– Erityisesti opiaattien yliannostuk-
siin törmätään usein. Ne ovat hirve-
än ytyä kamaa, niiden annostelu on 
vaikeaa ja ne voivat aiheuttaa hengi-
tyslaman, jonka seurauksena voi olla 
kuolema. 

Riski jo ensikokeilussa 

Suomessa aktiivisia amfetamiinien ja 
opiaattien ongelmakäyttäjiä on noin 
30 000. Tarkan lukumäärän määrit-
teleminen on kuitenkin vaikeaa, sillä 
laskelmassa ei ole mukana esimerkiksi 
heitä, joita ei ole koskaan tuomittu tai 
jotka eivät ole olleet hoidon piirissä.  

Hasiksesta puhutaan usein port-
tihuumeena. Porttiteorian mukaan 
miedommat päihteet toimivat aikaa 
myöten porttina kovempiin huumeisiin. 
Laitilan mukaan tämä sekä pitää paik-
kansa että ei pidä. 

– On fakta, että harva alkaa käyttää 
heti suonensisäisiä huumeita, mutta 
on myös heitä, jotka eivät ole koskaan 
käyttäneet edes alkoholia, vaan kokei-
levat heti ensimmäisenä suonensisäi-
sesti käytettäviä tuotteita. 

Laitila korostaa, että myös huu-
meiden käytössä koukkuun jääminen 
ja huumeiden vaikutus riippuvat siitä, 
minkälaiset kortit on jaettu; joku saat-
taa saada psykoottisen kohtauksen 
jo ensimmäisellä kokeilukerralla ja jos 
muuntohuume on epäpuhdasta tai sii-
nä on jotakin itselleen allergiaa aiheut-
tavaa, saattaa jo ensimmäisen käytön 
seurauksena olla kuolema. Toinen 

puolestaan pystyy hallitsemaan arkista 
elämäänsä, opintojaan tai työssäkäynti-
ään useiden vuosienkin ajan.

– Hyvin moni ajattelee, että minä en 
jää koukkuun, minä en siirry muihin ai-
neisiin, minulle ei satu mitään. Kaikissa 
päihteissä määrällisesti eniten haittoja 
tulee kohtuukäyttäjille. Useimmiten 
kännipäissään kompuroiva ja sen myö-
tä esimerkiksi aivovamman saava on 
nimenomaan kohtuukäyttäjä. Onnet-
tomuustutkimuslautakunnan mukaan 
kaikista onnettomuuksista ja tapatur-
mista vain murto-osa on sellaisia, joissa 
alkoholi ei ole mukana. 

Laitila kertoo, että Suomessa 
humalahakuisuus ja sekakäyttö ovat 
tyypillisempää moneen muuhun maa-
han verrattuna. Kun terveydenhuoltoon 
tuodaan sekava ihminen, ei ole aina 
helppoa saada selville, mitä kaikkea 
hän on käyttänyt. Koska yhteisvai-
kutuksia ei tiedetä, on oikean hoidon 
aloittaminen haasteellista. 

Huumebisnes on valtavaa ja siellä 
pyörii iso raha.

– Mitä korkeammalle myyntiketjus-
sa mennään, sitä todennäköisemmin 
huumeita ei käytetä itse. Alemmilla por-
tailla moni ryhtyy myymään siksi, että 
saa sillä rahoitettua oman käyttönsä. 
Melkein jokainen käyttäjä alkaa jossakin 
vaiheessa myös myydä, ja näin huume-
kaupparinkeihin päästään kiinni. 

Laitila kertoo, että huumeiden ylian-
nostuskuolemat ovat usein vahinkoja. 
Kun pitää käyttää yhä suurempia mää-
riä, eikä tuotteen puhtautta tiedetä, voi 
vahingossa ottaa huumetta kohtalok-
kaan annoksen. 

– Riskitilanteita tulee, kun huu-
meketjussa on monta linkkiä. Loppu-
käyttäjä ei tiedä, että onko tuotteessa 
puhdasta huumetta 20 prosenttia vai 
50 prosenttia. Huumeita jatketaan eri 
portaissa rahan takia. Jos ostaa gram-
man, jatkaa sitä ja myy edelleen, saa 
puolet voittoa.

Varhainen  
puuttuminen tärkeää

Laitila toteaa, että varhaisella puuttu-
misella voidaan huumeiden käyttäjiä 
tehokkaasti auttaa. Työterveyshoitaja 
voisi kysyä lakisääteisissä terveys-
tarkastuksissa myös siitä, käyttääkö 
huumeita ja jos, miten paljon ja minkä-
laisissa tilanteissa. Päihteiden tilalle olisi 
hyvä löytää jotakin muuta.

– Alkuvaiheessa päihteitä käytetään 

siksi, että siitä kokee saavansa jotakin 
positiivista. Jollakin se voi olla itse-
luottamusta, jollakin se on tapa pitää 
hauskaa. Kun liutaan ongelmakäyttä-
jäksi ja fyysinen riippuvuus on vahva, 
eivät aiemmat tuotteet ja määrät enää 
anna samaa mielihyvää. Silloin ei enää 
käytetä siksi, että se tuo mukanaan 
jotakin kivaa vaan siksi, että on pakko. 
Siirrytään suurempiin määriin ja uusiin 
päihteisiin. 

Riippuvuuksia on erilaisia, sillä 
ihminen on fyysinen, psyykkinen, so-
siaalinen ja henkinen kokonaisuus. On 
heitä, jotka pääsevät kerrasta eroon ja 
on heitä, jotka siirtyvät riippuvuudesta 
toiseen tai eivät meinaa päästä eroon 
lainkaan, vaikka kuinka yrittäisivät py-
ristellä irti päihdekoukusta. Jos käyttö 
on sosiaalista, eli käytetään, koska 
kaveritkin käyttävät, voi kaveripiiristä 
irtautuminen auttaa irti myös huume-
koukusta. Mitä enemmän ihmisellä 
on muuta elämää päihdeympyröiden 
ulkopuolella, sitä helpompaa lopettami-
nen yleensä on. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
Kaavio: SPR 

PÄIHTEET
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Jos tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnan ratkaisuun on 
tyytymätön, päätöksestä voi valittaa 
edelleen vakuutusoikeuteen. Kun muu-
toksenhakulautakunnassa käsitellään 
etupäässä tapaturmavakuutusasioita, 
niin vakuutusoikeuden toiminta-alue 
on paljon laajempi. Suurin asiaryhmä 
käsittää työeläkeasiat. Tapaturma-
asiat ovat sitten toisek-
si suurin asiaryhmä. 
Tapaturma-asioissa 
vakuutusoikeuden pää-
töksillä muutettiin 14,6 
% tapauksista.

Vakuutusoikeus on 
nykyisellä nimellään 
toiminut vuodesta 1943 
lähtien. Sitä ennen se 
toimi nimellä vakuu-
tusneuvosto, joka oli 
perustettu vuonna 1917. 
Nyttemmin vakuutus-
oikeus on toimeentu-
loturva-asioiden ylin 
muutoksenhakuaste. 
Sen päätöksistä ei 
useimmissa tapauksissa 
voi enää hakea muu-
tosta valittamalla. Vain 
joissakin tapaturmavakuutusasioissa 
on muutoksenhakuoikeus korkeimpaan 
oikeuteen, mutta sekin edellyttää, että 
korkein oikeus ensin myöntää valitus-
luvan. 

