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Aivoituksessa tänään… 

” Tämän lehden teemana on yhdistys- ja 

järjestötoiminta. Lue tuhti järjestöpaketti sivulta 

6 alkaen. ”Missään muualla aivovammautunut 

ei voi olla niin rauhassa oma itsensä kuin tuolla 

meidän ryhmässä”, yksi yhdistystoiminta-aktiivi 

kiteyttää järjestötoiminnan merkityksen.”
” Jotakin vanhaa ja jotakin uutta! Toimin-

nanjohtaja on vaihtunut. Lue Sirkun jäähyväiset 

ja Annen esittely sivuilta 14 ja 15 ”
” Jo perinteeksi muodostunut PääFest on 

onnellisesti ohi. Sää suosi, 

porukka oli mahtavaa ja ta-

pahtuma oli muutenkin mainio. 

”Täällä on alusta asti ollut hyvä 

yhteishenki ja mainiota porukkaa”, 

Jukka kiitteli. Uppoudu PääFestin 

tunnelmiin sivuilla 32 – 33 ”
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PääKirJoitus LEdarE

Uusia tuulia  
Aivovammaliitossa 
Aivovammaliitossa työskentelee oman työnsä rau-
taisia ammattilaisia.  Sitä todistaa kevään aikana 
saatu hyvä palaute, jonka liiton tiedottaja Pia Warvas 
kuittasi Aivoituksen lukijoilta. Palvelusuunnittelija Anu 
Korhonen on ollut mukana vammaisasioiden kentän 
vaikuttajafoorumeissa. Järjestötyöntekijöistä Annuk-
ka Helander on ahkeroinut vertaistukikursseilla ja 
Heidi Kokko yhdistysten ja toimintaryhmien parissa. 
PääFest-tapahtumakin on tätä kirjoittaessani pian tu-
lossa. Anna-Mari Bruns ja Medeia Häkkilä viimeis-
televät Aivovaurio-portaalia, mikä tarjoaa itsellenikin 
oivan perehdytyksen välineen.  On innostavaa päästä 
tutustumaan Aivovammaliiton toimintaan henkilöstön 
jatkaessa perehdyttämistäni.

Monet asiat ovat mielenkiintomme kohteena 
parhaillaan.  Jo se, että olemme keskellä muuttu-
vaa toimintaympäristöä niin lainsäädännöllisesti kuin 
alueellisestikin, tuo omat mausteensa kehitykseen. 
Pienenäkin järjestönä tehtävämme on olla edistämäs-
sä aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheisten-
sä parempaa huomista.  Osallistumisemme yhteiseen 
keskusteluun ja toimintaan sekä kehittämiseen eri 
alojen ammattilaisten, yhteistyökumppaneiden ja sosi-
aali- ja terveydenhuollon kanssa vie vammautuneiden 
ihmisten asioita eteenpäin. Haluan omalta osaltani olla 
jatkamassa ja kehittämässä Aivovammaliiton toimintaa 
yhdessä henkilöstön kanssa.

Pidän tärkeänä tutustua koko Aivovammaliiton 
toimintaan. Osallistun kevään ja syksyn aikana eri 
tapahtumiin.  Kierrän yhdistyksissä ja toimintaryh-
missä tutustumassa toimintaan ja teihin jäseniin sekä 
vapaaehtoisiin, jotka mahdollistatte toiminnan 
paikkakunnillanne. 

Kiitän Sirkkua perehdyttämisestäni ja toi-
votan hänelle myötätuulta uusiin haasteisiin. 
Aivovammaliitossa toiminta jatkuu ennallaan, 
vaikka toiminnanjohtaja onkin vaihtunut.

Hyvää kesää kaikille!

Anne Porthén 
toiminnanjohtaja 

Nya vindar  
i Hjärnskadeförbundet
I Hjärnskadeförbundet arbetar verkliga proffs inom sin 
egen bransch. Bevis på det här är den goda respons 
som vi fick under våren i en enkät som förbundets 
informatör Pia Warvas hade riktat till Aivoitus läsare. 
Serviceplaneraren Anu Korhonen har deltagit i forum 
för påverkan inom handikappsektorn. Av organi-
sationsmedarbetarna har Annukka Helander flitigt 
engagerat sig i kurserna för kamratstöd och Heidi 
Kokko har varit upptagen med föreningarna och 
verksamhetsgrupperna. I skrivande stund kommer vi 
snart att uppleva evenemanget PääFest. Anna-Mari 
Bruns och Medeia Häkkilä lägger sista handen vid 
Aivovaurio-portalen, som också erbjuder mig ett 
ypperligt verktyg för förkovran. Tack vare personalens 
hjälp och handledning är det inspirerande att bekanta 
sig med Hjärnskadeförbundets verksamhet.

Som bäst är det mycket som vi fokuserar på. Re-
dan det att vi befinner oss i centrum av en föränderlig 
verksamhetsomgivning, såväl juridiskt som regionalt, 
sätter sin prägel på utvecklingen. Också som en liten 
organisation är vår uppgift att främja en bättre mor-
gondag för personer med hjärnskador och för deras 
anhöriga. Vårt deltagande i den allmänna debatten 
och verksamheten samt i utvecklingen tillsammans 
med professionella inom olika branscher, samarbets-
partner och social- och hälsovården främjar funk-
tionsnedsatta personers intressen. För min egen del 
vill jag fortsätta att utveckla Hjärnskadeförbundets 
verksamhet tillsammans med personalen.

Jag anser att det är viktigt att lära känna hela 
Hjärnskadeförbundets verksamhet. Under våren och 

hösten kommer jag att delta i olika evenemang. 
Jag besöker föreningarna och verksamhetsgrup-

perna för att bekanta mig med verksamheten 
och med medlemmarna och frivilligpersonerna 
som möjliggör verksamhet på olika orter.

Jag tackar Sirkku för den handledning 
hon har gett mig och önskar henne förliga 
vindar i nya utmaningar. Verksamheten i 
Hjärnskadeförbundet fortsätter som tidigare 
fastän verksamhetsledaren är en annan.

Skön sommar!
 

Anne Porthén
verksamhetsledare 

… Suomessa on noin 135 000 rekisteröityä yhdistystä! 
Patentti- ja rekisterihallitus määrittelee, että yhdistystoimin-
ta on yhteistä toimintaa yhteisen aatteen hyväksi. Aate voi 
olla yhteisen hyvän asian, ajatuksen tai vaikka harrastuksen 

edistäminen. Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä on kaikista 
maamme yhdistyksistä lähes 8 prosenttia. 

SOSTE ry kertoo, että valtakunnallisia sosiaali- ja terveys-
alan kattojärjestöjä on noin 200. Näistä Niihin kuuluu 8 000 
paikallisyhdistystä. Jäsentoimintaan osallistuu lähes miljoo-
na suomalaista. Vammaisjärjestöjä sosiaali- ja terveysalan 
yhdistyksistä on noin 18 %.

Tässä lehdessä pureudutaan aivovammayhdistysten 
jäsentoimintaan.

Tiedätkö, että...
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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Nyt se on tapahtunut eli liitto on saanut uuden toiminnan-
johtajan, Anne Porthénin. Kevätliittokokouspäivä 12.4. oli 
hetki, jolloin Annen työsuhde ja palkanmaksu alkoivat. Koko-
uksessa Anne otettiin lämpimästi vastaan, ja yhtä lämpimästi 
toivotettiin kaikkea hyvää Sirkku lindstamille, toiminnan-
johtaja emeritalle. Tästä me nyt jatkamme tuorein voimin ja 
toivon mukaan uusin ja tuorein ajatuksin.

Kun Sirkku tammikuun alussa ilmoitti lopettavansa 
tehtävässään, uuden toiminnanjohtajan rekrytointi aloitettiin 
mahdollisimman nopeasti. Ilmoitus laitettiin työvoimahallin-
non sivuille, ja kahdessa viikossa hakemuksia tuli 15. Valta-
osa niistä oli aivan asiallisia päteviltä henkilöiltä. Kuusi hakijaa 
pyydettiin haastatteluun, ja Anne siitä porukasta valikoitui. 

Lähiaikoina Anne perehtyy liittoon ja sen jäseniin ja 
toiminnan moniin haaroihin ja yksityiskohtiin. Onneksi Sirkku 
lupautui olemaan mukana niin kauan, että hän ehtii perehdyt-
tää Annea ainakin alkuvaiheessa.  Kun Sirkku yli kahdeksan 
vuotta sitten aloitti, hänen edeltäjänsä ei ollut enää paikalla, 
joten Sirkku joutui aloittamaan todella tyhjältä pöydältä. Nyt 
tätä tilannetta ei ole.

Tässä onkin vielä miellyttävä tilaisuus lausua liiton, yhdis-
tysten ja jäsenten puolesta suurkiitos Sirkulle hyvin tehdystä 
työstä. Hänen aikanaan liitto on kehittynyt voimakkaasti 
eteenpäin varteenotettavaksi ja alalla kunnioitetuksi vam-
maisjärjestöksi. Kiitos, Sirkku!

Aivovammaliiton toiminnanjohtajan tehtävä on sen 
verran erilainen ja erikoinen, että tiesimme oikein hyvin, ettei 
valtakunnasta löydy yhtään valmista, täysin pätevää henkilöä 
tehtävän hoitoon. Mutta tiesimme myös sen, että hakijoiden 
joukossa oli henkilöitä, jotka pystyisivät kehittymään ajan mit-
taan ja nousemaan tilanteeseen, jossa aivovammat ja niihin 
liittyvät monet asiakohdat tulevat tutuiksi. Annella on tähän 
hyvät edellytykset.

Toivotan Annen tervetulleeksi joukkoomme. Samalla pyy-
dän, että kaikki osalliset liitossa, niin henkilökunta, yhdistys-
toimijat kuin muut jäsenet, antavat hänelle täyden tuen. Näin 
voimme varmistaa, että liiton toiminta jatkuu kaikin puolin 
mahdollisimman tehokkaasti ja että siirtymäkausi sujuu 
jouheasti.

Heikki Harri
puheenjohtaja 

Anne Porthén 
aloitti toiminnanjohtajana 
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Peilaamme itseämme äitiä vasten. Tes-
taamme, pitääkö hän ilmeestämme tai 
ylipäätään meistä. Pitääkö äiti sylissä? 
Koskettaako? Jos lapsi ei saa riittävästi 
vastakaikua, hänelle voi jäädä huono 
itsetunto.

Äiteihin liittyvät odotukset ovat 
usein kohtuuttomia. Omaa olotilaa pei-
lataan äidin kautta, vaikka suurimmat 
onnen avaimet ovat ihmisellä itsellään.

Jossain vaiheessa käsitin, että vaik-
ka äitini ei ollut satukirjojen ihanneäiti, 
hän oli riittävän hyvä.

Miitta Sorvali  / Kotivinkki 7/2014

LäHTEE rAiTEiLTA

Onneksi,
kun olen yksin,
maailma saavuttaa ne rajat, joissa elän.

Pieni koppakuoriainen kiipeää seinää,
auringon valo ja varjot valtaavat huoneen.
Istun,
enkä puuhaa.
Tuolin jalan kirkas kuvajainen
muodostaa sillan mattoon.
Puhelin on hiljaa pöydällä.
Jääkaappi surisee.
Kukaan ei kulje, ei puhu.
Mitään ei ole tehtävissä.
Rääkätty kognitiivinen minäni lepää.

Subjektiivisuus ei tarkoita itseensä 
kääriytymistä: yhtäkään vallankumous-
ta ei ole tehty etäännyttämällä itseään 
kaikesta. On oltava porukka, jonka 
kanssa sydän lyö samaan tahtiin.
Kaikilla on yksi elämä ja hitsi siitä voi 
saada hirveän paljon enemmän irti.

Lauri Maijala
Ylioppilas-lehti 3/2014

Ne, jotka tuovat valoa toisten elämään, 
ovat juuri niitä, jotka eivät kykene pitä-
mään sitä itsellään.

James M. Barrie

Mitään ei ole jaettu yhtä oikeudenmukaisesti kuin tervettä järkeä 
– kukaan ei tunne tarvitsevansa lisää.

Descartes

Kostoa hautova ihminen pitää vain 
omat haavansa vereksinä.

Francis Bacon

***

Kuitenkin, vain näin ei voi elää.
Niinpä kohta nousen,
alan toimia kun pääsen alkuun,
unohdan, muistan, kohellan, 
kolhin astioita, itseäni.

Haen kontaktia läheisiini
kuin linkuttava patikkamatkalainen
yrittää pysyä muiden tahdissa, 
koska ihmisistä en voi luopua, en 
halua,
minun ei sallita.
Siitä pidän kiinni.

A-M Virtanen
(AVL-Yhteys 3/05)

Pro gradu tutkimus – traumaattinen ai-
vovamma ja kielen sosiaalinen käyttö 
läheisen näkökulmasta
Traumaattisesta aivovammasta seuraa usein kom-
munikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. 
Tutkimusten mukaan kielen sosiaalinen käyttö saattaa 
muuttua traumaperäisen aivovamman seurauksena. Kie-
len sosiaalisen käyttöön kuuluvia osia ovat muun muassa 
kasvojen ilmeiden, äänensävyn, huumorin ja ironian tul-
kinta ja käyttö päivittäisessä kommunikoinnissa muiden 
ihmisten kanssa. Varsinkin traumaattisen aivovamman 
saaneen henkilön läheiset saattavat huomata pienetkin 
erot vuorovaikutuskyvyssä.

Kyseessä on logopedian alan pro gradu –tutkielma, 
jonka aineisto kerätään sähköisellä kyselylomakkeella. 
Vastaamalla annatte arvokasta traumaattisesta aivovam-
masta ja kielen sosiaalisesta käytöstä vamman jälkeen. 
Kyselyyn voi vastata traumaattisen aivovamman saaneen 
läheinen (esim. puoliso, ystävä tai sisarus). Vastaaminen 
kestää noin 20 – 30 minuuttia vastauksista riippuen. 
Tutkimukseen osallistutaan anonyymisti eli mitään tun-
nistetietoja ei kerätä. Tutkielman yleisen tason tuloksista 
kootaan myöhemmin artikkeli Aivoitus-lehteen. Voit osal-
listua tutkimukseen 30.6 asti, www.aivovammaliitto.fi

Pro gradu forskning- traumatisk hjärnskada 
och språkets sociala användning från den 
närståendes perspektiv
Traumatisk hjärnskada leder ofta till problem som har att 
göra med kommunikation och växelverkan. Enligt forsk-
ningar kan språkets sociala användning ändras efter en 
traumatisk hjärnskada. Delar som hör till språkets sociala 
användning är bland annat tolkning och användning av 
ansiktsuttryck, humor och ironi under daglig kommu-
nikation med andra personer. Speciellt närstående till 
personer med traumatisk hjärnskada kan märka även 
små förändringar i förmågan till växelverkan.

Det är frågan om en pro gradu- avhandling inom 
logopedi vars data samlas in med hjälp av ett elektroniskt 
frågeformulär.  Genom att svara ger ni värdefull informa-
tion om traumatisk hjärnskada och språkets sociala an-
vändning efter skadan. En närstående (t.ex. make, maka, 
vän eller syskon) kan besvara frågeformuläret. Svarandet 
tar ca. 20 – 30 minuter beroende på svaren. Deltagandet 
i forskningen sker anonymt och en enskild deltagare kan 
inte identifieras med informationen som fås. Allmänna re-
sultat från forskningen sammanställs senare till en artikel 
i Aivoitus-tidningen. Du kan delta i forskningen ända till 
30.6, www.aivovammaliitto.fi
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Yhdistys rakentuu yleensä niin, että 
on olemassa joukko ihmisiä, joilla on 
samansuuntainen tarve käsitellä jotakin 
asiaa (esim. aivovamma) ja löytäessään 
tiensä yhteen samaa aihetta pohtivien 
kanssa, päättävät perustaa pysyvän 
ryhmän eli yhdistyksen. Yhdistystä 
ei tarvitse välttämättä rekisteröidä 
eli ilmoittaa sitä yhdistysrekisteriin. 
Rekisteröitynä yhdistyksestä tulee ns. 
juridinen henkilö, jota koskevat monet 
lainopilliset velvoitteet. Rekisteröimät-
tömässä yhdistyksessä kukin jäsen 
vastaa juridisista vastuista yksilönä.

Yhdistyksessä on oltava joku, joka 
huolehtii sen johtamisesta. Tätä virkaa 
hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään 
kolme jäsentä. Hallituksen puheenjoh-
taja johtaa koko yhdistystäkin. Alussa 
on tärkeää tehdä hyvät henkilövalinnat, 
niin että asioista sopiminen ja päätök-
senteko onnistuvat ilman riitaa. 

Oman vaikeutensa yhdistystoimin-
taan tuo se, jos vastuullisilla henkilöillä 
ei ole kokemusta yhdistystoiminnasta. 
Yhdistyksessä päätetään ja toimitaan 
nimenomaan yhdessä. Sitä ei voi 
suoraan johtaa kuten yritystä tai julkista 
hallintoa. Yhteisrintamassa ja joukos-
sa toimien yhdistys osoittaa olevansa 
tosissaan asiansa suhteen ja voi tuoda 
uskottavasti viestinsä esiin. Tämä voi 
auttaa mm. raha-avustusten saamises-
sa. Yhdistystoiminnan opetteluun löytyy 
paljon hyvää koulutustakin tueksi.

Vammaisyhdistyksissä ison haas-
teen asettaa se miten saada mukaan 
riittävän toimintakykyisiä ja jaksavia 

ihmisiä. On tärkeää, että toimi-
jat jaksavat ja ehtivät osallistua 
suunnitteluun, kokouksiin ja 
tilaisuuksiin. Yhdistyksessä ei pidä 
antaa kenellekään tehtävää tyhjän 
vuoksi, kaikilta tulee odottaa aktii-
visuutta kantaa saamansa vastuu. 
Kannattaa siis etsiä heitä, jotka 
iloiten suostuvat näkemään myös 
hiukan vaivaa yhteisten asioiden 
eteen. Silloin ollaan oikealla polulla.

Sirkku Lindstam

Yhdistystoiminnassa yhdessä
Yhdistystoiminta tarkoittaa yhdessä toimimista. 
Se vaatii kykyä sitoutua yhteisiin pelisääntöihin. 
Järjestäytymisellä varmistetaan, että kaikki voivat 
toimia järkevällä tavalla. Parhaimmillaan yhdis-
tyksessä toimiminen on kivaa.
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Miksi tämä yhdistys on olemassa? 
Mitä siltä puuttuu? 

Lähdin selvittämään näihin perus-
tavanlaatuisiin kysymyksiin vastauksia 
tapaamalla jokaisen aivovammayh-
distyksen hallituksen. Ilolla kiersin läpi 
koko Suomen ja kohtasin paljon aktii-
visia aivovammatyön edistäjiä, meidän 
upeita yhdistysaktiiveja!

Aivovammayhdistysten toimintaa 
on tätä nykyä jo 26 paikkakunnalla. Uu-
simpina ryhminä mainittakoon Forssa, 
Outokumpu, Rovaniemi, Ylivieska ja 
Äänekoski. Syksyllä on luvassa vielä 
Lappeenranta ja Hämeenlinna. Uusille 
paikkakunnille käynnistyvää toimintaa 
tuetaan liiton ja aivovammayhdistysten 
yhteisvoimin. Jos omalta paikkakun-
naltasi puuttuu toimintaa, ota yhteyttä 
liittoon tai oman alueesi yhdistykseen. 

