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Aivoituksessa tänään… 

” Neurologian ja psykiatrin erikoislääkäri 

ja Kellokosken sairaalan ylilääkäri Risto Vata-

ja kertoo neuropsykiatrisista tutkimuksista ja 

niiden vaikutuksesta aivovammojen ja –saira-

uksien hoidossa s. 6  ”
” ”Sivustolta välittyy toivo ja usko. Me edus-

tamme heitä, jotka ovat jo 22 vuotta eläneet 

siinä pelossa, että kasvain uusiutuu”, kertoo 

aivokasvaimen sairastaneen puoliso Anja 

Heinonen. Hän kiittelee saaneensa aivovaurio.

fi-sivustolta konkreettista tukea ja tietoa. Lue 

aivovaurio.fi-sivustosta alkaen s. 8 ”
” Se tulee taas! Nuorten aivovammautunei-

den ihmisten ja heidän läheistensä tapahtuma. 

Se tarjoaa vaihtelua arkeen ja leppoisaa yh-

dessäoloa. Se on esteetön ja muutenkin mai-

nio. Siellä tapaa uusia ja vanhoja kavereita eri 

puolilta Suomea. Lue, mitä PääFest tarjoaa tänä 

vuonna ja ilmoittaudu mukaan, s. 32”
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PääKirJoitus LEdarE

Aika tulla ja aika mennä…
Kahdeksan vuotta tuli vuodenvaihteessa kuluneeksi 
siitä, kun aloitin työni Aivovammaliitossa. Matka on 
ollut monella eri tavalla ylä- ja alamäkeä. On ollut ta-
loudellisia nousu- ja laskukausia, ihmissuhdekuvioita, 
tulleita ja lähteneitä työntekijöitä, kaikenlaista mahtuu 
tuohon ajanjaksoon. Aivovammaliitto oli kovin erilai-
nen aloittaessani. Se, ovatko muutokset olleet hyviä 
tai huonoja, voi olla vaikea sanoa, koska eri ihmiset 
katsovat asioita niin erilailla.

Näiden kahdeksan vuoden aikana on kuitenkin 
saatu aivovammat ja aivovammautuneet henkilöt 
näkyviksi. Lisäksi heidän tarvitsemansa hoito ja kun-
toutus ovat lähteneet kehittymään hienosti. Itse olen 
iloinen siitä, että Aivovammaliitto on ollut mukana täs-
sä kehityskulussa. Olen vahvasti uskonut yhteistyöhön 
toimintamuotona. Mielestäni se juuri on ollut asioiden 
paranemisen mahdollistaja. Aivovammaliitolla pienenä 
potilasjärjestönä ei olisi yksin ollut rahkeita mihinkään.

On tullut aika lähteä. Ja lähden levollisena sen 
suhteen, että parhaani olen tehnyt asioiden eteen. 
Murheellista on tietysti se, että poislähtijän mukana 
katoaa aina suuri osaamisresurssi ja tietomäärä. Näin 
kävi myös edeltäjäni Sari Juhilan toiminnanjohtajuuden 
päättyessä. Uuden johtajan on aina alettava kerryttä-
mään omia resurssejaan. Toivon, että te aivovamma-
liittolaiset ja –yhdistysläiset, annatte tukenne uudelle 
toiminnanjohtajalle. Siten saatte vastavuoroisesti 
itsekin paljon.

Toivon, että Aivovammaliitto jatkaa avoimuu-
den ja yhteistyössä eri tahojen kanssa toimimi-
sen linjalla. Muutoin sitä uhkaa näivettyminen 
ja ulkopuolelle jääminen. Luottamushenkilöiltä 
ja työntekijöiltä vaaditaan nykymaailmassa 
laaja-alaista näkemystä yhteiskunnasta, 
ihmisistä, organisaatioista, järjestelmistä, 
työnteosta… Nurkkakuntaisuus ajaa 
vain nurkkaan. Ja nyt, kun aivovam-
mautuneet on vähin erin saatu pois 
nurkasta, ei sinne enää kannata 
pyrkiä, eihän!?

Kiitos ja hyvää elämänmatkaa!

Sirkku Lindstam
väistyvä toiminnanjohtaja 

Tid att komma, tid att gå...
 
Vid årsskiftet var det åtta år sedan jag började mitt 
arbete på Hjärnskadeförbundet. Resan har i mångt 
och mycket haft sina upp- och nedförsbackar. Vi har 
haft perioder av ekonomisk uppgång och nedgång, 
olika mönster av människorelationer, anställda som 
har kommit och anställda som har gått. Allt möjligt 
har fått rum inom denna tidsperiod. Hjärnskadeför-
bundet var väldigt annorlunda då jag började mitt 
arbete. Huruvida förändringarna har varit goda eller 
dåliga är svårt att säga eftersom människor ser så 
olika på saker och ting.

Under dessa åtta år har vi ändå synliggjort hjärn-
skador och personer med hjärnskador. Dessutom har 
den vård och rehabilitering som dessa personer är i 
behov av utvecklats på ett bra sätt. Jag är själv glad 
över att Hjärnskadeförbundet har haft en del i denna 
utveckling. Jag har alltid starkt trott på samarbete 
som verksamhetsform. Jag anser att det uttryckligen 
är samarbete som har möjliggjort en utveckling i för-
bundet. I egenskap av ett litet förbund skulle Hjärn-
skadeförbundet inte ensamt ha haft krafter till något.

Det har nu blivit tid att gå. Och jag kan gå lugnt 
med tanke på att jag har gjort mitt bästa för att få till 
stånd en utveckling i förbundet. Ledsamt är natur-
ligtvis det faktum att det med den som går alltid 
försvinner en stor kompetensresurs och informations-
källa. Så gick det även då min föregångare Sari Juhila 
slutade som verksamhetsledare. En ny ledare måste 
alltid börja med att samla egna resurser. Min önskan 

är att ni i Hjärnskadeförbundet och föreningarna 
ger ert stöd till den nya verksamhetsledaren. På 
så sätt får ni i retur själva en hel del.

Min önskan är också att Hjärnskadeförbundet 
fortsätter sin linje av öppenhet och samarbete 

med olika sektorer. I annat fall hotas förbundet av 
att förtvinas och bli utanför. Av förtroendevalda och 
arbetstagare krävs i dagens värld ett vidsträckt 
synsätt på samhället, människorna, organisatio-
nerna, systemen, arbetet... Trångsynthet driver 
oss bara in i ett hörn. Och nu när vi har lyckats få 
hjärnskadade personer så småningom bort från 

hörnet finns det ingen orsak att söka sig tillbaka 
dit, eller hur!?

Tack för mig och god fortsättning

Sirkku Lindstam
avgående verksamhetsledare

… Jokainen ihminen voi periaatteessa saada epileptisen 
kohtauksen, mutta kynnys kohtauksen syntyyn vaihte-
lee suuresti eri ihmisillä. Arviolta 8–10 % ihmisistä saa 
elämänsä aikana ainakin yhden epileptisen kohtauk-
sen, puolet heistä ei koskaan saa epilepsiadiagnoosia. 

… 85 % varmuudella lievän aivovamman jälkeinen epi-
leptinen kohtaus ei ole epilepsiaa ja 95 % varmuudella 
epileptinen kohtaus vaikean aivovamman jälkeen viit-
taa epilepsiaan.

(www.terveyskirjasto.fi)

Tiedätkö, että...
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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Nyt alkaa jo olla yleisessä tiedossa, että tämä rakas liittom-
me kokee tänä vuonna kohtuullisen suuren muutoksen, kun 
kahdeksan vuoden ansiokkaan puurtamisen jälkeen toimin-
nanjohtajamme Sirkku Lindstam päätti siirtyä meiltä pois. 
Liiton kannalta päätös olisi voinut jäädä tekemättä, mutta 
sen kanssa on vain tultava toimeen.

Uuden toiminnanjohtajan hakuprosessi aloitettiin saman 
tien, vaikka tätä kirjoittaessani ei lopputulos vielä olekaan sel-
vä. Päämääränä on kuitenkin saada tuleva toiminnanjohtaja 
valituksi mahdollisimman pian. Onneksi Sirkulla ei ole kiire, 
vaan hän on liiton kirjoissa kesäkuun loppuun saakka. Näin 
vahdinvaihto perehdytyksineen saadaan varmaan sujumaan 
joustavasti.

Yli 20-vuotiaalla liitollamme on tähän mennessä ollut vain 
kaksi toiminnanjohtajaa, joten paikka ei ole onneksi ollut 
mikään läpikulkutehtävä. Kaikissa työpaikoissa on omat 
erityispiirteensä, mutta kyllä Aivovammaliitto kokonaisuutena 
on hyvin erikoinen työympäristö. Siitä myös johtuu, että oli 
tuleva toiminnanjohtaja varustettu sitten millaisilla ominai-
suuksilla, tiedoilla, taidoilla ja kyvyillä tahansa, niin edessä on 
paljon uuden oppimista. Mutta samanlainen tilannehan odotti 
Sirkkuakin kahdeksan vuotta sitten, vaikkei hän sitä silloin 
tiennytkään. 

Tulevat kuukaudet ovat liitolle muutoksen ja muuttumisen 
aikaa. Näin tapahtuu aina, kun johtaja vaihtuu ja uusi tarttuu 
puikkoihin. Toivottavasti hakijoiden joukossa on henkilöitä, 
jotka tietävät ja ymmärtävät, millaisia erikoistaitoja johtajalta 
vaaditaan silloin, kun johdettavana on järjestö, jonka työssä 
vapaaehtoisilla on aivan ratkaiseva merkitys. Vapaaehtoisten 
johtaminen on erilaista juuri sen vuoksi, että ei voi käyttää 
keppiä, vaan vain porkkana tehoaa.

Sirkun lähtö on haikea – ja vaikea – tapaus. Kenenkään 
ei ole helppo sovittaa hänen saappaitaan omiin jalkoihinsa. 

Uusi toiminnanjohtaja tarvitsee uudessa työssään paljon 
tukea. Meidän kaikkien tehtävä on tukea tulokasta samalla 
tavalla kuin pyrimme antamaan tukemme Sirkulle.

Heikki Harri
 
   
   

On muutoksen aika
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Kun joku syyttää toista epäonnistumi-
sistaan, hänen on syytä antaa toisille 
kunnia myös menestyksistään.

Howard W. Newton

Ihminen on subtrooppinen apina, joka 
juoksee johtajan perässä ja reagoi her-
kästi tunteisiin vetoaviin signaaleihin. 
Kiima, kauna ja kateus ovat tunteita, 
joilla ihmisiä voi pyörittää loputtomiin. 
Sen sijaan analyyttinen ajattelu on asia, 
joka meille täytyy erikseen opettaa.

Hannu Lauerma (Seura 5/2014)

Kysymys:  - Miksi oikeassa elämässä 
tietokoneet eivät toimi yhtä nopeasti ja 
ongelmattomasti kuin elokuvissa?
Vastaus: - Todellisessa elämässä ei ole 
riittävästi editoijia leikkaamassa pois 
tylsiä kohtia.

Asiakaspalvelija

Itsetunnosta
Itsetunto eli se millaisina näemme ja 
koemme itsemme vaikuttaa hyvin pal-
jon elämänlaatuun. Olen miettinyt mi-
ten aivovamma vaikuttaa itsetuntoon. 
Jo aivovamman aiheuttamat fyysiset 
ongelmat vaikuttavat minäkuvaan. 
Puhumattakaan psyykkisistä, kognitii-
visista ja sosiaalisista ongelmista. Ehkä 
juuri ne oireet, mitä muut eivät näe 
eikä välttämättä ymmärrä, muokkaavat 
eniten minäkuvaamme.

Itselläni mm. hitaus ja puhevaikeu-
det vaikeuttavat sosiaalista kanssakäy-
mistä ja keskusteluihin osallistumista. 
Usein mietin mitä muut minusta ajatte-
levat, kun en osallistu keskusteluun. 

LäHTEE RAITEILTA

Elämäni tarkoitus?
Olen elämääni järisyttäneen auto-
onnettomuuden jälkeen miettinyt ja 
miettinyt, että miksi säilyin kolarista 
hengissä, aivovammaisena? Onko 
jotain suurempaa varattu kohdalleni? 
Mutta tänään se selvisi, oikeastaan 
tuossa äsken syödessä =) 

Minun on tarkoitus antaa aivovam-
malle kasvoni ja auttaa toisia vammau-
tuneita taitojeni mukaan! Siis ainakin 
nyt tuntuu aidolta, tämä elämäni tarkoi-
tus! Montaa lajia olen tosiaan kokeillut; 
työkokeiluja 4H-liitossa, päiväkodissa, 
vanhainkodin ja koulun suurtalouskeit-
tiöllä, koekeittiöllä, Työtehoseurassa, 
vanhainkodilla seuraneitinä... Mutta 
mikään ei sit kuitenkaan ole tuntunut 
omalta tai työnantaja on katsonut, että 
en hommaan kykene. 

Nyt pidetään peukkuja =) Tämä 
[vapaaehtois]homma ei ainakaan ole 
fyysisesti raskasta, niin kuin keittiö-
hommat tai mummujen ulkoilutus 
pyörätuolissa...

Tiina

Lähtee raiteilta on nuorten palsta, joka katsoo  
elämää sellaisin silmin kuin miten lukijat haluavat  
sitä katsoa. Lähetä Raiteille lyhyitä, nasevia pikku- 
tarinoita, runoja, kisailuja, mietteitä, kuvia, piirustuksia, 
levyn tai kirjan arvosteluja, ihan mitä vaan… Mikään  
iso ei Raiteille mahdu, mutta sopivan kokoinen kyllä.

Lähetä aineistosi Aivoitus-lehden aineistopäivään  
mennessä (löytyy tämän lehden 2. sivulta)  
osoitteella: Aivoitus–lehti, Aivovammaliitto,  
Kumpulantie 1 A , 00250 Helsinki tai  
sähköpostilla: tiedotus@aivovammaliitto.fi.  
Otsikoi sähköinen viestisi Raiteille. 

Tehdään yhdessä kivat sivut kaikille kivoille ihmisille!
Toimitus

***

***

***

SUDOKU

Muista huoltaa fillarisi kesäksi.

Internet on tehokas väline 15 sekunnin 
iskulauseiden levittämiseen. Jos yleis-
sivistys on heikola pohjalla ja lähde-
kritiikki puuttuu, epätosien väitteiden 
lukeminen voi viedä entistä syvemmälle 
tyhmyyden syövereihin.

Hannu Lauerma (Seura 5/2014)

Kaverin kanssa on kaverimpaa.

Hermostuminen on ehkä yksi eniten 
itsetuntoon vaikuttava ongelma, jota 
häpeän. Noloa, kun joskus tulee äkki-
pikaisesti sanottua jotain loukkaavaa, 
mitä pitää pyytää anteeksi. Myös se, 
että itse loukkaantuu helposti, johtuu 
otsalohkon toimintahäiriöstä. 

Aivovamman aiheuttama hitaus ja 
muut oireet vaikeuttavat melkein kaik-
kia arkiaskareita ja vaikuttavat siten it-
setuntoon. Silti pitää oppia nauttimaan 
pienistä asioista ja uskaltaa tehdä asiat 
omalla tavalla.

Sanna Sinkkonen 
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Neuropsykologisella tutkimuksella 
pureudutaan mihin tahansa neurologi-
siin sairauksiin tai vammoihin liittyviin 
psyykkisiin oireisiin.

Aikanaan neuropsykiatrian polikli-
nikalla esimerkiksi HYKSissä tutkittiin 
vain adhd:tä ja aspergeria. Siksi moni 
luulee edelleen, että kehitykselliset 
häiriöt ovat yhtä kuin neuropsykiatria. 
Näin ei tokikaan ole, vaikka ne ovatkin 
yksi keskeinen ryhmä. 

– Sairaudet ja vammat voi jaotel-
la karkeasti kolmeen. Kyseessä voi 
olla mikä tahansa aivoja raapaiseva 
synnynnäinen sairaus, kuten adhd, 
hankittu, kuten aivovamma tai dege-
neratiivinen, kuten Alzheimer. Nämä 
kaikki vaikuttavat aivojen verkostoihin 
laajasti, kertoo neurologian ja psyki-
atrian erikoislääkäri sekä Kellokosken 
sairaalan ylilääkäri Risto Vataja. 

Psykiatristen sairauksien neu-
rologisia oireita ovat muun muassa 
ahdistuneisuus, masennus, skitsofrenia 
ja syömishäiriöt. Arjessa selviäminen, 
toiminnanohjaus sekä kodin ja raha-
asioiden hoitamiseen liittyvät toiminnot 
ovat niitä, jotka heikkenevät esimerkiksi 
masennuspotilailla.  

– Toiminnalliset oireet ovat iso 
oirekokonaisuus, jotka näyttävät neu-
rologisilta, mutta joissa ei ole selkeitä 
neurologisia löydöksiä. Tähän jouk-
koon kuuluu kaikenlaisia kummallisia 
tutinoita, huimauksia ja päänsärkyjä, 
joille ei löydy selkeää fyysistä selitystä. 

Nämä kaikki ovat neuropsykiatrian 
työkenttää. 

Vataja toteaa, että neuropsykiatria 
on yksi lähtökohta lähestyä oireita. 

Alzheimerin taudin suurimpana haittana 
pidetään kognitiivista oiretta, muistin 
menetystä.

– Se ei kuitenkaan ole suurin on-

Neuropsykiatriset tutkimukset
Neuropsykiatria ei ole Suomessa oma erikoisalansa,  
vaan tapa lähestyä asioita psykiatrian sisällä. Se pyrkii selittämään 
psyykkisiä muutoksia aivojen ja niiden toiminnan näkökulmasta. 

Risto Vataja kertoo, että kahdella saman ikäisellä ihmisellä voi olla identtinen neuropsy-
kiatrinen oirekuva, vaikka toisella sen aiheuttaisi esimerkiksi MS ja toisella aivovamma. 
Neuropsykiatria on siis avainasemassa kaikkiin aivoihin liittyvissä sairauksissa ja vam-
moissa. Kuva: Pia Warvas
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gelma, sillä huonollakin muistilla pärjää 
erityisesti erilaisten apukeinojen avulla. 
Sen sijaan potilaan harhat, aggressiot, 
apatia ja käytösoireet ovat keskeisiä. 
Nämä romahduttavat elämänlaatua niin 
potilaalta itseltään kuin hänen omaisil-
taankin. 

Vataja listaa, että Parkinsonin 
tautia sairastavilla hitaus, vapina ja 
jäykkyys ovat hankalia, mutta erityi-
sesti monella potilaalla lääkkeiden 
aiheuttamat psykoottiset oireet tai 
hyperseksuaalisuus ovat suurempi 
haitta. Adhd:ta sairastavilla kognitiivi-
set oireet ovat hankalia, mutta masen-
nus, pakko-oireet ja kaksisuuntainen 
mielialahäiriö hankaloittavat elämää 
enemmän. 

Masennuksen hoito tärkeää 

Neuropsykiatrinen tutkimus on tarpeen 
monissa aivoihin vaikuttavissa sairauk-
sissa ja vammoissa. 

– Neurologisilla potilailla erilai-
set psyykkiset oireet ovat tavallisia. 
Olipa kyseessä melkein mikä tahansa 
aivosairaus tai vamma, kolmannes 
kärsii niistä. Esimerkiksi aivovamman 
jälkitiloista kärsivistä 27 % sairastaa 
jonkinasteista depressiota, kun ”ter-
veillä” työikäisillä vastaava luku on viisi 
prosenttia, Vataja muistuttaa. 

Neurologisissa aivosairauksissa 
saattaa olla masennusta aiheuttava 
ominaisuus. Sen diagnosointi olisi 
tärkeää. Kliinistä neurologista työtä 
tekevällä ei välttämättä ole koulutusta 
havaita psyykkisiä häiriöitä, eikä kiirei-
sessä poliklinikkatyössä siihen ehdi-
kään. Lisäsi psyykkisiä oireita hävetään 
edelleen ja potilas voi loukkaantua, 
jos lääkäri ehdottaa joidenkin oireiden 
aiheuttajaksi masennusta. 