Viime vuonna korkeimmalle oikeu-
delle tehtiin 189 valituslupahakemusta, 
joista hyväksyttiin neljä. Viime vuonna 
korkein oikeus käsitteli kolme tapausta, 
joista yhdessä muutettiin vakuutusoi-
keuden päätöstä, kun taas kahdessa 
tapauksessa vakuutusoikeuden päätös 
kumottiin ja asiat palautettiin vakuutus-
oikeuden uudelleenkäsittelyyn.

Toimeentuloasioita  
laidasta laitaan

Vuonna 2015 vakuutusoikeuteen saapui 
hiukan yli 6000 tapausta. Vuoden aika-
na oikeus ratkaisi noin 6650 tapausta. 
Vireillä olevia tapauksia jäi vielä yli 6100, 
mutta oikeus sai purettua jonoa yli 500 
tapauksella. Osaltaan tämä oli seuraus-

ta siitä, että kesäkuussa 2015 vakuu-
tusoikeuslakiin tehtiin muutos, joka oli 
ollut vireillä seitsemän vuotta. Muutok-
sen myötä muodollisista istunnoista 
voitiin luopua sellaisissa tapauksissa, 
joissa yksimielisyys asian ratkaisusta 
oli todettavissa. Tällaiset tapaukset 
ratkaisukokoonpanon puheenjohtaja voi 
vahvistaa ilman asian istuntokäsittelyä.  

Saapuneet asiat käsittävät mitä 
moninaisimpia asiaryhmiä. Työeläke- ja 
tapaturma-asioiden lisäksi oikeus käsit-
telee mm. kansaneläkkeisiin, työttö-
myysturvaan, vammais- ja hoitotukiin, 

asumistukiin, kuntoutukseen, saira-
usvakuutuksiin ja opintotukiin liittyviä 
asioita monien muiden asiaryhmien 
ohella.

Valtaosassa tapauksia käsittely-
aika on yhdeksästä kuukaudesta yli 
vuoteen. Käsittelyajat ovat pysyneet 
hyvin pitkälle ennallaan viime vuosina 
paitsi yli vuoden kestävissä tapauk-

sissa, joiden määrä 
on noussut tasaisesti 
tämän vuosikymmenen 
alkuun verrattuna.

Vakuutusoikeuden 
päätösten julkisuutta 
rajoittaa julkisuuslaki, 
jonka mukaan salassa 
pidettäviä asioita ovat 
mm. terveydentilaan, 
vammaisuuteen, terve-
ydenhuollon ja kun-
toutuksen palveluihin 
liittyvät tiedot. 

Henkilömäärä  
yli sata

Vakuutusoikeuden 
palveluksessa oli viime 
vuoden lopussa yli 

sata henkilöä. Lisäksi joukkoon kuuluu 
lukuisia sivutoimisia lääkäri- ja asian-
tuntijajäseniä varajäsenineen. Varsi-
naisia lääkärijäseniä ovat päätoiminen 
ylilääkäri ja kahdeksan sivutoimista 
lääkärijäsentä, joista yksi on neurologi, 
mutta oikeus käyttää tarpeen vaatiessa 
myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Teksti: Heikki Harri

Vakuutusoikeus päättää  
toimeentuloturva-asioista

KoETTUA
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Seuraaviin vastauksiin on laskettu 
jonkun alla olevista vaihtoehdoista va-
linneiden prosenttiosuudet. Jokaisessa 
kohdassa oli vastaajia, joilla ei ollut 
lainkaan kokemusta kyseisestä palve-
lusta, jolloin he luonnollisesti jättivät sen 
tahon arvioimatta. 

Kuinka asiointi sujui seuraavien tahojen 
kanssa?
Terveydenhuolto
Asia on vielä kesken 47 %
Alku oli hankalaa,  
mutta nyt olen tyytyväinen 29 %
Ongelmitta 24 %
(ei kokemuksia = 2 vastaajaa) 

Kela
Asia on vielä kesken 53 %
Alku oli hankalaa,  

mutta nyt olen tyytyväinen 43 %
Ongelmitta 3 %
(ei kokemuksia = 7 vastaajaa) 

Kunnan tarjoamat  
vammaispalvelut 
Asia on vielä kesken 44 %
Ongelmitta 37 %
Alku oli hankalaa,  
mutta nyt olen tyytyväinen 19 %
(ei kokemuksia = 10 vastaajaa) 

Muu kunnan tarjoama  
sosiaalityö (toimeentulotuki,  
lastensuojelu jne.)
Alku oli hankalaa,  
mutta nyt olen tyytyväinen 50 %
Asia on vielä kesken 33 %
Ongelmitta 17 %
(ei kokemuksia = 16 vastaajaa) 

Minkälaisia kokemuksia sinulla 
on Kelaan, terveydenhuoltoon 
tai sosiaalityöhön liittyvästä 
valitusprosessista?

– Hitaita ja jokaisesta hakemukses-
ta tulee hylky, todella väsyttävää 
ja kuormittavaa tehdä valituksia ja 
kerätä aina uusia lausuntoja lähetet-
täväksi.

– Kelan kuntoutuksesta jouduin valit-
tamaan kerran, mutta sain lopulta 
tarvitsemani kuntoutuksen. Kela on 
maksanut ne, jotka oikeasti kuului-
sivat vakuutusyhtiölle. Olen Kelaan 
tyytyväinen. Terveydenhuollossa yksi-
tyinen puoli hoituu parhaiten, omalla 
paikkakunnalla säästöt aiheuttavat 
sen, että mitään kuntoutuksia ei 
myönnetä ja palloa heitellään kau-
pungin terveydenhuollon ja sairaan-
hoitopiirin kesken. Kuntoutusohjaa-
jalla on kädet niin täynnä töitä, ettei 
ehdi auttaa. Tilanne tällä hetkellä se, 
että vaikka minua yritetään takaisin 
työelämään, kaikki kuntoutukset on 
lopetettu jo pari vuotta sitten, koska 
niille ei löydy maksajaa.

– Kelalle tehty valitus sairaspäivärahan 
hylystä, asian käsittely kesken. Vaa-
tiva lääkinnällinen kuntoutus hylättiin, 
valitus tekeillä. Kuntoutustukipäätös-
tä odotan.

– Kelan kanssa saa taistella joka aino-
asta oikeudesta ja pitkään.

Asioiden sujuminen julkisen 
puolen toimijoiden kanssa 
Edellisnumeroa varten Aivoitus-lehti tutki, että miten asiointi  
sujui vakuutusyhtiöiden kanssa vammautumisen jälkeen.  
Tällä kerralla selvitimme, että miten hyvin asiat sujuivat julkisen 
puolen toimijoiden kanssa. Kyselyyn vastasi 41 henkilöä.

KoETTUA
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– Hoitopolku julkisella puolella ter-
veydenhuollossa lähti niin vahvasti 
pieleen heti päivästä yksi, että alun 
tapahtumista on tehty Aviin kantelu 
(asia vielä kesken ja etenee älyttö-
män hitaasti). Kaikki mahdollinen 
mikä saattoi mennä pieleen myös 
meni.