Olethan osallistunut oman 
paikkakuntasi toimintaan? Yh-
distykset ja toimintaryhmät tekevät 
omilla seutukunnillaan aivan erityistä ja 
arvokasta työtä. Niiden ansiosta moni 
vammautunut ja läheinen voi kohdata 
toinen toisensa. Eräs toimintaryhmän 
osallistuja soitti minulle tänään ja antoi 
oman toimintaryhmänsä vetäjälle paljon 
kiitosta ja kehuja. Hän tiivisti asian 
yhteen lauseeseen: ”Missään muualla 
aivovammautunut ei voi olla niin rau-
hassa oma itsensä kuin tuolla meidän 
ryhmässä”. Hän kokee, että siellä hänet 
hyväksytään sellaisena kuin hän on. 
Tähän viestiin voi varmasti moni lukija 
samastua. 

Nyt niihin alkuperäisiin kysymyk-
siin, jotka esitin viime vuonna kaikille 
aivovammayhdistysten hallituksille. 
Ensinnäkin miksi tämä yhdistys on 
olemassa? Voi sanoa, että meidän 
yhdistysten hallitukset olivat pääsääntöi-
sesti yhtä mieltä tästä asiasta. Toimintaa 
järjestetään, jotta mahdollisimman moni 
vammautunut ja läheinen saisi vertaisil-

taan tukea ja tietoa. 
Tuen ja tiedon avulla 
vammaa on helpom-
pi ymmärtää ja elämänlaatu paranee. 
Ryhmässä saa puhua avoimesti elämän 
iloista ja suruista. Usein joku toinen on 
kokenut jotain samantapaista ja näin 
kaikki osapuolet voivat oppia ja saada 
lisää ymmärrystä. 

Toisaalta yhdistykset ovat olemassa 
hauskanpitoa, yhdessä oloa ja yhdessä 
tekemistä varten. On tärkeää kuulua 
joukkoon, olla hyväksytty sellaisena 
kuin on. 

Aivovammaymmärrys vahvistuu, 
kun saa elää ja kokea asioita toisten 
kanssa. Toisaalta ympäröivän maail-
man olisi hyvä ymmärtää, mitä aivo-
vamma merkitsee vammautuneen ja 
hänen läheistensä arjessa. Yhdistykset 
tekevät tärkeää aivovammatiedon 
jakamistyötä oman paikkakuntansa 
ammattilaisten ja muiden aivovamman 
kanssa toimivien tahojen kanssa unoh-
tamatta tavallista kaduntallaajaa. 

Toinen kysymys, jonka esitin aivo-
vammayhdistysten hallituksille oli: mitä 
tältä yhdistykseltä puuttuu? Ilokseni 
voin sanoa, että pääsääntöisesti 
aivovammayhdistykset voivat hyvin. 
Toisaalta lähes jokaisen yhdistyksen 
kanssa keskusteltiin siitä, että useampi 
uusi vapaaehtoistyöntekijä mahdollis-
taisi monipuolisempaa toimintaa omalla 
seudullaan. Aktiiviset tekijät tarkoittavat 
suoraan uutta toimintaa ja näin hou-
kuteltaisiin yhä useampi vammautunut 
mukaan toimintaamme. Mitä sinä voisit 
tarjota yhteiseksi hyväksi? Haluaisitko 
oppia ja tehdä jotain uutta tai käyttää 
jo aikaisemmin hankkimaasi taitoa? 
Olisi hienoa että voisimme yhdessä 
rakentaa aivovammatoimintaa entistä 
eloisammaksi. 

Teksti ja kuvat: Heidi Kokko

Yhdistykset keräävät  
vertaiset yhteen!
Toimintaa järjestetään, jotta mahdolli-
simman moni vammautunut ja lähei-
nen saisi vertaisiltaan tukea ja tietoa.

Toisaalta lähes jokaisen yhdis-
tyksen kanssa keskusteltiin 
siitä, että useampi uusi vapaa-
ehtoistyöntekijä mahdollistaisi 
monipuolisempaa toimintaa 
omalla seudullaan.
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Keski-Suomen Aivovammayhdistys on 
laajentanut toimintaansa Äänekoskelle. 
Toiminta siellä aloitettiin vuoden 2013 
lopulla. Paikkakunnalla kokoontuu 
toimintaryhmä ja omaisten ryhmä.  
Ryhmä kokoontuu Toimintakeidas 
Äänekosken tiloissa toimintaterapeutti 
Sanna Kukkosen vetämänä. Uusiakin 
paikkakuntia on suunnitteilla. Tavoit-
teena on käynnistää vuonna 2014 
toimintaryhmä Keuruulle.

Emoyhdistyksessäkin toiminta 
laajenee. Nuorten ryhmä aloitti vuoden 
2013 loppupuolella. 

– Puheenjohtaja Jaana Hattu-
nen on kokenut tärkeänä nuorten 
tukemisen ja toiminnan järjestämisen. 
Yhdistykselle valittu nuorisovastaava 

Karoliina Kaarnakoski  sai kipinää 
toimintaan liiton nuorille suuntaaman 
PääFestin kautta. Toimintakeidas Oy:n 
toimintaterapeutit ovat olleet vahvasti 
mukana käynnistämässä toimintaa ja 
saamme heidän tilat ryhmän käyttöön. 
Nyt on kokoonnuttu pari kertaa jo va-
paaehtoisvoimin, kertoo Sanna Välilä.

Nuorten ryhmään kokoaa useimmi-
ten 4 – 6 ihmistä.

– Olemme pitäneet nyyttikeste-
jä, askarrelleet ja pelanneet erilaisia 
pelejä. Syksyllä olisi tarkoitus järjestää 
yhteisviikonloppu Konnevedellä ja 
kutsua mukaan muidenkin yhdistysten 
porukkaa. Tapahtumaan suunnitellaan 
nuorille oma mökkimajoitus sekä osit-
tain omaa ohjelmaa.  

Aivovammaliiton  
aktiivinen kuopus

Aivovammaliiton yhdistyskentän nuorin tulokas, 
Keski-Suomen Aivovammayhdistys ry, on parin 
viime vuoden aikana laajentanut paitsi Jyväskyläs-
sä majaansa pitävän yhdistyksen sisäistä toimintaa, 
myös aloittanut uuden toimintaryhmän toisaalla. 

Sanna Välilä odottaa muita nuorten ryh-
mä jäseniä jätskille kevään kunniaksi. 

Yhdistyksen puheen-
johtaja Jaana Hattunen 
vieraili Jyväskylän Hyvin-
vointimessuilla Aivovam-
maliiton ja aivovaurio.
fi-projektin osastolla 
jakamassa esitteitä ja 
kertomassa toiminnasta. 
Kuva: Pia Warvas 

Uutta Jyväskylässä on myös kirja-
piiri.

- Kirjapiiri kokoaa lukutoukkia 
yhteen. Ryhmän ideoija on ja vetäjänä 
toimii Eija Kiiskinen.

Keski-Suomen yhdistyksessä on 
lisäksi perustettu viime vuoden loppu-
puolella omaisten ryhmä.

– Omaisten ryhmää on yritetty 
koota aiemminkin, mutta silloin se ei 
oikein saanut tuulta purjeisiin. Nyt aktii-
vijäsenemme Lea Vilén sai psykiatrian 
sairaanhoitaja Tarja Juntusen vetä-
mään ryhmää. Omaiset kokoontuvat 
kuukausittain tapaamaan toisiaan ja 
keskustelemaan eri teemojen pohjalta. 
Viimeksi aiheena oli ihmisyyden mitta.

Sanna Välilä vinkkaa, että eri ta-
pahtumista tiedottamiseen kannattaa 
hyödyntää monia eri kanavia. – Paikal-
lisessa sanomalehdessä on maksuton 
Menot-palsta, jonne lisään omat tapah-
tumamme. Näitä maksuttomia pals-
toja on varmasti monessa muissakin 
sanoma- ja  paikallislehdessä. Lisäksi 
yhdistyksellä on omat Facebook-sivut, 
joissa kerrotaan tapahtumista ennak-
koon. 

Niin – uutta on myös se, että Aivo-
vammaliiton hallituksessa istuu kaksi 
Jyväskylän yhdistyksen aktiivia!

Teksti: Pia Warvas
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– Kokoonnuimme aiemmin useimmi-
ten Seinäjoen järjestötalolla. Paikka 
on muuten hyvä, mutta kauempana 
asuvat jäsenet ja potentiaaliset jäsenet 
eivät aina löydä kokoontumispaikkaa. 
Tai jos löytävät, parkkitilaa on nihkeästi. 
Sen vuoksi olemme alkaneet kokoon-
tua vuorotellen eri puolella yhdistyksen 
toiminta-aluetta, kertoo yhdistyksen 
varapuheenjohtaja ja liiton hallituksen 
varajäsen Reijo Salo. 

Salo kuvailee, että erityisesti kesäai-
kaan tapaamiset viedään ulos luontoon.

– Nyt olemme menossa uudelle 
näkötornille, jossa on myös laavu. Yh-
dessäolon ja maisemien ihailun lisäksi 
voimme paistaa makkaraa ja keittää 
nuotiokahvit. Lisäksi olemme kokoontu-
neet Ylistarossa vanhalla kunnantalolla 
ja Kurikassa Invalidiliiton tiloissa – paikat 
ja paikkakunnat ovat siis vaihdelleet.

Salo kertoo, että jatkossa tapaa-
mispaikkojen kirjoa on tarkoitus laajen-
taa edelleen.

– Yhdistyksemme toimialue jatkuu 
Keski-Suomeen päin, joten yritämme 
löytää uusia kokoontumispaikkoja sieltä 
päin ja näin innostaa sikäläisiä jäseniä 
toimintaan. Esimerkiksi Ähtäri voisi olla 
mukavan keskeinen paikka. 

Seuraavaksi yhdistyksen jäsenet 
suuntaavat nykyisen Kauhavan alueella 
sijaitsevaan Härmän kylpylään.

– Yhdistys maksaa kylpyläviikonlopun 
kustannuksista osan. Olemme varanneet 
25 paikkaa, joista 20 on jo lunastettu 
reilua kuukautta ennen h-hetkeä. 

Uudet kasvot ilahduttavat 

Reijo Salo kertoo, että 147 hengen 
yhdistyksen jäsenistä noin 25 käy kuu-

kausitapaamisissa aktiivisesti. 
– Moni ei vielä ole toimintaan osallis-

tunut, joten olisi tärkeää saada uusiakin 
mieluisan ohjelman piiriin. Jäsentapaa-
miset ja niistä saatava vertaistuki ovat 
kuitenkin koko yhdistystoiminnan suola.

Salo kertoo tyytyväisenä, että tun-
tuu aina erityisen hienolta, kun yksikin 
uusi kasvo tulee mukaan tapaamisiin. 

Monet pitävät vieraskirjaa, mutta 
eivät etelä-pohjalaiset.

- Meillä on tuttukirja. Jokainen osal-
listuja kirjoittaa nimensä tuttukirjaan. 
Sen avulla pysymme perillä, että kuinka 
paljon eri ihmisiä on missäkin kokoon-
tumisessa ollut ja voimme tämänkin 
avulla kehittää toimintaa ja tapaamis-
paikkoja entistäkin toimivammiksi. 

Varoja talkoilla ja tansseilla

Yhdistysväki on ryhtynyt aktiiviseen 
varainhankintaan. 

– Viime kesänä olimme esimerkik-
si Farmari-messuilla. Työ toteutettiin 
talkoilla, eli kökkätyönä, siinä mielessä, 
että me yhdistysläiset emme itse otta-
neet palkkiota, vaan kaikki saadut varat 
kilahtivat yhdistyksen kassaan. Itse toi-
min neljänä päivänä järjestysmiehenä. 
Osa ohjasi liikennettä ja jotkut myivät 
lippuja. Saimme tapahtumalla kerättyä 
rahaa yhtä paljon kuin mitä saamme 
vuodessa jäsenmaksutuloina. 

Etelä-Pohjanmaalla pannaan myös 
jalalla koreasti.

– Olemme järjestäneet eläkeläisten 
päivätansseja. Lipun hintaan kuuluvat 
tanssit ja pullakahvit. Ensimmäiset 
tanssit järjestimme Vesa Keskisen ky-
läkaupan Onnenkivi-ravintolassa. Hän 
antoi tilat maksutta, kunhan ostimme 

pullakahvitarpeet häneltä. Tansseista 
saimme tuottoa jonkun satasen.  

Muutama lisäroponen kilahtaa 
kassaan tansseissa järjestetyissä arpa-
jaisissa. 

– Pääpalkintoina olemme arponeet 
liiton lahjoittamia kahvinkeittimiä, mutta 
kiertelemme aktiivisesti kyselemässä 
palkintoja myös paikallisilta yrittäjiltä. 
Useimmiten yritykset liippaavat tavalla 
tai toisella terveysalaa, mutta onpa ar-
vottavaa saatu tavallisista ruokakaupois-
ta ja jopa maatalouskoneyrityksestä. 

Reijo Salo muistuttaa, että mikään 
työ ei valmistu ilman tekijöitä. 

– Itse pitää olla aktiivinen. On 
ideoitava tapahtumia, kierreltävä kyse-
lemässä arpajaispalkintoja, neuvotel-
tava sopivista taksoista ja lähdettävä 
tilaisuuksiin mukaan. Joskus ajamme 
pitkiäkin matkoja, mutta emme tee 
matkalaskuja yhdistykselle, sillä kuluu-
han kaikkiin harrastuksiin rahaa. 

Edelliset tanssit urheilutalolla eivät 
menneet aivan nappiin. Eläkeläisjär-
jestö sattui pitämään samaan aikaan 
lähistöllä omat tanssinsa, joten tilai-
suuteen tuli huomattavasti odotettua 
vähemmän porukkaa.

- Arpoja myytiin paljon ja ylijääneet 
pullat myimme irtotavarana kotiinlähtijöille 
tanssien jälkeen. Näillä toimenpiteillä täs-
täkin tapahtumasta jäi jotakin viivan alle. 

Parhaillaan yhdistysläiset käyvät kes-
kusteluita Tangomarkkinoiden organisaa-
tion kanssa. On siis todennäköistä, että 
tulevana suvena Aivoituksen lukijat voivat 
bongailla tuttuja henkilöitä tangokadulta!

Teksti ja kuva: Pia Warvas
Toiminnalliset kuvat: Niina Huttunen

Tansseja ja talkoita 
Etelä-Pohjanmaan Aivovammayhdistyksessä jäsen-
määrä on kasvanut tasaisesti. Yhä useampi on löy-
tänyt yhdistyksen uusien toimintamuotojen myötä. 

reijo Salo kiittelee, että yhdistystoiminnas-
sa parasta on vertaistuki. Tärkeää on myös 
sen tarjoama tekeminen kodin ulkopuo-
lella: työelämästä pois jäännin myötä olisi 
vaara mökkiintyä kotiinsa ilman mielek-
käitä aktiviteetteja.
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Yksi Varsinais-Suomen yhdistyksen 
puuhanaisista on Marita Lindholm. 
Erityisesti hänen sydäntään lähellä ovat 
nuoret ja läheiset. 

– Työskentelin vuonna 1997 kau-
passa ja elämä oli mallillaan. Kun poi-
kani tuolloin täytti 17 vuotta, maailmani 
romahti. Hän joutui auto-onnettomuu-
teen, sai vaikean aivovamman ja sen 
myötä vaikeahoitoisen epilepsian. Ajan 
myötä yhdistyksen aktiivi Marja-Leena 
Kaunio houkutteli minut mukaan yhdis-
tyksen toimintaan. 

Turussa järjestettiin omaisille, joiden 
nuori läheinen oli vammautunut, ver-
taistukiryhmä 2000-luvun alussa. 

– Meitä oli mukana kymmenen, 
joista osa on edelleenkin aktiiviyhdis-
tysläisiä. Tämän jälkeen minua pyydet-
tiin jäseniltoihin omaisten ja läheisten 
edustajaksi. Ajateltiin, että se, mistä 
olin selvinnyt, antaisi muillekin voimaa 
ja uskoa tulevaan. Tämän pohjalta 
perustettiin läheisten ryhmä. 

Marita kertoo, että hän on ollut mu-
kana järjestämässä vertaistukiryhmiä, 
naisille sinkkuryhmän ja nuorille ristei-
lyn. Nyt järjesteillä on jo kuudes risteily, 
jonne odotetaan 40 osallistujaa. Myös 

luennot, teemapäivät, virkistysviikonlo-
put sekä muut monenmoiset messut ja 
iloittelut ovat arkea Varsinais-Suomen 
avylaisille. 

Varsinais-Suomen Aivovammayh-
distyksen alaisuuteen perustettiin 
vuonna 2010 vertaistukiryhmä Saloon, 
josta sittemmin kehittyi toimintaryh-
mä. Seuraavana vuonna mukaan tuli 
Uusikaupunki. 

– Vuonna 2010 toimintaan tuli mu-

kaan Risto Savolainen. Hän alkoi heti 
suunnitella yhdistykselle uusia nettisivu-
ja. Kaikki tietävät, miten suuri apu Risto 
on ollut yhdistykselle näinä vuosina. 
Kaikki toiminta helpottui suunnatto-
masti. Yhdistys on myös Faceboo-
kissa, ja itse kuulun lisäksi suljettuihin 
ryhmiin vertaistukijan ominaisuudessa. 

Marita kuvailee, ettei vieläkään – 17 
vuoden kuluttua – hyväksy onnetto-
muutta, mutta on oppinut elämään sen 
kanssa. 

– Osin siksi, että poika kaikesta 
huolimatta kuntoutui niin hyvin, että 
elää nyt 34-vuotiaana itsenäistä elä-
mää, osin Varsinais-Suomen Aivovam-
mayhdistyksestä saadun vertaistuen 
avulla.

Monitoimi-Marita suunnittelee 
piakkoin jäävänsä taka-alalle aktiivitoi-
minnasta.

– Täytin viime syksynä 65 vuotta ja 
suunnittelin jääväni sivuun. Päätin vielä 
kuitenkin jatkaa tämän vuoden. Minus-
ta tuntuu, että nyt on sopiva aika jäädä 
konkarina sivuun, sillä kukaan meistä ei 
ole korvaamaton. Olen sitä mieltä, että 
mitä aktiivisempi on vapaaehtoisten 
joukko, sitä toimivampi on yhdistys. Me 
puhallamme täällä Varsinais-Suomessa 
yhteen hiileen, yhdessä meissä on aina 
voimaa!  

Teksti: Pia Warvas,  
Marita Lindholm 

Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys täytti tänä 
vuonna 20 vuotta. Aktiivisen yhdistyksessä moni-
taitoiset puuhanaiset ja –miehet kertovat puhal-
tavansa yhteen hiileen. Yhteistyöllä saadaankin 
paljon aikaiseksi – kaikenikäisille!

Puhalletaan yhteen hiileen

Marita Lindholm ja hänet toimin-
taan houkutellut Marja-Leena 
Kaunio liiton syyskokouksessa 
vuonna 2012. Taustalla Varsinais-
Suomen avyn puheenjohtaja risto 
Savolainen. 
Kuva: Pia Warvas

Omaisten ryhmä kuuntelee neuropsykologi Tarja Ketolan luentoa. 
Kuva: Marita Lindholm
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Esteettömyys on vammaistyössä 
keskeinen ajattelutapa. Kunhan kaikki 
maailmassa on esteetöntä, ihmisten 
on hyvä olla! Entä, jos ajateltaisiinkin 
hiukan toisin: Sopivat esteet voivat 
auttaa ihmistä harjaantumaan ja kun-
toutumaan?