– Masennus rasittaa elimistöä mo-
nella tavalla. Se nostaa verenpainetta, 
erittää stressihormoneita ja rasittaa sy-
däntä. Siksi ei ole yllätys, että masen-
nus vaikuttaa kuntoutumiseen ja siihen, 
miten ihminen jaksaa hoitaa itsesään. 
Masennus lisää myös kuolleisuutta 
muuhun kuin neurologiseen sairauteen 
tai vammaan. Esimerkiksi aivoinfark-
tipotilailla masennus lisää riskiä kuolla 
sydäninfarktiin. 

Vataja kertoo, että epilepsiapotilaan 
masennus vaikuttaa hoitotasapainon 
löytämiseen. Mitä enemmän masen-
nusta, sitä huonompi hoitotasapaino.

– Deprssion hoitaminen olisi tehok-
kaampaa kuin lääkityksen lisääminen. 

Etenkin siksi, että epilepsiapotilaiden 
itsemurha-alttius on suurempi kuin 
muilla ihmisillä. 

Käytösoireet ovat tavallisia erilaisis-
sa muistiin vaikuttavissa sairauksissa 
ja vammoissa. Ne ovat yhtä yleisiä 
riippumatta siitä, aiheuttavatko ne 
esimerkiksi aivovamma, Alzheimer tai 
päihteet. 

– Tavallisin käytösoire on apatia. 
Se on yleinen aivovammapotilail-
la. Mielenkiinto ja mielihyvän tunne 
latistuvat ja motivaatio katoaa. Yleisiä 
ovat myös levottomuus ja aggressiot. 
Läheiset kokevat nämä hyvin ahdis-
taviksi, kun omainen on muuttunut ja 
kipinä elämästä hävinnyt. Nämä eivät 
välttämättä häiritse potilasta itseään, 
sillä hän ei aina huomaa muuttuneensa 
lainkaan. Luonteenmuutokset, kuten 
estottomuus ja mania, ovat tavallisia 
myös aivovammamaailmassa. 

Sen sijaan psykoottiset oireet ovat 
aika harvinaisia. 

– Aivosairailla henkilöillä tavalli-
sin psykoottinen oire on harhaluulo. 
Kuvitellaan, että läheinen pettää, lapsi 
varastaa tavaroita tai naapuri tekee 
pahaa. 

Otsalohkopiirit ja  
neuropsykiatria

Aivovammoissa usein vaurioita tulee 
otsalohkon alueelle. Otsalohko-oireissa 
puhekyky ja muu toimintakyky voivat 
säilyä vallan mainiosti, mutta sen sijaan 
tulee käyttäytymiseen liittyviä muutok-
sia. Otsalohkopiirit säätelevät esimer-
kiksi muistia, liikkumista, emootioita, 
kognitioita, käyttäytymistä ja tunne-
elämää. 

Orbitofrontaalisten ratojen vau-
rioituminen voi aiheuttaa masennusta, 
puutteita mielialan säätelyssä, im-

pulssikontrollisissa, arvostelukyvyssä, 
riskinottokyvyssä ja empatiakyvyssä. 
Nämä ovat tyypillisiä aivovammapotilai-
den oireita. 

Cingulumista (pihtipoimusta) läh-
tevät ratajärjestelmät huolehtivat siitä, 
miten asioita saa aikaiseksi. Vaurio tääl-
lä voi aiheuttaa maniaa, addiktioita tai 
hyperseksuaalisuutta, mutta toisaalta 
myös apatiaa ja aloitekyvyttömyyttä. 

Aivojen ulkosyrjiltä lähtevät dorso-
lateraaliset radat vaikuttavat kognitioi-
hin, asioiden suunnitteluun, jaksottami-
seen, toiminnanohjaukseen, virheiden 
korjaamiseen ja halutun lopputuloksen 
saavuttamiseen. 

– Usein aivovauriopotilailla on oireita 
noista kaikista. 

Huomio potilaaseen

Psyykkiset oireet ovat erityisesti ikään-
tyessä merkittävä riski laitoshoitoon 
joutumiselle. Myös omaishoitajan riski 
sairastua masennukseen kasvaa, ja 
tämä taas puolestaan heijastuu potilaa-
seen. Vataja toteaa, että masennuksen 
diagnosointia pitäisi tehostaa. 

– Geriatrisille potilaille suunnattu 
myöhäisiän depressioseula GDS toimii 
myös neurologisilla potilailla. Vieläkin 
helpompi menetelmä on tutkimusten 
mukaan kysyä kolme nopeaa ky-
symystä: oletko kuukauden aikana 
kärsinyt usein alakuloisuudesta, oletko 
huomannut, että et nauti asioista ja 
oletko huomannut, että haluaisit näihin 
apua. Jo pelkästään sen kysyminen, 
että miten jaksat, on hyvä alku. Tär-
keintä on kiinnittää huomiota potilaa-
seen. 

Teksti: Pia Warvas

Risto Vataja puhui neurologisen hoitotyön päivillä yli 80 kuuntelijalle.  
Kuva: Tanja Kauppinen.
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Sivustolla on rinnakkain aivovaurion 
kokeneiden ihmisten ja heidän lä-
heistensä tuottaman kokemustiedon 
kanssa asiantuntemukseen ja tieteelli-
seen tutkimukseen perustuvaa faktaa. 
Se palvelee aikuisia, työiässä olevia, 
ihmisiä monipuolisesti. Aivovamma-
liiton hallinnoima aivovaurio.fi-projekti 
jatkuu vielä tämän vuoden kesäkuuhun 
saakka. Sen jälkeen sivuston tuotta-
minen siirtyy osaksi Aivovammaliiton 
viestintää.

Projektin loppuseminaarissa pro-
jektikoordinaattori Anna-Mari Bruns 
kertoi, että portaali syntyi tarpeesta.

– Kun ihminen sairastuu tai vam-
mautuu äkillisesti, on tiedon tarve suuri. 
Portaaliin on koottu tarvitseville tieto-
pankki, josta löytyy helposti ja mahdol-
lisimman kattavasti perustiedot sekä 
selkeät ohjeet lisätiedon äärelle. 

– Projektin henkilökunta tapasi 
aivovaurion kohdanneita ihmisiä ja 
keräsi heiltä kokemustietoa. Seuraa-

vaksi työstettiin heiltä saatua tietoa ja 
lopulta tuotettiin sen perusteella nettiin 
sisältöä. 

Projektiin kuului yksilötapaamisten 
lisäksi toiminnallisia ryhmiä. 

– Projekti kokosi yhdeksän tie-
donhankintaan pureutunutta ryhmää. 
Ryhmiin osallistui yhteensä 27 aivo-
vammautunutta, 45 aivokasvaimen 
sairastanutta ja 20 aivoverenkiertohäiri-
ön sairastanutta ihmistä. Tapaamisissa 
keskityttiin siihen, mitä tietoa vam-
mautunut tai sairastunut ihminen olisi 
tarvinnut ihan ensimmäiseksi äkillisen 
elämänmuutoksen kohdatessa. 

Tiedonhankintaryhmien lisäksi ko-
koontui viisi niksinurkkaryhmää, joissa 
kerättiin ja jaettiin vinkkejä sujuvaan 
arkeen. Loppuvaiheessa pilotointiryh-
mät kokoontuivat neljästi testaamaan 

sivuston käytettävyyttä ennen sen 
julkaisemista. 

Tieto on tärkeää

– Oikeanlainen tieto on tärkeää 
muuttuvissa elämäntilanteissa. Kos-
ka tietoa on paljon tarjolla, tarvitaan 
medialukutaitoa ja kriittistä asennetta 
luotettavuutta arvioitaessa.  Aivovaurio.
fi-sivusto auttaa löytämään oikeaa tie-
toa. Tietoa, joka on kohdennettu juuri 
sivuston kohderyhmille, kiittelee kun-
toutusohjaaja Riitta Mäkilä TAYSista.  

Äkillinen sairastuminen tai vammau-
tuminen herättää paljon kysymyksiä ja 
hämmennystä. Aivoverenkiertohäiriön, 
aivovamman tai aivokasvaindiagnoosin 
saaminen mullistaa elämää. Tietoa tar-

Aivovaurio.fi-sivusto tutuksi 
Syyskuussa julkaistu valtakunnallinen aivovaurio.fi-portaali kokoaa 
ensimmäistä kertaa tapaturmaiseen aivovammaan, aivoverenkierto-
häiriöihin ja aivokasvaimiin liittyvää tietoa samaan osoitteeseen.

Seminaariin osallistui yli 40 kiinnostunutta. 

Riitta Mäkilä Anna-Mari Bruns
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vitsee vammautuneen tai sairastuneen 
lisäksi myös lähipiiri. 

– Sairaalasta saa suullisesti ja kirjal-
lisesti tietoa ja ohjausta. Sairastunut tai 
vammautunut ihminen on usein tässä 
vaiheessa kuitenkin niin huonossa 
kunnossa, ettei hän omaksu kaikkea 
kerrottua. 

Mäkilä korostaa, että tiedon 
kertaaminen on siksikin tärkeää, että 
ihminen pystyy omaksumaan yhdel-
lä istumalla vain pieniä määriä uusia 
asioita.  Aivovammat, -verenkierto-
häiriöt ja -kasvaimet ovat erilaisia: 
niiden diagnosointi, hoito ja kuntoutus 
poikkeavat toisistaan. Kaikissa on 
samojakin piirteitä. Ne kaikki vaikut-
tavat toimintakykyyn kokonaisuutena. 
Neurologinen oirekuva, kognitiiviset 
oireet, puheen ongelmat, emotionaa-
liset oireet ja käyttäytymiseen liittyvät 
tekijät ovat samankaltaisia. Tämä kaikki 
vaikuttaa voimakkaasti myös läheiseen, 
kun omainen ehkä muuttuu kuin eri 
henkilöksi. Omainenkin tarvitsee tietoa 
ja tukea. 

– Oirekuvan vuoksi juuri neuro-
logisissa sairauksissa ja vammoissa 
tarvitaan asiallista tietoa ja tukea.  
Vammautunut tai sairastunut ei aina 
kykene hankkimaan tietoa monesta eri 
lähteestä, sillä hän ei välttämättä jaksa 
eikä muista, ja aloitekyvyssäkin voi olla 

– Leikkauksen jälkeen en saanut sanoja 
ulos. Tiesin kyllä, mitä olisin halunnut 
sanoa, mutta puhetta ei vain tullut. 
Pääsinkin pian puheterapiaan ja neu-
ropsykologiseen kuntoutukseen. Olin 
leikkauksen jälkeen vielä seitsemän 
vuotta työelämässä, mutta nyt olen 
ollut jo 15 vuotta eläkkeellä, Hannu 

ongelmia. Ymmärretyksi tuleminenkin 
voi olla vaikeaa joko puhehäiriöiden 
vuoksi tai siksi, että vamma on usein 
näkymätön. Tarvitsemme ihmisiä, jotka 
tekevät näkymättömän näkyväksi, 
Mäkilä muistuttaa ja jatkaa, että aivo-
vaurio.fi-portaalista löytyy luotettavaa ja 
ajantasaista tietoa aivovaurioista sekä 
voimaannuttavia kertomuksia koetusta.

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Heidi Kokko 

Anja ja Hannu Heinonen

Sivustolta konkreettista tukea 
Maaliskuussa 1991 opettaja Hannu Heinonen piti pesäpallotuntia, kun hän 
sai epileptisen kohtauksen. Jo hieman aiemmin oli merkkejä jostakin poik-
keavasta ilmennyt, kun käsi oli toisinaan vipattanut autoa ajaessa. Kahden 
kuukauden kuluttua häneltä leikattiin aivokasvain.

Heinonen kertoo. 
Kun Hannu sairastui, perheen 

lapset olivat 5- ja 11-vuotiaita. Puoliso 
Anja Heinonen piirsi pienimmäisel-
le kirjan, jossa kuvailtiin, miten isän 
päätä sädetetään. Tämä auttoi lasta 
ymmärtämään edes vähän, mitä isälle 
tapahtuu. Pojan joululahjatoive päivä-

kodissa olikin ollut, että isä saisi hiukset 
takaisin.

– Luin Muisti-lehdestä aivovaurio.
fi-projektista ja otin aktiivisena ihmisenä 
yhteyttä. Olin innoissani, että tällai-
nen sivusto on tekeillä, sillä Hannun 
sairastumisen aikoihin ei ollut edes 
nettiä, eikä oikein muutakaan tahoa, 

Risto Savolainen kiitteli, että hän 
saattoi hyödyntää ammattitaitoaan 

projektin aikana.

Mami Tuura rytmitti seminaaria laulaen.
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josta erityisesti puoliso ja lapset olisivat 
saaneet tietoa ja tukea, kertoo puoliso 
Anja Heinonen.

Tietoa, toivoa ja uskoa 

Ensimmäisessä vaiheessa Anja osallis-
tui projektiin yksin. Hän halusi ensiksi 
käydä rauhassa läpi alkuvaiheen muis-
toja sekä pohtia, miten puolison elämä 
on 22 vuoden aikana edennyt. Kun 
Anja totesi projektin toimivaksi, lähti 
Hannukin mukaan.

Anja ja Hannu toteavat, että vaikka 
nykyään tietoa on saatavilla aivan eri 
tavoin kuin 90-luvun alkupuolella, pitää 
edelleen olla itse aktiivinen tiedonhakija. 

– Aivovaurio.fi-sivuston kautta ih-
miset voivat saada konkreettista tukea 
ja apua sekä löytää kipinän mielekkää-
seen toimintaan. Oman tai läheisen 
vammaan tai sairauteen liittyvään 
potilasjärjestöön kannattaa kuulua, sillä 
sitä kautta saa paljon hyvää tietoutta, 
Anja toteaa.  

– Sain kertoa kuntoutumisestani 
ja kuntoutuksesta. Oivalsin, että olen 
tervehtynyt, mutta esimerkiksi muisti ei 
toimi entiseen tapaan, ärryn aiempaa 
helpommin ja minulla on kognitiivisia 
ongelmia, Hannu kertoo. 

– Sivustolta välittyy toivo ja usko. 
Me edustamme heitä, jotka ovat jo 22 
vuotta eläneet siinä pelossa, että kas-
vain uusiutuu. Olemme eläneet tämän 
tiedon kanssa, mutta myös pärjänneet. 

Mieluummin olisimme eläneet ilman 
tätä kokemusta, mutta tärkeintä on, 
että Hannu on elossa, Anja päättää. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuva: Heidi Kokko 

VAKIOPALSTA

Kansainvälinen aloite aivovammatutki-
muksesta: The International initiative for 
Traumatic Brain Injury Research (InT-
BIR) pyrkii vähentämään aivovamman 
seurauksia maailmassa vuoteen 2020 
mennessä. InTBIR on Euroopan komis-
sion, Kanadalaisen terveyden tutkimus-
laitoksen (CIHR) ja yhdysvaltalaisen 
Kansallisen terveyden tutkimuslaitok-
sen (NIH) yhteishanke, joka perustettiin 
lokakuussa 2011 edistämään aivo-
vammojen kliinistä tutkimusta ja hoitoa. 
Hanke kerää tietoa aivovammoista 
sekä luo potilastietokannan ja työkalun 
eri hoitomuotojen vertailuun.

Aivovammoihin panostetaan, koska 
ne ovat alle 45-vuotiaiden merkittävin 
vammaisuuden aiheuttaja. Aivovam-
mojen määrä nousee maailmassa 
jatkuvasti lisääntyvien liikenneonnet-

tomuuksien vuoksi. Maailman ter-
veysjärjestön mukaan vuosien 2000 
ja 2020 välillä liikenneonnettomuudet 
kaksinkertaistuvat ja aivovamma nou-
see kolmen suurimman kuoleman ja 
vammaisuuden aiheuttajan joukkoon 
maailmassa. Aivovammojen sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset ovat merkit-
täviä. Keskeisenä huolenaiheena ovat 
nuorten vammautuminen ja urheiluvam-
mat. Aivovammat voivat altistaa myös 
varhaiselle dementialle, huumaavien ai-
neiden käytölle ja mielenterveyshäiriöille. 
Aivovammojen on arvioitu aiheuttavan 
vuosittain 33 miljardin kustannukset Eu-
roopassa, mikä on saanut monet maat 
panostamaan aivovammatutkimukseen. 
Vuosien 2007–2013 tutkimusohjelmalla 
Euroopan komissio satsasi 50 miljoo-
naa euroa aivovammatutkimukseen.

Nähtäväksi jää mitä ehditään tehdä 
vielä seitsemässä vuodessa vuoteen 
2020 mennessä. Huhtikuussa 2012 
Kanadalainen terveyden tutkimuslaitos 
CIHR:n neurotieteiden, mielenterve-
yden ja riippuvuuksien osasto järjesti 
yhdessä Ontarion neurotraumasäätiön 
(ONF) kanssa aivovammatyöpajan, jon-
ka seurauksena kanadalainen aivovam-
matutkimus sai rahoitusta. Suomessa 
2015 järjestettävä TBI-Challenge 
kantaa omalta osaltaan korsia kekoon 
aivovammatyön edistämiseksi maail-
massa. Katsotaan, mitä siitä poikii.
http://ec.europa.eu/research/health/
medical-research/brain-research/
international-initiative_en.html

Maailmanlaajuista  
aivovammatutkimusta Teksti: Annamaria Marttila

Anja ja Hannu Heinonen kertovat kuin yhdestä suusta, että aivovaurio.fi-projektiin osal-
listuminen on lähentänyt heitä ja tehnyt hyvää rakkauselämälle.
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Suomen Aivosäätiö rakentui erillään toimineiden Neurologiasääti-
ön, Lasten psykiatrian tutkimussäätiön, Rinnekodin tutkimussää-
tiön ja Alzheimerin tutkimussäätiön tilalle. 

Aivosäätiö on apurahasäätiö, jonka tarkoituksena on myöntää 
neljän eri perustajatahon rahastoista tutkimusapurahoja hake-
musten perusteella. Neljän toimintavuoden aikana hakemuksia on 
tullut vuosittain noin 50. Apuraha haetaan ja myönnetään pääosin 
yhdestä rahastosta. Poikkeuksiakin on tehty ja apuraha on myön-
netty useammasta säätiön perustana olevasta rahastosta.

– Ajatus erillisten säätiöiden yhdistämisestä oli todella hienoa, 
sillä vaikka aivosairaudet ja –vammat ovat erilaisia, on kaikissa 
kyse kuitenkin samoista aivoista. Yhteistyö on voimaa, erityisesti 
Suomen kokoisessa pienessä maassa, kertoo Merja Rekola, 
Aivosäätiön asiamies ja ainoa palkattu työntekijä. 

Aivosäätiössä on myös aivovammarahasto, jonka varoja py-
ritään kartuttamaan myös yhteistyössä Aivovammaliiton kanssa. 
Rahasto on neurologian professori Matti Hillbomin perustama. 

– Jokainen apurahan saaja raportoi vuosittain tutkimuksen 
etenemisestä. Juuri myönnettiin apuraha lievän aivovamman 
tunnistamiseen liittyvään väitöskirjatutkimukseen

Rekola aloitti työnsä asiamiehenä perustamisvuoden maalis-
kuussa. 

– Alusta asti toimenkuvaani on vahvasti kuulunut säätiön 
markkinointi ja sen toiminta-ajatuksen eteenpäin vieminen. Vaikka 
elämme nopean tiedonvälityksen aikakautta, vie kuitenkin oman 
aikansa, että uusi toimija opitaan tuntemaan ja siihen opitaan 
luottamaan.

Koska asiamies on ainoa työntekijä, kuuluu toimenkuvaan 
paljon muutakin. Välillä hän vetää haalarit ylleen ja koluaa neljän 
lakkautetun säätiön arkistoja ja varastoja, välillä tutkii apuraha-
anomuksia ja tekee tilityksiä viranomaistahoille. Viestintään 
liittyvissä asioissa avustaa lääke- ja terveystieteen toimittaja Anne 
Karuvuori. 

Lääketieteen ja liike-elämän tuntemusta
Rekola kiittelee, että säätiön toiminta sujuu mukavasti, hallitus ja 
valtuuskunta ovat aikaansaavia ja asiantuntevia, ja yhteistyö on 
saumatonta. 

Aivosäätiön valtuuskunnan puheenjohtajana on alusta asti 
toiminut Pentti Arajärvi. Hallituksen puheenjohtajana ensimmäi-
sen kolmivuotiskauden toimi Pirkko Lahti, vuoden 2013 alusta 
Liisa Ollila. 