– Kaaduin työmatkalla pyörällä ja 
sain aivovamman, kaularangastani 
luiskahti välilevy tukkien hermojuuren 
puristuksiin millin vaille halvaantumis-
ta. Kelaan tehtiin valitus kun kelan 
lääkäri totes 100% työkykyiseksi. 
Aivovamma, hermojuurivaurio kaula-
rangassa ja lannerangassa: neuro-
paattinen kiputila, särkee vasen käsi 
ja oikea jalka. Rajoittaa elämää ja 
tekemistä joka päivä ja joka ikinen yö 
enemmän tai vähemmän. Valituksen 
jälkeen Kelan lääkäri pyörsi päätök-
sensä.  

– Sosiaalityön osalta jos puhutaan 
toimeentulotuesta, haimme sossusta 
rahaa kun olimme aivan rahattomia 
ja täti joka katsoi hakemuksemme ja 
näki kaikki laskut, reseptit, ym. ym., 
oli sitä mieltä että hakemus käsitel-
lään nyt ja me tarvitsemme rahallista 
apua. Päätöksen tekijä päätti, että 
me emme tarvitse rahaa ja näin ollen 
meni luottamus kyllä sossuunkin. 
Neljä ala-ikäistä lasta, isä ja vam-
mautunut äiti jäimme tyhjän päälle. 
Kelasta pyysin tässä vaiheessa 
asioideni/päivärahan kiirehtimistä ja 
saimme pika-apuna 150€ päivära-
haa. Saimme siis ruokaa. Laskut joka 
suuntiin jaettiin pienempiin osiin ja 
siirrettiin eräpäiviä pitkän aikaa.

– Pelkästään huonoja kokemuksia joka 
taholta. Mistään ei tahtonut saada 
apua.

Millaisia kokemuksia on  
muista tahoista, joiden kanssa 
olette ollut tekemisissä?

– Valitukset vievät pitkään ja asiat jun-
naavat paikoillaan. Kun pitäisi saada 
kuntoutusta ja keskittyä itsensä hoi-
tamiseen, voimat menevät taisteluun 
toimeentulosta.

– Koska muisti ei toimi kunnolla tuo se 
epävarmuutta ajanvarauksessa lää-
kärille esim. Hoitaja, jolle ajanvaraus-
ta tein, oli hyvin määrätietoinen eikä 
asiani tullut ymmärretyksi epävar-

muuteni vuoksi ja aika jäi varaamatta.
– Vakuutusyhtiöstä vain huonoja 

kokemuksia. Ehkä ainoa taho, jonka 
ei tarvitse perustella mitään päätöksi-
ään

– Vakuutusyhtiön kanssa käytiin raskas 
oikeusprosessi, jonka onneksi voitin. 
Nyt taistelen heidän kanssaan  kun-
toutuksestani.

Yleisiä kommentteja
– Paikkakunnalla on valitettavasti liian 

suuri painoarvo, palvelujen saatavuus 
pitäisi olla tasapuolista paikkakun-
nasta riippumatta.

– Auttaisi huomattavasti kuntoutu-
misprosessissa, jos instanssit eivät 
toimisi potilasta vastaan. Jos saisi 
oikeanlaista kuntoutusta jota asian-
tuntevat lääkärit suosittelevat ja ei 
tarvitsisi valittaa, selvittää jne. koko 
ajan papereita pyörittää, helpottaisi 
huomattavasti.

Kommentteja  
liitolle ja vastauksia

Kommentti: Toivon, että Aivovamma-
liitto jatkaa nyt aloitettua asioiden esille 
nostamista ja esillä pitämistä tarmok-
kaasti, koska useimmat meistä jäsenis-
tä ei itse siihen pysty/jaksa. Jonkunlai-
sena edunvalvontajärjestönä haluaisin 
liittoa pitää. Tämähän ei tarkoita joka 
suuntaan räksyttämistä.
Vastaus: Aivovammaliiton tehtäväksi 
on määritelty seuraavaa: Aivovamma-
liitto on aivovammautuneiden ihmisten 
ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka 
tarkoituksena on edistää aivovam-
maisten henkilöiden suoriutumista 
yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhden-
vertaisina muun väestön kanssa. Ydin-
toimintaan siis kuuluu asioiden esille 
nosto ja ratkaisujen etsiminen. Tätä 
työtä jatkamme tarmokkaasti tulevana 
25-vuotisjuhlavuotenamme. 

Kommentti: Toivoisin Aivovammaliiton 
edistävän aktiivisemmin vammautunei-
den asioiden kuntoon  
saattamista. Monet asiat ovat retupe-
rällä, mutta liitto ei tunnu ottavan mihin-
kään julkisesti kantaa toisin kuin usean 
muun sairauden kohdalla liitot toimivat. 
Aivovamman saaneet ovat yhteiskun-
nassa todella huonossa asemassa. 
Itse sanon näin läheisenä. Liiton pitäisi 
levittää tietoisuutta aivovammoista ja 
toimia erittäin aktiivisesti eri epäkoh-
tien poistamiseksi: terveydenhuolto, 

etuudet, apuvälineet, palvelut, vakuu-
tusyhtiöt jne. 
Vastaus: Aivovammaliitto on pieneh-
kö toimija, mutta olemme silti mones-
sa mukana. Liiton vuosikokoukset 
aloittivat keväällä kannanottojen anta-
misen, joista tuorein, ”Aivovammaliit-
to huolissaan vakuutuslääkärikäytän-
nöistä”, on luettavissa tässä lehdessä 
syysliittokokouksesta kertovat jutun 
kohdalla. Vaikutamme aktiivises-
ti lainsäätäjiin ja muihin toimijoihin 
yksin ja yhteistyössä muun muassa 
Vammaisfoorumin ja Kuluttajaparla-
mentin jäseninä, annamme lausun-
toja lakeihin ja levitämme aktiivisesti 
aivovammatietoutta yksin ja yhdessä 
jäsenjärjestöjemme kanssa esimer-
kiksi osallistumalla messuille, koulu-
tustapahtumiin, lähettämällä lehdistö-
tiedotteita, etsimällä haastateltavia eri 
medioiden tarpeisiin ja julkaisemalla 
ja lähettämällä esitteitä mitä useille eri 
tahoille. Käymme kouluttamassa ja 
viemässä aivovammatietoutta sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoon, asumispal-
veluihin, kouluihin, puolustusvoimiin 
ja toreille ja turuille. On kuitenkin 
totta, että moni asia on vielä retupe-
rällä, mutta päivä päivältä teemme 
työtä epäkohtien korjaamiseksi! 
 
Kommentti: Tämäkin kysely osoittaa 
tiettyä asenteellisuutta, kun vastaus-
vaihtoehdoista puuttuu kokonaan ”ei 
ole toiminut” tai ”ei ole onnistunut” tms. 
Ainoa liippaava on ongelmia aluksi. 
Aina ne ongelmat eivät häviä.
Vastaus: Pahoittelut puutteellisista 
vastausvaihtoehdoista. Kyseessä 
ei ollut asenteellisuus, vaan kyselyn 
teknisten toteuttajien asiantuntemat-
tomuus omakohtaisten kokemusten 
puuttumisen vuoksi. Olettamus 
selvästi oli, että ennemmin tai myö-
hemminhän asioiden on Suomessa 
pakko alkaa sujua. On surullista 
tajuta, että niin ei välttämättä käy 
lainkaan. Toivottavasti jokainen ky-
seistä vastausvaihtoehtoa kaivannut 
kommentoi asiaa vapaamuotoisen 
palautteen kohdalla! 