Ei saa koskea maahan

Muistatko leikkineesi lapsena kivel-
tä toiselle hyppelyä? Jalka ei saa 
koskettaa maata, on liikuttava tietty 
matka kivien päällä. Tai metsässä voi 
hyppelehtiä puun juurelta toiselle. Tai 
hiekkaan voi piirrellä pieniä ympyröitä 
sikin sokin ja liikkuminen on sallittua 
vain ympyröissä. Tai… Keksi itse lisää. 
Tällaisen radan voi rakentaa sisällekin, 
on vain sovittava mitä pitkin saa edetä.
Tämä harjoittaa tasapainoa ja fyysistä 
liikkuvuutta.

Korkea kynnys

Niin sanotut matalan kynnyksen –pai-
kat ovat olleet pitkään suosiossa toi-

mintakyvyltään heikompien väestönosi-
en keskuudessa. Sellaisiin paikkoihin 
on helppo mennä, ei tarvitse yhtään 
tsempata. Sen sijaan korkean kynnyk-
sen ylittäminen vaatii hiukan yritystä. 
Tee ”korkea kynnys” vaikka kiinnittä-
mällä lauta kahden puun väliin puolen 
metrin korkeudelle. Aina kun ylität sen, 
mieti jotakin itsellesi vaativaa, tärkeää 
asiaa, jonka haluat ratkaista.

Tämä harjoittaa fyysistä liikkuvuutta 
ja opettaa myönteistä asennoitumista.

Sokko kuulija

Äänet kuulostavat toisenlaisilta, kun ei 
näe. Asettukaa ympyrään ja keskelle 
menee yksi, jonka silmät on peitetty hui-
villa. Ympyrässä olevat liikkuvat hieman, 
niin ettei sokko voi tarkkaan muistaa 
kuka on missäkin kohdassa. Ympyrässä 
olevat lausuvat sokon nimeä ääntään 
muutellen, ja tämä yrittää tunnistaa 
sanojan. Kun tunnistus osuu oikeaan, 
joutuu tunnistettu keskelle sokoksi.

Tämä harjoittaa keskittymistä ja 
tarkkaavuutta.

Huulen heittoa

Vitsien kerronta on yksi tapa heittää 
huulta. Mutta vaativampaa on yrittää 
oikeasti heittää styroksista tehtyä, 
kevyttä huulta! Styroksia löydät vaik-
kapa pakkauspehmusteena. Muotoile 
siitä suun/huulien muotoinen kappale. 
Koolla ei ole väliä. Heittäkää huulta 
vuorotellen ja mitatkaa kuka saa sen 
lentämään pisimmälle. Pieni tuulenvire 
tekee hommasta haasteellisemman. 

Jos et löydä styroksia, voitte kisailla 
kevyen heinän heitossa vastatuu-
leen. Pisimmälle lennättänyt voittaa. 
Tai makeimmin naurava . Tai kuka 
vaan. Tämä harjoittaa kärsivällisyyttä ja 
mielikuvitusta ja antaa hauskoja hetkiä 
vaikean suorituksen äärellä. 

Esteellinen rata

YHdiSTYSTOiMiNTAA

Monessa mukana 

Pirjo Saarinen on pitkäaikainen aktiivi 
Varsinais-Suomen Aivovammayhdis-
tyksen riveissä. Aktiivi tarkoittaa Pirjon 
tapauksessa henkilöä, joka tarttuu mihin 
tahansa, millä on vähänkin tekemisissä 
vertaistuen kanssa. Se voi olla jäsenillan 
tai naisten ryhmän vetämistä, kahvinkeit-
toa yhdistyksen tilaisuuksissa, ohjelman 
järjestämistä aivovammaisten tapahtu-
miin, tapahtumien aiheuttamien jälkien 
siivoamista. Pirjolle on luontevaa olla 
vertaistukiryhmän ohjaajana, yksittäisen 
henkilön vertaistukijana, kokemuskoulut-
tajana – tai lausumassa runoja, vetä-
mässä kasvo- ja istumajumppaa sekä 
olemassa mukana yleensä kaikessa, 
missä pitää ja saa puhua. Hän oli myös 
pitkään Pihasoittotempauksen ja Perhe-
leirin puuhaihmisenä. Uusimpana tuen 
muotona Elävänä kirjana olemista.

Vapaaehtoistyö osa Pirjoa

Pirjon juhannusaattona tapahtuneesta 
auto-onnettomuudesta tulee kuluneek-
si 20 vuotta ensi kesänä. Silloin, kun 
tapaturma sattui, oli Varsinais-Suomen 

Aivovammayhdistys juuri muutamaa 
kuukautta aikaisemmin perustettu. 
Tähän kahteenkymmeneen vuoteen 
mahtuu paljon tapahtumia aivovam-
maisuuden ympärillä. Kun suunniteltiin 
ohjelmaa yhdistyksen 20-vuotisjuhliin, ei 
liene edellä olevan perusteella kenel-
lekään yllätys, että Pirjo oli mukana 
esiintymässä. Tällä kertaa ohjelmassa 
oli runonlausuntaa ja musakerhon ohjel-
maosuuden juontamista.

 Aivovammaliiton toiminnassa Pirjo 
on ahkerasti mukana vertaistukijana, 
kokemuskouluttajana ja hallituksen 
jäsenenä, varalla tällä hetkellä. 

Pirjo toimii kummina Uudenkaupungin 
toimintaryhmässä. Hän on auttanut uutta 
toimintaryhmää sen alkutaipaleella. Hän 
on käynyt ryhmässä muun muassa sijais-
ohjaajana vakituisen ryhmänvetäjä Mar-
ketan ollessa yhtenä tapaamispäivänä 
estynyt. Hän on ollut ahkerasti vierailulla 
myös Salon toimintaryhmässä, ja hän oli 
yksi Salonkin vertaistukiryhmän vetäjistä.

Pirjon hersyvä nauru ja lämmin-
henkinen puheensorina saa hiljaisim-
matkin osallistujat tulemaan mukaan. 
Vapaaehtoistyö on osa Pirjoa, olkoon 

Pirjo Saarinen on vapaaehtoistyöntekijä 
henkeen ja vereen. 
Kuva: Marita Lindholm 

Sirkku Lindstam

se sitten Varsinais-Suomen Aivovam-
mayhdistyksessä, Aivovammaliitossa, 
paikallisen seurakuntayhtymän kahvi-
ossa tai Raision seudun eläkeläisissä ja 
tarvittaessa muuallakin.

Teksti: Risto Savolainen



12   Aivoitus 2/14PiENiä PALOJA 

Pieniä paloja maailmalta
Aivoviikon tapahtumia

OLKAssa… 

Helsingissä Meilahden sairaalassa toimii Potilastukipiste 
OLKA. OLKAssa työskentelee terveydenhuollon ammat-
tilaisia sekä päiväkohtaisesti vapaaehtoisia ja järjestöjen 
edustajia. Aivoviikolla Neurologiset vammaisjärjestöt (NV) oli 
kertomassa toiminnasta. Rupattelemassa pistäytyi toista-
kymmentä kiinnostunutta.

Porthaniassa… 
Aivosäätiö ja Aivovammaliitto järjestivät Aivoviikolla yleisölu-
entotilaisuuden, jonka aiheena oli aivot luovuuden lähteenä. 
Tilaisuus keräsi yli 600 kiinnostunutta. Aivovammaliitto oli 
mukana jakamassa omia ja Neurologisten vammaisjärjestö-
jen esitteitä ja lehtiä.

Kampin palvelukeskuksessa… 

Aivovaurio.fi-projekti ja Aivovammaliitto jalkautuivat Aivovii-
kolla jakamaan esitteitä ja lehtiä Kampin palvelupisteeseen.

Kampin palvelukeskus on toimintakeskus, joka tarjoaa 
virkkeellistä toimintaa helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille. 
Aivovammaliiton ja projektin edustajia kävi jututtamassa ja 
materiaalia hakemassa runsas joukko kiinnostuneita.

Tekstit: Pia Warvas 

Aivoterveysasiaa Jyväskylän 
Hyvinvointimessuilla
Aivovaurio.fi-projekti ja Aivovammaliitto olivat kertomassa 
aivoterveydestä Jyväskylän hyvinvointimessuilla. Kyseessä 
on luultavasti ensimmäinen kerta, kun liitto jalkautuu yhtä 
massiiviseen ”suuren yleisön” tapahtumaan. Aivovamma-
liiton osastolla kävi kaksipäiväisen tapahtuman molempina 
päivinä noin 400 aivoasioista kiinnostunutta!

Aivovammaliiton osastolta perheen pienimmät saivat 
mukaansa heijastavan ”turvahatun”. rianna kulkikin 

päähine päässään koko loppupäivän. Kuva: Pia Warvas

Heidi Kokko esittelyvuorossa.  
Kuvan nappasi OLKAn vapaaehtoinen.

Anna-Mari Bruns kertomassa aivovaurio.fi-projektista. 
Kuva: Pia Warvas

Luento keräsi kuulijoita salin täydeltä.  
Kuva: Pia Warvas

Touhua ja 
opastusta Aivot – 
luovuuden lähde 
–tilaisuudessa. 
Neuvoja jakamas-
sa Pia Warvas ja 
Anna-Mari Bruns.  
Kuva: Sirkku 
Lindstam
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JOKiSEN EVääT
Tekstit: Pia Warvas 

Teksti: Pia Warvas 

Pyöräilykypärän käyttö kannattaa
Liikenneturva on julkaissut tilastokatsauksen pyöräilijöiden liikennekuolemista. Liiken-
nekuolemien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt 25 prosentilla 
ja loukkaantumisten 16 prosentilla. 

Yli 70 prosenttia henkilövahingoista tapahtui risteyksissä ja suuri osa loukkaantu-
misista ja kuolemista taajama-alueella.

Pyöräilijän menehtymisen aiheuttaa usein päävamma. Liikennevahinkojen tutkija-
lautakuntien mukaan vuonna 2012 kuolleilla pyöräilijöillä vain muutamalla oli kypärä 
päässä ja asianmukaisesti kiinnitettynä. Onnettomuuksiin menehtyneillä kaksi kolmas-
osaa pyöräili ilman kypärää tai se oli huonosti kiinnitetty. Tutkimusten mukaan kypärä 
ehkäisee kuolemaan johtavien vammojen syntymistä 73 prosentilla. Aivovammojen 
riski vähenee jopa lähes 90-prosenttisesti.                                 Teksti: Pia Warvas  

Liikenneturvan kevätkokouskuulumisia 
Liikenneturvan kevätkokouksessa käytiin läpi mennyttä vuotta sekä hyväksyttiin strategia vuosille 2015 – 2017.
Liikennekuolemia oli viime vuonna 258. Määrä on laskenut ja on matalimpia sitten sotien jälkeen. 2000-luvun alussa 
liikenteessä menehtyi vuosittain yli 400. Liikenteessä vammautuneiden määrä on myös laskusuunnassa. Eniten ovat vä-
hentyneet mopo-onnettomuudet. Myös pyöräilijöiden ja kävelijöiden turvallisuus on kohentunut.  Euroopan mittakaavassa 
suomalainen liikenneturvallisuus on hyvää keskitasoa. 
Aivovammaliitto on yksi Liikenneturvan 57 jäsenjärjestöstä. 

Pari vuotta sitten Aivovammaliitolle selvisi, että Outokum-
puun on muodostunut spontaanisti aivovammautuneiden 
vertaisryhmä. Tätä nykyä Outokummussa toimii aktiivinen 
porukka. Ryhmän vetäjä ja sydän on Osmo Pennanen, 
joka päätti vammauduttuaan kerätä porukan kasaan 
auttaakseen myös muita vammautuneita ihmisiä. Osmon 
sanojen mukaan ryhmän ajatus syntyi, kun hän sai eläke-
päätöksen. Oli aika toimia ja koota muut aivovammautuneet 
yhteen. Ryhmä on koottu kasaan paikallislehden ilmoituksil-
la ja ilmoitustauluilmoituksin. Tällaisella pienellä paikkakun-
nalla on ollut helppoa saada ihmiset mukaan. 

Yhteistyö Aivovammaliiton ja Ou-
tokummun ryhmän välillä on kehittynyt 
pikkuhiljaa. Nyt järjestettiin yhteis-
työssä luento huhtikuun loppupuo-
lella. Tilaisuudessa oli luennoimassa 
Tiina Pitkänen Neuronista ja Jaana 
Hattunen Toimintakeitaasta. Luen-
non aiheena oli Aivovammat ja arjen 
rakentaminen. Itä-Suomen alueen 
haasteena on, että palvelut vaativat 
kehittämistä, jotta verkosto toimii 
aivovammautuneen ihmisen kuntou-
tumisen tukena. Luento oli yksi keino 

aloittaa aivovammakentän verkoston rakentaminen, jolloin 
samalla vahvistetaan alueen toiminnallisuutta.

Tunnelma luennolla oli välitön ja keskustelu antoisaa. 
Keskustelimme vaikeistakin asioista hyvässä hengessä, ja 
yhdessä pääsimme eteenpäin keskustelun avaamisessa. 
Jaettu kokemus vamman vaikutuksista arkeen kuulsi kes-
kustelusta läpi. Yhteistyö idässä on saanut hyvän alun ja nyt 
on erittäin tärkeää varmistaa, että verkoston rakentaminen 
aivovammatyön hyväksi jatkuu edelleen.

Teksti: Heidi Kokko ja Anna-Mari Bruns

Toimintaa Outokumpuun
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On aika jatkaa elämänmatkaa eteen-
päin. Lähes kahdeksan ja puoli vuotta 
Aivovammaliitossa ammattityössä alkaa 
olla takana. Teen tässä pienen kurkka-
uksen siihen mitä saatiin aikaseksi.

Tulin vuonna 2006 liiton toisek-
si toiminnanjohtajaksi. Edeltäjäni oli 
tehnyt pitkän työrupeaman ja saanut 
paljon aikaan. Liitto oli kasvatettu lähes 
”teini-ikäiseksi”. Tuossa vaiheessa liitol-
la oli erilaisia sisäisiä haasteita ja ikään 
kuin kasvukipujakin. Ne laittoivat myös 
uuden johtajan koetukselle.

Järjestötyössä on moneen muuhun 
alaan verrattuna suuret mahdollisuu-
det innovatiiviseen työskentelyyn. Siitä 
syntyy myös työn imu. Se auttaa jaksa-
maan vaikeina ja uuvuttavinakin hetkinä. 
Tulosten näkeminen vie aikaa, mutta on 
tärkeää osata nähdä ne myös.

Omalta ajalta nostaisin näkyviin 
erityisesti edunvalvonnallisten asioiden 
eteenpäin saattamisen. Jäsenistön 
ja luottamushenkilöiden odotukset 
asettuvat usein yksilön lähiauttamisen 
tasolle, mutta keskusjärjestönä Aivo-
vammaliiton on tehtävä yleisen tason 
linjauksia. Vaikuttamistyö tapahtuu 
”korkealla tasolla”, mm. lainsäädäntöön 

ja yleisiin auttamispalveluihin pureu-
tuen. Kun ne ovat kunnossa, valuu 
tieto, osaaminen ja palvelut lähemmäs 
yksilön elämänpiiriä.

Tärkeä aikaansaannos oli kutsu 
Äkillisten aivovaurioiden jälkeisen 
kuntoutuksen Konsensus-kokouksen 
jäseneksi vuonna 2008. Sen jälkeen 
pidetyt kolme jälkiseurantatilaisuutta 
osoitti liitolle tehtävän ammattilaisten 
verkottajana aivovammautuneitten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Onnistuttiin 
nostamaan aivovammautuneet apua 
tarvitsevana ryhmänä ammattilaisten 
tietoisuuteen ja osoittamaan, että 
Aivovammaliitto toimii organisoidusti ja 
yhteistyökykyisesti.

Toinen merkittävä asia on aivovam-
mautuneitten esiin nostaminen näkymät-
tömyydestä näkyväksi. Sen lisäksi, että 
sote- ja vakuutusammattilaiset alkoivat 
tulla tietoisiksi tästä ihmisryhmästä, 
myös ns. suurelle yleisölle alettiin tulla 
näkyviksi. Tähän ei tarvittu julkkisaivo-
vammaista, vaan aivan tavalliset jäsenet 
ottivat rohkeasti yhteyttä tiedotusvälinei-
siin ja liiton tiedotuksen tukiessa saivat 
äänensä kuuluville mediassa laajasti.

Kolmas edistysaskel koskee Aivo-
vammaliiton strategista kehittymistä. 
Vuosien aikana on selkiytetty liiton ja 
aivovammayhdistysten välistä rooli- ja 
tehtäväjakoa. Jos liitto vuonna 2006 
toimi kuin kymmenentenä yhdistykse-
nä muiden joukossa, muokkautui siitä 
vähitellen asiantuntijaorganisaatio am-

mattitaitoisine työntekijöineen. Nyt liitto 
kykenee tarjoamaan aivovammayh-
distyksiä tukevaa opastusta ja toimin-
taa aivovammakentän eri sektoreille. 
Jatkoa ajatellen seuraavaksi voisi olla 
tarpeen kehittää hallintoa, jotta se tukisi 
aikaan saatua muuta kehitystyötä.

Paljon ehti tapahtua reilun kahdek-
san vuoden aikana. Niitä on turha yrittää 
luetella. Oleellisinta on jatkaa eteenpäin, 
katsoa luottavaisena tuleviin haasteisiin 
ja mahdollisuuksiin. Aivovammaliittoa 
ei pidä päästää poteroitumisen tilaan, 
vaan hoitaakseen oman yhteiskunnalli-
sen tehtävänsä RAY-rahoitusta nauttiva-
na organisaationa, linjana on mielestäni 
edelleen pidettävä avoimuuden, yhteis-
työn ja verkottumisen eetosta.

Vielä haluan kiittää joitakin minulle 
erityisen merkityksellisiksi tulleita liiton 
toimijoita. Teiltä sain tukea aina kun oli 
vaikeita ja toivottomuuden hetkiä. Kii-
tos, Marjatta Pihlajamaa, hyvä johtaja. 
Kiitos Markku Onnela, Seppo Ollila ja 
Simo Viitanen, kiitos Annikki Karjalainen 
ja kiitos Annamaria Marttila. Sydän on 
aina iloisesti läikähtänyt teidät kohda-
tessa. Kiitos myös kaikille muille koh-
taamilleni ihmisille Aivovammaliitossa.

”Nouskoon tie kohtaamaan sinua, 
paistakoon sinulle lempeä aurinko, 
satakoon sade pehmeänä pelloillesi - ja 
siihen asti kunnes jälleen kohtaamme, 
pitäköön Jumala sinua kämmenellään.” 
(Keltilläinen siunaus)

Sirkku Lindstam

Eteenpäin elämässä

Lukijaraatiin tuli numerosta 1/2014 hie-
man aiempaa vähemmän vastauksia. 
Tämä johtunee siitä, että samaan ai-
kaan lehdestä oli tekeillä laaja lukijatut-
kimus. Siihen vastailtiinkin sitten oikein 
innokkaasti! Kiitos kaikille lukijaraatiin ja 
–tutkimukseen vastanneille.

Lukijaraati piti lehden mielenkiintoi-
simpana juttuna Risto Vatajan haas-
tattelua, jossa pureuduttiin neuropsy-
kiatrisiin tutkimuksiin. Kiitosta saivat 

myös Turun ja Kuopion aivovammapo-
liklinikkojen esittely, aivovaurio.fi-pro-
jektiin liittyvät jutut sekä Läpinäkyvyyttä 
vakuutuslääkärijärjestelmään –artikkeli. 
Kiinnostavimmaksi palstaksi nousi Maa-
ilmanlaajuista aivovammatutkimusta. 

Kaikkien yhteystietonsa jättänei-
den kesken arvotun kiitoksen saa tällä 
kertaa Risto Savolainen. 