Sekä hallituksessa että valtuuskunnassa on jokaisen lakkautetun 
säätiön ja liike-elämän edustajia. Liike-elämän edustus on välttämä-
töntä, sillä säätiö toimii yritysten ja yksityisten lahjoituksilla. Yhden 
tutkijakuukauden palkka on noin 1 500 – 2 000 euroa, joten sijoitus-
salkun kasvattaminen on tutkimustoiminnan kannalta elintärkeää. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas

Monimuotoista aivo- 
tutkimusta tukemassa 
Suomen Aivosäätiö ry rekisteröitiin tammikuussa 2010. 
Rakentaminen aloitettiin jo 2000-luvun alkupuolella, 
mutta koska säätiö syntyi neljän lakkautettavan tilalle, 
ei yhdistäminen käynyt käden käänteessä. 

Merja Rekola pähkinäkuoressa
Asiamies Merja Rekola on peruskoulutukseltaan sairaan-
hoitaja. Hän on tehnyt pitkän työuran urheilijoiden ja su-
keltajien sydän- ja keuhkotutkimuksen parissa. Hän aloitti 
Upinniemen varuskuntasairaalassa sotilaslääketieteen 
laitoksella sukeltajien kuntotutkimukset ja on maamme 
ensimmäisiä painekammio- ja ylipainehappihoitajia. Kun 
Rekolalla todettiin astma, oli hänen etsittävä uusia haas-
teita, sillä ylipainehoitoja ei voinut enää tehdä.

Fysiologiaan ja neurofysiologiaan erikoistunut Rekola 
siirtyi vastaavaksi sairaanhoitajaksi Lastenlinnaan, jossa 
silloin aloiteltiin epilepsiakirurgiaa. Seuraavaksi hän myi 
ja markkinoi aivojen ja hermostojen tutkimuslaitteita 
Pohjoismaihin ja Baltiaan, sekä koulutti ihmisiä käyt-
tämään niitä. Työn ohessa hän on opiskellut talous-
hallintoa, sillä työssään tuote- ja myyntipäällikkönä oli 
ymmärrettävä, mitä luvut tarkoittavat. 
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Vastaaminen kestää vain noin 15 minuuttia.  
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arvotaan 2 Aivotoimintaa-pipoa.

Terveisin,
Aivoitus

PIENIä PALOJA 

Pieniä paloja maailmalta
Aivovammatietoutta maallikoille…
Aivovammaliitto oli jakamassa aivovammatietoutta kauppa-
keskus Itiksen Terveyspysäkillä. Ajatuksena on, että jokainen 
ohikulkija sai tulla kyselemään ja hakemaan luettavakseen 
liiton lehtiä ja esitteitä. Päivän aikana ständillä kävikin 70 
kiinnostunutta. 

Teksti: Pia Warvas
Kuva: Anna-Mari Bruns

…ja ammattilaisille
Aivovammaliitto oli mukana Fiocan ja Neurhoitajien kans-
sa järjestämässä Neurologisen hoitotyön koulutuspäiviä. 
Kaksipäiväisen tilaisuuden molempiin päiviin osallistui 
noin 80 aivoalan ammattilaista. 

Teksti: Pia Warvas

Tiedottaja Pia Warvas 
tietoutta jakamassa

Nekulin ja Mäyriksen seikkailut

Aivovammaliiton koke-
muskouluttaja Johanna 
Kare on kirjoittanut 
lastenkirjan. Nekuli ja 
Mäyris –kirjan sivuilla 
seikkailee keski-ikäinen 
mies, Nekuli, jonka 
paras ystävä on hänen 
Mäyris-koiransa.

– Kun tyttäreni oli 
3-vuotias lapsonen, 
aloin kertoa hänelle 
tarinoita omasta pääs-
täni. Myös naapurien 
lapset kokoontui-
vat kuuntelemaan 
kertomuksiani. Paras 
palkka oli kuulla las-
ten raikuvaa naurua ja 
kyselyitä, että mitäs sitten tapahtuu, Johanna kertoo.

Niin, mitäs sitten tapahtuu? Nekuli ja Mäyris joutuvat 
monenmoisiin kommelluksiin, etenkin silloin, kun Mäyris 
ei meinaa uskoa olevansa koira.

Kirjaa voi tilata Johnnalta joko yksittäin tai useamman 
kappaleen kerralla osoitteesta johanna.kare@netti.fi hin-
taan 10 €/kappale.

Teksti: Pia Warvas 

Johanna Kare etsii kirjalleen kus-tantajaa.

Toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam ja projektikoordi-
naattori Anna-Mari Bruns Aivoitus-lehtiä, aivovam-
maesitteitä ja alan kirjallisuutta jakamassa. 
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SOSTEn  
säännöt ja strategia hyväksyttiin
SOSTE ry:n ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin 
kattojärjestön uudet säännöt ja strategia vuosille 2014 - 21. 
Lisäksi pääministeri Jyrki Katainen antoi aikaansa sote-
järjestöväelle. 

SOSTEn strategiassa painopistealueet ovat hyvinvointi-
talous, järjestöjen elinvoimaisuuden tukeminen ja ihmisten 
hyvinvointi. Pienten järjestöjen, kuten Aivovammaliiton, 
kannalta tärkeää on, että SOSTE kattojärjestönä kantaa 
vastuuta politiikkatason vaikuttamistyössä. Perusjärjestöis-
sä riittää työtä ihmisten tukemisessa ja perustoiminnassa. 
Pääministeri Katainen korosti puheenvuorossaan vuorovai-
kutuksen ja luottamuksen merkitystä. 

Aivovammaliittoa tilaisuudessa edusti toiminnanjohtaja 
Sirkku Lindstam.

Kansainvälinen aivoviikko 10.3.-16.3.
Neurologiset vammaisjärjestöt viettävät kansainvälistä 
Aivoviikkoa viikolla 11.

NV-järjestöt ja niiden alueelliset yhdistykset järjestävät 
Aivoviikolla tapahtumia eri puolilla Suomea. Neurologiset 
vammaisjärjestöt (NV) tuovat esiin neurologisesti sairaiden ja 
vammaisten tuen tarpeita.

Viikon aikana eri puolilla Suomea järjestetään avoimia 
yleisötilaisuuksia, joissa kerrotaan neurologisista sairauksista 
ja vammoista, kuntoutuksesta sekä hoidosta. Tapahtumiin 
voi tutustua osoitteessa  www.nv.fi/fi/aivoviikko

Teksti: Pia Warvas

Väitös 
Alkoholi vaikuttaa  
päähän vammautuneen  
potilaan ennusteeseen
Lääketieteen lisensiaatin Kalle 
Vaaramon tammikuussa hyväksytty 
väitöstutkimus osoittaa, että alko-
holiveron laskulla on ollut haitallisia 
vaikutuksia. Alkoholin ja aivovam-
mojen yhteys saa myös lisätarken-
nusta.

Kalle Vaaramo on Oulun yli-
opiston tutkijakoulun kasvatteja. 
Professori Matti Hillbom on oh-
jannut ainakin kuusi väitöstä 1999 
kerätyn kohorttiaineiston pohjalta. Näistä Vaaramon tutkimus 
on viimeinen.

Vaaramo selvitti miten vuonna 2004 toteutettu alkoholi-
veron alennus vaikutti väestön terveydentilaan ja kuolleisuu-
teen. Tulokset vahvistavat, että alkoholin hinnan voimakas 
lasku lisää nopeasti haitallisesti alkoholia käyttävien kuollei-
suutta. Alkoholin vaikutuksen alaisena aivovamman saanei-
den todennäköisyys saada vamman jälkeinen epileptinen 
kohtaus kasvaa. Alkoholilla todetaan olevan enemmän 
merkitystä kohtauksen esiintymiseen kuin itse aivovammalla. 
Niin ikään humalassa vammautuneen henkilön riski saada 
uusi aivovamma on muita suurempi.

Teksti ja kuva:  Sirkku Lindstam

JOKISEN EVääT

Kevät tulee – pyöräilykausi alkaa 
Viisas pyöräilijä
✥	käyttää pimeällä ja hämärän aikaa lainmukaisesti ajo-

valoja, koska silloin autoilija näkee pyöräilijän riittävän 
ajoissa

✥	ostaa ajovalot samalla kuin pyöränkin
✥	 tuntee pyörän valot: 
eteenpäin valkoinen, taakse 
punainen, oranssi pinnoihin
✥	 tietää pyöräilykypärän 
pelastavan henkiä ja vä-
hentävän vammautumisten 
riskiä
✥	 ymmärtää, että 
heijastinta käyttävä näkyy ja 
huomataan.

(Lähde: Liikenneturva)

Våren kommer  
– cykelsäsongen börjar
Förnuftig cyclist
✥	I mörker och skymning ska man enligt lagen använda 

cykelbelysning
✥	Bilisten upptäckar en cykel med belysning I tillräckligt 

god tid
✥	Köp en cykellykta samtidigt som du skaffar en ny 

cykel
✥	Cykellyktor: vitt ljus framåt, rött bakåt, orangefärjade 

ekerflexer
✥	Cykelhjälm skulle rädda vart annat liv och förebygga 

nästan alla huvudskador vid cykelolyckor
✥	Reflexer och reflexväst gör att man syns.

(Ursprunlig: Trafikskyddet)



Teksti ja kuva: Sirkku Lindstam
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ADHD-liitto ry
ADHD-liitto ry on valtakunnallinen jär-
jestö ja jäsenyhdistystensä kattojärjes-
tö. Liitto toimii asiantuntijana, voimien 
kokoajana ja yhteistyön rakentajana 
vuorovaikutuksessa adhd-oireisten 
henkilöiden, heidän lähiyhteisöjensä, 
yhteistyötahojen ja yhteiskunnan kans-
sa. Liiton tehtävänä on koota, arvioida 
ja välittää adhd:hen ja sen liitännäi-
soireisiin liittyvää tietoa. Liitto toimii 
adhd-oireisten henkilöiden edunvalvo-
jana. Toteuttaakseen näitä tehtäviä liitto 
tiedottaa sekä suunnittelee, toteuttaa, 
arvioi ja kehittää palveluja yhdessä 
jäsenyhdistystensä ja sidosryhmiensä 
kanssa. Raha-automaattiyhdistys (RAY) 
tukee liiton toimintaa.

ADHD-liiton 25-vuotisjuhlavuotena 
2014 liitto haluaa kiinnittää huomi-
ota aikuisten adhd:hen sekä tiedon 
levitykseen niin ammattihenkilöille kuin 
suurelle yleisöllekin. Lasten ja nuorten 
adhd:stä on olemassa Käypä hoito 
-suositus, ja liitto toivookin, että tulevai-
suudessa vastaava suositus tehtäisiin 
myös aikuisten adhd:n osalta.

Adhd

Adhd on aktiivisuuden ja tarkkaavuu-
den häiriö, josta käytetään myös nimi-
tystä tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. 
Adhd tulee englanninkielisistä sanoista 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
Kyseessä on neuropsykiatrinen häiriö, 
jonka ydinoireet ovat tarkkaamatto-

tutuksi

Neurologiset vammaisjärjestöt (NV) on perustettu vuonna 1976 ylläpitä-
mään ja edistämään yhteistoimintaa jäsenjärjestöjensä sekä muiden vam-
mais- ja kansanterveysjärjestöjen, viranomaisten ja muiden yhteisöjen 
kesken. Hyvä elämä neurologisesti sairaille ja vammaisille on NV-järjestö-
jen yhteinen tavoite. NV-järjestöjä on 14, joista tässä tutustumme viiteen. 

muus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. 
Nämä ydinoireet voivat näkyä ja painot-
tua eri tavoin.

Adhd on yleinen toimintakykyä 
heikentävä häiriö, jonka esiintyvyys 
vaihtelee käytetyistä kriteereistä riippu-
en noin 4-10 %:n välillä. Adhd esiintyy 
harvoin yksinään. Usein siihen liittyy 
samanaikaisesti muita psykiatrisia ja 
neurologisia häiriöitä.

Adhd johtuu aivojen välittäjäainei-
den, lähinnä dopamiinin, noradrenaliinin 
ja serotoniinin toimintahäiriöstä. Oireet 
alkavat jo lapsuudessa ja suurella osal-
la oireet jatkuvat aikuisuuteen. Oireet 
voivat muuttaa muotoaan aikuisuutta 
kohti mentäessä.

www.adhd-liitto.fi

Autismi- ja  
Aspergerliitto ry
Autismin kirjon oireyhtymät ovat kes-
kushermoston kehityshäiriöitä.  Autis-
min kirjoon kuuluvat:

* autismi

* Aspergerin oireyhtymä

* Rettin oireyhtymä

* disintegratiivinen kehityshäiriö 

* laaja-alainen kehityshäiriö.
Autismin kirjoon kuuluu Suomessa 

noin 54 000 ihmistä, joista autistisia on 
noin 11 000. Tunnusomaisia ulospäin 
näkyviä erityispiirteitä ovat:

*  poikkeava sosiaalinen vuorovaiku-
tus ja kommunikaatio

*  epätavalliset reaktiot aistiärsykkei-

siin ja 

*  rajoittunut, stereotyyppinen käytös.
Näiden toimintarajoitteiden lisäksi 

erityispiirteisiin liittyy yksilöllisiä vah-
vuuksia, esim. hyvä muisti.

www.autismiliitto.fi

Epilepsialiitto ry 
Epilepsialiitossa ollaan käynnistämäs-
sä verkkokehittämishanketta, jossa 
edistetään epilepsiaa sairastavien ja 
heidän läheistensä tiedon saantia, 
arjessa selviytymistä ja osallisuutta. 
Ray:n rahoittamaa projekti toteutetaan 
vuosina 2014-16.

Liiton kohderyhmä on laaja ja 
epilepsiat ovat hyvin monimuotoisia 
ja yksilöllisiä.  Haasteena on tavoit-
taa mahdollisimman moni epilepsiaa 
sairastava ja tarjota heille tietoa, tukea 
ja osallistumismahdollisuuksia. Tämä 
tarkoittaa uudenlaisien toimintamalli-
en ja välineiden käyttöönottoa kuten 
sähköisen viestinnän ja osallistumisen 
kehittämistä, mutta myös aiempien 
palveluiden ylläpitoa (esim. kattava 
kurssitarjonta ja Epilepsialehti). Myös 
riittävän rahoituksen turvaaminen ja 
varainhankinta ovat keskeisiä.

Epileptinen kohtaus on aivotoi-
minnan ohimenevä häiriö, joka johtuu 
hermosolujen poikkeavasta sähköises-
tä toiminnasta. Kuka tahansa voi saada 
yksittäisen epileptisen tajuttomuus-
kouristuskohtauksen runsaan valvo-
misen, stressin, alkoholin tai joidenkin 
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lääkeaineiden käytön seurauksena. 
Hoitoa vaativasta epilepsiasta sai-

rautena on kyse kun henkilöllä on taipu-
mus saada epileptisiä kohtauksia tois-
tuvasti ilman erityisiä altistavia tekijöitä. 
Epilepsiat muodostavat itse asiassa 
joukon neurologisia oireyhtymiä, joiden 
syyt, alkamisikä, hoito ja kohtausten 
ennuste vaihtelevat suuresti. 

Noin 1 % eli 56 000 suomalaista 
sairastaa epilepsiaa, lapsia heistä on 
noin 5000. Jatkuvaa epilepsialääkitystä 
tarvitsee 36 000 henkilöä ja vaikea-
hoitoista epilepsiaa sairastaa 9000 
henkilöä ja vaikeahoitoista epilepsiaa 
sairastaa noin 9000 suomalaista.

www.epilepsia.fi 

Suomen CP-liitto ry
Suomen CP-liitto toimii yhdenvertais-
ten mahdollisuuksien kehittämiseksi 
yhteiskunnassa CP-, MMC- ja hydro-
kefaliavammaisille tai muille lapsuudes-
taan neurologisista syistä liikuntavam-
maisille henkilöille ja heidän omaisilleen. 
Suomen CP-liiton perustavoite on 
vammaispolitiikassa yleisesti hyväksytty 
periaate: tasa-arvo ja täysi osallistumi-
nen yhteiskunnassa.

CP-oireyhtymä

CP-oireyhtymällä tarkoitetaan kehitty-
vissä aivoissa tapahtunutta kertavaurio-
ta liikettä säätelevillä alueilla poissulkien 
etenevät aivosairaudet. CP-vamma 
johtaa pysyvään liikkumisen, asennon 
ylläpitämisen ja toiminnan vaikeuksiin. 
CP-oireyhtymän ilmaantuvuus on noin 
2 ‰ eli Suomessa syntyy vuosittain 
noin 100−120 lasta.

Hydrokefalia

Hydrokefalia (HC) on aivojen nestekier-
ron häiriö. Pienillä lapsilla oireet ovat 
pään liikakasvu, pullottava aukile ja laa-
jat kallon saumat. Isoilla lapsilla oireet 
tulevat kohonneesta kallonsisäisestä 
paineesta. Tyypillisiä erityisvaikeuksia 
ovat hahmotuksen, tarkkaavaisuuden, 
hienomotoriikan ja motorisen ohjailun 
vaikeudet. 

Meningomyeloseele

Meningomyeloseele (MMC)  tarkoittaa 
selkäytimen tai joskus vain selkäydin-
kalvojen pullistumista selkänikamien 
kaarien välistä. MMC on liikuntavam-

ma, joka vaikuttaa motoriseen kehityk-
seen. Suomessa syntyy vuosittain noin 
20–25 lasta, joilla on selkäydinkohju eli 
MMC.

www.cp-liitto.fi 

Suomen MS-liitto ry
MS-liitto toimii multippeliskleroosia 
(MS) ja eteneviä harvinaisia neurolo-
gisia sairauksia sairastavien ja heidän 
läheistensä hyväksi. MS-liiton ytime-
nä on samankaltaisia kokemuksia ja 
tarpeita jakavien ihmisten verkostoitu-
minen ja vertaistuki. MS-liitto tarjoaa 
ammatillista ohjausta ja neuvontaa 
MS-tautiin ja harvinaisiin neurologisiin 
sairauksiin liittyvistä aiheista sekä tekee 
vaikuttamistyötä ja viestintää. Lisäksi 
MS-liiton palveluihin kuuluu kuntoutus- 
ja asumispalvelut.

Multippeliskleroosi

Multippeliskleroosia (MS) sairastaa noin 
7 000 suomalaista. MS-tautiin sairastu-
neen immuunipuolustus toimii virheel-
lisesti vaurioittaen hermoja aivoissa ja 
selkäytimessä. 

MS-taudin oireet ja eteneminen 
ovat erilaisia eri ihmisillä. MS voi edetä 
nopeasti ja aiheuttaa esimerkiksi liik-
kumista haittaavia oireita tai se voi olla 
jopa lähes oireeton. Tyypillisiä MS-tau-
din oireita ovat näköhäiriöt, lihasheikko-
us, tuntoaistin oireet ja uupumus.

Harvinaiset pikkuaivojen ja sel-
käytimen etenevät sairaudet

MS-liiton harvinaisia pikkuaivojen ja 
selkäytimen sairauksiin tai immuunivä-
litteisiin neuropatioihin lukeutuvia sai-
rauksia sairastaa yhteensä noin 2 000 
henkilöä.  MS-liittoon kuuluu kymmeniä 
neurologisia harvinais-diagnooseja. 
Harvinaisiksi määritellään sellaiset 
sairaudet, joiden esiintyvyys on alle 5 
sairastunutta / 10 000 asukasta. 

Vuonna 2014 MS-liitto käynnistää 
useita uusia hankkeita. Jäsenyhdistys-
ten toimintaa tuetaan mm. projekteilla. 
MS-liitolta ilmestyy helmikuussa uusi 
opas Työelämän taitekohdissa, jonka 
tarkoituksena on selkeyttää erilaisia 
vaihtoehtoja, joita sairastuneella on työ-
kyvyn heikentyessä sekä työssä ollessa 
että työtä hakiessa. Opas käsittelee 
sairaudesta kertomista, taloudellisia 
tukimuotoja ja esittelee ratkaisukeinoja 
yleisimpien oireiden kanssa pärjäämi-
seen työelämässä. 

www.ms-liitto.fi 

Tässä esiteltyjen ja Aivovammaliiton 
lisäksi Neurologisiin vammaisjärjestöihin 
kuuluvat seuraavat järjestöt: Aivoliitto ry, 
Lihastautiliitto ry, Muistiliitto ry,  Suomen 
Migreeniyhdistys ry, Suomen Narkolep-
siayhdistys ry, Suomen Parkinson-liitto 
ry ja Suomen Tourette-yhdistys ry. 