KoETTUA
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Syysliittokokouksen kuulumisia
Lokakuun 29. päivänä pidetyn liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin  
Matti Hintikainen. Hän pyysi sihteeriksi liiton tiedottajan Pia Warvaksen. 
Paikalla oli seitsemästä yhdistyksestä virallisia edustajia yhteensä 36.  
Lisäksi läsnä oli muita seuraajia ja Aivovammaliiton henkilökuntaa. 

ToIMINTAA

antaminen ja välittäminen, koulutetaan. 
Aikuisille suunnattu Aivomyrsky 

järjestetään. 
Kokemuskoulutustoimintaa 

jatketaan ja kehitetään ja järjestetään 
Kokoille jatkokoulutusta.

Koulutustoimintaan panostetaan 
tulevan vuoden aikana ja keskitytään 
muun muassa palvelutaloihin, terveys-
keskuksiin ja päihde- ja mielenterveys-
keskuksiin. 

Tiedotuksen kärkinä on Aivovam-
maliiton profiilin nostaminen, 25-vuo-
tisjuhlavuosi ja Aivoituksen kehittämi-
nen sekä kampanjat ja teemapäivät 
ja –viikot. Numerosta 1/2017 tehdään 
lukijatutkimus. Uutena tiedotuskanava-
na tulee uutiskirje. 

Neuvonta- ja vaikuttamistyö 
jatkuu. Liitto antaa kannanottoja ja 
lausuntoja sekä itsenäisesti että yhteis-
työssä muiden järjestöjen kanssa. 

Sopeutumisvalmennuskursseja 

järjestetään seitsemän omaa ja kaksi 
yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 

Hallinnossa hallitus koostuu 
kuudesta jäsenestä, hallitus kokoontuu 
kymmenesti, kevätkokous pidetään 
8.4.2017 ja syyskokous 28.10.2017 
liittopäivien yhteydessä. Molemmat 
vuosikokoukset pidetään Helsingissä. 
Hallitukseen erovuoroisten tilalle  
valittiin varsinaisiksi jäseniksi Jyrki 
Itäsalmi, Annamaria Marttila ja Riitta 
Hätinen sekä varajäseniksi Taina Mä-
kitalo, Marko Eilittä ja Jonna Ruoho-
niemi. 

Toiminnanjohtaja Anne Porthén esitteli 
toimintasuunnitelman. Vuonna 2017 
korostuu 25-vuotisjuhlavuosi, joka on 
hyvä syy olla näkyvillä. Keskiössä ovat 
näkyvyys ja tunnettuus – tiedottamista 
tehostetaan ja vaikuttamista kohden-
netaan sekä paikallisesti että valtakun-
nallisesti. 

16. – 17.3.2017 järjestään Seinä-
joella Aivovamma 2017 –juhlasympo-
siumi Kerralla rysähti – kaikki muuttui. 

Yhdistystoiminnassa nousee 
esimerkiksi yhdistysten tukeminen, 
skype-koulutukset, nuorten PääFest, 
toiminnan virittely Lapissa ja vapaaeh-
toistehtävien tuotteistaminen. 

Vertaistukitoimijoita koulutetaan ja 
tuetaan. Vertaistukikonkareille suunna-
taan jatkokoulutusta ja akuuttia vertais-
tukea jatkokehitetään ja jalkautetaan 
yhdistyksiin. Ensikontaktivastaavia, 
joiden vastuulle tulee ammattilaisyhteis-
työ ja mahdollisesti akuutin vertaistuen 
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Kun vakuutusyhtiöillä on hallussaan 
kaikki alan tietämys, mutta vammautu-
neen on tultava toimeen omillaan, on 
kiistely vammautuneelle usein ylivoi-
maista. 

Vakuutusyhtiöiden yleinen käytäntö 
hylätä merkittävä osa aivovammaisuu-
teen liittyvistä korvauksista aiheuttaa 
vammaisille ihmiselle loppuelämän pitui-
sia ongelmia. Tulotaso jää alhaiseksi ja 
vaikka jossakin vaiheessa – usein vuo-
sienkin taistelun jälkeen – vammainen 
voittaisikin tapauksensa, on toipumista 
edistävä kuntoutus jo viivästynyt. Tämä 
aiheuttaa merkittävää toimintakyvyn 
alenemista. 

Kansanedustaja Jari Ronkainen on 
alkanut valmistella vakuutuslääkärien 
toimintaan liittyvää lakialoitetta. Ronkai-
nen myös pohtii, pitäisikö vakuutuslää-
käreiden ammattikunta siirtää yhtiöiltä 
valtiolliseksi elimeksi tai vaihtoehtoisesti 
velvoittaa vakuutusyhtiöt kustantamaan 
laajat tutkimukset silloin, kun yhtiö 
tekee hoitavan lääkärin lausunnosta 
selkeästi poikkeavan päätöksen.

Aivovammaliiton mielestä asiantila 
voi kohentua vain tarpeellisilla laki-
muutoksilla. Nykytila on vammaisten 
kannalta epäoikeudenmukainen ja 
epätyydyttävä.

Aivovammaliitto ry:n syysliittokokous on 
hyvin huolissaan aivovammaisten hen-
kilöiden ja vakuutusyhtiöiden välisistä 
toistuvista kiistatilanteista, joissa va-
kuutusyhtiöiden päätökset poikkeavat 
selvästi vammaista ihmistä hoitaneiden 
lääkäreiden asiantuntijalausunnoista. 

Liitto tutki syksyllä 2016, miten 
asiointi vakuutusyhtiön kanssa sujui 
vammautumisen jälkeen. Kyselyyn 
vastasi 521 henkilöä, mikä on noin nel-
jännes Aivovammaliiton jäsenmäärästä. 
Vastanneista jopa 76 prosentilla oli 
vammautumisen jälkeen vaikeuksia va-
kuutusyhtiön kanssa, ja heistä hieman 
yli puolet turvautui asianajajan apuun. 
Oikeusjutuista 53 prosenttia päättyi 
vammaisen hyväksi. Erään aivovamma-
asioihin erikoistuneen asianajajan 
jutuista 97 prosenttia päättyi asiakkaan 
eduksi.

Suomessa on kuitenkin vain koural-
linen aivovamma-asioihin perehtyneitä 
juristeja. Jo heidän löytämisensä on 
haasteellista vammautuneelle, joka 
usein kärsii väsymisestä ja aloitekyvyt-
tömyydestä. Lisäksi monella vammau-
tuneella ei edes ole varaa asianajajan 
käyttöön.  

Oulussa Ryötynaukiolla järjestettiin 
syyskuussa Mahdollisuuksien tori, 
jonka teemana oli vapaaehtoistoiminta. 
Mukana oli yli 50 yhdistystä, ja kävijöitä 
kojuilla oli noin 1 200. 

Koko päivän oli monenlaista 
ohjelmaa. Meillä oli oma teltta, josta 
jaoimme liiton esitteitä ja kerroimme 
yhdistyksen toiminnasta ja pyöräilyky-
pärän tärkeydestä. Saimme Liikenne-
turvasta lahjoituksena pyöräilykypärän, 
joka arvottiin päivän päätteeksi. Väkeä 
kävi tasaiseen tahtiin ja ihmiset olivat 
kiinnostuneita. Oli myös ilo todeta, 
että pyöräilykypärän tärkeydestä oltiin 
tietoisia - erityisesti nuoret olivat valveu-
tuneita. 

Oli mukava, mahtava ja aurinkoi-
nen päivä. Kiitos kaikille, jotka olivat 
mukana!