Autathan jälleen tekijöitä kehittämään 
lehteä. Käy vastaamassa muutamaan 

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

kysymykseen 
liiton nettisivuilla. 
Linkki tutkimuk-
seen aukeaa 
www.aivovam-
maliitto.fi-
sivustolle tämän 
lehden ilmestymisen 
jälkeen. Lehti on luettavissa samalla 
sivustolla myös sähköisenä versiona.

Pia Warvas 
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Anne Porthén valmistui sisätauti-kirur-
giseksi sairaanhoitajaksi vuonna 1993. 
Sen jälkeen hän on päivittänyt opisto-
asteisen tutkinnon ammattikorkeakou-
lututkinnoksi. Hän on suorittanut myös 
työyhteisön johtamisen ja kehittämisen 
erikoistumisopinnot sekä käynyt esimies-
valmennuksen ja naisjohtajakoulutuksen.  
Viimeimmäksi Porthén on opiskellut sosi-
aali- ja terveydenhuollon johtamisen ja 
kehittämisen ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon. Parhaillaan toiminnan-
johtaja opiskelee yliopistossa terveys-
hallintotiedettä keskittyen hallintoon ja 
johtamiseen. Eikä siinä vielä kaikki – 
koulutusrepertuaariin kuuluu myös koko 
joukko työnantajien järjestämiä kursseja 
muun muassa työsuojelusta, työhyvin-
voinnista ja henkilöstöhallinnosta. 

– Suurimmassa osassa opintojani 
on ollut punaisena lankana johtaminen 
ja kehittäminen, Anne Porthén tiivistää. 

 Jos koulutuspaletti kuulostaa sopi-
valta valtakunnallisen liiton johtotehtäviin, 
tukee sitä myös aiempi työkokemus. 

– Olen sairaanhoitaja-ajoistani 
alkaen työskennellyt sekä perustervey-
denhuollossa että erikoissairaanhoi-
dossa. Olen toiminut esimiestehtävissä 
yksityisellä lääkäriasemalla ja julkisella 
sektorilla terveysasemalla. Lopun työ-
kokemukseni muodostavat asiantuntija- 

ja kehitystehtävät sekä kouluttaminen.
Porthén kuvailee olevansa kehittä-

misorientoitunut.
– Olen omaksunut prosessilähtöisen 

kehittämistavan.  Olen saanut olla mu-
kana kehittämässä useita laatu- ja toi-
mintajärjestelmiä. Sen vuoksi toiminnan 
kehittäminen kiinnostaakin – se taitaa 
olla jopa sisäsyntyistä.  Sen lisäksi, että 
toimivat prosessit helpottavat ja suju-
voittavat työtä, niin kehittämistyössä 
onkin upeaa saada työyhteisö innostet-
tua mukaan.  

Ennen Aivovammaliittoon siirty-
mistään Porthén työskenteli Savon 
Vammaisasuntosäätiössä terveyden-
huollon palvelupolkuja kehitysvammai-
sille kehittävässä TEPA-projektissa sekä 
Etelä-Savon muistiluotsissa muistikou-
lujen vetäjänä. 

Monipuolisuus houkutti 

Aivovammaliiton toiminnanjohtajan työ-
hön houkutti hakemaan monipuolinen 
työkenttä.

– Tarvitsen paljon yllykkeitä ja 
haasteita.  Ajattelin, että toiminnan-
johtajan työssä voin johtaa, kehittää, 
tehdä järjestöyhteistyötä, projekteja ja 
arviointeja. Toki jokainen työ sisältää 
rutiineita, mutta valtaosaltaan työkent-

tä on kaikkea muuta. Liikun sujuvasti 
erilaisissa verkostoissa ja tutustun 
nopeasti uusiin ihmisiin.

Porthén on työskennellyt sairaan-
hoitajan uran alussa neurologisella 
osastolla, joten aivovammautuneet 
ihmiset eivät ole kohderyhmänä vieras. 
Lisäksi hän kertoo, että kehitysvam-
maisten parista saatu työkokemus 
auttaa vammaiskentässä toimimisessa.  

– Tapaan mielelläni  vammautuneita 
ihmisiä, omaisia ja läheisiä sekä ammat-
tilaisia. Haluan olla omalta osaltani edis-
tämässä aivovammautuneiden ihmisten 
elämän mahdollisuuksia yhdessä jäseni-
en ja muiden asiantuntijoiden kanssa.  

Hän kuvailee, että perehtyminen 
työtehtäviin vie vielä aikaa ja toki vielä 
on opeteltavaakin. Erityisesti oikeiden 
termien ja käsitteiden haltuunotto vie 
oman aikansa.

Tuore toiminnanjohtaja on nyt 
työskennellyt Aivovammaliitossa reilun 
kuukauden.

– Kivalta tuntuu! Puhkun sisäis-
tä intoa ja näen tehtävässä hirveästi 
mahdollisuuksia. Osa haaveista ja 
ideoista saattavat olla lennokkaitakin - 
aika näyttää. Koen myös, että työtekijät 
ovat vahva voimavara. Tästä työyhtei-
söstä huokuu kehitysmyönteisyys. 

Seuraavaksi Porthén lähtee kiertä-
mään Suomea ja tutustumaan yhdis-
tystoimijoihin ja moninaisiin yhteistyö-
verkostoihin. 

– Vuoden kuluttua näkee, miten 
homma on edennyt. Olen sitoutunut 
uuteen tehtävääni ja haluan rakentaa 
Aivovammaliitosta entistäkin vahvem-
man toimijan. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas

Uusi toiminnan- 
johtaja tutuksi 
Anne Porthén aloitti Aivovammaliiton 
toiminnanjohtajana huhtikuussa.  
Ensimmäisinä häneen saivat tutustua 
liiton hallitus sekä kevätliittokokous-
edustajat.  

Anne Porthén on…
… kulttuuriharrastaja. Hän käy kaikenlaisissa kulttuuririennoissa ja on Kulttuurin  
    kaverit ry:n perustajajäseniä.
… yhdistysihminen. Hän istuu muun muassa muistiyhdistyksen hallituksessa.
… intohimoinen opiskelija. Parhaillaan hän opiskelee yliopistossa työn ohessa. 
… naimisissa. Mies työskentelee insinöörinä asiantuntijatehtävissä.
… äiti. Hänellä on 17- ja 20-vuotiaat lapset.

Tuore toiminnanjohtaja Anne Porthén kuvailee itseään työ-
orientoituneeksi. Johtamistapaansa hän kuvailee valmenta-
vaksi ja vastuuta jakavaksi. Toiminnanjohtajan seurana ke-
vätliittokokouksessa istuivat puheenjohtaja Heikki Harri sekä 
Terje Vainio Varsinais-Suomen Aivovammayhdistyksestä. 
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Etenkin lievien aivovammojen mukaan 
tuovat ongelmat aiheuttavat toisinaan 
etuusriitoja. Riippumattomasti mitatta-
vissa oleva tieto auttaa näiden erimieli-
syyksien ratkaisemissa. (Riippumatto-
muus tarkoittaa sitä, ettei kyseessä ole 
vain yksittäisen ihmisen mielipide).

Neurologisen ja psykiatrisen tutki-

Käyttäytymisneurologisessa tutkimusyksikössä selvitetään aivojen toiminnan-
ohjausjärjestelmässä tapahtuvia häiriöitä. Tutkimus tulee auttamaan myös aivo-
vammautuneita, joilla on tunteisiin, ajatteluun ja käyttäytymiseen liittyviä ongel-
mia. Kun oireiden alkulähteet selvitetään, niitä on helpompi myös kuntouttaa. 

muksen yhdistäminen on tuomassa 
parannusta aivovammautuneiden 
henkilöiden monitahoisten oireiden 
tunnistamiseen ja hoitoon.  

Tampereen Yliopistollisen sairaalan 
Käyttäytymisneurologisessa tutki-
musyksikössä selvitetään parhaillaan, 
miten neurologiset vammat ja sairaudet 

vaikuttavat mielentoimintoihin kuten 
käyttäytymiseen, tunteisiin ja ajatteluun. 

– Aivovammautuneissa on paljon 
sekä heitä, joiden ongelmia ei vielä 
kyetä havaitsemaan objektiivisesti, että 
niitä, joiden vamma nähdään kuvan-
nuksessa, mutta vamman seurauksia 
mielentoimintoihin ei täysin ymmärretä. 

Tutkimus väylän avaajana  

Aivovammautuneille  
räätälöityä kuntoutusta 

Käyttäytymisneurologisen tutkimusyksikön johtaja Kaisa M. Hartikainen ja väitöskirjatutkija  
Lihua Sun tekevät neurologisia tutkimuksia tietokonepohjaisilla testimenetelmillä.
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Suomessa käyttäytymisneurologinen 
tutkimus on uutta, eikä aihepiiri ole 
aina tuttua edes neurologeille, sanoo 
tutkimusyksikön johtaja, neurologian 
erikoislääkäri ja akatemiatutkija Kaisa 
M. Hartikainen. 

– Toisin kuin Suomessa, USA:ssa 
käyttäytymisneurologia on oma eri-
koisalansa. Käyttäytymisneurologisen 
tietämyksen lisääminen Suomessa on 
yksi tavoitteistamme.

Aivovammautunut henkilö saattaa 
tarpoa elämässään hämillään, koska 
hänellä, omaisilla tai hoitohenkilökun-
nalla ei ole tietoa siitä, mistä oireet joh-
tuvat.  Tilanne aiheuttaa paljon harmia, 
väärinkäsityksiä ja täsmentymätöntä 
hoitoa, josta ei välttämättä ole hyötyä.

– On erittäin tärkeää, että tervey-
denhuoltoon voidaan jatkossa saattaa 
tietoa siitä, mistä esimerkiksi johtuu, jos 
aivovammautuneella on puutteita vuo-
rovaikutustaidoissa tai hän on kyvytön 
lukemaan toisten tunteita.  Tutkimus 
luo mahdollisuuksia neurologisten poti-
laiden ongelmien havaitsemiseen, ym-
märtämiseen ja sitä kautta parempaan 
kuntouttamiseen, Hartikainen toteaa.

Vetämätön olo, impulsiiviset tun-
teenpurkaukset, keskittymiskyvyn puu-
te ja aikaansaamattomuus ovat tuttuja 
murheita monille aivovammautuneille.   

– Lievän aivovamman ja otsaloh-
kovamman saaneiden tutkiminen on 
erityisen haasteellista, sillä heillä on 
samoja oireita, joita tulee esimerkiksi 
masennuksesta, stressistä ja unetto-
muudesta, Hartikainen sanoo. 

Elämäntilanteen mutkikkuutta lisää 
se, että vaativissa tilanteissa potilas 
saattaa hyödyntää älykkyyttään ja oi-
reistaan huolimatta esimerkiksi pinniste-
lee lääkärin vastaanotolla, jolloin arjessa 
esiintyvät vaikeudet eivät tule näkyviin. 

Yksi merkittävin haaste aivovammo-
jen ja käyttäytymisongelmien tutkimi-
selle on ollut se, ettei tunnereaktioiden 
muutoksille ole ollut mittareita. Siksi nii-
den alkusysäystä ei ole voitu osoittaa. 

Uudenlaisia testimenetelmiä

Reilut kaksi vuotta sitten aloittaneessa, 
Suomen ainoassa Käyttäytymisneuro-
logisessa tutkimusyksikössä, edetään 
reipasta tahtia. Varmaa näyttöä aivojen 
fysiologisten vammojen ja käyttäytymi-
sen yhteydestä on jo saatu. Hartikaisen 
yksikkö on kehittänyt testejä ja mitta-
reita, joiden avulla voidaan tunnistaa 
tunnereagoinnin ja toiminnanohjaustoi-

mintojen häiriöitä. 
Koehenkilöinä on sekä terveitä että 

vammautuneita ja sairaita henkilöitä.
Testissä koehenkilöt vastaavat älyl-

lisiin tehtäviin samalla, kun kone antaa 
tunteita ärsyttäviä virikkeitä.

– Saadut tulokset yhdistetään 
aivojen sähköfysiologisten vasteiden 
mittaustuloksiin. Näin saadaan tietoa 
koehenkilön käyttäytymisestä ja aivojen 
fysiologiasta sekä muutoksista, joita 
vamma tai sairaus on aiheuttanut.  

Aivovammautunut saattaa selvitä 
hyvin perinteisistä neuropsykologisista 
testeistä, mutta arki ja sen tuomat pie-
netkin yllätykset kuitenkin sekoittavat 
elämänhallinnan. Hartikaisen tutkimus-
ryhmän kehittämät testausmenetelmät 
antavat aivojen toiminnasta tarkemman 
kuvan, kuin mitä nykyiset, vain tiettyjä 
kognition osa-alueita erikseen mittaa-
vat neuropsykologiset testit. (Kognitii-
visia toimintoja ovat esimerkiksi tiedon 
vastaanottamiseen, tallentamiseen, 
käsittelyyn ja käyttöön liittyvät proses-
sit, kuten ajattelu, päättely- ja ongel-
manratkaisu, muistaminen, oppiminen 
ja havaitseminen).  Nyt on mahdollista 
nähdä, miten ja millaisella voimalla hen-
kilö reagoi tunnepitoisiin ärsykkeisiin, 
ja miten paljon ne haittaavat vaikkapa 
keskittymistä ja tarkkaavaisuutta. 

– Kun nähdään, mikä häiriö aivojen 
toiminnanohjaustoiminnoissa on, voi-
daan ongelmiin puuttua ja kuntoutusta 
suunnata tehokkaammin tarvittaville 
osa-alueille. (Toiminnanohjauksella tar-
koitetaan keinoja, joilla haluttu tavoite 
pyritään saavuttamaan). Myös tietoi-
suus on asia, joka voi auttaa henkilöä 
varautumaan vaikeisiin tilanteisiin, 
Hartikainen selvittää. 

Useiden potilasryhmien hyödyksi

Käyttäytymisneurologisessa tutki-
musyksikössä tutkimuksen kohteina 
ovat tällä hetkellä lievät aivovammat 
ja paikalliset otsalohkovauriot - erityi-
sesti etuotsalohkovauriot. Hartikaisen 
tutkimusryhmä selvittää myös, miten 
syväaivostimulaatiohoito vaikuttaa tun-
teisiin ja älylliseen toimintaan. Tutkimus 
on ainutlaatuista koko maailmassa. Uu-
sinta tutkimusyksikössä on sydänleik-
kauspotilaiden kognitioiden tutkiminen. 

– Tutkimme sydänpotilaita ennen ja 
jälkeen leikkausta, sillä tiedossamme 
on, että leikkauksen jälkeen potilaille 
saattaa tulla yllättäviä ongelmia kuten 
aloitekyvyttömyyttä ja vaikeuksia tuntei-

den hallitsemissa.
Aivovammautuneiden henkilöiden 

psykologiset ja neurologiset ongelmat 
ovat monimutkainen vyyhti, jonka 
selvittämiseen tarvitaan monitieteellistä 
osaamista. Käyttäytymisneurologinen 
tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä paitsi 
neurokirurgien, neurologien, psykiatrien 
ja neuropsykologien, myös radiologien, 
insinöörien ja fyysikoiden kanssa. 

Hartikainen on TAYS:n aivovamma-
poliklinikan neurologi, ja pitää edelleen 
potilaskontakteja tärkeinä, sillä testeis-
sä luodataan potilaiden, heidän omais-
tensa ja kuntouttajien kokemuksia.

Aiemmin hän on työskennellyt alan 
tutkijana muun muassa Berkeleyn 
yliopistossa Kaliforniassa sekä San Fran-
ciscon yliopistollisen sairaalan muistiklini-
kalla otsalohkovauriopotilaiden parissa. 

Hartikainen on innoissaan tutki-
musaiheestaan ja kiitollinen, että myös 
Suomen Akatemia näki asian tärke-
yden ja mahdollisti tutkimusyksikön 
perustamisen. 

Hän uskoo tutkimustulosten siir-
tyvän jo lähivuosina terveydenhuollon 
avuksi ja sitä kautta muun muassa 
aivovammautuneiden henkilöiden arjen 
tueksi.

– Yksikkömme yksi pitkäntähtäimen 
tavoite on saada kehitettyä nopeita 
testejä, joilla näitä ongelmia voidaan 
todentaa kaikissa hoitoyksiköissä 
räätälöidyn hoidon ja kuntoutuksen 
kehittämiseksi. 

Teksti ja kuvat: Sirpa Palokari  

Kaisa M.Hartikainen johtaa TAYK:ssa 
toimivaa, ainutlaatuista Käyttäytymis-
neurologian tutkimusyksikköä, joka 
tulee jatkossa auttamaan myös aivo-
vammautuneiden henkilöiden kuntout-
tamisen kehittämistä.
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Yrittäjyys muuttuu ja monipuolistuu. 
Onneksi. Erilaiset vaihtoehdot voivat 
tarjota hyvin erilaisissa elämäntilanteis-
sa oleville vapauden ansaita ja osallis-
tua työelämään.

Vielä kymmenen vuotta sitten 
yrityskurssilla säikyteltiin, että ennen 
yrittäjäksi ryhtymistä olisi varmistet-
tava oman luonteen lujuuden lisäksi 
puolison lojaalius ja talouden vankka 
kestävyys. Olisi valmistauduttava 
useiden vuosien raatamiseen ja vähin-
tään kymmentuntisiin työpäiviin ilman 
palkkioita. Homma kuulosti kurssilaisen 
korvissa enemmän loputtomalta kym-
menottelulta kuin yhdeltä työmuodolta 
muiden joukossa: yksinäiseltä, karulta 

ja hikiseltä. Vaikka elätin tuolloin itseni 
yrittäjyydellä, freelancer-uralleni vähän 
naureskeltiin: ”noh, sehän on tuota 
kotirouvien kirjoitteluharrastusta.”

Tapasin jo tuolloin itseäni nuorem-
pia yrittäjiä, jotka olivat lyöttäytyneet 
kimppaan. He jakoivat ajatusten lisäksi 
myös yritystiloja: etuhuoneessa myytiin 
matkoja ja takahuoneessa koodattiin 
nettisivuja. Eri alojen yrittäjät auttoivat 
toisiaan eteenpäin.

Liityin itsekin osuuskuntaan. So-
siaaliturvamaksut tulivat maksettua ja 
tunsin kuuluvani taas johonkin. Yh-
teisöllisyys tuntui hyvältä pitkän yksin 
puurtamisen jälkeen.

Olen kuulostellut yritysmuoto-

Eläkeläisestä
yrittäjäksi?

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!

jen kehittymistä innolla. Perinteisten 
osuuskuntien rinnalle on noussut mm. 
joukkorahoitus, jolla ideanikkarit voivat 
kerätä internetistä varoja oman projek-
tinsa rahoittamiseen myös yksityisiltä 
ihmisiltä. Vastineeksi idean rahoittaja 
saa mm. lipun esityksen ensi-iltaan, kir-
jan tai levyn. Pop up –company tarjoaa 
puolestaan mahdollisuuden kokeilla 
omaa ideaansa yrittäjämäisesti mutta il-
man riskiä: Pop up –company on yritys, 
joka myy tarjoamasi palvelun yrityksille, 
hoitaa työnantajavastuun ja antaa ohja-
usta yrittämisen aloittamiseen.

Osaaminen, luovuus ja halu saada 
aikaan eivät häviä vammautumisen tai 
vamman myötä, vaikka työkyky muut-

Meidän jokaisen elämässä tapahtuu 
pieniä ja suuria muutoksia, hyvässä ja 
pahassa. Kun muutos on dramaattinen 
ja nopea – kuten vaikkapa onnetto-
muus tai aivoverenvuoto -  oma ja 
läheisten elämä ei enää palaa entisel-
leen ja uuteen tilanteeseen on sopeu-
duttava nopeammin kuin mitä ihmiselle 
on luonnollista. 