Kokosi Pia Warvas

✧ Aivoliitto ry (entinen Aivohalvaus- ja dysfasialiitto) on asiantuntijajärjestö, jon-
ka perustehtävänä on tukea aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja heidän 
omaistensa sekä dysfaattisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä arjessa 
selviytymistä.

✧ Lihastautiliitto ry on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tu-
kea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään 
elämään

✧ Muistiliitto ry on potilas- ja omaisjärjestö, jonka keskeisin tehtävä on dementia-
potilaiden ja heidän omaistensa elämänlaadun edistäminen

✧ Suomen Migreeniyhdistys ry toimii migreeniä ja muita päänsärkymuotoja po-
tevien samoin kuin heidän hoidostaan ja erityisongelmistaan kiinnostuneiden 
henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä.

✧ Suomen MG-ydistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä myasthenia gravis 
-sairautta potevien ja heitä hoitavien henkilöiden sekä yhteisöjen välillä, tehdä 
tunnetuksi sairautta ja sen aiheuttamia ongelmia sekä tukea MG-potilaita.

✧ Suomen Narkolepsiayhdistys ry on narkoleptikkojen perustama potilasyhdistys, 
jonka tarkoituksena on toimia narkolepsiaa potevien yhdyssiteenä. 

✧ Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjär-
jestö, joka edistää toiminnallaan Parkinsonin tautiin, dystoniaan, Huntingtonin 
tautiin ja muihin liikesairauksiin sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Liiton kai-
ken toiminnan tavoitteena on auttaa sairastuneita ja heidän omaisiaan elämään 
mahdollisimman täysipainoista elämää.

✧ Suomen Tourette-yhdistys toimii TS (Touretten syndrooma tai oireyhtymä) henki-
löiden, heidän sukulaistensa ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Lähde ja lisätietoja: www.nv.fi
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Neurologisen kuntoutuksen 
professuuri

Neurologisen kuntoutuksen professori 
Aarne Ylinen pitää tärkeänä positiivista 
suhtautumista kuntoutukseen. Kun-
toutus on mielenkiintoista, koska se on 
poikkitieteisyyttä ja moniammatillista. 
Sitä voidaan tarkastella samanaikaisesti 
sekä kokonaisuutena että osissa.

Kuntoutus on kuntouttajien ja kun-
toutujan yhteistyötä. Kuntouttajan rooli 
on olla rinnallakulkija ja luotsaaja. Työn 
lähtökohtana on yksilö, mutta kuntou-
tuksen toimenpiteet voivat kohdistua 
tarpeen mukaan myös yksilön ympä-
ristöön.

Kuntoutuksen monitieteisyys tarjoaa 
monia metodeja tehdä yksilöä auttavia 
toimenpiteitä. Läsnä ovat yhtä aikaa 
myös reduktionistinen ja holistinen 
mahdollisuus edetä kohti kuntoutujan 
tavoitetta. Yksilön tilaa ja sen ratkaisu-
mahdollisuuksia tulee siis tarkastella 
kokonaisuutena, mutta ajoittain on tär-
keää osata tarkastella myös kuntoutu-
mista sen eri osien kautta. Sosiaalinen, 
psyykkinen ja biologinen lähestyminen 
kulkevat rinnakkain. Siksi holismin ja 
reduktionismin välillä ei tarvitse olla vas-
takkainasettelua.

– Tieteellisyyden kannalta katsot-
tuna nyt vasta rakennellaan oikeita 
mittareita, joiden avulla tehdään kun-
toutuksessa oikeaa tiedettä. Liikaa vielä 
hukataan voimavaroja toimiin, joilla ei 
ole todettua näyttöä ja vaikuttavuutta, 
Ylinen totesi.

Kuntoutuksessa vaikuttamisen 

tasot liikkuvat molekulaariselta ta-
solta solu- ja yksilötason kautta aina 
yhteisöön asti. Näin ajatellen kuntou-
tus tarjoaa laajan ja mielenkiintoisen 
työkentän. Kehittämisnäkyinä lääki-
tyksen ja kuntoutuksen yhdistäminen 
ja esimerkiksi hermokasvutekijät ovat 
merkittäviä asioita. Lisäksi kuntoutus-
työn ammattilaisuuteen perustuvien 
koordinointikeskuksien aikaan saami-
nen ovat tulevaisuutta. Niissä kehite-
tään ja tarjotaan kuntoutusohjausta ja 

luotsausta terveydenhuollolle. Myös 
case managementia tulee tutkia. 

Kuntoutus tulee taloudellisen 
panostuksen häntäpäässä. Työllistymi-
seen ja työhön palaamiseen tähtäävä 
kuntoutus on merkityksellistä yhteis-
kunnallisesti, koska satsaukset siihen 
enemmän tuottavat kuin kuluttavat.

 Teksti ja kuva: Sirkku Lindstam

Neurologian ja vammais- 
tutkimuksen professuurit 
Helsingin yliopisto järjesti joulukuussa uusien professorien juhlaluentotilai-
suuden. Esiintyjinä olivat muun muassa neurologisen kuntoutuksen profes-
sori Aarne ylinen ja vammaistutkimuksen professori Simo Vehmas. 

Uudet professorit Pentti Tienari, Aarne yinen ja Hannu Koponen.
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Vammaistutkimuksen  
professuuri 

Vammaistutkimuksen professori Simo 
Vehmas muistutti, että vammaisilla ih-
misillä on oikeus elämään, asumiseen, 
itsemääräämiseen ja liikkumiseen.  
-Näin ei aina ole ollut, eikä valitettavasi 
aina ole vieläkään. 

Vehmas toteaa, että sokea ei näe, 
kuuro ei kuule, eikä jalaton kävele.

– Nämä ovat itsestäänselvyyksiä, 
jotka kaikki ymmärtävät, mutta vam-
ma ei aina näy päälle päin. Kulttuuri ja 
sosiaalinen ympäristö, eli ulkopuolinen 
maailma, määrittelevät, mikä on ”tervet-
tä” ja mikä ”viallista”.  

1800-luvulla vammaiset eriytettiin 
omaksi ihmisryhmäkseen. Vammaiset 
ihmiset eivät saaneet tiettynä ajanjakso-

na tehdä töitä. Tämän vuoksi he jäivät 
muiden armoille. Vammat selitettiin asi-
oiksi, jotka oli kuntoutettava ”normaa-
liksi” kuntoutuslaitoksissa. Tämä poisti 
itsemääräämisoikeuden ja mahdollisuu-
den sosiaaliseen osallistumiseen. 

Edelleen ongelmana on, että 
vammaisten ääntä ei aina kuulla. Jos 
pelikenttä ei sovi, muokataan pelaajaa, 
eikä pelikenttää. Esimerkiksi uusien 
rakennusmääräysten mukaan vain 1 - 
2  -kerrosten on oltava kerrostaloissa 
esteettömiä. Eivätkö vammaiset ihmiset 
siis tarvitse näköalaa? 

– Ihanne olisi, ettei ”poikkeavuutta” 
edes määriteltäisi, vaan kaikki olisivat 
aidosti tasa-arvoisia. Silloin ei vammais-
tutkimusta tarvittaisi omana tieteenala-
naan. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas Simo Vehmas

Aivoituksen 4/2013 mielenkiintoisim-
man jutun tittelin jakavat Risto Savo-
laisen haastattelu ”Apuna ja tukena 
kohtalontovereille”, omaishoitaja Lilja 
Vesikon haastattelu ”Kotoa kuntoutus-
ta ja rakkautta” sekä eräretkestä ker-
tonut ”Hyvää yötä taivasalta”. Toiseksi 
mielenkiintoisimpana juttuna pidettiin 
toimintaterapeutti Kari Löytösen 
haastattelua ”Eväitä elämänhallintaan”. 
Lähes jokainen lehden juttu sai ainakin 
yhden äänen! 

Vakiopalstoista eniten kiitosta saivat 

Yhdistykset toimivat, Pääkirjoitus, Tera-
piatarinoita ja Lukutoukka. 

Vastaajista 86 % koki, että lehden 
teema, Koti, nousi sopivasti esille. Luki-
jaraatiin vastanneiden kesken arvottiin 
taskulamppuavaimenperä. Tällä kertaa 
onnettaren suosikki oli Jari Soikkeli.

Tule sinäkin vastaamaan lukija-
raatiin! Voit vastata nimettömänä tai 
jättää yhteystietosi, jolloin olet mukana 
palkkion arvonnassa. Linkki tutkimuk-
seen avautuu www.aivovammaliitto.
fi-sivustolle tämän lehden ilmestymisen 
jälkeen. 

Lukijaraadin sananen

www.aivovammal i i t to. f i

aivoitusasiaa aivovammasta

4/2013

Omaishoitajan arkea kotona  s. 8

Ruotsinkielistä ryhmätoimintaa s. 24

Toiminta- 
terapiaa  
kotioloissa s. 12
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 Kone osaa jo nyt kaikenlaista, mutta 
mitä tuota elotonta apulaista ei voi tai 
kannata pistää tekemään? Minkälaisia 
inhimillisiä taitoja tulevaisuuden työelä-
mässä tarvitaan?

Teollistumisen alussa 1800-luvulla 
alkoi automatisoitua käsityö: kan-
gaspuiden kolke ja alasimen pauke 
siirtyivät tehdassaleihin, ja ihmiskädet 
pääsivät vähemmällä. Tilalle tuli muuta: 
tarvittiin ihmissilmien ja -mielen her-
keämätöntä valppautta havaitsemaan 
koneen tekemät virheet.

Viime vuosisadan lopulta lähtien 
tiedon käsittelyä alettiin siirtää rytinällä 
digitaaliseksi. Monimutkaistakin tieto- ja 
palvelualan työtä pystytään nyt pilk-
komaan pieniin vaiheisiin, jotka kone 
kykenee suorittamaan ihmisen puoles-
ta. Kone seuloo tietoa informaatiomas-
sasta, muistaa asioita puolestamme, 
hoitaa kaupan kassaa, ajaa yksin 
autoa, kirjoittaa ihan kelvollisia urheilu-
uutisia ja tulostaa moottoreita.

Talouselämä-lehti (2014/4) listasi 20 
vuoden lupaavinta start up –yritystä. 
Niissä kehitetään mitä jännittävämpiä 
sähköisiä tuotteita ja palveluja. Bitbar 
kehittää puhelinsovellusten kehittäjille 
testaustyökalua (mitä virkaa on testaajil-
la?). PulseOnessa valmistellaan sykemit-
tariranneketta, joka mittaa veren liikettä 
suonissa (korvaako fysioterapeutin? 

sairaanhoitajan?). P25 Median kehittä-
män palvelun avulla mediatalot voivat 
ulkoistaa valokuvaustehtäviä tavallisille 
ihmisille (mitä jää valokuvaajille?).      

Lähes puolet tämänhetkisistä 
ammateista on vaarassa kadota 
tulevina vuosikymmeninä. Economist-
lehden mukaan jäljelle jäävät huippu-
asiantuntijoiden työt ja palveluamma-
teista erikoistuneet hyvinvointipalvelut. 
Tällaisia voivat olla golf-opettajan, 
työyhteisökouluttajan, joogaohjaajan ja 
henkilökohtaisen valmentajan hommat. 
Näissä töissä on osattava olla uskotta-
vasti empaattinen, kuunteleva ja vuoro-
puheleva, ja sitä kone ei taida. Luovuus 
ja käsitteellinen ajattelu ovat puolestaan 
asioita, joita huippuasiantuntijuus ja uu-
den kehittäminen vaativat. Nämä taidot 
ovat vain ihmisen hallussa.

Muista töistä käymme jo kisaa 
koneen kanssa: tekevätkö ihmiset vai 
koneet homman halvemmalla, kumpi 
on tuottavampi?

Työllisyyspalveluiden kehittäjänä mi-
nulla on pää pyörällä. Kuinka monelle 
on työtä tulevaisuudessa? Tarvitaanko 
mitään työllisyyspalveluita – ehkä jokin 
mobiilisovellus hoitelee tätä minunkin 
pestiäni?

Ihmisellä on omat vahvuutensa: 
aivomme ja ympäristö synkronoituvat 

yhteen näppärästi. Ehkä evoluution 
kasvattama ihmisen sopeutumiskyky 
osoittautuu loppujen lopuksi työelä-
mässä tuottavammaksi kuin koneen 
yksitotinen tapa toimia.

Minna Tarvainen

Minustakin tulee  
isona mobiilisovellus

Kehitämme Vammaisten lasten ja 
nuorten tukisäätiön Ratko-projektissa 
ratkaisukeskeistä työyhteisövalmen-
nusmallia. Malli edistää

 z työnhakijan ja työtehtävien  
hyvää kohtaamista

 z monimuotoisen työyhteisön 
kehittämistä

 z vammaisten ja osatyökykyisten 
työllistymistä ja työssä pysymistä.

Ratko. Löydä 
vammaisten ja 
osatyökykyisten 
osaaminen!
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Terapiatarinoita

Puhekyvyn vaikeus 
synnytti kirjoittajan

Kun putoaa, kaatuu tai jollakin muulla 
tavalla saa tällin päähänsä saa aina 
myös aivovamman. Vamman vaikeus-
aste määrittyy sen voiman mukaan millä 
tälli on saatu, täten isku on aina vakava 
asia, onhan kysymys ihmisen päästä.

Minä sain aivovamman palatessani 
moottoripyörällä rypsipellolta, kaunii-
na kesäpäivänä lauantai-iltapäivänä 
1983. Ajoin nokkakolarin naapurin 
kesävieraiden auton kanssa. Kuolema 
oli hiuskarva päässä, mutta jotain jäi 
tekemättä, niin kuin naapurini osuvasti 
totesi. Seuraukset vammasta olivat 
dramaattiset: EN PYSTYNYT KÄVELE-
MÄÄN, KAIKEN KAHTENA NÄKEMI-
NEN JA PUHUMISEN VAIKEUS. Nämä 
keskeisesti kaikkeen toimintaa vaikutta-
vat tekijät mullistivat, ja mullistavat  yhä 
yli 30-vuoden jälkeen koko elämäni. 
Hermostun vieläkin puheeni epäselvyy-
teen ja ääni korottuu. Kommunikaation 
ollessa ymmärtämätöntä kuulijan alati 
toistuva kysymys onkin, MITÄ?

Lääkärin mukaan kaikki sanat (jopa 
vieraskieliset) ääntyvät oikein. Vamman 
ollessa keskushermostossa, hyytymät 
joita isku suoraan aivoihin on muodos-
tanut ovat juuri niiden hermoratojen 
kohdalla jotka vaikuttavat näköön, liik-
kumiseen ja puhekykyyn. Harjoitusta, 
yksinkertaisesti vain yrittämällä muo-
dostaa sanoja mahdollisimman paljon, 
oli lääkärin ohje.

Kommunikaation selventämisek-
si kokeilimme monia apuvälineitä. 
Päädyimme vanhanmalliseen kirjoi-
tuskoneeseen. Sen näppäimet ovat 
kohdistuksen helpottamiseksi sopivan 
kaukana toisistaan ja näppäimissä oli 
jonkin verran vastusta, mikä mahdollisti 
molempien käsien käytön samanai-

kaisesti. Näkemistäni kaksoiskuvista 
johtuen  koneen ääressä työskentely oli 
kyllä hidasta ja monivaiheista. Hyvänä 
puolena, työskentely pakotti silmiä ja 
sormia toimimaan yhdessä oikein. 

Vuosien ja vuosikymmenien sitkeän 
harjoittelun tuloksena voi mainita, että 
tästä aivovammasta johtuneet haitat 
ovat selvästi vähentyneet. Kehitys on 
vain ollut tuskastuttavan hidasta, osan 
tästä kehityksestä mennessä tottumuk-
sen ja koneen paremman hallinnan piik-
kiin. Tämän pitkän konekirjoitusjakson 
aikana olen kokemusperäisesti tuntenut 
samoin kuin kirjailija Hannu Salama joka 
on todennut kirjailijan työn vaativan 90% 
vahvoja perslihaksia ja 10% luovuutta.

Kuntoutuksen aikana olen aikaan-
saanut suuren määrän tarinoita. Koska 
asun palvelutalossa kumpuaa tarinoi-
den aiheet tämän talon ja lähiympäris-
tön ihmisten tapahtumista. Tarinat on 
koottu kansien väliin ja niistä julkaistu 
kolme kirjaa. Olen sitä mieltä, että 
sanojen merkitys pitkän iän saavutta-
miseksi ja varsinkin muistisairauksien 
ennalta ehkäisemiseksi on suuri. Paitsi 
että vammani kautta olen varsin hyvä 
kahdensormen konekirjoittaja, voin 
vain toivoa että hermoradoissani olevat 
hyytymät joskus hälvenisivät.

18.1.2014 Martti Isola
terapiatarinat.blogspot.com
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– Nyt meillä on valmiina 15 kappa-
letta. Valitsen vain biisejä, joiden sisältö 
on merkityksellinen, Harri kertoo.

 Harri ja Pirjo sanovat, että he ovat 
päättäneet edetä rauhallisesti, eivätkä 
lisää ohjelmistoonsa kappaleita liian 
tiheään tahtiin.

– Haluamme, että esityksemme 
ovat hiottuja, joten emme kiirehdi 
repertuaarin laajentamisessa.

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

– Saan soittamisesta ja laulamises-
ta elämäniloa, voimaa ja jaksamista. 
Musisoidessani en tunne normaalisti 
voimakasta väsymystäni lainkaan.

Rauhallisesti eteenpäin

Harrin ja Pirjon duo syntyi yhdistyksen 
Musakerhossa. Ensiesiintyminen oli 
Salon toimintaryhmän tilaisuudessa.

– Kukaan ei etukäteen uskonut, että 
esiintymisestämme tulisi yhtään mitään. 
Esityksemme jälkeen moni totesi, että 
”ei voi olla totta, olivatpa he hyviä”, Pirjo 
muistelee ja kertoo, että esiintymis-
pyyntöjäkin tilaisuudessa esitettiin.

Harri on tehnyt trubaduurikeikkoja 
jo aiemmin ja Pirjo on esiintynyt Musa- 
kerhon riveissä, joten kokemattomista 
esiintyjistä ei ollut kuitenkaan kyse.

Kitaristi-laulaja Harri Björklundin 
ja huilisti Pirjo Peltokankaan duo 
aloittaa harjoituksensa Uralin pihlajalla. 
Seuraavaksi ilmoille kajahtaa Hectorin 
Mandoliinimies. Sen jälkeen vietetään 
Ilta skanssissa. Harjoitustilan liepeille 
alkaa kertyä yleisöä. Joku polkee jalalla 
tahtia, toinen hymisee mukana ”Hei 
ystävä pyyhi kyyneleet, aivan turhaan 
niitä teet…”

Harri Björklund sai erittäin vakavan 
aivovamman 6-vuotiaana törmäykses-
sä, jossa hengenlähtö oli lähellä. Paket-
tiauto töytäisi sivulta päin, jolloin Harri 
lensi päälleen asvalttiin. Tajuttomuutta 
kesti 2,5 viikkoa.

– Sairaalan ”hoitotädit” kertoivat, 
että kun aloin toipua, ensimmäiset 
sanani tulivat puheen sijasta laulaen. 
Ilmeisesti minulla oli nuotti veressä pu-
humista vahvemmin, Harri hymyilee.

Hän kertoo, että on aina pitänyt lau-
lamisesta ja omaksi ilokseen laulellut.

– Aiemmin en kuitenkaan soittanut 
muuta kuin suutani. En vieläkään osaa 
soittaa kitaraa, mutta rämpytellyt sitä 
olen noin 22 vuotta. 

 Harri kokee musiikkiharrastuksen 
voimaannuttavaksi.

Soitellen ja laulellen

VOIMAA MUSIIKISTA

Kitara, huilu, mies, nai-
nen, mikrofoni ja ääni. 
Varsinais-Suomen Aivo-
vammayhdistyksen Harri 
Björklund ja Pirjo Pelto-
kangas ovat esiintyneet 
soittaen ja laulaen vuo-
den verran. Harri soittaa 
kitaraa ja laulaa Pirjon 
toimiessa huilistina.