Teksti: Eila Sääskö
Kuva: Asta Hietanen 

Syysliittokokous päätti lisäksi lähet-
tää tiedotusvälineille kannanoton, jonka 
otsikkona on ”Aivovammaliitto huolis-
saan vakuutuslääkärikäytännöistä”. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Pia Warvas, 

Altti Rannikko, 
Kari-Pekka Rauhala 

Aivovammaliitto huolissaan 
vakuutuslääkärikäytännöistä
Kannanotto 29.10.2017

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

Mahdolli-
suuksia torilla
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Itä-Suomen Aivovammayhdistys ry 
juhlisti olemassa oloaan ja Suomen 
luonnon päivää 27.8.2016 kokoontu-
malla Savonlinnaan.

Parikymmentä yhdistyksen jäsentä 
lähti risteilemään siniselle Saimaalle – ja 
juuri oikeaan aikaan, ennen myrskyn 
saapumista.

Saimme viettää mukavia het-
kiä Elvira-laivalla yhdessä. Hienojen 
maisemien ja nauttimamme maukkaan 
lohisopan ja jälkiruokakahvin voimalla 
jotkut meistä jaksoivat ryhtyä laulamaan 
yhteislaulujakin.

Parin tunnin vesillä olon jälkeen 
rantauduimme ja jatkoimme matkaa 
Punkaharjulle seurakunnan leirikeskuk-
seen. Siellä pidimme yhteisvoimin jälleen 
huolta ravinnon saannista. Puheenjoh-
taja Kimmo Heinonen kertoi hiukan 
yhdistyksemme alkutaipaleesta ja 
Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Anne 

Porthénkin oli saapunut 
vieraaksemme ja käytti puheen-
vuoron. Ilta jatkui rennon letke-
ästi ja myöhemmin saunoimme 
ja osa uiskentelikin.

Sitten luonto näytti meille 
voimiaan. Valtaisat puhurit 
riehuttivat ympäristön puustoa 
ja sähkötkin välillä katkesivat. 
Porukkaamme moinen ei kuitenkaan 
pelottanut, saati saanut hiljaiseksi. 
Puhe pulppusi, Aliasta pelattiin ja 
nauru raikui. Tutustuttiin ja kokemuksia 
vaihdettiin. Todettiin, että on se ihmeel-
listä miten vertainen ymmärtää toista. 
Ei ollut tarpeen ryhtyä selittelemään 
kiputiloja, väsymystä tai käden vääntöä 
vakuutusyhtiöiden kanssa.  Uskon, että 
muutamien jäsentemme mukana olleet 
läheisetkin lisäsivät ymmärrystään 
kun näkivät miten kukin meistä toimii; 
muistaa tai unohtaa asioita, näyttää 

ToIMINTAA

välillä vakavaa naamaa ja kiukuttelee ja 
seuraavassa hetkessä taas jo positiivi-
suus nousee pintaan.

Sunnuntaiaamu valkeni aurinkoise-
na ja tuulikin oli tyyntynyt. Aamupalan 
jälkeen kukin meistä lähti kotiin päin. 
Hymy huulilla erosimme, koska tiedäm-
me, että jälleen kohtaamme – viimeis-
tään pikkujoulussa, jonka suunnittelu jo 
saatiin alulle.

ISO kiitos kaikille kanssamatkusta-
jille ja leireilleille ja erityisesti Marjaanalle 
ja Markolle toimineista järjestelyistä.

Tarja Holopainen

Tuoreen yhdistyksen kuulumisia

vieraaksemme ja käytti puheen-

Vertaistukijoiden määrä kasvaa. 
”Luokkakuvassa” uusimmat 
vertaistukihenkilöt Tampereella 
pidetystä koulutuksesta.
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Taas saimme huoneet täyteen, 
lisäksi lauantaiksi tuli ekstrakävijöitä. 
Seurakunnasta meille tuttu diakonissa 
Helvi jäi nyt eläkkeelle oltuaan nelisen-
kymmentä vuotta leirinvetäjänä, joten 
tämä oli hänen viimeinen leirinsä. Helvi 
on varannut vuosittain etukäteen uusia 
leiriaikoja. Toinen ennakkoon varatuista 
leireistä 2017 syksylle on juuri meidän 
aivovammaleiri. 

Palautteissa saimme erityiskiitok-
sia, että olimme huomioineet hyvin 
liikunnan ja musiikin leiriohjelmassa. Ja 
että löytyi valinnanvaraa ohjelmissa ja 
ajat ja paikat löytyivät ilmoitustaululta. 
Sekä vetäjät että avustajat saivat myös 
paljon kiitosta. Viimeisessä vetäjien 
palaverissa juteltiinkin että jos - ja kun 
- vielä järjestetään leiri, tämän tiimin 

Varsinaissuomalaiset leireilivät jo viidettä kertaa
kanssa on ilo ja helppo jatkaa.   

Terveisin Marita 

Kauniina syyspäivänä 17.9.2016 ko-
koontui 18 ihmistä Oulun Hiirosen 
frisbeegolfradalle Oulun seudun 
Aivovammayhdistyksen ”Heitäppä 
Kiekkua” –tapahtumaan.  

Kilpailijoita oli 11, seitsemän Oulun 
seudun Aivovammayhdistyksestä ja 
neljä Etelä-Pohjanmaan Aivovammayh-
distyksestä. Toimitsijoita oli seitsemän, 
mentorina ja tekniikkakouluttajana oli 
Powergripin edustaja Petteri Turunen. 
Tämä oululainen frisbeegolfkauppa 
myös sponsoroi kisoja lainaamalla kiek-

koja kisaajien käyttöön, tulostamalla ja 
suunnittelemalla kartat ja pistelasku-
kortit sekä palkitsemalla kaksi parasta 
heittäjää lahjakorteilla. J Kärkkäinen Oy 
sponsoroi jokaiselle urheilujuomapullon 
mukaan. 

Kentällä oli niin enemmän kuin 
vähemmän kiekon heittänyttä ja tämä 
pyrittiin ottamaan huomioon joukkue-
jaossa sekä ratasuunnittelussa. Päivä 
menikin hienossa kelissä leikkimielisen 
tosissaan kisaillessa 12-reikäisellä 
radalla, pistelaskussakaan ei noudatet-
tu perinteistä frisbeegolfin laskutapaa 

oulussa heitettiin jälleen kiekkua

vaan oikaisimme ja laskimme vain 
heitot yhteen! Kolmanneksi tuli Osa ry 
Mika Raudasoja, 59 p., toiseksi Osa 
ry Kristiina Häyrinen 57 p ja ylivoi-
maisesti ensimmäiseksi Etelä-Pohjan-
maan aivovammayhdistyksen Sami 
Mäkelä 42 p. 

Jälkipeli pelattiin Seelarin grillikodal-
la makkaraa paistellen, taisi siinä olla 
salaattiakin. E-P:n puheenjohtaja Reijo 
Salo keitti oikein hyvät nokipannukah-
vit. Kiitos kaikille osallistujille ja vapaa-
ehtoisille, nähdään taas ensi vuonna!

Asta Hietanen

Grillausta iltaohjelman kera aloitellaan 
kauniissa säässä ja maisemissa

Askartelu Paulan johdolla on ollut aina 
suosittua leirillä. Tänä vuonna oli mukana 
myös Sirpan piirustusryhmä, lisäksi oli 
vertaistukiryhmiä, peliryhmiä...  