Kun pysäyttäviä kokemuksia 
tapahtuu tuhansissa perhepiireissä 
vuosittain, on yhteiskunnan tehtävä 
varmistaa riittävät tukipalvelut traumas-
ta selviämiseen – niin vamman saaneil-
le kuin heidän läheisilleen. Kriisiterapian 
tulee tarjota eväät keskittää voimavarat 
olennaiseen ja tarvittavaan, uuden 
elämän rakentamiseen. 

Kuntoutuksen on oltava kokonais-
valtaista ja jatkuvaa, jotta se tuottaa 
tuloksia. Olen monissa yhteyksissä 
puhunut veteraanikuntoutusmallin hy-
vistä puolista, jotka tulisi ulottaa myös 
muuhun kuntoutukseen. Tässä mallissa 
kuntoutettavan lähipiiri on otettu mu-
kaan kuntoutusprosessiin, mikä antaa 
paremmat eväät kun kuntoutettava 
palaa omaan arkeensa takaisin. Erityi-
sesti ikäihmisten kohdalla kuntoutus 

jää monesti kesken ja vaikkapa leikattu 
lonkka tai muu standardi toimenpide 
ajaa potilaan vuoteen omaksi, kun 
kuntoutusta ei ole ollut riittävästi.

Ja kun vammautunut ihminen palaa 
takaisin arkeen, on hänen ympärillään 
oltava yhteiskunta, jossa tavarat, palve-
lut ja ihmisarvo ovat kaikkien saatavilla. 
Tasa-arvo ei ole sitä, että kirjastoon 
vievät portaat ovat kaikille samat nous-
tavaksi, vaan sitä että kirjaston ovelle 
rakennetaan ramppi, jonka kautta 
myös ikäihmiset ja liikuntaesteiset 
pääsevät yhtä lailla nauttimaan kirjas-
topalveluista. Tasa-arvo on sitä, että 
tuetaan heikommassa asemassa olevia 
niin, että he ovat suhteellisesti samalla 
viivalla muiden kanssa.   

Esteettömyys lisääntyy jatkuvasti, 
mutta paljon on vielä tehtävää. Näky-
vien esteettömyyselementtien rakenta-
minen on melko hyvällä mallilla, mutta 
sen lisäksi on puututtava hiljaiseen 
syrjintään. Syrjintään, jota emme ehkä 
tunnista, mutta joka silti on läsnä 
niiden arjessa, joille arkirutiinit eivät ole 
välttämättä niin helppoja kuin muille. 
Kuten esimerkiksi pankki- ja muiden 
palvelujen sähköistyminen – sähköinen 

palvelujen käyttö ei ole itsestäänselvyys 
kaikille ja syrjäyttää suuren määrän 
suomalaisia palvelujen ääreltä.

Euroopan unionilla on mahdollisuus 
puuttua kaikkeen syrjintään järeällä 
keinolla. Syrjinnänvastainen direktiivi 
toisi toteutuessaan turvan kaikille EU-
kansalaisille, ettei heitä saa syrjiä millään 
perusteella. Voimaan tullessaan direktiivi 
ei tarkoittaisi sitä, että vanhusten, vam-
maisten ja kehitysvammaisten palvelut 
tulisi olla samanlaisia kaikissa EU-mais-
sa. Se turvaisi jonkin määritellyn perusta-
son toteutumisen - tämä perustaso olisi 
erilainen eri ryhmien tarpeista riippuen.

Sirpa Pietikäinen

Kriisiapua, kuntoutusta  
ja esteettömyyttä
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tuisikin. Palkkatyössä rekrytoija saattaa 
epäillä, miten kykysi riittävät kyseiseen 
työhön. Yrittäjältä puolestaan ei kukaan 
keksi tulla kysymään, miten ja milloin 
olet tuon homman tehnyt. Pääasia on 
tulos – se tavara, palvelu tai asia, jota 
toisille myyt.

www.thepopupcompany.fi/
www.osuustoimintakeskus.net
www.yrittajakoulu.fi
www.finvera.fi/static/yrittajatesti

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi 
ansaita jonkin verran työ- tai yritystulo-
ja ilman, että tulot vaikuttavat eläk-
keen määrään. Selvitä kuitenkin aina 
etukäteen, miten yritystulot vaikuttavat 
eläketuloihisi!

Yleisiä neuvoja löydät Invalidiliiton 
työllisyyspalveluiden oppaasta Hanki 
taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen 
tukimuodot. Kohta kuusi sisältää tietoa 
yrittäjyydestä. Löytyy pdf:nä.

Terapiatarinoita

Kalan mutustelua itämeren aalloilla
”Tuolla vekottimella ei sitten pääse tähän paattiin”, huudahti 
heti kärkeen roteva laivamies, huomatessaan  Helsingin 
kauppatorin laiturille saapuvia pyörätuolimatkaajia. Mutta 
meille rämäpäille, jotka olimme tottuneet käyttämään erilaisia 
kulkuneuvoja, tämä ei ollut ongelma, jonkinlainen hidaste 
vain.  Parin taitavan avustajan tukemana saatiin tuoleissaan-
kin istuvat helposti sinivalkoisen laivan kannelle ja paksut 
köydet irrotettiin.  

Niin alkoi Helsingin aivovammayhdistyksen järjestämä sata-
maristeily, jonka tarkoituksena oli katsella miltä pääkaupun-
kimme mereltä päin näyttää. Kierros alkoi sillä että jätimme 
taaksemme ja suuntasimme kohti Harmajan majakkaa.  Tänä 
kauniina kesäisenä lauantai-iltapäivänä ihailimme Eteläsata-
man laiturissa olleita suuria ruotsinlaivoja. Koko kaupungista 
saakin näin mereltä käsin uudenlaisen kuvan. Meri-ilmastossa 
tulee aina nälkä, minkä tiesivät varmasti myös retkemme 
järjestäjät. Eteemme tukevasti lattiaan kiinnitettyihin pöytiin 
tuotiin ruokaa ja juomaa ja samalla oli mahdollista katsella 
ohikiitäviä maisemia. Kalaa tietysti tarjottiin, kun merellä oltiin.  

”Tuolla on Hanasaari ja tuolla taitaa olla Inkoon hiilisatama”, 
huudahti joku meidän rämäpäiden 30 hengen ryhmästämme. 
Olimme jo sen verran avomerellä, että laiva keinui. Voi vain ku-
vitella mitä näille ihmiselle voisi tapahtua myrskyävällä merellä? 
Onneksi nyt vallitsi lähes tuuleton ilmanala ja laiva keinahteli 
vain sen verran että huomasi olevansa liikkeessä.  Kaikki-
en ilmeistä näki, että tämä merimatka oli ikimuistoinen tälle 
liikuntaesteisten porukalle. Monelle pelkkä laivaan nouseminen 
ja laivassa matkustaminen oli suuri elämys sinänsä, viettäähän 
suuri osa meistä liikuntaesteisistä paljon aikaa sisätiloissa. 

Suuressa ryhmässä kun liikutaan ja vieläpä oudossa ympä-
ristössä sattuu usein myös vahinkoja. Niin tälläkin matkalla. 
Ruokailun yhteydessä erään ryhmäläisen kävelykeppi oli 
epähuomiossa valunut lähelle laivan reunaa. Aluksen hieman 
keinahdellessa putosi keppi mereen ja metallinen kun oli, upposi 
heti.  Toisten apuun turvautuen ja tukemana hänenkin matkansa 
jatkui määränpäähän. Onni onnettomuudessa oli, että hukku-

neen kepin omaava ilmoitti hänellä olevan varakepin kotona. 

Kierreltyämme maisemia katsellen, aloimme lähestyä kaup-
patoria. Ajoimme tullessamme kohti määränpäätä Suomen-
linnan ohi ja katselimme Kustaanmiekan porttia, jossa on 
teksti : SUOMALAINEN SEISO TÄSSÄ OMALLA KAMARAL-
LASI, ÄLÄKÄ LUOTA VIERAAN APUUN. Teksti ei mielestäm-
me sopinut meille rämäpäille, sillä tämäkin matka olisi jäänyt 
tekemättä ilman vieraan apua. 

Tutut invataksit odottivat Kauppatorin laiturilla. Tästä hui-
kaisevasta merimatkasta jäi sen verran hiukova olo, että 
ostimme kauppatorilta lihapiirakat. Torin yläpuolella liitelevät 
tuntuivat vaan olevan aika tottuneita makupalojen pyydystäjiä. 

Martti Isola
terapiatarinat.blobspot.com

Lisätietoja 
myös Invalidilii-
ton työllisyys- ja 
koulutuspoliittiselta 
asiantuntijalta Si-
nikka Winqvistiltä: 
sinikka.winqvist@
invalidiliitto.fi

Minna Tarvainen
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Tuntiin sisältyi myös muun muassa 
takaperin kävelyä.

-Oli ihana huomata, että oikean 
puolen halvausoireista huolimatta pys-
tyin kävelemään takaperin ja että kaikki 
muutkin ottivat minun liikkumishaastee-
ni huomioon, Ulla toteaa.

Myös muut osallistujat olivat intoa 
täynnä. Riemuittiin siitä, että yhdellä 
jalalla seisominen sujui, eri liikkeissä 
saattoi ylittää itsensä, olo keveni, sai 
uusia elämyksiä, pystyi toteuttamaan it-
seään ja toimimaan sekä yksin että ryh-
mässä. Myös parissa osiossa käytetyt 
materiaalit saivat kiitosta. Ne inspiroivat 
liikkumaan uudella tavalla. 

– Terapiatanssi on hyvä liikunta-
muoto. Koskaan ei harmita lähteä 
tanssitunnille, Mikko kertoo.

– Sain vammautuessani myös 
niskavamman, joka sulkee pois monia 
liikunnallisia harrastuksia. Terapiatanssiin 
kuitenkin voin osallistua. Saan täältä 
virtaa, liikeratani laajenevat ja kehoni 
vetreytyy. Tanssiryhmässä on niin make-
aa porukkaa, että tänne on aina helppo 
tulla. Kenellekään ei tarvitse selittää, että 
minulla nyt on tämä vamma ja se tuo 
mukanaan omia haasteita. Kaikki ym-
märtävät sen jo valmiiksi, Ritva selvittää.

– Terapiatanssissa parasta on se, 
ettei kenenkään tarvitse tehdä sellaista, 
mikä ei itseltä luonnistu. Jokainen tekee 
sen, mihin rahkeet riittävät, Ulla miettii.

– Tunnin jälkeen on aina hyvä olo. 
Taas päällimmäisenä mielessä on, et- 
tä kyllä jälleen kannatti tulla, Pirjo iloitsee.  

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

ja monipuolinen kehollinen liikkuminen 
aktivoivat aivoja monipuolisesti. Jokai-
sen omasta kehosta ja mielestä lähtevä 
liike on kaunista ja arvokasta. Näillä 
tunneilla syntyy arjen taidetta.

Tanssitunteja järjestetään viikossa 
kaksi ja osallistujia on yhteensä kym-
menkunta.

– Porukka on lähtenyt mukaan 
erittäin ennakkoluulottomasti.

Terapiatanssissa ei opetella ko-
reografioita eikä edes tanssien perus-
askeleita

- Terapiatanssi on liikkumista omaa 
kehoaan kuunnellen musiikin tahdissa 
tai ilman. Myös erilaisten materiaalien ja 
esineiden hyödyntäminen on keskeis-
tä. Välillä liikutaan seisoviltaan, välillä 
istuen ja myös maaten. 

Terapiatanssi on mielikuvia, aisti-
harjoituksia, leikkimielisyyttä, vapauden 
tunnetta, yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia 
kontakteja. Terapiatanssissa olennaista 
on hyvän olon saavuttaminen. Kehon 
hallinta ja tasapaino paranevat samalla 
kuin itsestään. 

itsensä ylittämistä, reipasta mieltä 

Terapiatanssitunti on lopuillaan. Ren-
toutumisen jälkeen istutaan ringissä ja 
annetaan palautetta.

– Tanssitunti oli jälleen rentouttava, 
Mikko kiittelee.

Päivi Kazandjian opiskelee työn 
ohessa tanssi- ja liiketerapiaa. Opintoi-
hin kuuluu vahvasti työharjoittelu, jonka 
hän suorittaa järjestämällä tanssimi-
seen ja liikkumiseen liittyvää toimintaa 
aivovammautuneille Helsingissä.

– Elämäni pahin kriisi tapahtui huh-
tikuussa 2011, jolloin omakohtaisesti 
koin tanssin ja liikkeen terapeuttisin 
voiman. Mieheni sai erittäin vaikean 
aivovamman pyöräonnettomuudes-
sa, ja elämämme pirstoutui palasiksi. 
Tanssi ja liike ovat olleet lääkkeeni ja 
voimavarani jaksamaan eteenpäin ja 
rakentamaan elämää uudelleen.

Kipinä hakeutua tanssi- ja liiketera-
pian opintoihin heräsi Aivovammaliiton 
järjestämällä Tanssivat aivot –luennolla. 

– Ammattilaisten puheet ja ajatuk-
set tanssin ja liikkeen jopa parantavas-
ta voimasta vahvistivat omia ajatuksiani 
ja rohkenin hakeutua opiskelemaan 
alaa. Sain elämääni uuden suunnan.

Päiville oli itsestään selvää hakeutua 
suorittamaan opintoihin kuuluvaa työ-
harjoittelua Aivovammayhdistykseen. 

– Vaikka en opeta tarkkoja askelku-
vioita, niin siitä huolimatta tanssiminen 

Mieliala kohoaa tanssien

TErAPiATANSSi

Päivi Kazandjian ohjaa aivovammautuneille ihmisille terapiatanssia. Tanssi- 
kertoja on ollut seitsemän, ja tanssitunteja järjestettiin koko kevään ajan.

Päivi Kazandjian vetää työnsä ja opintojensa ohes-
sa Aivovammayhdistyksen läheisten vertaisryh-
mää ja toimii kolme vuotta sitten vammautuneen 
miehensä omaishoitajana.

Terapiatanssia materiaalin avulla. Aluksi esineisiin 
tutustutaan silmät kiinni… 

…sitten mietitään sen hyö-
dyntämistä…

…ja lopuksi otetaan se osaksi 
tanssiesitystä.
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Lea Vilén on vaikeasti aivovammau-
tuneen Juha Vilénin äiti. Äitiyden 
vaativa, mutta epäkiitollinen  osuus on 
koetellut Leaa kymmenen vuotta. Juha 
vammautui putoamisonnettomuudessa 
työpaikkakunnallaan Padasjoella. Hän 
oli tuolloin 31-vuotias.

– Juha vammautui 51-vuotispäivänä-
ni, sen jälkeen en ole kertaakaan viettä-
nyt syntymäpäiviäni, Lea nyyhkäisee.

Juha on hoidettavana keskisuo-
malaisessa sairaalassa pitkäaikaissai-
raiden osastolla. Lea käy katsomassa 
poikaansa päivittäin. Elämä helpottui 
vierailuiden osalta muutama vuosi 
sitten, kun kotikuntalaki muuttui. Aikai-
semmin Juhan sairaalapaikka oli 125 
kilometrin päässä, eikä reissua voinut 
tehdä kuin kerran viikossa.

Kun vanhemmat eivät päässeet joka 
päivä katsomaan, Lea soitti poikansa hoi-
tajille monta kertaa päivässä. Huoli pojan 
pärjäämisestä ja tarpeellisen hoidon 
saannista on vellonut Lean ajatuksissa 
aamusta iltaan – kymmenen vuotta.

– Ajattelen joka aamu ensimmäiseksi 

Juhaa. Päivä kerrallaan mennään, pa-
remmatkaan eivät pääse kahta päivää, 
lohkaisee Lea realismihuumorillaan. 

En näe tulevaisuudessa mitään, 
äiti kuittaa kysymyksen tulevaisuuden 
ennusteista.

– Pientä parannusta on tapahtunut. 
Juha kuulee puheeni, koska kääntää 
päänsä siihen suuntaan, mistä pu-
hun. Hän myös reagoi kosketukseeni. 
Pojallani on selkeät valveillaoloajat 
ja nukkumisajankohdat. Siksikin on 
tärkeää, että normaaleja ääniä kuuluu 
päiväsaikaan. Juhan huoneessa on 
radio ja televisio, Lea selvittää esikoi-
sensa sairaalaoloja.

Kun on muutakin perhettä

Lea Vilénillä on Juhan lisäksi mies ja 
kaksi perheellistä tytärtä. Kun tilanne 
on mikä on, appivanhempienkin van-
huus tuntuu hyvin raskaalta. Muutama 
vuosi sitten Lean piti taistella myös 
Juhan perinnön puolesta.

– Jaksaminen on niin lujilla, en voi 
auttaa kaikkia. On kuin olisin kiven 
raossa: kun pieni lämmönsäde pil-
kahtaa hetkeksi, niin helpottaa, mutta 
useimmiten puristaa kylmä. Yöllä asiat 
tuntuvat hirveiltä. Onneksi minulla on 
melko hyvät unenlahjat, mutta joskus 
havahdun miettimään asioita, joille en 
mahda mitään.

– Tuntuu, että ei jaksa elää tarpeek-
si muun perheen kanssa. Pitäisi jaksaa 
elää puolison ja tyttärien kanssa, mutta 
usein tuntuu, että pysyy pystyssäkin 
ikään kuin tulitikkujen varassa.

Lea toteaa, että lapsenlapsista on 
välillä unohduksen tarjoavaa riemua. 
Esimerkiksi jouluna ei voi olla aistimatta 
pienten iloa, ja silloin puhaltaa hetkeksi 
kiven koloon lämmintä.

Lean voimia ovat vajuttaneet myös 
lukemattomat pojan hoidon suunnitte-
lupalaverit, joissa äiti istuu kuin tuomi-
oistuimella; hoitajat ja lääkärit tietävät 
kaiken parhaiten. Emoa on enimmäk-
seen neuvottu olemaan puuttumatta.

– Toivoisin, että hoitosuunnitelmat 

ja kaikki muukin hoitoon liittyvä tulisi 
valmiiksi puhumalla. Monta kertaa on 
minulle palaverissa puhjennut migree-
nikohtaus. Sitä pinnistelee kestävyy-
tensä ylärajoilla. Joskus voimia tulee 
lisää yllättävältä taholta, esimerkiksi 
joku sairaanhoitaja saattaa sanoa pari 
ystävällistä huomioita.

”En ole uskovainen, mutta...”

– En ole koskaan ollut uskovainen, mutta 
päivääkään tästä kymmenenestä vuo-
desta ei ole mennyt rukoilematta. Laitan 
viestejä yläkertaan. Sieltä on tullut voi-
maa juuri, kun olen ajatellut, että tämä oli 
tässä, nyt en jaksa yhtään. Olen purka-
nut sydäntäni myös ikivanhalle männylle 
Padasjoella. Löysin Palokasta vastaavan 
puun, mutta siinä on kaksi haaraa, tämä-
kin Palokan honka kuuntelee lohdutta-
vasti ja huojentaa hitusen oloani.

Apua on tullut myös kahdelta hyväl-
tä ystävältä, toiselta ihan alusta saakka.