Tilaa duo esiintymään tilaisuuteesi:  
YHTEYDENOTOT  
HARRI BJÖRKLUND
Puh. 050 597 7478
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Aivovammaliiton kokemuskouluttaja on aivovamman 
saanut henkilö, joka osallistuu omalla kokemustiedollaan 
tulevien lääketieteen ja sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattilaisten opetukseen. Tavallisimmin kokemus-
kouluttaja pitää luentoja ja alustuksia, mutta voi toimia 
myös esimerkiksi opetuspotilaana tai haastateltavana 
eri jaksoihin liittyvissä töissä ja harjoituksissa. Joissakin 
oppilaitoksissa on toteutettu kokemuskouluttajien avulla 
kokonaisia teemapäiviä esimerkiksi osana valinnaisia 
opintoja. 

Kokemuskouluttajakoulutus sisältää esiintymistai-
don opetusta ja harjoittelua. Kurssilaiset opiskelevat 
kertomaan elämästään vammautuneena jäsennellysti 
ja tiedottavasti. Kurssiin sisältyy kaksi pakollista ennak-
kotehtävää. Nelipäiväinen kurssi on rytmitetty niin, että 
levolle jää aikaa.

Kurssin osallistumismaksu on 20 €. Ota yhteyttä omaan 
aivovammayhdistykseesi, jotta yhdistys maksaisi tämän 
maksun. Aivovammaliitto korvaa matkakulut halvimman 
vaihtoehdon mukaisesti.

Oletko mielestäsi esiintymistaitoinen ja seuraavat kriteerit 
omaava:
✦ vammautumisesta on vähintään kolme vuotta 
✦ olet sinut vammasi kanssa, vamma on vain osa elä-

mää 
✦ olet halukas sitoutumaan toimiaksesi aktiivisesti ja 

pitkäjännitteisesti kokemuskouluttajana 
✦ tunnet Aivovammaliiton ja oman aivovammayhdistyk-

sesi toimintaa tarpeeksi pystyäksesi antamaan oikeaa 
ja ajankohtaista tietoa liitosta ja omasta yhdistyksestäsi 

Jos olet mielestäsi sopiva kokemuskouluttajaksi, kirjoita 
vapaamuotoinen hakemus.  Siitä tulee ilmetä henkilö- ja 
yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus vammautumisesta ja 
perustelut, miksi haluat kokemuskouluttajaksi. 

Pyydä lisäksi joltakin kuntoutukseesi osallistuneelta 
taholta suosituskirje, joka vastaa ainakin osaan kysy-
myksistä 
✦ vamman ja vammautumisen hyväksyminen 
✦ valmius esiintymiseen ja esillä olemiseen, avoin asen-

ne
✦ halukkuus toimintaan sitoutumiseen pitkäjännitteisesti 
✦ kyky selviytyä myös kokemuskouluttajan perusteh-

tävistä eli esimerkiksi itsensä keikoille tarjoaminen ja 
keikkojen hoitaminen luotettavasti 

Annukka Helander
Aivovammaliitto
Kumpulantie 1 A
00520 Helsinki
tai annukka.helander@aivovammaliitto.fi

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja valituille 
ilmoitetaan tarkemmin. Aivovammaliitolla on liki 30 koke-
muskouluttajaa. Erityisesti tarvitsemme kokemuskoulut-
tajia lisää Etelä-Suomeen, Etelä-Savoon, Itä-Suomeen 
sekä Rovaniemen, Kotkan ja Vaasan seudulle. 

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 30.4.2014.

Kurssin vastaavana kouluttajana toimii SHO, KM  
Marjatta Pihlajamaa. Aivovammaliitosta kurssilla on mu-
kana järjestösuunnittelija Annukka Helander.

Lisätietoja:
marjatta.pihlajamaa@iki.fi tai 050 540 8112.
annukka.helander@aivovammaliitto.fi tai 050 550 0541
www.kokemuskoulutus.fi

Sinustako kokemuskouluttaja?
Aivovammaliitto järjestää neljännen kokemuskouluttajakurssin. Kurssi toteutetaan 

15.-18.9.2014 Torpan kurssikeskuksessa ylöjärvellä, Tampereen lähellä.

Aivovammaliiton kokemuskouluttajat vuosikurssilta 2012.
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– Turussa on kehitetty aivovammakes-
kushanketta vuodesta 2007. Johto-
ajatuksena on ollut saada aivovam-
mat omaksi hoitoprosessikseen. Nyt 
organisaatiouudistuksen myötä tämä 
on toteutunut, kertoo aivovammojen 
vastuualueen johtaja, dosentti Olli 
Tenovuo.

Tenovuo kuvailee, että näin var-
haisessa vaiheessa hoitoketjuissa on 
vielä hiomistakin. Mahdollisimman pian 
pyritään siihen, ettei sairaanhoitopiirin 
alueella tulisi lainkaan väliinputoajia, 
vaan koko hoitoketju aina diagnostii-
kasta kuntoutukseen ja jatkoseuran-
taan sujuisi katkoksitta. 

Aivovammapoliklinikalla työskente-
lee Tenovuon lisäksi erikoistuva lääkäri 
ja sairaanhoitaja. Moniammatilliseen 
työryhmään kuuluvat lisäksi kuntou-
tusohjaaja, fysio-, toiminta- ja puhete-

rapeutit sekä sosiaalityöntekijä. Omaa 
neuropsykologia ei työryhmään resurs-
sipulan vuoksi osallistu, mutta jokainen 
neuropsykologista arviointia tai kuntou-
tusta tarvitseva sellaiseen pääsee. 

Tenovuo kiertää aivovammapotilai-
den luona jo vuodeosastolla. Akuutti-
vaiheen jälkeen potilaat siirretään tar-
peen mukaan aluesairaaloihin tai Turun 
kaupunginsairaalaan jatkohoitoihin. 
Viimeistään tässä vaiheessa arvioidaan, 
milloin olisi oikea aika tulla aivovamma-
poliklinikalle. 

– Ensimmäinen arvio on yleensä 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
kotiutumisesta. He, jotka eivät jää sai-
raalaan, vaan kotiutetaan ensiavusta, 
saavat kontrolliajan huomattavasti tätä 
nopeammin. Joillekin jatkoseurannaksi 
riittää puhelinkontakti. 

Monipuolista tutkimusta 

Turun aivovammapoliklinikalla tutkimus-
työ on merkittävässä roolissa.

– Tällä hetkellä meillä on 12 väitös-
kirjantekijää eri puolilta maata. Lisäksi 
olemme mukana kolmessa isossa 
kansainvälisessä tutkimuksessa. 

Tutkimuksissa panostetaan muun 
muassa aivovammadiagnostiikan ja 
kuvantamismenetelmien kehittämi-
seen. EU:n laajuisessa tutkimuksessa 

kehitetään aivovammojen diagnostiik-
kaan työkalua, jonka avulla yhdistetään 
kaikki potilaasta käytettävissä olevat 
tiedot aina vammaa edeltävästä ajasta 
alkaen.

– Näin saamme tarkan kuvan siitä, 
minkä tyyppinen vamma on, mikä on 
ennuste ja millainen hoitoketju olisi 
paras mahdollinen. Myös verestä 
tutkittavien merkkiaineiden kehitys on 
käynnissä. Uudet merkkiaineet ovat 
jo hakemassa paikkaansa ja tulossa 
markkinoille, mutta on vielä epäselvää, 
mikä niiden rooli tulee tulevaisuudessa 
olemaan. 

Tenovuo kiittelee, että Suomessa 
aivovammojen diagnosointi ja hoito 
alkaa olla hyvällä mallilla.

– Suomessa on herätty asiaan vii-
meisen kymmenen vuoden aikana, kun 
aivovammapoliklinikat on vihdoin pe-
rustettu yliopistosairaaloiden yhteyteen. 
Suomessa tilanne on jo kohtalaisen 
hyvä kansainvälisessäkin vertailussa, 
joskaan hoitoketjut eivät vielä toimi 
kaikkialla täysin ongelmattomasti.

Sairaanhoitajan  
monipuolinen rooli 

Aivovammapoliklinikan sairaanhoitaja 
kiertää kaikilla neurotoimialueilla, joten 
hoitaja vaihtuu muutaman kuukauden 
välein. Vuoden 2013 loppuun saakka 
tehtävässä toimi Terjo Huuhtanen.

– Työskentelen aivovammapolilla 
neljä päivää viikossa. Jos toiminta 
laajenee, neljäkin päivää voi olla liian 
vähän, sillä työtä on paljon. 

Huuhtasen päivä kuluu moninaisis-
sa tehtävissä. Toimenkuvaan kuuluu 
paperitöitä aina lausunnoista Kelalle ja 
oikeuteen sekä kuntoutussuunnitelmien 
tarkistamiseen, mutta myös runsaasti 
potilaiden kuuntelua ja ohjaamista. 

– Erityisen tärkeää on, että potilasta 
kuunnellaan, eikä häntä jätetä muuttu-
neessa elämäntilanteessa yksin. Kerron 
vertaistuesta, annan esitteitä ja mate-
riaalia. Kun potilaan sopeutuminen on 

Organisaatiouudistus toi Turkuun 
aivovammapoliklinikan 
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tehtiin 
vuosi sitten organisaatiomuutos, jolloin neurolo-
gian toimialueeseen luotiin aivovammojen hoi-
dolle ja kuntoutukselle oma vastuualueensa.  
Vastuualueen johdossa toimii dosentti Olli Tenovuo. 

Mitä kuuluu, aivovammapoliklinikat?

Olli Tenovuo on tyytyväinen, että jokaisen 
yliopistosairaalan yhteyteen on perustettu 
aivovammapoliklinikka.
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Terjo Huuhtanen toteaa, että aivovam-
mapoliklinikan tarpeellisuus tulee ilmi 
päivittäin. 

TyKSin aivovamma- 
poliklinikalle tulevien
–  keski-ikä on 49 vuotta
–  suurin yksittäinen ryhmä ovat  

18 – 29–vuotiaat
– kasvava ryhmä ovat yli 60–vuotiaat
– 32 % on vammautunut kaatuessa
– 18 % liikenneonnettomuuksissa
– 14 % putoamistapaturmissa
– 13 % pyöräillessä 
– 9 % väkivallan seurauksena ja
– 9 % portaista pudotessa. 
– urheilutapaturmista yleisimpiä ovat 

ratsastusonnettomuudet, joihin si-
sältyy sekä selästä putoamisia että 
hevosen potkaisuja. 

– aivovammapoliklinikalla on noin 
1 200 käyntiä vuodessa, joista osa 
on puhelinkontakteja. 

Kuopion yliopistollisen sairaalan aivo-
vammapoliklinikkaprosessin mallinta-
minen valmistui 2012, jonka jälkeen 
kokonaisuus auditoitiin.

– Suurin muutos oli se, että lievän 
aivovamman saaneet hoitaa ensisi-
jaisesti neurologi, eikä kirurgi, kertoo 
neurologian poliklinikan osastonylilää-
käri Päivi Hartikainen.

Kuopion alueella aivovammapoli- 
klinikalla hoidetaan useimmiten jääti- 
köllä liukastuneita, pyörällä kaatuneita 
tai ratsastusonnettomuuksiin joutunei-
ta. 

– Pyöräilyonnettomuuksien piikki on 
syksyllä, jolloin tulee liukasta äkkiarvaa-
matta. Työmatkapyöräilijät käyttävät 
kiitettävästi kypärää, mutta lapset - 
erityisesti yläasteikäiset - pitävät sitä 
nolona kapistuksena, kertoo neuro-
logian vuodeosaston apulaisylilääkäri 
Jaana Autere. 

– Myös alkoholin osuus korostuu 
joko niin, että vammautunut on itse 
ollut humalassa tai sitten humalai-
nen on tavalla tai toisella aiheuttanut 
vamman toiselle ihmiselle, Hartikainen 
selvittää. 

Nuorilla miehillä korostuvat mootto-
riurheilutapaturmat. Sen sijaan talviur-
heilukaupunki Kuopiossa lasketteluun 

KYSin ensimmäinen vuosi  
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa alettiin 
aivovammapoliklinikkatoimintaa käynnistellä 
vuonna 2009 äkillisten aivovaurioiden kuntou-
tukseen liittyvän Konsensus 2008 –tilaisuuden 
innoittamana. Täydellä teholla on toimittu syk-
systä 2012 alkaen.  

vielä kesken, on ensiarvoisen tärkeää 
kertoa aivovammoista ja kuntoutumi-
sesta monipuolisesti. 

Huuhtanen kehuu, että työ on mie-
lenkiintoista ja mukaansatempaavaa.

– Paljon täytyy tietää, mutta on 
myös hyväksyttävä, että kaikkeen ei 
osaa vastata. Onneksi moniammatillis-
ta työryhmää voi tarvittaessa konsultoi-
da. Aivovammat ovat niin oma maa-
ilmansa, ettei yksi ihminen voi osata 
kaikkea – eikä tarvitsekaan. Työssäni 
huomaan päivittäin, että aivovamma-
poliklinikalle on olemassa iso tarve. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Neurologian vuodeosaston ylilääkäri Jaana Autere, neurologian poliklinikan ylilääkäri Päivi 
Hartikainen ja kuntoutusohjaaja Minna Kasanen hoitavat KySissä aivovammapotilaita. 
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tai muihin talvilajeihin liittyvät tapatur-
mat ovat vähäisiä. 

Kolmannes  
aivovammapolille 

Ensiavussa hoidetaan vuosittain noin 
800 aivovammapotilasta. Heistä viime 
vuonna aivovammapoliklinikalle siirtyi 
350 asiakasta. Valtaosa lievän aivo-
vamman saaneista kuntoutuu työky-
kyisiksi.

Niille lievän aivovamman saaneille, 
jotka kotiutuvat viimeistään yhden  
yön tarkkailun jälkeen ja joilla ei tieto- 
konekerroskuvauksessa näkynyt  
aivovammaan viittaavia löydöksiä, 
tehdään tarvittaessa kiireellisenä pään 
magneettikuvaus. Se on ensisijainen 
tutkimus nuorilla aivojen säderasituk-
sen välttämiseksi. 

– Jos magneettikuvauksen Käypä 
hoito –suosituksen kriteerit, eli yli tunnin 
mittainen muistiaukko tai viiden minuu-
tin kestoinen tajuttomuus, täyttyvät, 
järjestetään viimeistään viikon sisällä 
magneettikuvaus. Tutkimukset eivät 
ole turhia, sillä aivovammalöydöksiä 
on usein, vaikka CT olisikin näyttänyt 
normaalilta, Autere selvittää.

Autere kertoo, että kiistely vakuu-
tusyhtiöiden kanssa on vähentynyt 
selvästi, kun on panostettu alkuvaiheen 
tutkimuksiin ja tuotettu kiistatonta 
dataa. Myös potilaat ovat tyytyväisiä 
tilanteeseen. 

Kuntoutusohjausta 

Sairaanhoitaja Minna Kasanen 
työskentelee aivovammapoliklinikan 
kuntoutusohjaajana. 

– Haastattelen asiakkaat ja arvioin 
heidän toimintakykyään ja kuntoutus-
tarvettaan.

Kuntoutusohjaaja tapaa suuren 
osan poliklinikan asiakkaista, ja erittäin 
lievän vamman saaneidenkin tilanne 
kartoitetaan tarvittaessa puhelimitse.

– Kontrolliaika vaihtelee vamman 

vaikeusasteen mukaan, mutta suurim-
malla osalla se on viimeistään kuukau-
den, parin päästä vammautumisesta. 
Tietysti monivammapotilaiden osalta 
tilanne on toinen, sillä he saattavat 
olla pitkään osastolla ja sen jälkeen 
kuntoutuksessa ennen kuin he tulevat 
aivovammapoliklinikalle.  

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Neurologian erikoislääkäri Juha Onatsu vastaanottohuoneessaan. 

AIVOVAMMAPOLIKLINIKAT

Varsinais-Suomalaistan virkistysviikonloppu 

Sinappi on Turun Kakskerran saarella sijaitseva leirikeskus 
meren rannalla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vam-
maistyö ja V-S Avyn aktiivit järjestivät siellä jo toisen vertais-
tukeen painottuvan yhteisleirin. Sinapissa on mahdollisuus 
saunoa, uida, askarrella, kalastaa (luvalla), grillata, lenkkeillä, 
levätä ja  osallistua peleihin joko yksin tai yhdessä. Osallis-
tujien turvallisuusasiat pyritään ottamaan huomioon täällä 
mahdollisimman hyvin ja myös avustajia löytyy tarvittaessa. 

Keväällä 2013 järjestetylle ensimmäiselle leirille osallistui 
yhteensä yli 40 henkilöä. Samalla varattiin leirivuoro myös 
syksyksi. Toisen leirin järjestäminen oli jo vähän helpompaa, 
kun oli jo yksi leiriviikonloppu takana. Tällä kertaa mukana 
olikin jo yli 50 henkilöä. Viime vuoden lopulla leirin vetäjät ko-
koontuivat tutkimaan palautteita ja niiden avulla kehittämään 
seuraavaa leiriä vielä entistäkin vetovoimaisemmaksi. 

Terveisin Marita

V-S Avyn liikuntaryhmät luontoretkellä 

Minulla ja ystävälläni oli mahdollisuus osallistua V-S Avyn 
liikuntaryhmän mukana Silmun luontopolulle Naantalissa. 
Luontopolku kulki mäntyisessä metsämaastossa. Maasto oli 
vaihtelevaa ja korkeuserojakin löytyi, joten täältä edullisesti 
ostamani kävelysauvat olivat tarpeen.  Polun monimuotoi-
suutta lisäsivät pienet suot ja lammet. Matkalla oli joitakin 
pitkospuita, jotka ylittävät kosteat maastot. Vaelluskengät 
olivat hyvä valinta tännekin. Luontopolun pituus oli 4.3 km. 
Loppupuolella oli laavu, jossa grillattiin makkaraa ja syötiin 
eväitä. Osa valitsi laavulle lyhyemmän reitin. 

Koska toinen vetäjistä oli yllättäen sairastunut, sovimme, 
että minä kuljen viimeisenä, ettei kukaan eksy. Laavulle tulta-
essa huomattiin että osa lyhyemmän reitin valinneista oli vielä 
matkalla, mutta lopulta kaikki löytyivät. Osa ei jaksanut ihan 
perille asti. Mutta tuntui hienolta nähdä miten mukavasti poruk-
ka kuitenkin jaksoi vaikeakulkuisessa maastossa, eikä kukaan 
kaatunut, vaikka pitkospuut olivat välillä tosi liukkaita. Maisema 
oli kaunista, vähän syksyn ja ruskan värejä oli jo näkyvissä. 
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Vakuutusjärjestelmään kuuluu kymme-
niä lakisääteisiä ja yksityisiin vakuu-
tuksiin perustuvia etuuksia eläkkeistä 
ja työttömyysturvasta tapaturma-, 
vamma- ja lääkekorvauksiin. Niitä kos-
kevia hakemuksia käsitellään vuosittain 
satoja tuhansia. Antilan mukaan koke-
nut käsittelijä voi ratkaista hakemuksen 
kohtalon etenkin silloin, kun etuuden 
myöntäminen on selvää. Monissa tapa-
uksissa tarvitaan kuitenkin laajempaa 
asiantuntemusta. 

Keskustelussa ihmetellään usein, 
miten potilasta tapaamaton asiantun-
tijalääkäri voi tehdä päätöksen vastoin 
hoitavan lääkärin suositusta. Vakuu-
tuslääkäri ei kuitenkaan päätä asiasta, 
vaan kyse on käsittelijän, asiantuntija-
lääkärin ja juristin yhteistyöstä, jossa 
lopullinen vastuu on käsittelijällä. 

Työkyvytön, mutta mihin?

Työkyvyttömyyseläkkeiden myön-
töperusteet ovat pitkään olleet yksi 
kritiikin kohteista. Vuonna 2012 näitä 
eläkehakemuksia tehtiin työeläkepuo-
lelle noin 24 000 ja Kelalle yli 19 000. 
Ensin mainituista hyväksyttiin 75 % ja 
jälkimmäisistä 64 %. Eläke ratkaistaan 
hakijan toimintakyvyn, ei diagnoosin 
mukaan. 