Otimme viidennen leirin suunnittelussa 
perinteisesti huomioon toivomuksia 
edellisten leirien palautteista. Meillä 
on Sinapissa paljon vakituisia kävijöi-
tä vuosittain, mutta joka vuosi löytyy 
kiitettävästi uusiakin mukaan. 



Keväällä taas luvassa yhdistysten yhteinen risteily Tallinnaan 23.-25.5.2017. 
Ilmoittautuminen heti helmikuun Aivoituksen ilmestyttyä. Tapahtuma on suosittu! 

 

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 27.1.2017 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 3064181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
aivovammayhdistys.fi 

 

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Jenna Leppelmeier ja 
1.1.2017 alkaen Riitta Hätinen 
aivovammayhdistys@gmail.com 

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

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin. 

Helsinki – Espoo – Vantaa 

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

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

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

Nuorten avoin vertaisryhmä kokoontuu 
Kampin palvelukeskuksessa. Ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. tiistai klo 
17-19. Lisätietoja osoitteesta 
petriqvick@gmail.com 

Omaisten vertaisryhmä kokoontuu 2017 
alkaen Kampin palvelukeskuksessa, 
Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.  

Ryhmä tapaa torstaisin kerran kuussa klo 
17.00. Seuraavat tapaamiset ovat 19.1., 
16.2., 16.3., 27.4., 11.5. Lisätietoja 
Päiviltä: kazandjiap@yahoo.com  
tai 050-4691684 

Ei ole oikeaa tai väärää tapaa liikkua, 
tanssia ja olla olemassa! 
Tanssi- ja liiketerapeuttinen ryhmä 
"Ystävyyden tanssit" kokoontuu 
maanantaisin klo 10.00-11.30 
Tanssipajalla, Korppaanmäentie 21 B, 
00300 Helsinki. Tervetuloa mukaan. 

Ryhmää ohjaa tanssi- ja liiketerapeutti 
Päivi Kazandjian, joka ottaa vastaan 
myös yksilöasiakkaita. Lisätietoja Päiviltä 
kazandjianp@yahoo.com tai  
050 469 1684 

Pikkujoulut 15.12.  
klo 17-18 keilaamme Tapiolan 
keilahallilla ja klo18-20 nautimme glögiä 
Ejy-talolla (Kauppamiehentie 6, 2.krs, 
Tapiola, Espoo). Tervetuloa! 

Porvoo  

Toimintaryhmä kokoontuu parillisen 
viikon ma klo 10-12 Porvoon 
suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
(Lundinkatu 5, ylin kerros). Joulutauko, 
toiminta jatkuu 9.1.2017. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinkää 

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

13.12. Pikkujoulut+ 2 euron paketti, 
17.1. pelailu, 7.2. taidemuseo, 14.3. atk- 
tuki, 4.4. keilaus, 2.5. nyyttikestit. 
Kesätauko, toiminta jatkuu 5.9. 

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

Tampere  

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

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

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 
17:30-19:30 (Pellervonkatu 9). Vetäjänä 
Jori Willandt.  
Lisätietoja: avynuoretpir@suomi24.fi tai 
Facebookin ryhmästä "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 
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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 27.1.2017 mennessä järjestösuunnittelija   
Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 3064181. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
aivovammayhdistys.fi 

 

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Jenna Leppelmeier ja 
1.1.2017 alkaen Riitta Hätinen 
aivovammayhdistys@gmail.com 

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

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin. 

Helsinki – Espoo – Vantaa 

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

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

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

Nuorten avoin vertaisryhmä kokoontuu 
Kampin palvelukeskuksessa. Ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. tiistai klo 
17-19. Lisätietoja osoitteesta 
petriqvick@gmail.com 

Omaisten vertaisryhmä kokoontuu 2017 
alkaen Kampin palvelukeskuksessa, 
Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.  

Ryhmä tapaa torstaisin kerran kuussa klo 
17.00. Seuraavat tapaamiset ovat 19.1., 
16.2., 16.3., 27.4., 11.5. Lisätietoja 
Päiviltä: kazandjiap@yahoo.com  
tai 050-4691684 

Ei ole oikeaa tai väärää tapaa liikkua, 
tanssia ja olla olemassa! 
Tanssi- ja liiketerapeuttinen ryhmä 
"Ystävyyden tanssit" kokoontuu 
maanantaisin klo 10.00-11.30 
Tanssipajalla, Korppaanmäentie 21 B, 
00300 Helsinki. Tervetuloa mukaan. 

Ryhmää ohjaa tanssi- ja liiketerapeutti 
Päivi Kazandjian, joka ottaa vastaan 
myös yksilöasiakkaita. Lisätietoja Päiviltä 
kazandjianp@yahoo.com tai  
050 469 1684 

Pikkujoulut 15.12.  
klo 17-18 keilaamme Tapiolan 
keilahallilla ja klo18-20 nautimme glögiä 
Ejy-talolla (Kauppamiehentie 6, 2.krs, 
Tapiola, Espoo). Tervetuloa! 

Porvoo  

Toimintaryhmä kokoontuu parillisen 
viikon ma klo 10-12 Porvoon 
suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
(Lundinkatu 5, ylin kerros). Joulutauko, 
toiminta jatkuu 9.1.2017. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinkää 

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

13.12. Pikkujoulut+ 2 euron paketti, 
17.1. pelailu, 7.2. taidemuseo, 14.3. atk- 
tuki, 4.4. keilaus, 2.5. nyyttikestit. 
Kesätauko, toiminta jatkuu 5.9. 

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

Tampere  

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

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

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 
17:30-19:30 (Pellervonkatu 9). Vetäjänä 
Jori Willandt.  
Lisätietoja: avynuoretpir@suomi24.fi tai 
Facebookin ryhmästä "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 
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Etelä-Pohjanmaan avy ry 
epavy.yhdistysavain.fi 

 

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

Seinäjoki 

To 5.1.2017 Tapaamme uudistetulla 
Järjestötalolla Seinäjoella Kauppakatu 
1  2.krs klo 17.00 alkaen. Yhdistys 
tarjoaa pullakahvit. 

Tarkasta tuoreimmat tiedot toiminnasta 
yhdistyksen kotisivuilta tai jäsenkirjeestä! 

Nuorten ryhmän toiminta jatkuu!  
Katso seuraava tapaaminen kotisivuilta.  

Vaasa 

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

Yhteyshenkilö: 
Arja Wallenius, 050 5185 624.  

 

Asutko Itä-Suomessa? 
Ota yhteyttä, niin siirretään  

jäsenyytesi Itä-Suomen avy:yn.  

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

 

 
 

 

Itä-Suomen avy ry 
 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Kimmo Heinonen  
puh. 040 535 2800 

Löydät meidät Facebookista:  
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 

Kuopio 

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

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

Joensuu 

Toimintaryhmä - Lohkottomat 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 16-
18 (Kartanotie 9, hissillä yläkertaan) 
Kokoontumiskerrat: 10.1 2017, 7.2., 
7.3., 4.4., 2.5. Kesällä pidämme taukoa 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen, 050 541 
4180, Timo Sund, 0440 928192 
lohkottomat@gmail.com 

Savonlinna 

Toimintaryhmä kokoontuu klo 16-17:30 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
tiloissa (Pappilankatu 3).. 
Kokoontumispäivät:  
4.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5.  

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

Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 

Outokumpu 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tule kuulemaan alan  
kovimpia asiantuntijoita 

40€ jäsenhinnalla!  