– Tein vuosia töitä 10-12 tuntia päi-
vässä, mutta nyt olen työkyvyttömyys-
eläkkeellä. Vaikka eläke on pieni tehtyyn 
työmäärään verrattuna, eläke on tässä 
tilanteessa ”hyvä säkä”. Vaivat sen 
sijaan eivät ole. Pojan vammautumisen 
jälkeen stressini on muuttunut fyysi-
siksi vaivoiksi. Polvivamma pakottaa 
käyttämään kävellessä keppiä, kilpirau-
hasarvot pomppivat omaan tahtiinsa 
ja verenpainetauti huimaa. Lea kertoo, 
että olisi paljon asioita, joita haluaisi 
vielä tehdä, mutta ei pysty monestakin 
syystä. Hän on esimerkiksi kymmenes-
sä vuodessa ollut vain yhden yön pois 
kotoa lapsenlapsia hoitamassa.

– Yön mustina hetkinä sitä miettii 
hulluja asioita: miksi kävi juuri näin Ju-
halle ja sitä kautta minulle, vaikka hyvin 
tietää, että tämähän voi sattua yhtä 
hyvin kenelle hyvänsä. Sitten muljahtaa 
mieleen, että onko tämä luonnon kosto 
keskenkasvuisesta äitiydestä, kun olin 
vasta 20-vuotias saadessani esikoiseni. 
Ajatuksille ei mahda mitään; ne tulevat 
ja menevät ja mennessään puristavat.

Teksti ja kuva: Eija Kiiskinen

Kuin kiven raossa
 Aivovammautuminen on sikäli demokraattista, että sitä ei voi toistaiseksi  
korjata rahallakaan. Vamma tylyttää yhtä pahasti niin köyhää kuin rikastakin.  
Jos vammautuneella ei ole helppoa, niin ei ole sukulaisillakaan.   
Lea Vilén kertoo omaisen tarinan aikuisen aivovammaisen äitinä olosta.

Lea Vilenin äidin sydäntä on silittänyt 
runo nimeltä ”älä odota huomiseen”. On 
elettävä tänään, kun muutakaan ei ole.
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Liikenneturvan tekemien seurantojen 
ja tutkimusten mukaan tiedetään, että 
erityisesti äskettäin kortin saaneet 
nuoret autoilijat ovat onnettomuustilas-
tojen kärjessä. Tämä on epäedullista 
sekä nuorten itsensä kannalta, myös 
yhteiskunnallisesti. Laskennallisesti jo-
kainen nuorena vakavasti loukkaantuva 
ja työkykynsä menettävä kansalainen 
”maksaa” yhteiskunnalle vähintään 
1,7 miljoonaa euroa. Kustannukset 
koostuvat niin sairaus- ja kuntoutus-
kuluista kuin työelämän ulkopuolelle 
jäämisestä. 

Liikenneonnettomuuksissa vam-
mautuu vuosittain tuhansia henkilöitä, 
joista vakavan aivovamman saa vuosit-
tain noin tuhat. Liikenneonnettomuudet 
ovat työikäisillä vakavien ja kuolemaan 
johtaneiden vammojen suurin aiheutta-
ja.  Vammautumisen aiheuttamat oireet 
ja toiminnalliset haitat seuraavat ihmistä 
usein koko loppuelämän. 

Aivovammaliitto on viime vuosina 
panostanut erityisesti aivovammojen 
synnyn ennalta ehkäisevään tiedotuk-
seen ja valistukseen. Uusi Miksi riskin-
otto liikenteessä on tyhmää –koulutus-
materiaali luotiin vastaamaan ennalta 
ehkäisyyn. 

Kakkosvaiheen opintoihin 

Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo 
Jokilampi ja toimitusjohtaja Ari Heinilä 
kiittelevät, että valmistunut tietopaketti 
sopii oivallisesti oppimateriaaliksi ajo-
korttikoulutuksen kakkosvaiheeseen. 

– Materiaali on jo esitelty aluekou-
luttajille. Aluekouluttajat puolestaan 
opettavat oman alueensa autokoulujen 
opettajia, Jokilampi kertoo.

Autokoululiittoon kuuluu 18 yhdis-
tystä, joista jokaisella on vastuullinen 
aluekouluttaja huolehtimassa opettajien 

Miksi riskinotto liikenteessä 
on tyhmää?
Aivovammaliitto ja Liikenneturva saivat valmiiksi 
Autokoululiiton hallinnoiman säätiön rahoittaman 
nuorten liikenneturvan edistämineen tähtäävän 
”Miksi riskinotto liikenteessä on tyhmää?”  
–projektin. Materiaalin avulla on tarkoitus valistaa 
yläkoululaisia, lukiolaisia, autokoulun kävijöitä 
sekä alokkaita vastuullisen ajotaidon merkityk-
sestä. Power point -opetusmateriaalin voi ladata  
Aivovammaliiton nettisivuilta ja tilata Autokoulu-
liitosta. 

Toimitusjohtaja Ari Heinilä ja puheenjohtaja Jarmo Jokilampi aikovat suositella vastaval-
mistunutta liikenneturvallisuusmateriaalia kaikkien autokoulujen opetusohjelmiin.
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ammattitaidon ylläpidosta. Autokouluja 
maassamme on noin 500, joista liittoon 
kuuluu 430. Liikenneopettajia on noin 
1 500. 

Jokilampi ja Heinilä pohtivat, että 
kakkosvaihe on luonteva paikka liiken-
neturvallisuusmateriaalin opiskeluun.

– Se, että osaa käsitellä autoa ja 
kääntyä risteyksestä oikeaan suuntaan, 
on vain murto-osa auton käsittelytai-
dosta. Hyvään ajotaitoon kuuluu muun 
muassa osata tunnistaa, mitä riskejä 
ajokäyttäytymiseen tuo vaikkapa se, 
että auto on täynnä – mahdollises-
ti meluisiakin – kavereita. Tyypillisin 
onnettomuus on ulosajo ilman, että 
sitä ennen olisi ollut vaarassa törmätä 
vastaantulijan kanssa. Useimmissa 
ulosajotilanteissa on auto ollut täynnä 
porukkaa, Jokilampi kertoo. 

– Valmistunutta aineistoa tarjo-
taan kaikkien autokoulujen käyttöön. 
Vuosittain ensimmäisen ajokorttinsa 
ajaa 60 000 – 70 000 ihmistä. Vaikka 
materiaali onkin saatavilla netistä, on 
se luontevinta käydä läpi lähiopetus-
tunneilla. Materiaalissa ryhmän kanssa 
keskustelu on avainasemassa, Heinilä 
toteaa. 

Koska materiaalia on tarkoitus 
käydä läpi oppitunneilla, sisältää Po-
wer point myös opettajille ja ryhmien 
vetäjille suunnatut ohjaustekstit. Paitsi 
autokouluissa, materiaalia voi hyö-
dyntää myös yläkouluissa, lukioissa ja 
puolustusvoimissa. 

rahoitusta  
erikokoisiin projekteihin 

Miksi riskinotto liikenteessä on tyh-
mää –projektin rahoitti Autokoululiiton 
omistama Liikenneturvallisuuden edis-
tämissäätiö. 

– Säätiön perustehtävänä on 
edistää turvallisuutta tukevia hankkeita, 
joista Aivovammaliiton alulle panema 
projekti on hyvä esimerkki. Apurahoista 
julistetaan kerran vuodessa julkinen 
haku, Jokilampi kertoo. 

– Rahoituskohteita päättäessämme 
tärkeää on valmistuvan projektin hyö-
dynnettävyys mahdollisimman laajasti, 
Heinilä toteaa. 

Rahoitusta saadakseen ei siis tarvit-
se olla suuren suuri toimija. Tärkeintä 
on, että hankkeen avulla voidaan 
aidosti parantaa liikenneturvallisuutta 
ja että sen tuloksia voivat hyödyntää 
muutkin. Rahoitusta on myönnetty jopa 
koululuokalle pyöräilykypäräprojektiin. 

Edunvalvontajärjestö 
– Autokoululiitto on tyypillinen yrittäjien 
etujärjestö. Työhömme kuuluu muun 
muassa yhteydet ministeriöihin, poliitik-
koihin, virkamiehiin, turvallisuusvirasto 
Trafiin ja autokoulualan kansainvälisiin 
toimijoihin, Heinilä kertoo.

– Yksi keskeinen toimintamuotom-
me on valmistaa autokouluille opetus-
aineistoa omistamamme osakeyhtiön 
kautta. Lisäksi meillä on e-autokoulu, 
jonka kautta opetukseen saa sähköisiä 
aineistoja, Jokilampi täydentää. 

Autokoululiitto pyrkii omalta osal-
taan vaikuttamaan myös eurooppalai-
seen liikenneturvallisuuteen direktiivien 
kautta. Pohjoismaat ovat Euroopan 
mittakaavassa hieman omanlaisen-

sa alue, sillä useimpina vuosina teitä 
peittävät lumi ja jää tekevät liikenteestä 
haastavaa. 

Liitto myös kehittää liikenneopettaji-
en jatkokoulutusta ja kuljettajaopetusta. 

-Liikenneopettajan työ on 1,5 – 
2  vuotta kestävän liikenneopettajan 
erikoisammattitutkinnon suorittamisen 
jälkeenkin jatkuvaa osaamisen päivit-
tämistä. Ammattitaitoa pitää pitää yllä 
jatkuvasti, Jokilampi ja Heinilä toteavat. 

Miehet kertovat, että tuore ja hyvä 
esimerkki koulutuksen vaikutuksesta 
ylipäätään on vuonna 2011 pakollisena 
alkanut mopokorttikoulutus: vuoden 
kuluttua korttipakon alkamisesta 
mopo-onnettomuuksissa vakavat louk-
kaantumiset laskivat yli 40 prosenttia! 

Teksti ja kuva: Pia Warvas
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Silokallio 29.-30.3 

Tavarat pakattu ja valmiina lähtöön. 
Perhosia vatsassa. Tuleva vuorokausi 
tuo tullessaan uusia kokemuksia ja 
uusia ihmisiä. Saavuimme Silokalliolle 
kahden jälkeen lauantai-iltapäivällä. 
Viemme avarat huoneeseen ja pa-
laamme takaisin aulaan odottamaan. 
Ihmisiä saapuu tasaisesti paikalle. 
Kaikki esittelevät itsensä. Siirrymme 
ruokailuun, jossa iloinen puheensorina 
täyttää tilan. 

Ruokailun jälkeen siirryimme alaker-
taan kuuntelemaan Avustajakeskuksen 
Sirke Salmelan luentoa ”Tietoa ja 
kokemuksia henkilökohtaisen avustajan 
käytöstä ja käytännöistä.” Paljon tuli 
opittua uusia asioita henkilökohtaisesta 
avusta.

Luennon jälkeen oli vapaa-aikaa, ja 
näytimme osalle ihmisistä majoituspai-
kat. Oli hyvä hetki ottaa myös valokuvia 
Silokalliosta.

Viideltä iltapäivällä kokoonnuimme 

ruokalaan juomaan kahvia ja juttele-
maan kaikesta. Puoli kuuden aikaan 
matka jatkui alakertaan, jossa oli päi-
vän toinen luento ”Uskalla ja onnistu - 
ota käyttöön omat vahvuutesi”. Sen piti 
hyvinvointivalmentaja Minna Walleni-
us. Ihan ensimmäisenä kaikille jaettiin 
tarra, johon sai kirjoittaa oman nimen-
sä. Näin oli huomattavasti helpompaa 
tutustua ihmisiin. 

Kaikille myös annettiin paperi, jossa 
oli puu. Puun ympärillä sekä puussa oli 
paljon erilaisia ihmisiä. Saimme hetken 
tutkia kuvaa. Sen jälkeen Minna kysyi, 
että kuka haluaa kertoa, missä kohtaa 
puuta on nyt ja minne haluaisi päästä 
tulevaisuudessa. Paljon tuli upeita ta-
rinoita. Puun tutkimisen jälkeen oli pa-
ritehtävänä voimakartta. Siinä kysyttiin 
jokaisen haaveista sekä ensimmäisestä 
askeleesta sitä kohti ja tärkeimpiä vah-
vuuksia tavoitteeseen pääsemiseksi. 

Kävimme keskustelua pariemme 
kanssa siitä, mitä voimakarttaan kirjoit-

taa. Kun kaikki saivat voimakartan val-
miiksi, jokainen esitteli parinsa ja tämän 
tavoitteet kaikille huoneen edessä. Oli 
ihania haaveita ihmisillä. Wau - mikä lu-
ento! Sain itse todella paljon ajateltavaa 
ja todella moni asia myös selvisi itselleni. 

Seitsemältä menimme ruokalaan. 
Oli päivällisen aika ja juttua riitti laidasta 
laitaan. Väki oli jo huomattavasti vapau-
tuneempaa kuin iltapäivästä. Ruokai-
lun jälkeen oli vapaa-aikaa, jonka itse 
käytin nauttien luonnosta ja ottamalla 
valokuvia. 

Kahdeksan jälkeen illalla kokoon-
nuimme rantasaunalle saunomaan ja 
viettämään iltaa. Osa ihmisistä kävi 
saunassa, osa jäi istumaan takkahuo-
neeseen katselemaan takkatulta ja 
juttelemaan. Pikku hiljaa kaikki saunojat 
saapuivat saunasta. Loppuilta meni 
iltapalaa nauttien ja jutellen rattoisasti.

Aamulla heräsimme seitsemän 
jälkeen kahvinkeittoon - onneksi 
majoitustilassa oli kahvinkeittomah-
dollisuus... Aamukahvit nautittuamme 
oli hivenen vapaa-aikaa, jonka käytin 
valokuvaamiseen. Kahdeksan jälkeen 
menimme leirikeskuksen päärakennuk-
seen aamupalalle. Yhdeksän jälkeen 
siirryimme alakertaan. Luvassa oli 
Karva-Kaveritoiminnan esittelyä. Anna-
Riina Aaltola piti mukavan luennon 
Karva-Kavereiden toiminnasta, johon 
kuuluu koiria, kissoja, poneja, hevosia 
ynnä muita eläimiä.

 Esitelmän jälkeen osa meistä lähti 
ulos tutustumaan Karva-Kavereihin, 
joita oli paikalle saapunut neljä koiraa. 
Hetken tutustumisen jälkeen lähdimme 
uusien kavereidemme kanssa kävele-
mään alas rantaan, jossa tutustuimme 
koiriin lisää. Ruokailun jälkeen osa lähti 
pakkaamaan ja lepäämään hetkeksi. 
Itse otin kaverin ja kameran mukaan ja 
lähdimme kävelylenkille ja nauttimaan 
luonnosta. Uskomattoman upeat mai-
semat on Silokalliolla!

Kävelyretken jälkeen oli hetki antaa 
palautetta viikonlopusta. Aivovamma-
liiton virkistysviikonloppu sai pelkkää 
positiivista palautetta Oli aika sanoa 
kaikille kiitokset ja näkemiin. Paljon 
tuli uusia ihania tuttavuuksia. Oli kyllä 
todella antoisa ja mielekäs viikonloppu!  

Teksti ja kuvat:  Tanja ja  
Wellu Tarkiainen

TOiMiNTAA

Virkistystä vapaaehtoisille 
Aivovammaliiton vapaaehtoistyöntekijät – kokemus- 
kouluttajat, vertaistukihenkilöt sekä lähialueen ryhmi-
en vetäjät kutsuttiin perinteiseen Virkistysviikonlop-
puun Porin kupeeseen, Silokallion leirikeskukseen. 
Mukana oli parisen kymmentä osallistujaa. Tarkiaisen 
pariskunta kertoo viikonlopusta seuraavasti.   

Kirsi Leinonen, Nina Uusitalo 
ja Tanja Tarkiainen

Marita Lindholm ja 
Tiina Åhlman
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Pääkaupunkiseutu 

www.rakennus-isotalo.fi

Tervon
Kuljetus Oy

HELSINKI

Carzone Oy
puh. 040 535 5780
www.carzone.fi

Attendo
Valkamahovi

Palvelukodin johtaja
Auli Hoffström
puh. 044 494 4850
auli.hoffstrom@attendo.fi

Lisätietoja:

ITÄ-HELSINGIN VARTIOHARJUUN 
VALMISTUVA PALVELUKOTI ALOIT-
TAA TOIMINTANSA SYYSKUUSSA 2014. 

Attendo Valkamahovi tarjoaa ympärivuoro-
kautista kuntouttavaa, toimintakykyä yllä-
pitävää palveluasumista pääsääntöisesti alle 
65-vuotiaille fyysisesti ja/tai psyykkisesti toi-
mintakykyrajoitteisille. Asukaspaikkoja on 
45 kolmessa viihtyisässä ryhmäkodissa. 

ITÄ-HELSINGIN VARTIOHARJUUN 
VALMISTUVA PALVELUKOTI ALOIT-
TAA TOIMINTANSA SYYSKUUSSA 2014. 

Attendo Valkamahovi tarjoaa ympärivuoro-
kautista kuntouttavaa, toimintakykyä yllä-
pitävää palveluasumista pääsääntöisesti alle 
65-vuotiaille fyysisesti ja/tai psyykkisesti toi-
mintakykyrajoitteisille. Asukaspaikkoja on 
45 kolmessa viihtyisässä ryhmäkodissa. 

Isännöitsijätoimisto
Kaisaniemen konsultit Oy

Turkhaudantie 5, 2. krs.,
00700 Helsinki

Puh. 09-7517 7100
- Luotettavaa isännöintiä

vuodesta 1979

Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola
Puh. 09 8874 2810

Av. ark. 9-18, la 9-14
www.veikkolanapteekki.fi

Rengasmaailma Oy
Kuunkehrä 2 A, Espoo

Puh. 050 5600 961
www.rengasmaailma.fi

Jouko Lindgren Oy
Hernesaarenranta 13,

00150 Helsinki
Puh. 09-622 5322

Kuljetus Silvola & Co
Helsinki

Puh. 0400-852200

Kalatukku E. Eriksson 
Helsinki
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www.sonaatti.fi

Suunnittelutoimisto
Planaari Oy

Sepänkuja 6 B, 42100 Jämsä
Puh. 010 2717 080

J. Rinta-Jouppi
Tupalankatu 7, 15680 Lahti

Puh. 020 788 1300

Insinöörioppilastalo Oy 
Isännöitsijä M. J. Mäkelä

Murtokatu 1, 33100 Tampere • Puh. 03 225 9900

Muu Suomi 

Länsi-Suomi 

Uudenkaupungin
Työvene Oy

Telakkatie 8, 23500  
Uusikaupunki

Puh. 02-846 4600

Tili-Peimari
Vistantie 6 A, 21530 Paimio

Puh. 02-473 2233

Oy Milosan Ab
Taalintehtaankatu 5,

20750 Turku 
www.milosan.fi

Akselintie 3, 20200 TURKU 
Puh. 075 325 8450
Fax 075 325 8499

www.gp-asennus.com

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
Puh. 05-744 3400

www.kymenlaaksonjate.fi

VARATTU

"Kyl määki  

Turuus!"

Hyvää kesää!
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Tukijat 

Veljekset Ala-Talkkari
Hellanmaantie 619, 62130 

Lapua

Tuija Rannikko,  
Graafinen suunnittelu

www.tuijarannikko.fi

Törnävän Apteekki 
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www.rautjarveneurakunta.fi
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konsultointia ja työnohjausta
alterna@luukku.com

Aimo Täräys
aimosarjakuva.wordpress.com

INVATAKSI
Roope Kokko

Helsinki, Puh. 044 404 3074

Erikoislääkintä- 
voimistelija 
Jouni Varis

Finlead Oy

Helsingin Hautaustoimisto
09-387 7659/päivystys 24 h

www.helsinginhautaustoimisto.fi

Ivalon Apteekki 
Puh. 010 2817 215

Saarijärven  
Päätytuote Oy

Sara-ahontie 5, 43100 
Saarijärvi

Lahden Autokulma
Vaihtoautojen

erikoisliike

Taipalsaaren
seurakunta

www.taipalsaarenseurakunta.fi

Seinäjoen  
fysikaalinen hoitolaitos
Kalevankatu 25, 60100 Seinäjoki

Sarkun Huusholliapu
Metsäkanervantie 2, 14820 Tuulos

Puh. 050-4355 551
www.sarkunhuusholliapu.com

Taipalsaaren
seurakunta

www.taipalsaarenseurakunta.fi
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Kari Vainio kiittelee kymmenen vuosiko-
kouksen kokemuksella, että kokoukset 
sujuvat kerta kerralta sujuvammin. 