Päätöksiä tehtäessä ongelma on 

tiedon riittävyys. Hakemuksen liitteenä 
voi olla hoitavan lääkärin lausunto, jo-
hon on vain rastitettu diagnooseja ja ’ei 
työkykyinen’ -kohta. Tämä ei riitä, sillä 
päätöksen pohjaksi tarvitaan tilanneku-
vausta. Siihen kuuluu tieto, koskeeko 
työkyvyttömyys vain nykyistä tehtävää 
vai muitakin töitä. 

Osa puutteista johtuu siitä, ettei hoi-
tava lääkäri välttämättä tiedä sosiaali-
vakuutuksesta sen enempää kuin kuka 
tahansa kansalainen. Lääkärikoulutuk-
sessakin asiaa käsitellään vain vähän. 
Lääkäri voi myös herättää potilaassa 
vääriä toiveita, jos hän ei tunne etuuksi-
en myöntämisperusteita. 

Hoitavan lääkärin tehtävä on tarjota 
parasta mahdollista hoitoa. Vakuutus-
laitoksen asiantuntijalääkäri taas arvioi 
työkykyä, jolloin asiaan vaikuttavat 
myös esimerkiksi potilaan ikä, koulu-
tus, ammatti ja mahdollisuudet vaihtaa 
työtehtävää tai ammattia.

Päätöksen perusteluja ja vies-
tintää vahvistetaan

Kehittämistyöryhmä haluaa säätää lais-
sa nykyistä tarkemmin etuuspäätösten 
perustelemisesta. Ehdotuksen mu-
kaan asiantuntijalääkärin olisi jatkossa 
laadittava kannanottonsa kirjallisena ja 
kielteisen päätöksen tulisi sisältää tieto 

siitä, mitkä asiat vaikuttivat arviointiin ja 
millä tavoin. 

Tiedonkulkua halutaan parantaa 
mm. nettisivujen avulla, joille on tulossa 
tietoa sosiaalivakuutusjärjestelmästä 
sekä siihen liittyvästä päätöksenteosta 
ja terminologiasta. 

Ryhmä ehdottaa vakuutuslääkärei-
den koulutusta siirrettäväksi yliopistolle. 
Nykyisin siitä vastaavat pääosin vakuu-
tusyhtiöt ja sosiaalivakuutuslaitokset 
itse. Lääkäreiden tietämystä etuuksista 
ja vakuutuslääketieteestä halutaan 
parantaa. Päätöksentekoon tarvittavan 
tiedon kertymistä tavoitellaan lisäksi 
lääkärinlausuntolomakkeita ja lausunto-
jen laatua kehittämällä. 

Joidenkin esittämä toive päätösten 
siirtämisestä kokonaan hoitavan lää-
kärin vastuulle ei saa Antilalta ymmär-
rystä. 

”Meillä on kymmeniä tuhansia 
lääkäreitä, joten korvauskäytännöt eriy-
tyisivät nopeasti. Tällainen järjestelmä 
olisi selvästi nykyistä epäoikeudenmu-
kaisempi. Lisäksi se vaatisi merkittävää 
lääkärikoulutuksen laajentamista.” 

Teksti: Paula Mannonen
(http://www.stm.fi/ylakulma/

artikkeli/-/view/1874723)

STM:

Läpinäkyvyyttä  
vakuutuslääkärijärjestelmään
”Suurin osa ihmisistä saa sosiaalivakuutuksen etuuden sen suuruisena kuin 
sitä on hakenut. Jatkuva keskustelu ja aiheeseen liittyvät epäilyt osoittavat 
kuitenkin, että järjestelmän läpinäkyvyyttä on tarpeen parantaa. Myös eri 
asiantuntijoiden roolit kaipaavat selventämistä ”, sanoo ylijohtaja Outi Antila.

 VAKUUTUSLääKäRIT
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Käynti toimistossa on monille tutuin 
tapa hoitaa Kela-asioita. Eri puolilla 
maata on 186 toimistoa, joissa voi pii-
pahtaa entiseen tapaan. Silti toimisto ei 
välttämättä ole helpoin ja nopein tapa 
hoitaa Kela-asioitaan. 

– Toimistoon voi olla pitkä matka 
tai siellä voi olla ruuhkaa tai aukioloajat 
eivät sovi työssä käyvälle. Siksi olemme 
laajentaneet palveluvalikoimaa, jotta 
asiakas voi valita omaan tilanteeseen-
sa sopivimman tavan asioida, kertoo 
suunnittelupäällikkö Soili Orre Kelasta.

Tottuneelle verkkopalveluiden 
käyttäjälle kela.fi-sivuilla on paljon tietoa 
etuuksista ja niiden hakemisesta. Las-
kureilla voi arvioida, onko itsellä oikeus 
johonkin tukeen. Myös hakemuksen ja 
sen liitteet voi lähettää verkossa.

Jätä Kelaan soittopyyntö  

Ketään ei kuitenkaan pakoteta verk-
koon, vaan rinnalla kehitetään myös 
muita palvelutapoja. Jos liikkuminen on 
hankalaa ja toimistoon on pitkä matka, 
asioinnin voi hoitaa vaikka kotoa soitta-
malla Kelan palvelunumeroon. 

– Puhelinpalvelussa saa saman 
palvelun kuin toimistossakin, ja virkailija 
näkee tietokoneelta samat tiedot. 
Puhelinpalvelu sopii erinomaisesti myös 
työpäivän jälkeen asioitaan hoitavalle, 
sillä palvelussa neuvotaan iltakuuteen 
saakka, Orre toteaa.

Palvelunumeroista asiakas tavoittaa 
kyseiseen tukeen perehtyneen neu-
vojan.  Esimerkiksi sairauspäivärahaa, 
kuntoutusrahaa, 16 vuotta täyttäneen 
vammaistukea, eläkettä saavan hoi-
totukea ja asumistukia voi jopa hakea 
suullisesti. 

Kelaan voi myös jättää soittopyyn-

nön. Silloin ei tarvitse jonottaa puhe-
limessa, vaan asiakasneuvoja soittaa 
takaisin mahdollisimman pian. 

Jonotuksen voi välttää myös varaa-
malla etukäteen ajan toimistoon tai pu-
helinpalveluun. Ajanvaraus kannattaa, 
jos hoidettavana on monimutkainen 
tilanne tai useita asioita kerralla. Silloin 
asiakasneuvoja voi valmiiksi perehtyä 
tilanteeseen. Ajanvarauksen voi tehdä 
puhelimessa tai verkossa osoitteessa 
www.kela.fi/ajanvaraus.

yksilöllistä tukea

Työhön paluu pitkän sairausloman 
jälkeen voi mietityttää. Sen tueksi Kela 
tarjoaa yksilöllistä työkykyneuvontaa. 

– Neuvonta on suunnattu sairaus-
päivärahaa saaville asiakkaille. Sillä on 
tarkoitus nopeuttaa töihin paluuta tai 
auttaa henkilöä turvaamaan toimentu-
lonsa työkyvyttömyyden pitkittyessä, 
Orre kertoo.

Koulutettu työkykyneuvoja ottaa 
yhteyttä asiakkaaseen, jolla on toistu-
via tai pitkiä sairauspoissaoloja. Hän 
haastattelee asiakkaan ja tekee tämän 
kanssa suunnitelman työhön paluun tu-
kemiseksi. Neuvoja esimerkiksi kertoo 
osasairauspäivärahasta ja ohjaa sopi-
vaan kuntoutukseen. Hän myös seuraa 
toimenpiteiden etenemistä ja ehdottaa 
jatkotoimia. Työkykyneuvontaan ote-
taan usein mukaan työterveyshuolto.  

Neuvoja auttaa tukiviidakossa

Yksilöllistä neuvontaa voi saada muul-
loinkin, jos elämäntilanne on vaikea. 
Eri puolille maata Kelan toimistoihin 
on koulutettu asiakasneuvojia, jotka 
ottavat kokonaisvaltaisesti vastuun 

asiakkaan ohjaamisesta ja varmistavat, 
että tämä saa tarvitsemansa tuet ja 
palvelut oikeaan aikaan. Lisätietoja on 
osoitteessa www.kela.fi/erityispalvelut.

Asiakasneuvoja voi haastatella 
asiakkaan joko toimistossa tai puheli-
messa. Sen jälkeen laaditaan yhdessä 
palvelusuunnitelma. Myöhemmin asia-
kas voi soittaa suoraan omalle neuvo-
jalleen. Hän myös huolehtii yhteyden-
pidosta asiakkaan, Kelan ja esimerkiksi 
terveydenhuollon välillä.

– Kela-neuvojan asiakkaat tulevat 
usein hoitavan tahon, kuten erityisneu-
volan ja keskussairaalan sosiaalityönte-
kijöiden ja kuntoutusohjaajien lähet-
täminä. Palveluun voi hakeutua myös 
itse esimerkiksi ajanvarauksen kautta, 
toteaa Soili Orre.

Lue lisää Kelan palveluista: 
www.kela.fi/palvelut 

Asioi helposti www.kela.fi/asiointi
Ajanvaraus netissä  
www.kela.fi/ajanvaraus
Palvelunumerot arkisin klo 8–18
Asevelvollisen tuet 020 692 200
Asumisen tuet 020 692 201
Eläkeasiat 020 692 202
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti  
020 692 203
Kuntoutus 020 692 205
Lapsiperheiden tuet 020 692 206
Maasta- ja maahanmuutto  
020 634 0200
Omaisen kuoltua 020 692 208
Opiskelijan tuet 020 692 209
Sairastaminen 020 692 204
Työttömyysajan tuet 020 692 210
Vammaistuet 020 692 211

Tarjolla monta tapaa  
hoitaa Kela-asiat
Kun on asiaa Kelaan, ei ole pakko lähteä toimistoon. Asian voi 
hoitaa voi myös puhelimessa, verkossa tai ajanvarauksella. 
Erityistä tukea tarvitseville Kela tarjoaa yksilöllistä neuvontaa.

KELA
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På webbplatsen finns både erfaren-
hetsbaserad information av personer 
som upplevt en hjärnskada och av 
deras anhöriga och fakta som baserar 
sig på sakkunskap och vetenskaplig 
forskning. Webbplatsen betjänar på 
ett mångsidigt sätt vuxna personer i 
arbetsför ålder. Projektet aivovaurio.fi, 
som administreras av Hjärnskadeför-
bundet, fortsätter till slutet av juni detta 
år. Efter det kommer driften av webb-
platsen att vara en del av Hjärnskade-
förbundets informationsförmedling.

På projektets slutseminarium be-
rättade projektkoordinator Anna-Mari 
Bruns att portalen kom till för att fylla 

ett behov.
– Då människan plötsligt insjuknar 

och får en funktionsnedsättning är 
behovet av information stort. I portalen 
finns en informationsbank för personer 
som är i behov av information. I infor-
mationsbanken hittar man lätt omfat-
tande och grundläggande kunskaper 
och klara anvisningar för kompletteran-
de information.

– Anställda inom projektet träffa-
de personer som hade drabbats av 
en hjärnskada och samlade in erfa-
renhetsbaserad information av dem. 
Därefter bearbetades materialet som 
erhållits och utgående från det produ-

cerades innehållet på webben.
Till projektet hörde förutom indivi-

duella möten också arbete i grupper.
– Projektet samlade ihop nio grup-

per som fokuserade på att samla in 
information. I grupperna deltog totalt 
27 personer som haft hjärnskador, 45 
personer som haft hjärntumörer och 
20 personer som hade drabbats av 
stroke. På sammankomsterna koncen-
trerade man på att utreda hurdan infor-
mation den drabbade personen skulle 
ha behövt genast efter den plötsliga 
förändringen i livet.

Förutom grupperna som sam-
manställde information, samlades 
fem grupper för råd och rön där man 
behandlade och förmedlade tips om en 
fungerande vardag. I slutskedet samla-
des pilotgrupperna fyra gånger för att 
testa webbplatsens funktionalitet innan 
den öppnades.

Text: Pia Warvas
Översättning: Åsa Öhrman

SAMMANDRAg

Bli bekant med webbplatsen 
aivovaurio.fi
Den nationella portalen aivovaurio.fi, som öppna-
des i september, samlar för första gången infor-
mation om traumatiska hjärnskador, störningar i 
blodflödet i hjärnan och hjärntumörer på en och 
samma adress.

Internationellt initiativ om forskning 
gällande hjärnskador: The Internatio-
nal initiative for Traumatic Brain Injury 
Research (InTBIR) strävar efter att 
minska på verkningarna av hjärnska-
dor i världen före år 2020. InTBIR är 
ett gemensamt projekt för Europeiska 
kommissionen, det kanadensiska 
forskningsinstitutet för hälsa (CIHR) och 
Förenta staternas nationella forsk-
ningsinstitut för hälsa (NIH). Projektet 
bildades i oktober 2011 för att främja 
den kliniska forskningen om och vår-
den av hjärnskador. Projektet samlar in 
information om hjärnskador och skapar 
en patientdatabas och verktyg för att 
jämföra olika vårdformer.

Det satsas på hjärnskador på 
grund av att de är den mest betydande 
orsaken till funktionsnedsättning hos 
personer under 45 år. Antalet hjärn-
skador ökar kontinuerligt i världen på 

grund av det ökande antalet trafiko-
lyckor. Enligt Världshälsoorganisatio-
nen kommer antalet trafikolyckor att 
fördubblas mellan åren 2000 och 2020 
och en hjärnskada har blivit en av de 
tre största orsakerna till dödsfall och 
funktionsnedsättning i världen. De so-
ciala och ekonomiska verkningarna av 
hjärnskador är betydande. Ett centralt 
problem är funktionsnedsättningar hos 
ungdomar och idrottsskador. Hjärn-
skador kan också ge upphov till tidig 
demens, bruk av narkotiska medel och 
mentalvårdsproblem. Man kan bedömt 
att hjärnskadorna årligen ger upphov 
till kostnader på 33 miljarder euro i 
Europa, vilket har fått många länder 
att satsa på forskning om hjärnska-
dor. Med ett forskningsprogram för 
åren 2007–2013 satsade Europeiska 
kommissionen 50 miljoner euro på 
forskning om hjärnskador.

Det återstår att se vad vi ännu 
hinner göra under dessa sju år innan vi 
når fram till år 2020. I april 2012 ord-
nade avdelningen för neurovetenskap, 
mental hälsa och beroende vid det 
kanadensiska forskningsinstitutet för 
hälsa (CIHR) tillsammans med Ontarios 
neurotraumastiftelse en workshop om 
hjärnskador, som ledde till att hjärnska-
deforskningen fick finansiering i Kana-
da. Det är allt skäl för TBI-Challenge, 
som kommer att ordnas i Finland 2015, 
att för egen del dra sitt strå till stacken 
för att främja hjärnskadearbetet i värl-
den. Vi får se vad det ger upphov till.

http://ec.europa.eu/research/
health/medical-research/brain-resear-
ch/international-initiative_en.html

Text: Annamaria Marttila 
Översättning: Åsa Öhrman

global forskning om hjärnskador
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Hakuaika ammatillisiin erityisoppilaitoksiin 14.3.2014 mennessä.
Haku suoraan oppilaitokseen. Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja 
työllistymisessä erityistä tukea. Tutustu koulutustarjontaan yhteisillä nettisivuillamme www.ameo.fi.

Ammatilliset erityisoppilaitokset

Suunta yhdessä eteenpäin

Tmi Kotipalvelu 
Eini Suvanto 

Ritoniementie 134, 41900 Petäjävesi
Puh. 040-502 6570

Laukaan Fysioterapia 
Arwidssonintie 15-17

41340 Laukaa • Puh. 014-832 755
www.laukaanfysioterapia.fi

IKH Jyväskylä 
Vasarakatu 27, 40320 Jyväskylä

Puh. 020 132 3500
www.ikh.fi

Antti Muhonen Oy
Kalmari

Puh. 0400 343 052

Automaalaamo  
Tenhunen Oy

Rahastajantie 1 B, 44100 Äänekoski
Puh. 014-522 335

Syrjän Betoni
Puh. 040 963 5635

www.syrjanbetoni.fi

www.stresstech.fi

Tilitoimisto
Kirsi Lehtinen Oy 

Lukkoilantie 4, 42100 Jämsä
Puh. 040-568 2076
kirsi@kirsilehtinen.fi

Jyväskylän Vuokra-Asunnot 
Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jyväskylä

www.jva.fi

Jyväskylän Keilahalli 
Puh. 020 7600 990

www.jyvaskylankeilahalli.fi

Jyvässeudun
Isännöitsijät Oy 

Pitkäkatu 36, 40700 Jyväskylä
Puh. 010 617 5300

Taide- ja kehysliike
Pekka Korhonen 

Gummeruksenkatu 3, 40100 Jyväskylä
Puh. 014-217 587

Keski-Suomen Paperi- ja 
Pesuainevälitys Oy 
Kirrintie 7, 40270 Palokka

Puh. 0400-635 772, 014-633 571
Arkisin klo 10-16

Maajukka Oy 
Puikkarikatu 2

40250 Jyväskylä

Keski-Suomi 

 
Keskussairaalantie 20,

40620 Jyväskylä
www.kyllonapteekki.fi

Ruusutie 4,
43100 Saarijärvi
Puh. 014-421 602

”Jo 30 vuotta”
www.helinmatkati.fi

KELJON KAUPPAKESKUS 
Kylmälahdentie 6,
40500 Jyväskylä

Puh. 010 666 1080
www.keljonapteekki.fi
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www.osmatic.fi

LVI-Insinööritoimisto
J. Saastamoinen Oy
Seinäjoki
www.jsaastamoinen.com

Pohjanmaa

Rakennusliike Hämäläinen
Vapaudenkatu 28-30

60100 Seinäjoki

Seurakunnat 

Limingan
seurakunta 

www.liminganseurakunta.fi

Pirkkalan
seurakunta 

Malax
församling
Maalahden
seurakunta

www.malaxforsamling.fi www.helsinginseurakunnat.fi
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Itupaja Oy 
Jii-Koo Saneeraus 
Kuruntie 105, 12240 Hikiä

Puh. 040-590 7754

Jarvansalo Ky 
Viipurintie 20, 15150 Lahti

Puh. 0500-716 178

Kuusankosken 
Ykkösapteekki 

Kauppakatu 3, 45700 Kuusankoski
Puh. 05-325 5590

www.kuusankoskenykkosapteekki.fi

Häkkisen Sairaan-
hoitopalvelut Oy 

puh. 0400-889078

Aulangon Apteekki 
Viipurintie 34,

13210 Hämeenlinna
Puh. 03-622 900

Hämeenkatu 9-15, 11100 Riihimäki 
Puh. 075 756 9840

www.saastopankki.fi/kantapankki

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
Puh. 05-744 3400

www.kymenlaaksonjate.fi

Suunnittelu ja
asennusten valvonta

SAV OY
Savonkatu 21, 45100 Kouvola

Puh. 05-742 020
www.sav.fi

Länsi-Suomi 

Eupa-Kioski 
Kauppatie 1, 27500 Kauttua

Puh. 02-8655 599

Kuljetinkumi Oy 
Pori • Puh. 02-637 6445

Fax 02-637 6449 

Eurajoen Apteekki 
Riikontie 2,

27100 Eurajoki

Nakkilan Apteekki 
Kauppatie 1,

29250 Nakkila

Jalkaterä Terveys-  
ja kotipalvelut 

Varhontie 8 A 6
26200 Rauma

Heinimäen 
Hautaustoimisto 

Pohjankatu 24, 26100 Rauma
Puh. 02-821 0306

LISKER OY 
Vähäkuja 3, 17200 Vääksy

Puh. 03-872 3400
www.lisker.fi

IITTALA 
Kotkajärventie 2,
14500 IITTALA

Puh. 020 792 59 50
www.hameenmaa.fi

www.ilveskoti.com

VETERAANIPOLKU 3  I  13600 HÄMEENLINNA  I  P. 03 5706 100

Insinööritoimisto
Juhani Lehtonen 

Kauppiaskatu 5 B, 20100 Turku
Puh. 02-276 7600

LVI-työ
Iso-Kouvola Oy 

Mynämäki
Puh. 0500-463 326

Kahvila-Ravintola
Merisali 

Nunnankatu 1, 21100 Naantali
Puh. 02-435 2451

Josefiina Koti Oy
Hoitokoti muistisairaille 

Seiskarinkatu 4,
20900 Turku

Puh. 040-552 9970
www.josefinakoti.fiAB-Marinel Oy

Konsantie 30,
21260 Raisio,

Puh. 02-444 11 AURAN KUNTA 
www.aura.fi

Pöytyän kunta  
www.poytya.fi

Etelä-Suomi 

Kymenlaakso 

Pirkanmaa 
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Tukijat 

Alterna  
Consulting Oy

konsultointia ja työnohjausta
alterna@luukku.com

Aimo Täräys
aimosarjakuva.wordpress.com

Saarijärven  
Päätytuote Oy

Sara-ahontie 5, 43100 
Saarijärvi

Veljekset Ala-Talkkari
Hellanmaantie 619, 62130 

Lapua

Tuija Rannikko,  
Graafinen suunnittelu

www.tuijarannikko.fi
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PääFest tulee taas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PääFestin takana ovat Aivovammayhdistysten nuorisovastaavat. He ovat tehotiimi, joka on suunnitellut 

tapahtuman ohjelman nuorille, nuorten ehdoilla. PääFest on suunnattu 17-35-vuotiaille  
aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen. Emme kuitenkaan ole tiukkapipoisia, joten jos 
olet hiukan vanhempi, niin olet kyllä tervetullut mukaamme. 