 
Lisätietoja: 

aivovammaliitto.fi/aivovamma2017 

 
 

 

 

Keski-Suomen avy ry 
keskisuomenaivovammayhdistys. 

yhdistysavain.fi 
 

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

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

Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 

http://keskisuomenaivovammayhdistys.y
hdistysavain.fi/ 

Jyväskylä 

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

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

10.1. Vuoden ensimmäinen 
kokoontuminen; vaihdetaan kuulumisia.  

14.2. Anna-Mari Bruns 
Aivovammaliitosta vierailee ja esittelee 
tutkimustaan, aiheena: Puolison 
selviytymistekijät aivovamman tuomassa 
muutostilanteessa. Tilaisuuteen 
tervetulleita kaikki jäsenet. 

14.3. Tapaaminen kuluu kahvittelun 
merkeissä. 

11.4. klo 14.15-16.00. Kokoonnutaan 
Rantasipi Laajavuoreen keilaamaan. 
Keilaradat varattu klo 15.-16.00. 
Juodaan sitä ennen kahvit aulassa. 
Tilaisuus on omakustanteinen. 

12.5. klo 15.00 Kokoonnumme Keski-
Suomen museon kahvioon. Yhdistys 
tarjoaa ensin kahvit, jonka jälkeen 
perjantain maksuton tutustuminen 
näyttelyihin, omassa tahdissa. 

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

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

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

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

Äänekoski 

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

Ryhmää ohjaa POKEn sosiaali-ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 

Kevään kokoontumisajat ovat: 3.1., 7.2., 
7.3. ja 4.4. klo 14.30-16.00 tiistaisin. 

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

Keuruu 

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

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

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

Toiminnasta tuoreimmat uutiset! 
Facebook sivun osoite "Kymenlaakson 
Aivovammayhdistys ry".  

Kouvola 

Toimintaryhmä tauolla. Kouvolan 
toimintaryhmälle etsitään parhaillaan 
vetäjää. Olisitko sinä kiinnostunut? 
Koulutusta tehtävään saatavilla.  

Hyvää Joulua ja Onnea vuodelle 2017! 

Hallituksen kokous 11.1.2017 klo 13 
toimitila Veturissa 

Vuosikokous 26.2.2017 klo 13.00  tt 
Veturissa. Ruokailu vuosikokouksen 
jälkeen.  

Lappeenranta 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäinen ti klo 17-19  
Iso apu-palvelukeskuksessa  
(Kauppakatu 63). Kokoontumiskerrat:  
3.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. 

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

Kotka 

Kotkan toiminnasta voi kysellä watsapp-
ryhmän kautta. Watsapp-ryhmän löydät 
nimellä KymAvy. 

 

Oulun seudun avy ry  
www.osary.net 

 

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

Tiedottaja: Asta Hietanen 
p. 044 987 1393 
oulunavry.sihteeri@gmail.com 

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

Jäsenmaksu 2017: 18 euroa 

Löydät meidät Facebookista:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 

Kotisivut: www.osary.net 

Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 

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

Esitys on katsottavissa osoitteessa: 
www.mediaserver.fi/live/aivovammayhdi
stys 

Oulu 

Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12 - 15 (Töllintie 38), 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari. 
Kevään 2017 tapaamiset: 25.1., 22.2., 
29.3., 26.4. ja 31.5. 

Luento järjestetään Aivoviikolla 
18.3.2017 klo 13. Aihe ilmoitetaan 
myöhemmin, seuraa tiedotusta 
nettisivuillamme. 

Sporttipoppoo 
Boccian viikoittaiset perjantain 
pelivuorot ovat Oulun Urheilutalolla 
klo13.30 – 15.00. 

Omavastuu salin vuokrasta on 15€/jäsen 
ja 20€/ei-jäsen/syyskausi tai 2 €/kerta. 
Tiedustelut liikuntavastaava Mika 
Raudasojalta puh. 040 352 5896, 
mirauda67@gmail.com 

Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia 
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja www.osary.net 

Kemi 

Aivokaiset-toimintaryhmä kokoontuu 
keväällä 2017 teematapaamisten 
merkeissä keskiviikkoisin klo 16 - 18 
Panorama Caféssa, Kemin 
kaupungintalon 13. kerros. 

18.1. jaksaminen, 15.2. liikunta,  
8.3. Naistenpäivä, 5.4. kädentaidot, 
10.5. luonto 

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

Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 

Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 

Rovaniemi 
Vertaistukiryhmä kokoontuu 
alkuvuodesta 2017 keskiviikkoisin 11.1., 
1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5. klo 18.00 – 20.00 
Rovaniemen Järjestötalolla "Kammari"-
huoneessa, 3. krs, Kansankatu 8. 

Yhteyshenkilöt: 
Monika Länsman puh. 0400 528 789 ja 
1.1. 2017 alkaen Anna-Emilia Lehtinen 
ja Mari Särkilahti , puh. 040 8355 021. 

Ylivieska   

Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 

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

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

Kajaani 

Tule mukaan vertaisryhmään. Ryhmä 
kokoontuu 2017 alkuvuodesta 
maanantaisin 23.1., 27.2., 27.3. ja 2.5. 
klo 18 Kajaanin seurakunnan 
kerhotiloissa os. Sirkunkuja 3, Kajaani. 

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

 

Sinä 17-35 –vuotias!  
Merkitse kalenteriisi 22.-25.8. 

PääFest 
2017  

Lisätietoja seuraavasta 
Aivoituksesta! 

 
 

Päijät-Hämeen avy ry 
 

 

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

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

Lahti 

Jäsentapaamiset Invakeskuksella, 
Hämeenkatu 26 A, 3.krs, klo 17.30-
19.30 kuukauden ensimmäisenä tiistaina 
3.1., 7.2., 7.3. (vuosikokous), 4.4. ja 2.5.   

Ennen jäsentapaamista keilausta klo 16-
17 Lahden Keilahallissa, Launeenkatu 5 

Kysy yhdistyksen kuntosalivuoroista 
lisätietoja Karilta!  

Yhdistyksen facebook-sivuilta löydät 
ajankohtaista tietoa tapahtumista. 

Hämeenlinna 

Kokoonnumme Goodmanin Rax-
ravintolassa joka kuukauden 
ensimmäisenä keskiviikkona klo 14.  

Yhteyshenkilö: Erja Harmaakorpi,  
050 5216389 
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Satakunnan avy ry 

Yhdistyksen kotisivu: google  
”Satakunnan Aivovammayhdistys ry” 

 

Yhteyshenkilö:  

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

Löydät meidät Facebookista: 
”Satakunnan aivovammayhdistys” 

Pori 

Jäsentapaamiset: 
To 8.12.2016 klo 13 - 17.00  
Pikkujoulut Nakkilassa Villilän Kartanossa 

Ti 17.1.2017 klo 13 -15.00 
kahvilatapaaminen Porin kaupungilla 

Ke 1.2. klo 12 - 14.00  
jäsentapaaminen Kankaanpäässä 

Ti 14.2. klo 13 -15.00  
vuosikokous Porin Yhteisökeskuksessa 

Ti 28.3. klo 15.30 - 17.30  
Porin Yhteisökeskuksessa 

Ti 25.4. klo 13 - 15.00  
Porin Diakoniapuistossa 

Lisätietoja: Seija Kröpiltä, 0440 103620 

Kankaanpää 

Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin. 