KEVäTKOKOUS

Tämänvuotisessa kevätkokouksessa 
tavallisesta poikkeavaa oli se, että 
paikalla oli kaksi toiminnanjohtajaa. Liit-
toa vuodesta 2006 luotsannut Sirkku 
Lindstam oli mukana viimeistä kertaa. 
Päivä oli samalla peräsimeen tarttuvan 
Anne Porthénin ensimmäinen työpäi-
vä Aivovammaliitossa. 

Kokoukseen osallistui 54 yhdistys-
ten nimeämää virallista edustajaa ja 7 
muuta seuraajaa. 

Poimintoja toiminnasta

Vuonna 2013 liittoon kuului 8 yhdistystä 
ja 12 toimintaryhmää, joissa jäseniä oli 
yhteensä 1 916. Yhdistystoiminnassa 
oli pinnalla innostus ja kannustus. En-
simmäistä kertaa järjestettiin nuorisota-
pahtuma PääFest, jonka suunnittelussa 
ja järjestämisessä olivat nuoret jäsenet 
mukana. Vertaistuki- ja kokemuskou-
luttajatoiminta jatkuivat entiseen malliin. 
Aivovammaliitolla on noin 30 koke-
muskouluttajaa, joka on jäsenmäärään 
suhteutettuna varsin suuri määrä. Ruot-
sinkielistä toimintaa on kehitetty niin, 
että Aivoitukseen käännetään muutama 
artikkeli ruotsiksi ja Turussa kokoontui 
ruotsinkielinen ryhmä. 

Aivovammaliitto ja Liikenneturva 
saivat valmiiksi Liikenneturvan edistä-
missäätiön rahoittaman nuorten liiken-
neturvallisuutta edistävän hankkeen.

Printtitiedotuksen lippulaivana oli 
edelleen Aivoitus-lehti, jota luotsasi-
vat lehtityöryhmä ja lukijaraati. Lisäksi 

julkaistiin liiton 20-vuotishistoriikki. 
Aivovamma-, aivoverenkiertohäiriö- ja 
aivokasvaintietoa sisältävä aivovaurio.
fi-portaali avattiin syksyllä. 

Sopeutumisvalmennuskursseja 
järjestettiin yhteensä seitsemän. Liiton 
hallitus kokoontui kuudesti. Lisäksi 
pidettiin kevät- ja syysliittokokoukset. 

Toimintakertomus hyväksyttiin ja 
10 561,05 euroa ylijäämää osoittava tilin-
päätös vahvistettiin. Hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 

Kokouksen  
puheenjohtaja tyytyväinen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittu 
Päijät-Hämeen yhdistyksen puheenjoh-
taja Kari Vainio oli liittokokousedusta-
jana kymmenennettä kertaa. 

– Vuosien varrella kokoukset ovat 
muuttuneet sujuvimmiksi, ja ilmapiiri 
leppoisammaksi ja sovittelevammaksi, 
hän kiittelee. 

Vainio kuvailee, että kokouksesta 
päällimmäisenä mieleen jäi väistyvän ja 
aloittavan toiminnanjohtajan viestikapu-
lan vaihto. 

Vaikka kokouksien sujuvuus ja ilma-
piiri ovatkin kehittyneet, jotain uuttakin 
voisi kokouspäiviin sisällyttää.

– Jos aikataulu sallisi, niin eri puolil-
ta Suomea saapuvien edustajien omia 
terveisiä yhdistyksistä voisi kokouksen 
yhteydessä kuunnella.

Teksti: Pia Warvas  
Kuvat: Pia Warvas , Anna-Mari Bruns

Kevätkokous paketoi menneen 
Aivovammaliiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin 12.4.2014 Helsingissä. 
Tuttuun tapaan agendalla olivat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.

Venla Sänkiaho edusti  
Kymenlaakson Aivovammayhdistystä.

Sirkku Lindstam viimeistä kertaa toimin-
nanjohtajana liittokokousta vetämässä.

Kokoukseen osallistui 
yli 60 aktiivia.

Tukijat 

Veljekset Ala-Talkkari
Hellanmaantie 619, 62130 

Lapua

Tuija Rannikko,  
Graafinen suunnittelu

www.tuijarannikko.fi

Törnävän Apteekki 
Törnävänkatu 20,
60200 Seinäjoki 

Seurakunnat 

www.kuopionseurakunnat.fi

Kauniaisten
seurakuntayhtymä

Grankulla kyrkliga
samfällighet

Lemin
seurakunta

www.leminseurakunta.fi

Rautjärven
seurakunta

www.rautjarveneurakunta.fi

Alterna  
Consulting Oy

konsultointia ja työnohjausta
alterna@luukku.com

Aimo Täräys
aimosarjakuva.wordpress.com

INVATAKSI
Roope Kokko

Helsinki, Puh. 044 404 3074

Erikoislääkintä- 
voimistelija 
Jouni Varis

Finlead Oy

Helsingin Hautaustoimisto
09-387 7659/päivystys 24 h

www.helsinginhautaustoimisto.fi

Ivalon Apteekki 
Puh. 010 2817 215

Saarijärven  
Päätytuote Oy

Sara-ahontie 5, 43100 
Saarijärvi

Lahden Autokulma
Vaihtoautojen

erikoisliike

Taipalsaaren
seurakunta

www.taipalsaarenseurakunta.fi

Seinäjoen  
fysikaalinen hoitolaitos
Kalevankatu 25, 60100 Seinäjoki

Sarkun Huusholliapu
Metsäkanervantie 2, 14820 Tuulos

Puh. 050-4355 551
www.sarkunhuusholliapu.com

Taipalsaaren
seurakunta

www.taipalsaarenseurakunta.fi

Aivoitus-2-2014.indd   4 2.6.2014   14.54



30   Aivoitus 2/14

Viime vuonna Viking Graceen astui 30 
risteilijää, tänä vuonna jopa 49.  Ihmiset 
olivat pääosin Turun ympäristöstä, 
mutta myös Lahdesta, Tampereelta, 
Kirkkonummelta, Vantaalta, Helsin-
gistä, Forssasta, Rymättylästä, Ukista 
ym. ilmoittauduttiin mukaan. Meillä on 
yleensä myös 4-5 invahyttiä varattuna. 
Kaikki hytit ovat 5 - 9 kansilla. Laiva 
on hiljainen, joten hyttirauhaa löytyy. Il-
talaiva on valittu siksi, että kauempaa 
tulevat saavat matkustaa päivällä.

Risteilyt ovat vapaamuotoisia, on 
mahdollisuus kulkea/tavata ryhmässä 
tai erikseen. Muutama kellonaika ja 
paikka on sovittu alustavasti tapaamisia 
varten heille, joiden omaan ohjelmaan 
se sopii. 

Tapasimme satamassa Ryhmät-
osastolla. Meillä on ryhmässä myös VS-
AIVOVAMMAYHDISTYS-kyltti, koska 
osa on aina minullekin vieraita. Alussa 
jaetaan esitteet, liput ja muut kupongit. 
Marja-Leena on ollut toisena vetäjänä, 

apuna suunnittelussa ja satamassa. 
Näin pääsemme nopeammin laivaan. 

Kahvilassa käynti, karaoke ja orkes-
terin kuunteleminen olivat mahdollisia. 
Meille oli varattu 

kokoustila, jossa tarjolla oli kahvia, 
teetä ja hedelmiä. Saimme risteilyisän-
nän kertomaan meille laivasta, iltapäi-
vän ohjelmasta, ym. Minä pidin lyhyen 
puheenvuoron, jonka jälkeen tulemme 
tutuiksi, kun kaikki esittelevät itsensä. 
Minulla on tallessa muutama kortti eri 
vuosilta muistona, johon olen saanut 
kaikkien mukana olleiden etunimet. 
Panin nytkin kortin kiertämään. Lou-
nasbuffet oli varattu etukäteen, joten 
kenenkään ei tarvinnut jonotella turhia. 

Jokaiseen hyttiin varataan esite lai-
vasta, ohjelmaluonnos, kartta, jossa on 
tapaamisajat ja –paikat. Jokainen saa 
myös kahvi- ja pullakupongin, jonka voi 
käyttää itselleen sopivana aikana. 

Usein olemme pelailleet leikkimie-
lisesti porukalla, voittaja on saanut 

esimerkiksi risteilylahjakortin tai makeis-
rasian. 

Itse olen kiertänyt varsinkin illalla 
laivalla. Invahytit on ripoteltu vähän eri 
kerroksiin. Käyn 

katsomassa, että kaikki on hyvin, ja 
että ei olla eksytty mihinkään. Olem-
me sopineet, että jokainen katsoo 
myös vähän huonekaverinsa perään. 
Kukaan meistä ei voi auttaa kaikkia, 
mutta kaikki voivat auttaa jotakuta. 
Oman huoneeni numeron annan kaikille 
tiedoksi, jos tulee kysyttävää. Tuntuu 
niin hyvältä, kun saimme näin paljon 
erilaisia ihmisiä mukaan. Varsinkin 
avustajia meillä on paljon mukana, 
osa virkistäytymässä itsekin. Monelle 
avustettavalle tämä on yksi viikon/kuu-
kauden kohokohta, kun näkee kaverei-
ta ja pääsee virkistäytymään kauniiseen 
saaristoon, hyvän porukan kanssa. 

Hyvää kesää kaikille toivottaapi 
Marita  

Kavereiden tapaamista  
ja virkistystä risteilyltä 
Loppuvuonna -13 kyseltiin toiveita seuraavasta risteilystä Varsinais- 
Suomen Avyn nettisivujen ja Aivoituksen kautta.  Laitoin myös 
henkilökohtaisia tekstiviestejä ja sähköposteja piilokopiolla aikaisemmin 
mukana olleille ja muille, joiden ajattelin olevan kiinnostunut asiasta. 
Muutamille, joilla ei ole sähköpostia, panin kirjeen. Vastausten pohjalta 
tämä ajankohta osoittautui sopivimmaksi. Järjestimme kuudennen 
risteilyn kuuden vuoden aikana! Sinkkuristeilyllä aloitettiin -09. 

TOiMiNTAA
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Olimme aivovammayhdistyksen avus-
tuksella Kansallisoopperassa lauantain 
päivänäytöksessä. Meitä oli mukana 
viisi aivovammaista, kolmella puolisokin 
ja liike-ja tanssiterapiaa opiskeleva Päivi 
ohjaajana.

Saimme tutustua oopperan kulissi-
en takaiseen toimintaan, mitä tavallinen 
oopperavieras ei näe. Miten paljon 
työtä esiintyjien lisäksi tarvitaankaan 
lavasteiden ja pukujen tekemiseen. 
Kymmenien ihmisten työpanos näy-
töksen aikana ja jo kuukausia ennen 
ensi-iltaa. Näistä erilaisista työtehtävistä 
ei tavallinen kuuntelija voi kun vähän 
aavistaa! Työpisteisiin tutustuminen ja 
kurkistus kiehtovaan satumaailmaan oli 
mainio lisä esitykseen. Jotkut meistä 
olisivat voineet jäädä saman tien pukuja 
sovittamaan tai töihin sinne!

Moni meistä vierailijoista ei ollut 
koskaan käynyt oikeassa, elävässä 
oopperassa. Eräs meistä tuumasikin: 

TUTKiTTUA

La Bohèmeaa  
kuuntelemassa oopperassa

Aivoituksen numerosta 1/2014 teetettiin laaja lukija-
tutkimus. Tutkimuksen rahoitti Aikakauslehtien liitto ja 
sen toteutti Innolink Research –tutkimuslaitos. Saatu 
palaute oli varsin positiivista ja kannustavaa. Tutkimuk-
sen mukaan tuomat ideat ja ajatukset tutkitaan ja niitä 
sovelletaan mahdollisuuksien mukaan lehteä kehitettä-
essä. Tutkimukseen vastasi noin 160. Tutkija piti määrää 
erittäin hyvänä. 

– Lehti luetaan tarkkaavaisesti: yli joka toinen käyttää 
lukemiseen yli tunnin ja 94 % lukee jokaisen numeron. Joka 
toinen vastaaja sanoo lehden olevan myös edustamansa 
alan tiedonlähteenä erittäin tärkeän. Jutuista osa on luettu 
hyvin tarkkaan. Esimerkiksi jutun neuropsykiatrisista tutki-
muksista on lukenut lähes jokainen, ja juttu saakin eniten 
kehuja, kertoo tutkija Ari Kurlin.

68 prosenttia vastaajista lukee mieluiten painettua lehteä. 
Painetun lehden rinnalla nettilehteä lukisi lisäksi 27 prosent-
tia. 34 prosenttia lukijoista pitää nykyistä ilmestymistiheyttä, 
eli neljää numeroa vuodessa, sopivana. Kuitenkin jopa 58 
prosenttia toivoisi saavansa Aivoituksen nykyistä useammin 

Aivoituksen tyypillisin lukija on 50 – 64 –vuotias nai-
nen. Hän on eläkeläinen ja asuu Länsi-Suomen läänissä yli 
30 000 asukkaan kaupungissa. Keskivertolukija on seuran-
nut Aivoitusta yli viisi vuotta. Yli 50 prosenttia kertoo, että 
lehtijulkaisu on edustamansa alan tiedonlähteenä erittäin 
tärkeä. Melko tärkeänä tietolähteenä Aivoitusta pitää lähes 
40 prosenttia. 

Aivoituksen kuvaillaan antavan 
erityisesti tietoa tärkeistä asioista ja 
vertaistukea. Moni vastaajaa kertoo, 
että lukee mieluummin asioista Ai-
voituksesta kuin etsisi netistä. ”Lehti 
viestittää, että aivovammaa ei tarvitse 
hävetä”, kiittelee yksi vastaaja. 

Paitsi juttujen kiinnostavuutta, 
tutkittiin myös lehden ulkoasua ja 
mainosten huomioarvoa. Mainoksis-
ta kiinnostavimmaksi nousi ilmoitus 
kokemuskouluttajakoulutuksesta. 
Mitä isompi mainos, sitä mielenkiintoisemmaksi se koettiin. 

Kokonaisarvosanaksi lehti sai 8,3/10. Ulkoasusta piti 
8,1/10 ja sisällön koki kiinnostavaksi 8,4/10.

Poimintoja tutkimuksesta: 

Lukijatutkimuksesta opittua 

-Aivoitus-lehden kautta tiedän enemmän aivovammoista.

-Aivoitus-lehti on avannut uuden näkökul-
man Aivovammaliiton toimintaan.

-Kaipaisin nuorten näkökulmaa, 25 – 40 –vuotiaita kiin-
nostavia juttuja, juttuja vaikutuksista perhe-elämään. 

-Paljon kosketta-
via tositarinoita.

-Hyviä artikkeleita, haastatteluita, 
asiatietoutta, kauniita (luonto)kuvia.

-Aivovammaiselle erit-
täin tarpeellista tietoa.

-Monipuolinen tietoisku.

-Lehdestä saa paljon asiatietoa.

Teksti: Pia Warvas

” Miten erilaiselle tää kaikki näyttää ja 
tuntuu, ku vaan telkkarista katottuna!” 

Oopperassa oli Pariisin kolea talvi ja 
kattojen yllä loisti kuu. Nuoria bohee-
meja, taiteilijoita, lämmitti taide ja rak-
kaus. Ja meitä kuulijoita Puccinin sydä-
meen käyvä musiikki. Väliajalla kahvilla 
saimme keskustella yhdessä koetusta. 
Esityksen jälkeen olimme kaikki valmiit 
tulemaan toistekin oopperaan. 

Teksti: Ulla ja kuvat: Hannu 
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Teksti: Pia Warvas ja pääfestiläiset 
Kuvat: Pia Warvas, Terje Vainio, Heidi Kokko  

 

 

Nuorten oma PääFest  
 
Toukokuussa vietettiin toistami-
seen – eli jo perinteeksi muodos-
tunutta - nuorille suunnattua Pää-
Fest-tapahtumaa. Kokoontumis-
paikkana oli Nuorten Kesä ry:n lei-
rikeskus Hauholla Hämeenlinnan 
kupeessa. Sää suosi, sillä 
läpi viikonlopun paistoi au-
rinko ja lämpötila lähenteli 
kolmeakymmentä plus-as-
tetta. 
 
Yhdistysten nuorjäsenvastaavat ja lii-
ton järjestösuunnittelija Heidi Kokko 
alkoivat suunnitella tapahtumaa jo 
vuosi sitten silloin järjestetyn pilotti-
PääFestin kokemusten ja pa-
lautteiden perusteella.  
 
Porukka olikin suun-
nitellut monenlaista 
tekemistä. Perjan-
taina tutustuttiin, 
paistettiin makkaraa 
ja laulettiin hilpeitä 
ralleja Olli-kitaristin 
säestyksellä. Sauna läm-
peni ja koska järven pinta-
vesi oli 19-asteista, päätti moni 
heittää talviturkin Akkiärven aaltoihin.  
 
Lauantaina kokoonnuttiin työpajoihin.  
Elina pani ihmiset liikkuen kesäkuntoon kah-
dessa tunnissa, Eevan johdolla tuunattiin 
kierrätysmateriaaleista uutta, Jonne ja Jonna 
johdattivat englannin saloihin ja Anni vei 
kiinnostuneet luontoretkelle. Terje ja Ida 
opastivat Hämeenlinnasta saapuneiden 
ammattilaisten kanssa pääfestiläiset 
Wilhelm Tellin jalanjäljille. Jousiam-
muntakisan voiton vei Aleksi.  
 
Sunnuntaina keskusteltiin pulinapa-
doissa. Jokainen valitsi missä keskus-
telussa halusi olla paikalla. Padoissa 
pureuduttiin kuuteen eri aihepiiriin: Voi-
mavaroihin, eli niihin juttuihin mitkä tuot-
tavat iloa elämään. Vapaa-ajan käyttöön, 
koulutukseen ja työelämään. Itsensä hyväksy-
miseen. Byrokratian herättämiin tunteisiin 
sekä yhdistystoimintaan voiman antajana.  
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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 

Ryhmät ovat kesätauolla 
kesä-heinäkuun. 

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
Petanquen pelaamista Töölössä 
torstaina 5.6. klo14-15 Eteläisen ja 
Pohjoisen Hesperiankadun välissä 
olevalla hiekkakentällä. 

Ylimääräinen kevätkokous, jossa 
esitetään tilintarkastuskertomus ja 
vahvistetaan tilinpäätös, pidetään tors-
taina 12.6. klo 17.00 alkaen EJY-talolla 
(Kauppamiehentie 6, 2.krs, Tapiola).  

Lounasristeily keskiviikkona 6.8. 
klo10.30 - 13.00 lounasristeily Hel-
singin edustalla, lähtö Kauppatorilta. 
Risteilyn kesto 1,5 tuntia. Avy tarjoaa 
risteilyn lipun, lounas on omakustan-
teinen (12e). Sitovat ilmoittautumiset 
Avyn sähköpostiin viimeistään tou-
kokuun loppuun mennessä.

Suunnitteilla syksyksi: uusi kulttuuri-
toiminnan ryhmä! 