Osallistumismaksu jäsenille 80€, ei-jäsenille 105€. Osallistumismaksu sisältää täysihoidon, 
monipuolisen ohjelman ja yhteiskuljetuksen Hämeenlinnasta. Muut matkakulut maksetaan itse. 

Tapahtuma järjestetään 23.-25.5.2014 esteettömässä  
Lastenkesä ry:n leirikeskuksessa 20 km Hämeenlinnasta.  

Kysy lisätietoja Aivovammayhdistysten nuorisovastaavilta tai  
Heidiltä 050 3064181 / heidi.kokko@aivovammaliitto.fi  
Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi 
 

Ja hei, tykkääthän meistä myös FaceBookissa:  
https://www.facebook.com/PaaFest 

 

 

Ilmoittaudu 

17.4.2014 men-
nessä ja pyydä  

kaverikin mukaan! 

Nuorten  
aivovammautu-

neiden ja heidän 

läheisten oma 
tapahtuma! 

Vinkki:  
Ensimmäisinä 

ilmoittautuneet 
saavat kivem-
mat huoneet! 

 

Esteetön ja 
muutenkin 

mainio! 
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Olen Aivovammaliiton jäsen, osallistumismaksu 80€ 

En ole Aivovammaliiton jäsen, osallistumismaksu 105€

PääFestissä on tarjolla monipuolista ohjelmaa. Valitse näistä kaksi mieluisinta:

TARPEET JA TOIVEET Jos kirjoitustila loppuu kesken, voit kirjoittaa lomakkeen kääntöpuolelle.

Yhteiskuljetustarve

Osallistujan allekirjoitus Annan alle 18-vuotiaan lapseni osallistua PääFestiin
Huoltajan allekirjoitus

Ilmoittautumislomake

Postinumero ja -toimipaikka

Lasku ja tapahtuman ohjelma postitetaan kotiin. Katso 
peruutusehdot lomakkeen lopusta.

Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero (tapahtuman aikana) Kyllä, annan luvan julkaista muille PääFest-osallistujille: nimeni, 
kotipaikkakuntani ja sähköpostiosoitteeni

HU
O

M
! PERUUTUSEHTO: Ilmoittautuminen tulee perua 5.5.2014 mennessä. Peru ilmoittautuminen ottamalla yhteyttä Heidiin, yhteystiedot 

lomakkeen ylälaidassa. 5.5.2014 jälkeen peruneilta laskutetaan osallistumismaksu täysimääräisenä. 
VAKUUTUS: Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. 

Ilmoittaudu PääFestiin to 17.4.2014 mennessä. 

OSALLISTUMISMAKSU

Takaisin luontoon - takapihan pöpelikkö tutuksi         
Luonnon tutkiminen on terapeuttista ja voimauttavaa. Bongataan 
lähiympäristön eläimiä ja kasveja. Selvitetään mitä luonnossa nyt 
tapahtuu!

Duunaa tuunaten – iloa kierrätysmateriaaleista                    
Palapelin palasta magneetti, tilkuista heijastin, neulahuovuttamalla 
koruja, ym ym! Kaikille jotakin, helppoja ja haastavia töitä käsille! 
Annamme ideoita ja hommamme matskut, päästä kuitenkin 
luovuutesi lentoon ja innostu inspiraatiosta!

Kesäkuntoon kahdessa tunnissa ;) - liikuntapaja                        
Hauskaa leikkimielistä yhdessäoloa. Liikutaan oman kunnon mukaan 
sään salliessa ulkona. Lopuksi rentouttava venyttelytuokio. 

HENKILÖTIEDOT
Syntymäaika

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Osallistujan nimi

Lähiosoite

Lisätietoja Heidi Kokolta, p. 050 306 4181 tai heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

Täytä tämä lomake ja postita se osoitteeseen: Aivovammaliitto/PääFest, Kumpulantie 1 A, 00520 Helsinki. 

Lisätietoja

OHJELMAPAJAT

Muita erityistarpeita, toivoisin että huomioisitte myös seuraavat asiat osaltani

Erityisruokavaliot ja allergiat

Käyttämäni lääkkeet ja apuvälineet

Terveydentilassa ja vammassa huomioitavaa (liikuntakyky, aistivamma yms. )                                                                                                                                          
Tarvitsetko apua lääkkeiden ottamisessa tai muuten?

Majoitus on pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa.                                                                                                                                                                                 
Kenen kanssa haluan majoittua? Kirjoita osallistujan nimi

En tarvitse 
yhteiskuljetusta

Kuljen yhteiskuljetuksella. Lähtö Hämeenlinnan rautatieasemalta  23.5. klo 17:00, 
paluu 25.5.  Hämeenlinnan rautatieasemalle klo 15:30.

Have you eaten snake? – turistienkkua rennosti              
Tule pitämään hauskaa ja samalla oppimaan enkkua. We do 
couple of exercise how to shop or how to ask/tell place 
when u travel... Come and join:)
Tule kokemaan jousiammunan kiehtova maailma! 
Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta 
jousiammunnasta tai tiukkaa ennakkoasennetta 
Sherwoodin metsissä lymyilevistä henkipatoista!
Toivomme sinulta kuitenkin innokasta ja uteliasta mieltä, 
sekä kohtalaista käsien hienomotorisia taitoja ja voimaa. 
Paikalla meitä on opastamassa lajin saloihin 
jousiammuntaseuran oppaat. (Paikkoja rajoitetusti.)
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Aivovammayhdistys ry
www.aivovammayhdistys.com

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Matti Vartiainen,  
050 585 3884,  
vmvartiainen@hotmail.com

Jäsenrekisterinhoitaja  
Jenna Leppelmeier,  
aivovammayhdistys@gmail.com

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin.

Helsinki – Espoo – Vantaa
Pääkaupunkiseudulla järjestetään toi-
mintaa viikoittain EJY-talolla (Kauppa-
miehentie 6, Espoo). Jäsentapaamiset 
kuukausittain. 

Lisätietoja toiminnasta kotisivuilta  
tai sähköpostitse osoitteesta 
aivovammayhdistys@gmail.com 

Nuorten aikuisten vertaisryhmä ko-
koontuu joka kuun 1. tiistai klo 19 - 21 
Aivovammaliiton tiloissa (osoite Kumpu-
lantie 1 A). Tervetuloa juttelemaan kah-
vikupin ääressä rennossa porukassa!

Keilausryhmä kokoontuu joka torstai 
klo 14 – 15 Helsinginkadun keilahallissa 
(Helsinginkatu 25).

Avoin pelailuryhmä kokoontuu joka 
kuun 2. keskiviikko klo 15-17 Ejy-
talolla. Eri kortti- ja lautapelien pelailua 
ja rentoa yhdessäoloa.

Avoin retkiryhmä kokoontuu joka 
kuun 1. keskiviikko, kokoontumispaikka 
ilmoitetaan erikseen, tiedustelut 
aivovammayhdistys@gmail.com.  
Tarkoituksena on vierailla eri museois- 
sa ja muissa nähtävyyksissä ympäri 
pääkaupunkiseutua.

Omaisten vertaisryhmä 
Joka kuukauden 3. torstai klo 17-19 

Aivovammaliiton tiloissa Pasilassa, os. 
Kumpulantie 1 A, 2.krs.

TAPAHTUMIA
Kevätkokous 10.4.  klo 17 alkaen Ejy-
talolla (Kauppamiehentie 6, Tapiola)

Perinteinen Nuuksio-retki  
25.5.2014 klo 12-14, Haukkalammen 
grillikatos. Tarjolla mehua ja makkaraa. 

Suunnitteilla keväällä: käsityökurssi 
kierrätysmateriaaleja käyttäen sekä 
tutustumisretki oopperaan. Lisätietoja 
tulossa nettisivuille sekä sähköpostitse. 

Porvoo 
Porvoon toimintaryhmä kokoontuu pa-
rittomilla viikoilla maanantaisin klo 10-
12, Porvoon suomalaisen seurakunnan 
seurakuntakodissa (Lundinkatu 5).

Yhteyshenkilö:
Mika Sunnarborg, puh. 0449337632, 
mikasunnarborg@gmail.com

Hyvinkää
Hyvinkään toimintaryhmä kokoontuu 
kuukauden ensimmäinen tiistai  
klo 14-16 järjestötalo Onnensillassa, 
Siltakatu 6 Hyvinkää (rautatieaseman 
läheisyydessä).

Yhteyshenkilöt:
Sanna Kiiskinen, p. 050 331 3081, 
sannakiiskinen2@luukku.com
Kari Sarja, p. 045-8063006

Tampere 
Tampereen seudun toimintaryhmä 
kokoontuu jokaisen kuukauden 2. 
torstaina klo 17.30 – 19.30. Kokous-
paikkana on Pellervonkatu 9. 

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

Joensuu
Joensuun toimintaryhmä - Lohkot-
tomat kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai Kotilahden Kotikar-
tanoyhdistys ry:n tiloissa, (Kartanotie 9) 
klo 14 alkaen. 

Yhteyshenkilö:
Usi Riikonen, 050 541 4180, 
lohkottomat@gmail.com

Kuopio
Kuopion seudun toimintaryhmä 
kokoontuu aina kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 14:00-16:00. 
Uutena tapaamispaikkana Tukipilari 
(os. Tulliportinkatu 52, sisäänkäynti 
pihan puolelta.) 
Seuraavat tapaamiset: 3.3., 7.4. ja 5.5.

Yhteyshenkilö:
Jouni Vinska, p.050 565 9022,  
jonex.konex@gmail.com

Etelä-Pohjanmaan avy ry
epavy.yhdistysavain.fi

Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja Markku Onnela,  
p. 040 910 1112,  
onnela.make@gmail.com 

Seinäjoki
Kuukausitapaamiset (ellei muuta  
paikkaa mainita), Seinäjoen Järjestö-
talolla (Kauppakatu 1, 2. kerros) joka 
kuukauden ensimmäisenä torstaina 
alkaen klo 17.00.

Yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja Markku Onnela  
yhteystiedot yllä 

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/toimintaa/yhdistykset/

Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 25.4.2014 mennessä  
järjestösuunnittelija Heidi Kokolle heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 306 4181.
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Toimintaryhmä kuukauden ensimmäi-
nen tiistai klo 14:30-16:00 

Omaisten ryhmä kuukauden kolmas 
tiistai klo 15:00-16:00. 

Ryhmien vetäjänä Sanna Kukkonen 
040 700 4829, 
sanna.kukkonen@toimintakeidas.fi

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

Kouvola

Yhdistyksemme on nyt Facebookis-
sa, käypä kurkkaamassa, lisätietoja 
Marjaanalta.

Yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho yhteys-
tiedot yllä

Haluatko toimia vertaistukihenkilö-
nä? Aivovammansaaneiden vertaistu-
kikurssi ke 26.3. klo 12-17, ti 15.4. klo 
12-17 ja to 15.5. klo 10-15. Ilmoit-
tautumiset 20.3. mennessä Annukka 
Helanderille 
puh. 050 5500541 tai 
vertaistuki@aivovammaliitto.fi 

Kotka
Yhteyshenkilö: 
Eeva Lehtinen 
puh. 040-754 3634 
lehtinen@kymp.net

Oulun seudun avy ry 

Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja: Sari Mäkitalo  
p. 044 217 8505  
sari.makitalo1@gmail.com

Tiedottaja: Jaana Vähänikkilä  
p. 050 572 9173  
jaana.vahanikkila@gmail.com

Liikuntavastaava: Mika Raudasoja  
p. 040 352 5896  
MiRauda67@gmail.com

Nuorisovastaava: Elina Paalanen,  
elina.paalanen@gmail.com

Oulun Seudun Aivovammayhdistyksellä 
on omat sivut Facebookissa.

Oulu
Maaliskuu
AVOIN YLEISÖLUENTO lauantaina 
22.3. klo 13.00 Aleksinkulmassa, os. 
Aleksanterink. 9.  PsL, neuropsyko-
logian erikoispsykologi Jukka Louk-
kola luennoi aiheesta ”Aivovammat ja 
käyttäytymisen muutokset”. Pullakahvit 
1,50 €. Järjestämme arpajaiset, joiden 
tuotto menee yhdistyksen toimintaan. 
Jos sinulla on lahjoitettavia palkintoja, 
ota yhteys Sariin p. 044 217 8505 / 
sari.makitalo1@gmail.com 

Huhtikuu
Sääntömääräinen kevätkokous 
tiistaina 1.4. klo17.30 Aleksinkulman 
Aino-salissa, os. Aleksanterink.9.
Kokouksessa käsitellään:
-  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus 

ja toiminnantarkastajan lausunto
-  päätetään tilinpäätöksen vahvistami-

sesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle ja muille vastuu-
henkilöille

- valitaan liittokokousedustajat vuodel-
le 2014

-  mahdolliset muu asiat 

Toukokuu
Jäsentapaaminen Aleksinkulmassa tiis-
taina 13.5. klo 17.30, aiheena levyraati.

Nuori jäsen: oletko kiinnostunut tapaa-
maan muita nuoria? Tiedustelut: elina.
paalanen@gmail.com

Liikuntaryhmä
Liikuntaryhmä kokoontuu Oulun Urhei-
lutalolla perjantaisin klo 13.30 – 15.00. 
Kevään omavastuu salin vuokrasta 
on 15 €/jäsen ja 20 €/ei-jäsen tai 2 €/
kerta. Ryhmä kokoontuu keväällä 17 
kertaa. Tiedustelut: Liikuntavastaava 
Mika Raudasoja

Kemi
Yhteyshenkilö:  
Tiina-Maria Pohjanen  p. 0400 197 408 
/ tiina.pohjanen@gmail.com

Ryhmä kokoontuu parillisen viikon 
tiistaina klo 14.00 – 16.00 (os. Poh-
joisrantakatu 5, 2. krs). Esteetön kulku 
Keskuspuistokatu 6:n kautta.

Rovaniemi
Yhteyshenkilö:
Marja Suopanki p. 0400 44 11 93
Ryhmä kokoontuu Ounasvaaran 
yläasteella (os. Poropolku 4) klo 18-20. 
Kokoontumispäivät:
Tiistai 11.3. Tiistai 8.4. Maanantai 12.5.

  Vaasa

Vaasan toimintaryhmä kokoontuu Filan-
tropia Centerissä (Vaasanpuistikko 17, 
9 krs.) joka kuukauden toinen keskiviik-
ko alkaen klo 13.00.

Yhteyshenkilö:
Arja Wallenius puh. 050 5185 624 

Keski-Suomen avy ry
www.toimintakeidas.fi/ 

KS-aivovammayhdistys/

Yhteyshenkilö:
Tiedustelut Sanna Välilä
Sanna.valila@gmail.com
044 940 5197
 
Puheenjohtaja Jaana Hattunen,  
jaana.hattunen@toimintakeidas.fi,  
0400 558283

Jyväskylä
Paikkana on Toimintakeidas Oy, Kaup-
pakatu 39 A, 3 krs, Jyväskylä 

Toimintaryhmä kuukauden toinen 
tiistai klo 16:00-17:30. 

Omaisten vertaistukiryhmä kuukau-
den kolmas tiistai klo 17:30, vetäjänä 
sairaanhoitaja Tarja Juntunen

Nuorten Messi (n.18-35v) Kuukau-
den viimeinen torstai klo 15:00-16:00 
Toimintakeitaalla. Ota yhteyttä 
Teija Laitinen 0400 813 381, 
teija.laitinen@toimintakeidas.fi

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

TAPAHTUMIA
Aivovamman saaneiden vertaistuki-
kurssi käynnistyy to 18.3.14 alkaen. 
Ota yhteyttä Annukka Helander puh. 
050 5500 541 tai annukka.helander@
aivovammaliitto.fi.

Seuraa toimintaa: 
Facebook.com/Keski-Suomen aivo-
vammayhdistys
www.aivovammaliitto.fi/toimintaa/yh-
distykset 
www.toimintakeidas.fi/K-S:n aivovam-
mayhdistys

äänekoski

Paikkana on Toimintakeidas Oy,  
Torikatu 2, Äänekoski
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ylivieska
Yhteyshenkilö:
Asto Myllylä  p. 0505530606
Ryhmä kokoontuu klo 18 Ylivieskan 
keskustan alueella, tiedustele kokoon-
tumispaikka Astolta. 
Kokoontumispäivät: 
Tiistai 18.3. Tiistai 15.4.Tiistai 20.5.

Päijät-Hämeen avy ry

Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja Tuomas Rönkkö 
ronkkotuomas@gmail.com
Liisa Ruhkala p. 0400-850 076 
liisa.ruhkala@hotmail.fi
Nuorisovastaava Eeva Liimatta 
p. 044 535 8123

Lahti
Jäsentapaamiset 
Lahden Invakeskuksessa,  
Hämeenkatu 26 A, 3 kerros.
 
Tiistai 4.3 
Keilaus Lahden Keilahalli klo: 16
Vuosikokous klo: 17.30
Tiistai 1.4 
Keilaus Lahden Keilahalli klo: 16
Jäsentapaaminen klo: 17.30
Tiistai 6.5. 
Keilaus Lahden Keilahalli klo 16 Jäsen-
tapaaminen klo: 17.30
Tiistai 27.5.
Kevään päättäjäiset Tuomaksen kesä-
paikassa.
 
Nuorten toimintaryhmä
Paikka: Lahden Invakeskus
Tiistai 18.3. klo 15
Tiistai 15.4. klo 15
Tiistai 20.5. klo 15
 
Nuorisovastaava Eeva 044 535 8123 

Nuorten tapahtuma PääFest järjeste-
tään Hämeenlinnassa 23.-25.5. Lisätie-
toja www.aivovammaliitto.fi 

Satakunnan avy ry
yhdistyksen kotisivu: google:  

Satakunnan Aivovammayhdistys ry

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

yHDISTyKSET TOIMIVAT

Pori
Maaliskuu
Ke 12.3 klo 12.30 tutustuminen ja 
ruokailu Vuojoen kartanossa. Esiinty-
jinä murretaitajat Elina Wallin ja Tapio 
Koivukari Raumalta. Hinta 23 €/hlö. 
Ilmoittautumiset etukäteen Laila  
Heinoselle ti 4.3 mennessä numeroon 
040 5305 947.

Ti 25.3 jäsentapaaminen klo 16.30 
Porin Yhteisökeskuksessa

Huhtikuu
Ke 2.4 vierailu Kankaanpään kuntou-
tuskeskukseen.

Ti 29.4 jäsentapaaminen klo 16.30 
Porin Yhteisökeskuksessa

Toukokuu
Rauman AV-Luotsi järjestää kevätjuh-
lat. Tarkempi ajankohta kotisivulla ja 
tekstiviestillä.

Ti 27.5 kevään viimeinen jäsentapaa-
minen klo 16.30 Porin Yhteisökeskuk-
sessa.

Kankaanpää
Jäsentapaamiset kuukauden ensim-
mäisenä keskiviikkona.

Tiedustelut: 
yhteyshenkilö Ninni Uusitalo *p. 0405 
106 717 tai Kasevan toiminnanjohtaja 
Milja Mäkiseltä p. 040 771 7425
Kaseva, Keskuskatu 61

Rauma
Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi 
kokoontuu joka kuukauden 1. arkimaa-
nantai klo 18-20 Mansikkapaikassa, 
Steniuksenkatu 6.