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

Rauma 

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

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

 

Varsinais-Suomen Avy ry 

www.vsavy.fi 
 

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

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

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

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

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

Toivotamme kaikille jäsenillemme Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017! 

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

Turku 

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

KESKUSTELURYHMÄT 

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

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

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

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

TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 

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

Taidekerhossa harjoittelemme 
runonlausuntaa ja pienimuotoisia 
näytelmiä. Päätavoitteena on tuottaa 
esityksiä yhdistyksen kevät- ja 
joulujuhliin. Yhteyshenkilö: Annikki 
Karjalainen, 02 251 1224. 

 

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

MUUT KERHOT 

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

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

Nuorten iloinen iltapäivä Turussa  
pe 13.1.2016 klo 14-20 Happy Housessa 
ruuanlaiton merkeissä. 

Salo 

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

Uusikaupunki 

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

Forssa 

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

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

 

 

 

Leppoisaa 
Joulua!  

 

 

Leppoisaa
Joulua!
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Aivovammaliitto ry Tapahtumakalenteri 2017
Tammikuu
11. – 12.1.  PääFestin suunnittelutapaaminen
12. – 14.1, 18.1., 25.1., 1.2 
 Kokemuskouluttajien peruskoulutus, Helsinki
27.1.  Aivoituksen 1/2017 juttujen aineistopäivä
 Teemana Aivovammatyötä 25 vuotta

Helmikuu
7. – 9.2.  Kokemuskouluttajien jatkokoulutustapahtuma
 Paikkana Ilkon kurssikeskus, Ilkontie 8-10, 36220 Kangasala
15.2.  Symposiumin ilmoittautuminen päättyy

Maaliskuu
Vko 10  Aivoitus 1/2017 ilmestyy
11.3.  Ystäväkurssi
Vko 11  (13. – 19.3.) Aivoviikko
16. – 17.3.  Aivovamma 2017
31.3. – 2.4.  Vertaistukihenkilöiden oma tapahtuma

Huhtikuu
3. – 7.4.  Parikurssi
 Paikkana Loma- ja kurssikeskus Högsand, 
 Högsandintie 30, 10820 Lappohja
7.4.  Yhdistyspäivä liittokokouksen yhteydessä
8.4.  Liittokokous
28.4.  Aivoituksen 2/2017 juttujen aineistopäivä
 Teemana Aivovammat ja urheilu

Toukokuu
15. – 19.5.  Työuran jälkeen vammautuneiden ja heidän läheistensä-

•  Parikurssi aivovammautuneelle ja puolisolle 3.-7.4. 2017 
 Loma- ja kurssikeskus Högsand, Lappohja. Haku pe 20.1. mennessä
•  Työuran jälkeen vammautuneiden ja heidän läheistensä kurssi 

15.-19.5.2017
 Loma- ja kurssikeskus Högsand, Lappohja. Haku pe 3.3. mennessä
• Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle 21.-25.8.2017    

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. Haku pe 9.6. mennessä
•  Mitä nyt? - kurssi vastavammautuneille tai äskettäin 18.-22.9.2017
 diagnoosin saaneille kuntoutujille ja heidän läheisilleen 
 Loma- ja kurssikeskus Högsand, Lappohja. Haku pe 16.6. mennessä
•  Voimavaroja arkeen - kurssi jo pidempään vamman 6.-10.11.2017
 kanssa eläneille kuntoutujille ja heidän läheisilleen 
 Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. Haku pe 25.8. mennessä
• Perhekurssi 1 - alle kouluikäisten ja pienten koululaisten perheil-

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

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

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

kurssi
Vko 22  Aivoitus 2/2017 ilmestyy

Kesäkuu
5. – 9.6.  Perhekurssi 1, alle kouluikäisten ja pienten  
 koululaisten perheille. 
 Paikkana Nuorisokeskus Piispala, 
 Kurssitie 40, 43300 Kannokoski

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

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

Tuetut lomat
• Voimaa vertaisuudesta loma perheille  

11.-16.6.2017 Yyterin Kylpylähotelli
• Voimaa vertaisuudesta loma aikuisille  

25.-30.9.2017 Kruunupuisto, Punkaharju

Soluku-lomat
• Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti, 
 19.2.-24.2.2017 Lapsiperheiden loma
• Kuortaneen Urheiluopisto  

11.6.-16.6.2017  
Lapsiperheiden loma 

• Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti  
11.3.-16.3.2017 Aikuisten loma

• Ikaalisten Kylpylä
 23.7.-28.7.2017  

Lapsiperheiden loma. 
• Yyterin Kylpylä-hotelli, Pori,  

4.6.-9.6.2017 Aikuisten loma
• Mantan luontopalvelut, Möhkö  

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

Voimaa vertaisuudesta -lomatSopeutumisvalmennuskurssit

Voit tilata 
Sopeutumis- 

valmennusesitteen 
2017  

Aivovammaliitosta
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Toimihenkilöt

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

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

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

LIITTo TIEDoTTAA

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

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

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

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

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

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

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

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



ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu mukaan juhlasymposiumiin 15.2.2017 mennessä
aivovammaliitto.fi/aivovamma2017

MAJOITUS
Original Sokos Hotel Vaakuna, Kauppatori 3, Seinäjoki
Majoituskiintiöön on varattu standard –luokan huoneita seuraavin 
hinnoin 
Yhden hengen standard-luokan huone 113 €/huone /vrk
Kahden hengen standard-luokan huone 128 € /huone /vrk
Huonehintaan sisältyy aamiainen noutopöydästä sekä S-Card–pal-
veluedut henkilökohtaisen kortin haltijalle (lisätietoja https://www.
sokoshotels.fi/fi/scard/).
Huonekiintiön varaustunnus: Aivo2017
Huonevaraus on kiintiö, josta jokainen varaa ja maksaa majoituksen-
sa itse. 
Varaus tehdään suoraan hotelliin: Original Sokos Hotel Vaakuna, 
puh. 010 7647 000, email. vaakuna.seinajoki@sok.fi
Puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min
Hotellihuoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo 15.00 jälkeen ja ne 
luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00.
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HINNAT:
–  ammattilaiset ja suuri yleisö: 

185 €/2 päivää, 125 €/päivä
–  Aivovammaliiton ja Invalidiliiton jäsenet ja 

opiskelijat: 40 €/2 päivää ja 20 €/päivä

Aivovamma 2017 –juhlasymposiumi
Tervetuloa Aivovammaliiton, Validia Kuntoutuksen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Aivovamma 2017 –juhlasymposiumiin ”Kerralla rysähti, kaikki muuttui”.
Seinäjoen keskussairaan auditorio (Hanneksenrinne 7, Seinäjoki) 16.-17.3.2017 (to-pe)

Tilaa luettavaa

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi 

Viitanen, Tommi 
Uusi jako 
– Omaelämänkerralli-

nen tarina elämästä 
aivovammautumisen 
jälkeen. 365 sivua.

– 23  + postikulut

Willandt, Jori 
Älä Luovuta 
– Sisukas kuntoutumista-

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

– 23  + postikulut. 

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

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

– 30  + postikulut

Isola, Martti 
Kuntoutujan 
terapiatarinat
– Esseitä elämän erilai-

sista asioista, ilmiöistä 
ja kohtaamisista. 159 
sivua.

– 15  + postikulut

Koukkari, Päivi 
Hidasteita 
– Vammautuneen selviy-

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

– 24  + postikulut. 