Nuorten aikuisten vertaisryhmä 
hakee ohjaajaa/ohjaajia. Ryhmä 
kokoontuu kerran kuukaudessa Ai-
vovammaliiton tiloissa Pasilassa. Jos 
olet kiinnostunut vetämään mukavaa 
ryhmää, ota yhteyttä sähköpostitse. 
Aikaisempaa kokemusta/ koulutusta ei 
tarvita. 

Avy pyrkii tehostamaan sähköistä 
viestintää. Jos haluat saada jatkossa 
tietoa yhdistyksen toiminnasta sähkö-
postitse, lähetä meille sähköpostiosoit-
teesi osoitteeseen aivovammayhdis-
tys@gmail.com. 

Porvoo 
Ryhmä kesätauolla. Toiminta jatkuu 
taas syyskuussa.

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).
Ryhmä kesätauolla, toiminta jatkuu 
taas 2.9.

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. 
Ryhmä kesätauolla, toiminta jatkuu 
taas 14.8.

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. 
Ryhmä kesätauolla, toiminta jatkuu 
taas 2.9.

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.) 
Ryhmä kesätauolla, toiminta jatkuu 
taas syksyllä.

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

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 15.8.2014 mennessä  
järjestösuunnittelija Heidi Kokolle heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 306 4181.
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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
Toiminta kesätauolla kesä- ja heinä-
kuun. Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Kauppakatu 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

Seuraa toimintaa: 
Facebook.com/Keski-Suomen aivo-
vammayhdistys, www.aivovammaliitto.
fi/toimintaa/yhdistykset, www.toiminta-
keidas.fi/K-S:n aivovammayhdistys

äänekoski

Toiminta kesätauolla kesä- ja heinä-
kuun. Paikkana on Toimintakeidas Oy,  
Torikatu 2, Äänekoski

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
Kesäretki suunnitteilla. Lisätietoja kotiin 
saapuvasta jäsenkirjeestä. 

Yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho yhteys-
tiedot yllä

Yhdistyksemme on nyt Facebookis-
sa, käypä kurkkaamassa. 

Kotka
Oletko kiinnostunut ryhmän käyn-
nistämisestä? Ota yhteyttä Maijaan, 
yhteystiedot yllä.

Lappeenranta
Lappeenrannan toimintaryhmä aloittaa 
toimintansa syksyllä. 

Yleisöluento 22.9. klo 17. Luennoit-
sijana PsT Sanna Koskinen Helsingin 
yliopistolta. Paikka: Etelä-Karjalan 
keskussairaala, kokoushuone 1 (Valto 
Käkelän katu 1). Lisätietoja seuraavasta 
Aivoituksesta.

Yhteyshenkilö:
Sini-Tuuli Siponkoski, 040 139 0402
sini-tuuli.siponkoski@eksote.fi

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

Oulu
Kesäkuu
Kesäretki Virpiniemeen lauantaina 
7.6.2014 klo 13 alkaen  (os. Virpinie-
mentie 525, 90810 Kiviniemi). Makka-
ranpaistoa, kahvittelua, pelaamista ja 
yhdessäoloa. Ilmoittautumiset torstaihin 
5.6.2014 mennessä Asta Hietaselle 
puh. 040-411 1671 / hiasta@hotmail.fi

Elokuu
”Tuuppa Mukkaan” –tempaus järjeste-
tään Hietasaaressa Kesäkoti Irjalassa, 
os. Mustasaarentie, 90500 Oulu,  lau-

Outokumpu
Outokummun ryhmä kokoontuu 
pääsääntöisesti kuukauden 2. tiistaina 
kello 18.00 os. Työmiehenkatu 11, 
kerhohuone (esteetön kulku). Kokoon-
tumiset: 3.6., 8.7., 5.8., 9.9., 7.10., 
4.11 ja 9.12. 

Yhteyshenkilö: Osmo Pennanen 
p. 044 272 3615. osmo2010@live.com

Etelä-Pohjanmaan avy ry
epavy.yhdistysavain.fi

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

Seinäjoki
Kesän toimintaa
Kesäkuun tapaaminen torstaina 5.6. 
alkaen klo 17.00 Malkakosken laavul-
la, osoitteessa: Malkakoskentie 225, 
Ylistaro.

Kesäkuulla yhdistyksen järjestämät ylei-
set päivätanssit 11.6., alkaen kahvituk-
sella klo 12.00, Säläshallilla Jurvassa, 
Jussi Roposen tahdeissa.

Heinäkuun tapaaminen 3.7. alkaen 
klo 17.00, Kauhajoella osoitteessa: 
Karjakuja 8 b 7, jäseniemme Kantonen 
& Luukko kotipihalla.

Elokuun tapaaminen 7.8. alkaen klo 
17.00, Kurejoen entinen OP, osoittees-
sa Siihtalantie 239, Alajärvi (Kurejoki). 
Toimintaterapeutin luento.

Elokuussa liikunnallinen syyspäivä 
30.8., klo 12.00, Alavudella Varolan 
majalla, Salonkyläntie 400, Tuuri.

Syyskuun tapaaminen 4.9. alkaen klo 
17.00, Kuortaneen Toimintakeskuk-
sessa, osoitteessa: Haapamäentie 1, 
Kuortane.

  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 
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antaina 30.8.2014  klo 12 – 16. Ohje-
massa SPR:n ja ODL:n fysioterapeutin 
tietoiskuja ja toiminnallisia tuokioita. 
Lisäksi musiikkia, yhteislaulua, makka-
ranpaistoa, kahvittelua.   

Tervetuloa sekä uudet että vanhat 
jäsenet ja kaikki yhdistyksen toiminnas-
ta kiinnostuneet. Jos tapaat henkilön, 
joka haluaisi tutustua toimintaamme, 
kutsu hänet mukaan.  

Nuori jäsen
Tiedustelut nuorten aikuisten toimin-
nasta ja kokoontumisajoista Elina 
Paalaselta. 

Liikuntaryhmä
Kesällä pelataan Oulun Hiirosen 
ulkokentällä Frisbeegolfia. Tiedustelut 
ajankohdista liikuntavastaava Mika 
Raudasojalta

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

Ryhmä on kesätauolla. Kokoontumiset 
syksyllä parillisen viikon tiistaina klo 
14.00 – 16.00 (os. Pohjoisrantakatu 5, 
2. krs). Esteetön kulku Keskuspuisto-
katu 6:n kautta.

rovaniemi
Yhteyshenkilö:
Marja Suopanki p. 0400 44 11 93

Ryhmä kokoontuu Ounasvaaran 
yläasteella (os. Poropolku 4) klo 18-20. 
Tiedustele syksyn kokoontumisajat 
Marjalta. 

Ylivieska
Yhteyshenkilö:
Asto Myllylä  p. 0505530606

Ryhmä kesätauolla. Toiminta jatkuu 
taas syyskuussa.

Päijät-Hämeen avy ry

Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vainio
sari@sarivainio.com
040 828 0906
Liisa Ruhkala p. 0400 850 076
liisa.ruhkala@hotmail.fi

Lahti
Jäsentapaamiset 
Lahden Invakeskuksessa,  
Hämeenkatu 26 A, 3 kerros.
 

YHdiSTYKSET TOiMiVAT

Kesätauko kesä-, heinä- ja elokuu. 

Kevätkauden päättäjäiset:
HUOM. aika ja paikka muuttunut.
Keskiviikkona 21.5.2014 klo: 16.
Paikka on Sarvikuutti, sijainti 12km 
rantatietä
Hollolan kirkolle päin.
Alueella bocco-kenttä, sekä myös 
mahdollisuus
mölkyn pelaamiseen.
Tule mukaan, vietetään yhdessä hauska 
iltapäivä.

Tiistaina 2.9.2014
Klo: 16 keilaus, Lahden keilahalli.
Klo: 17.30 jäsentapaaminen, Lahden 
Invakeskus Hämeenkatu 26 A 3 kerros
 
Nuorten toimintaryhmä
Nuorisovastaava Eeva 044 535 8123 

Hämeenlinna
Yhteyshenkilö:
Jaana Liukonen puh. 0400 768 132

Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäisenä torstaina klo 17-19 
Hämeen muistiyhdistyksen tiloissa os. 
Kasarminkatu 12. 

Kokoontumiset: 4.9., 2.10., 6.11., 
4.12. 

Satakunnan avy ry
yhdistyksen kotisivu: google:  

Satakunnan Aivovammayhdistys ry

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

Pori
Kesätauko kesä- ja heinäkuu.

Elokuu
Jäsentapaaminen ti 26.8 Säkylän Kris-
tallirannassa

Syyskuusta jäsentapaamiset jatkuvat 
joka kuukauden viimeisenä tiistaina 
klo 15.30 Porin Yhteisökeskuksessa 
(Isolinnankatu 16).

Kankaanpää
Jäsentapaamiset kuukauden ensim-
mäisenä keskiviikkona.

Tiedustelut:
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo p. 0405 
106 717 tai Kasevan toiminnanjoh-

taja Milja Mäkinen p. 040 771 7425 / 
Kaseva, Torikatu 9.

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

Kesätauko kesä-, heinä- ja elokuu.

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,   
puheenjohtaja.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 netistä.

Turku
Jäsenillat pidetään joka kuukauden 
ensimmäisenä ja kolmantena tiistai-
na alkaen kello 18 Happy Houses-
sa, osoite on Ursininkatu 11, Turku. 
Syyskuun ensimmäisenä tiistaina (2.9.) 
ohjelmassa on yhdistyksen kerhojen 
esittely. Syksyn muiden jäseniltojen oh-
jelma ja päivämäärät julkaistaan jäsen-
kirjeessä ja kotisivuillamme elokuussa.

Keskusteluryhmät
Turussa kokoontuu vammautuneiden 
läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä aina kuukauden ensimmäi-
senä tiistaina (Marita Lindholm, puh. 
044 291 1367) ja myös vertaistu-
kihenkilö vammautuneille on kes-
kusteluja varten tavoitettavissa. 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-
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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. 

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. 

Liikuntaryhmien syksyn kokoontumis-
aika ja -paikka ilmoitetaan elokuun 
jäsenkirjeessä.

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 Savolaisen 
(p. 044 314 4838) johdolla. Kerho jat-
kaa tapaamisiaan syksyllä jäseniltojen 
yhteydessä Happy Housessa.

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

Vammautuneille ja heidän läheisilleen 
on eri tiloissa oma ryhmä kummalle-
kin, joitain osuuksia pidetään kuitenkin 
molemmille ryhmille yhteisinä.

Kokoontumispaikkana on Puutarha-
kadun Vilkku, seurakuntayhtymän 
kohtaamispaikka. Kokoontumiset ovat 
iltaisin klo 18–20. 

Ryhmiä ohjaavat yhdistyksestämme 
Aivovammaliiton kouluttamat vetäjät. 
Ryhmiin valitaan ensisijaisesti uusia, 
lähiaikoina vammautuneita ja heidän 
läheisiään. 

Kyselyt ja ilmoittautumiset Aivovamma-
liittoon Annukka Helanderille, puh. 
050 550 0541.

Virkistysviikonloppu pidetään Sinapin 
leirikeskuksessa 17.–19.10. Lisätietoja 
on elokuun jäsenkirjeessä. Ilmoittautu-
miset ja kyselyt sähköpostilla vertaistu-
ki.vsavy@gmail.com

Salo
Salon seudun toimintaryhmä kokoon-
tuu 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 
syyskuussa. Tarkista syksyn jäsenilto-
jen ohjelma ja päivämäärät jäsenkir-
jeestä 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 Hämeenkor-
pi, puh. 050 348 8854 ja marketta@
uusikaupunki.fi

Forssa
Forssan seudun toimintaryhmä ko-
koontuu kerran kuukaudessa Forssan 
Ystävän kammarissa (Hämeentie 
5). Syyskausi aloitetaan ma 8.9. klo 
14-16.  Ryhmän vetäjänä toimii Tiina 
Åhlman, sposti tiina.ahlman@gmail.
com ja puhelinnro 044 314 4838.  

Forssan seudun toimintaryhmä järjes-
tää liikuntapäivän Uintikeskus Vesi-
helmessä to 18.9. Asiasta kerrotaan 
tarkemmin jäsenkirjeessä ja Forssan 
kotisivuilla elokuussa.

Uintiryhmä
Yhdistyksen nuorisovastaavat Terje 
ja Jonne käyvät uimassa Impivaaran 
uimahallissa aina maanantaisin ja 
perjantaisin, kokoontuminen on uima-
hallin aulassa klo 11.00. Uimahallilla on 
mahdollisuus uida, vesijuosta tai käyt-
tää kuntosalia. Terje ja Jonne auttavat 
tarvittaessa esim. kuntosalilaitteiden 
kanssa. Ryhmä kokoontuu omatoimi-
sesti ja omakustanteisesti.

Muut kerhot
Happy Housen Kädentaitopäivä on kes-
kiviikko. Kädentaidot ovat jakautuneet 
kolmeen eri osaan eli kädentaitokä-
velyihin, piirustus- ja värityskerhoon 
sekä askarteluun. Ohjaajana Käden-
taitokävelyllä 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.

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA:

Perinteinen kesäteatteriretki tehdään 
17.6. Turun Vartiovuoren kesäteatteriin 
katsomaan näytelmää Ella & president-
ti. Näytös alkaa klo 19.00. Teatterilippu, 
hintaan 17€, lunastetaan etukäteen 
Ristolta. Varaukset puh. 044 314 4838.

Syysretki tehdään la 13.9. Turun Si-
belius-museoon. Museossa tehdään 
opastettu kierros ja museon jälkeen 
menemme ruokailemaan Ravintola Hus 
Lindmaniin.  Retken hinta ruokailui-
neen 10€ jäseniltä ja 25€ ei-jäseniltä. 
Ilmoittautumiset 10.9. mennessä joko 
sähköpostilla tiedotus.vsavy@gmail.
com tai puh. 044 314 4838

Syyskuussa alkavat uudet vertaistu-
kiryhmät Turussa.
Ryhmät ovat ns. suljettuja, eli mukaan 
ei oteta uusia osallistujia kesken jak-
son. Ryhmät kokoontuvat 6-7 kertaa. 

YHdiSTYKSET TOiMiVAT
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Aivovammaliitto ry 
Toimintakalenteri 2014

TOiMiNTAA

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

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

Vammautuneiden ja läheisten Kela-kurssit  
(Hakemukset Kelan lomakkeilla)

(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  
sähköisesti tai Maaseudun Terveys- ja lomahuolto,  
Mannerheimintie 31 B 20, 00250 HKI.  
Haku 3 kk ennen loman alkua

Yyterin kylpylä, Pori perheille
15.09. – 20.09.2014

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

Seitsemisen kansallispuisto sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla Kurun ja Parkanon 
välissä. Tampereelle on matkaa noin 50 km. Lähin juna-asema on Parkanossa. 
www.luontoon.fi/seitseminen

Retkeä ohjaa eräopas Tommi Viitanen apunaan Aivovammaliiton työntekijä 
Annukka Helander. 

Retki on avoin kaikille Aivovammaliiton 
jäsenille. Retken hinta on 30 €. Lisäksi 
jokainen osallistuja huolehtii matkoistaan 
kustannuksineen.

Retken suunnittelussa huomioidaan osallis-
tujien erityistarpeet.

Retkelle otetaan mukaan 10 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta. Minimimäärä osallistujia 
on 3. Etusijalla ovat ne, jotka eivät olleet 
retkellä 2013. Retkelle lähtijöillä tulee olla 
oma tapaturmavakuutus, vakuutusta ei ole 
järjestäjän puolesta.

Ilmoittautumiset 24.6. asti sekä 4.-18.8. Annukalle. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä on kerrottava tarpeet ja toiveet retken suhteen, erityisruokavaliot sekä 
huomioitavat sairaudet ja allergiat.

Annukka Helander puh. 050 5500 541, annukka.helander@aivovammaliitto.fi 
Lisätietoja: Tommi Viitanen puh. 041 5296733, viitasusi@kurjat.fi 

PS. Lue Aivovammaliiton ensimmäisestä Erä-Retkestä Evon kansallispuistoon 
Aivoituksesta 4/2013, s.23.

Ilmoituksen kuvat Esa Hämäläinen 2013.

SUSI-VAELLUS
26.-28.8.

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

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

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 

Aivovaurio.fi-portaalin tutkija   
Medeia Häkkilä,  
p. 050 408 7095, 
medeia.hakkila@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

LiiTTO TiEdOTTAA

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

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

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



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

Kevään 2014 aikana järjestettiin Vertaistuki-kurssit aivovamman saaneille 
Jyväskylässä ja Kouvolassa sekä läheisille Kalajoella. Läheisten kurssin kesto on 
noin yhden vuorokauden viikonloppuna ja aivovamman saaneiden kurssi kestää 
kolme arkipäivää noin kuukauden välein.

Yhtenä kurssitehtävänä ideoitiin kohtaamiseen liittyviä, K:lla alkavia sanoja. 
Jyväskyläläinen Sanna Välilä kirjoitti kokonaisen K-sanojen tarinan:

Kerran kesäisenä keskiviikkona kersantti Kyösti Kovakaula kulki kanttori 
Kiljusen kotia kohti, kohdatakseen kanttorin keskimmäisen, kauniiksi kasvaneen 
Kirstin. Kyösti kaipasi Kirstiä kovasti, koska kilpakosija, kopea kapteeni Kalle 
Koikkalainen kehtasi keväällä kutsua Kirstin kavereineen Kuortaneelle kisoja 
katsomaan.

Kiukusta kihisten Kalle keräsi kedolta Kirstille kauniita kukkia. Kanttorin kotona 
Kyösti kolkutti kuudesti, kunnes Kirsti kuuli koputuksen. Kohdattuaan kauan 
kaivatun Kirstin, Kyösti kopsahti kontilleen kosimaan. ”Kultainen, kuvan kaunis 
Kirsti, kovasti kaipaan kainoa kroppaasi känsäisten käsieni keskiöön. Kulkisitko 
kanssani, kimpsut kampsut kimpassa, kohti kaurankorjuuta? Kuulutukset kii-
reesti kirkossa kuluvassa kuussa. Katsohan, kyseinen kultainen koru kädessäsi 
koristaisi kumppanuuttamme?”

Kovasti kyynelehtien Kirsti kimitti korkealta, ”Kyllä Kyösti, kyllä!” Kirstin kom-
mentin kuultuaan Kyösti kahmaisi Kirstin karvaiseen kainaloonsa, kuiskaillen 
käheästi kultansa korvaan: ”Kohtaloni, kaikkeni.”

Syyskaudella järjestetään nuorten aivovamman saaneiden kurssi Tampereen 
kupeessa Ylöjärvellä 27.-28.9. Lisäksi on suunnitteilla aivovamman saaneiden 
Vertaistuki-kurssi Vaasassa sekä läheisten kurssi pääkaupunkiseudulla. 
Vertaistukiryhmät järjestetään syyskauden alussa Turussa ja Oulussa aivovam-
man saaneille ja läheisille. Myöhemmin syksyllä järjestetään ryhmät aivovam-
man saaneille Kouvolassa ja Porvoossa.

Kurssipaikkakunnat määräytyvät sen mukaan, missä on kiinnostusta ja tarvet-
ta. Kannattaa siis olla yhteydessä Annukkaan, jos vertaistukitoiminta kiinnostaa 
ja haluaa kurssille mukaan! Myös ilmoittautumiset vertaistuki-ryhmiin Annukalle.

Lisätietoja Vertaistuki-kursseista, ryhmistä ja yksilösuhteista:  
järjestösuunnittelija Annukka Helander puh. 050 5500 541 tai  
vertaistuki@aivovammaliitto.fi

Kepeästi kirjoitellen Vertaistuki-kurssilla…