Ryhmät alkavat yhteisellä kahvihetkellä, 
jonka lomassa on palautekeskustelu 
osallistujien arjen sujumisesta ja siihen 
liittyvistä tapahtumista.
Kevään teemana on NLP- terapiaan 
periaatteisiin perustuva ”Aarrekart-
ta – työskentely”. Ohjaajana toimii 
Fakta&Fiktion Aarrekartta – kouluttaja 
Kaijaleena Alimattila

Rauman AV- Luotsi järjestää  Satakun-
nan AVY:n kevätjuhlan. Paikka ja aika 
ilmoitetaan myöhemmin. 5.5. Kevätjuh-
lien suunnittelu ja  organisointi.

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

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:
Risto Savolainen, puheenjohtaja,  pu-
heenjohtaja.vsavy@gmail.com
Jonne Kurala, sihteeri, 
sihteeri.vsavy@gmail.com
Matti Rautio, taloudenhoitaja, 
talous.vsavy@gmail.com

Tämä palsta täydentää 2 kertaa 
vuodessa ilmestyvää jäsenkirjettä 
myös niille, joilla ei ole mahdollisuut-
ta lukea kotisivujamme.

Turku
Jäsenillat pidetään joka kuukauden 
ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina 
kello 18, Turun Ruusukorttelissa, ker-
hohuoneessa 2. Osoite on Puistokatu 
11, Turku.

Tarkista kevään jäseniltojen ohjelma ja 
päivämäärät tammikuun jäsenkirjeestä 
tai verkkosivuiltamme.

Keskusteluryhmät
Turussa kokoontuvat jäsenillan yhtey-
dessä aina kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina läheisten vertaistukiryhmä 
(Marita Lindholm, puh. 044 291 1367) 
ja myös vertaistukihenkilö vammautu-
neille on tavoitettavissa keskusteluja 
varten. Pirjo Saarinen p. 050 528 6475 
ja Jonne Kurala, p. 050 492 0487 

Nuorten ryhmä kokoontuu kuukauden 
kolmantena tiistaina ennen jäseniltaa 
klo 16.30–17.45 Vimmassa (Aurakatu 
16). Ryhmän vetäjänä toimivat yhdis-
tyksemme nuorisovastaava Terje Vainio 
(p. 040 565 3737) yhdessä Jonne 
Kuralan (p. 050 492 0487) kanssa.

Jos haluat mukaan tiedotettavien 
joukkoon, niin ilmoita siitä Terjelle tai 
Jonnelle soittamalla. Voit lähettää heille 
myös sähköpostia osoitteeseen nuori-
so.vsavy@gmail.com 

Miesten Karjukerho kokoontuu mo-
nitoimikeskus Happy Housessa aina 
kuukauden ensimmäisenä keskiviikko-
na klo 12.30–14.30. Siellä varmistuu 
aina myös kuukauden toinen tapaami-
nen johonkin sopivaan paikkaan. Jari 
Karjalainen, p. 0400 818 104 tai Risto 
Savolainen, p. 044 314 4838. 
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Naisten ryhmä kokoontuu Vilkussa, 
Puutarhakatu 22, myös kuukauden en-
simmäisenä keskiviikkona klo 13.00–
15.00. Siellä varmistuvat myös muut 
kuukauden tapaamiset. Pirjo Saarinen, 
p. 050 528 6475. 

Vertaistukeen liittyvistä asioista voi 
kysyä myös sähköpostitse:
vertaistuki.vsavy@gmail.com

TOIMINNALLISET VERTAISRyHMäT
Liikuntaryhmät
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat kerran viikossa torstaisin. 
Ryhmiä on kaksi: tasapainoryhmä ja 
peliryhmä. Tasapainoryhmään osallistu-
villa voi olla apuvälineitäkin, kuten keppi 
tai rollaattori. Peliryhmässä harraste-
taan monipuolista kuntoa kohottavaa 
liikuntaa. 

Liikuntaryhmät jatkavat myös kevääl-
lä Turun Lyseon koululla, osoitteessa 
Varusmestarinkatu 19. Tasapainoryhmä 
alkaen klo 16 ja peliryhmä alkaen klo 17.

Ryhmät toimivat fysioterapeutti, kun-
toutuksen ohjaaja Annemari Pättinie-
men johdolla (puh 050 339 4083).

Musakerho
Musakerhossa yhdistellään soittoa, 
laulua, runonlausuntaa ja pantomiimia. 
Osa kerholaisista tuottaa ohjelmaa 
yhdistyksen kevät- ja joulujuhliin, ja 
osa harjoittelee yhteissoittoa omaksi 
ilokseen. Kerhon vetäjinä toimii Harri 
Björklund. Jos haluat mukaan, ota 
yhteyttä Harriin, puh. 050 597 7478.

Tietokonekerho
Tietokonekerho toimii Risto Savolai-
sen (p. 044 314 4838) johdolla. Kerho 
jatkaa tapaamisiaan keväällä, tammi- ja 
helmikuun kolmannen tiistain kerhoil-
lan yhteydessä Ruusukorttelissa klo 
16.30–18.00.

Englannin kielen opintokerho
Englannin kielen opintokerho jatkaa ko-
koontumisiaan keväällä parillisen viikon 
keskiviikkona klo 10–12 Vimmassa. 
Risto Savolainen, p. 044 314 4838 tai 
Jonne Kurala, p. 050 492 0487

Uintiryhmä
Yhdistyksen nuorisovastaavat Terje 
ja Jonne käyvät uimassa Impivaa-
ran uimahallissa aina maanantaisin 
ja perjantaisin, kokoontuminen on 
uimahallin aulassa klo 11.00. Uimahal-
lilla on mahdollisuus uida, vesijuosta 
tai käyttää kuntosalia. Terje ja Jonne 
auttavat tarvittaessa esim. kuntosali-
laitteiden kanssa. Ryhmä kokoontuu 
omatoimisesti
ja omakustanteisesti.

en klo 18.00 Ortodoksisen kirkon 
seurakuntasalissa, Yliopistonkatu 19 
B. Kevään luennolla luennoi kliininen 
neuropsykologi Tarja Ketola. Aiheena 
on ”Aivovamma ja arki”. Luentoti-
laisuuteen on vapaa pääsy ja se on 
kaikille avoin.

Kevätretki
Kevätretki tehdään tänä vuonna Hä-
meeseen tiistaina 20.5. koko päivän 
retkenä invabussilla. Tarkempia tietoja 
nettisivuiltamme ja numerosta 044 314 
4838. Ilmoittautumiset 15.4. mennessä.

Miniristeily Turusta
Vaihtoehtoina (esim. jos joku on lop-
puunmyyty)
1) ti 3.6. Viking Grace
2) ti 29.4. Viking Grace
3) ke 30.4. Baltic Prinsess 
Oletko kiinnostunut, mikä olisi sinulle 
mieluisin vaihtoehto?
Vastaukset, tiedustelut, kyselyt osoit-
teeseen vertaistuki.vsavy@gmail.com 
Lopullinen valinta tehdään pian tämän 
lehden ilmestymisen jälkeen, viimeis-
tään pe 14.3.14
Lisätietoja, mm hinnat, yms. löytyy 
www.vsavy.fi -sivuilta

Perheleiri
Tämän vuoden perheleiri siirtyy 
pidettäväksi keväällä 2015.

Salo
Salon seudun toimintaryhmä kokoontuu 
joka kuukauden toisena tiistaina klo 18 
Prykin kerhokeskuksessa. Osoite on 
Salmenranta 2, Salo. Vetäjänä toimii Eija-
Leena Vahtermaa, puh. (02) 731 5094.

Kuukausitapaamiset jatkuvat taas tam-
mikuussa. Tarkista kevään jäseniltojen 
ohjelma ja päivämäärät jäsenkirjeestä 
tai kotisivuiltamme.

Uusikaupunki
Uudenkaupungin seudun toimintaryh-
mä kokoontuu joka kuukauden toinen 
keskiviikko alkaen klo 17.30 Sakun-
kulman Päiväkeskuksessa osoitteessa 
Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki. 
Toiminnasta tarkemmin jäsenkirjeestä 
ja yhdistyksen nettisivuilta www.vsavy.fi 
Vetäjänä toimii Marketta Hämeenkorpi, 
puh. 050 348 8854 ja 
marketta@uusikaupunki.fi

Forssa
Uusi toimintaryhmämme kokoontuu 
kerran kuukaudessa Forssan Ystävän 
kammarissa (Hämeentie 5) klo14-16. 
Kevätkaudella maanantaisin 17.3., 
14.4. ja 12.5. 
Yhteyshenkilö: Tiina Åhlman 
tiina.ahlman@gmail.com

Muut kerhot
Kädentaitopäivä
Happy Housen Kädentaitopäivä on 
keskiviikko. Kädentaidot ovat
jakautuneet kolmeen eri osaan eli käden-
taitokävelyihin, piirustus- ja väritys-
kerhoon sekä askarteluun. Ohjaajana 
Kädentaitokävelyllä ja askartelussa toimii 
Happy Housen päivätoiminnanohjaaja 
Katariina, piirustus- ja värityskerhossa 
vapaaehtoisemme Pirjo Peltokangas. 
Osoite on Ursininkatu 11, Turku.

Kädentaitokävelyllä kävellään keskus-
tan tuntumassa olevaan kohteeseen, 
jossa joku muu on tehnyt jotakin käsin. 
Piirustus- ja värityskerho kokoontuu 
joka kuukauden toinen keskiviikko klo 
13–14.

Askartelussa tehdään helppoja ja yk-
sinkertaisia töitä, jotka pääsääntöisesti 
saadaan yhden kerran aikana valmiiksi. 
Askartelua on pääsääntöisesti joka kuu-
kauden kolmas keskiviikko klo 13.00.

Ajankohtaisin tieto niin Kädentaitopäi-
västä kuin muustakin Happy Housen 
toiminnasta löytyy Happy Housesta 
ja heidän omilta kotisivuiltaan www.
happyhouseturku.fi.

Toiminnallisista keskustelu- ja ver-
taisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tammikuun jäsen-
kirjeestä ja verkkosivuiltamme.

Yhdistys täyttää 20v
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys 
ry juhlii 20-vuotista taivaltaan
 la 15.3.2014, klo 12 – 18. Toivotamme 
Sinut tervetulleeksi juhlimaan kanssam-
me. Juhlapaikka on Turun Hansasali, 
Puutarhakatu 45
Ohjelma on jäsenkirjeessä ja verkkosi-
vuillamme. Ruokailuun ostetaan lippu 
etukäteen (jäsenet 10€, muut 20€, 
lapset 10€). Ilmoitathan etukäteen, jos 
olet tulossa kahvitilaisuuteen, alk. klo 
14. Yhteydenotot numeroon 044 3144 
838. Mahdolliset muistamiset pyydämme 
osoittamaan Varsinais-Suomen Aivo-
vammayhdistyksen tilille FI66 4309 1520 
0042 74 (Liedon Säästöpankki) aivovam-
matyön tukemiseksi tehtävään työhön.

Vuosikokous
Kutsumme jäsenemme mukaan 
yhdistyksen vuosikokoukseen tiistai-
na 18.3.2014 Happy Houseen, os. 
Ursininkatu 11. Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat mm. 
toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2014. Kokouksessa valitaan 
myös uudet jäsenet hallitukseen ero-
vuoroisten tilalle.

Asiantuntijaluento
järjestetään tiistaina 15.4.2014 alka-

yHDISTyKSET TOIMIVAT
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Aivovammaliitto ry Toimintakalenteri 2014

TOIMINTAA

Maaliskuu
10.-16.3.  Aivoviikko
10.-15.3.  Kela-kurssin jatko, Kankaanpää
18.3.  Vertaistukikurssi, Jyväskylä (päivä 1/3)
26.3.  Vertaistukikurssi, Kouvola (päivä 1/3)
29.-30.3.  Virkistysviikonloppu, Pori

Huhtikuu
12.4.  Hallitus
12.4.  Kevätkokous
15.4.  Vertaistukikurssi, Kouvola (2/3)
16.4.  Vertaistukikurssi, Jyväskylä (2/3)
7.-11.4.  Parikurssi
26.-27.4.  Vertaistukikurssi läheisille, Kalajoki

Toukokuu
7.5.  Vertaistukikurssi, Jyväskylä (3/3)
12.-17.5.  Kela-sope, Neuron Kuopio
15.5.  Vertaistukikurssi, Kouvola (3/3)
23.-25.5.  PääFest 2014
28.  Hallitus + työntekijä päivä

Kesäkuu
23.-27.6.  Perhekurssi

Elokuu
18.-23.8.  Kela-sope, Kankaanpää
26.-28.8.  Susi-vaellus eräretki
27.-31.8.  Nuortenkurssi, Tatu ry

Syyskuu
5.9.  Hallitus
15.-18.9.  Kokemuskoulutuksen peruskurssi, Tampere
15.-21.9.  Peruskurssi
27.-28.9.  Vertaistukikurssi nuorille, Tampere

Lokakuu
24.-26.10.  Liittopäivät
25.10.  Hallitus
25.10.  Syyskokous

Marraskuu

10.-16.11.  Aivovamma-viikko
21.11.   Hallitus
24.-29.11.  Kela-sope jatko, Neuron

12.–16.05.2014 Parikurssi, hakuaika päättynyt
23.–27.06.2014 Perhekurssi,  
haku 11.4. mennessä Aivovammaliiton lomakkeella
15.–19.09.2014 Peruskurssi,  
haku 30.5. mennessä Aivovammaliito lomakkeella
20.–24.10.2014 Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja 
läheiselle, haku 8.8. mennessä Aivovammaliiton lomak-
keella. Uusi kurssi, ei kurssiesitteessä
UUTUUS! Nuorten kurssi 16 – 25 –vuotiaille 27. - 31.8. 
2014, haku  31.5. mennessä Tatu ry:n lomakkeella 

Vammautuneiden ja läheisten Kela-kurssit  
(Hakemukset Kelan lomakkeilla)

12.-17.5.2014 Aivovamman saaneiden ja läheisten 
sopeutumisvalmennuskurssi  
(Kela 52206) jatkokurssi 24.-29.11.2014 Suomen aivo-
tutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, Kuopio
18.- 23.8.2014 Aivovamman saaneen ja läheisen so-
peutumisvalmennuskurssi (Kela 52514)
myös läheiset Kankaanpään kuntoutuskeskus; Kankaan-
pää. Haku 18.5.2014 mennessä
1.-12.12.2014 Aivovamman saaneen ja läheisen kun-

toutuskurssi (Kela 52515) jatkokurssi 8.- 13.6.2015
Kankaanpään kuntoutuskeskus; Kankaanpää.  
Haku 1.9.2014 mennessä

SOLUKU-LOMAT, 

haku www.mtlh.fi-sivujen lomakkeella, palautus sähköises-
ti tai Maaseudun Terveys- ja lomahuolto, Mannerheimintie 
31 B 20, 00250 HKI. Haku 3 kk ennen loman alkua

Yyterin kylpylä, Pori perheille
02.06. – 07.06.2014 
04.08. – 09.08.2014 
15.09. – 20.09.2014

17.08. – 22.08.2014 Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 

Aivovammaliiton lomat, haku www.mtlh.fi-sivujen lomak-
keella, palautus sähköisesti tai Maaseudun Terveys- ja 
lomahuolto, Mannerheimintie 31 B 20, 00250 HKI.  
Haku 3 kk ennen loman alkua

26. – 31.10.2014, Kylpylä Kivitippu, Lappajärvi

Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssit
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Palvelusuunnittelija Anu Korhonen
p. 050 373 9076,  
anu.korhonen@aivovammaliitto.fi

Järjestösuunnittelija Annukka Helander
p. 050 550 0541
annukka.helander@aivovammaliitto.fi
 
 
Järjestösuunnittelija Heidi Kokko  
p. 050 306 4181,  
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
 

Aivovaurio.fi-portaalin projektikoordinaattori  
Anna-Mari Bruns p. 050 493 7897,  
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi 

LAKINEUVONTA, Kynnys ry
Lakimiehet Mika Välimaa (puhelinaika maanantaisin ja 
torstaisin klo 9 - 12 ja 13 – 16) puh. 045 7731 0105  ja (09) 
6850 1129 sekä Sanna Ahola (puhelinaika maanantaisin 
ja torstaisin klo 9 – 12) puh. 045 7732 4110 ja (09) 6850 
1114 neuvovat juridisissa kysymyksissä. Sähköpostit: mika.
valimaa@kynnys.fi tai sanna.ahola@kynnys.fi.

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

UUDELLEEN yHTEISööN- tukitoiminta
Aivovammaliitto kouluttaa vertaistukihenkilöitä,
joita voi tiedustella tukea tarvitsevien vammautuneiden
ja omaisten tueksi.
Aivovammaliitto kouluttaa myös kokemuskouluttajia, joita
voi kutsua kokemusasiantuntijaluentojen pitäjiksi oppilaitok-
siin ja ammattilaisille virastoihin ja laitoksiin.
Molemmissa yhdeydenotot järjestösuunnittelija Annukka 
Helander, p. 050 550 0541.

Aivovammautuneitten päivätoiminta/ 
Aspa Palvelut Oy
Pihlajan päivätoimintayksikkö 
Johtokiventie 8, 00710 Helsinki, p. (09) 4369 1945. 
e-mail: sari.kautto-tasa@aspa.fi, tuula.markkanen@aspa.fi 
Käpytien päivätoimintayksikkö
Käpytie 6, 33180 Tampere,  
p. 050 366 3078. e-mail: virpi.vielma@aspa.fi

Aivovammaliiton hallitus 2013
Heikki Harri, pj
Jaana Hattunen, K-S vara: Jyrki Itäsalmi, E-P
Markku Jantunen, Satak vara: Eija Kiiskinen, K-S
Timo Kallioja, AVY vara: Maija Sänkiaho, Kymi
Annamaria Marttila, OSa vara: Juha Mäenpää, E-P
Markku Onnela, E-P vara: Pirjo Saarinen, V-S
Tuomas Rönkkö, P-H vara: Terje Vainio, V-S

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam
p. 050 536 6390,  
sirkku.lindstam@aivovammaliitto.fi
 

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

LIITTO TIEDOTTAA

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

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

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



Tilaa tuotteita

Esitteitä (Pääasiaa, 
Huvudsaker, Avainasiaa, 
Fakta om Hjärnskador, 
Tietoa lievistä aivovammoista, 
Reissari-muistivihko) maksuton,  
yli 20 kpl:n eristä peritään postikulut

Aivovammakortti 
maksuton

Rämäpää t-paita, 
neonvihreä ja turkoosi

Naisten koot S - XL, 
miesten koot M – XXL

20 a + postikulut

Beat – paluu elämään 
t-paita, musta
Koot M – XXL      30 a 

Pipo valkoinen,
punainen, sininen

12 a 

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi ➞ Tilaa tuotteita

Osta pimeneviin  
iltoihin turvallisuutta 
lisäävä avaimenperä, 
jossa on pieni, mutta 
tehokas taskulamppu. 

5 a   
+ postikulut

+ postikulut

+ postikulut

Paikkana Vega-talo (Nordenskiöldinkatu 18 A,  
Aivovammaliiton entinen toimitilatalo), Helsinki

Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Kokousmateriaali ja tarkemmat ohjeet postitetaan 
yhdistysten puheenjohtajille maaliskuun puolivälissä. 
On tärkeää, että yhdistysten hallituksissa käydään läpi 
kokousmateriaali.

Aivovammayhdistysten hallitusten nimeämät viralliset 
edustajat ja pöytäkirjanotteet tulee lähettää kirjallisesti 
liiton toimistoon perjantaihin 28.3.2014 mennessä joko 
sähköpostilla ilmoittautuminen@aivovammaliitto.fi 
tai postitse Aivovammaliitto ry, Pia Warvas, 
Kumpulantie 1 A, 00520 HELSINKI.  
Huom! Kirjoittakaa ilmoittautumiseenne myös edus-
tamanne yhdistyksen nimi sekä mahdolliset ruoka-
aineallergiat! 

Kevätliittokokous
Aivovammaliiton sääntömääräinen kevätliittokokous lauantaina 12.4.2014 klo 13.00

Kokouspäivän aikataulu
Klo  
11.30  Keitto- ja  
 salaattilounas
12.30 Valtakirjojen  
 tarkastus
13.00 Kokous alkaa

Tervetuloa!

Aivovammaliiton hallitus


