
www.aivovammal i i t to. f i

aivoitus
asiaa aivovammasta 3/2014

Johanna Kare  
vapaaehtoistyönä 
toteutetussa  
elokuvassa  
Toisenlainen s. 12

Pia Kutvonen  
vetää toiminta- 
ryhmää  
Porvoossa s. 6



2   Aivoitus 3/14

Aivoitus on aivovammaliitto ry:n lehti, joka il-
mestyy neljästi vuodessa. Jäsenille lehti tulee 
jäsenetuna. Lehteä voi myös tilata. 

Kustantaja: medialootti oy
 
Osoitteenmuutokset: 
aivovammaliitto saa automaattiset muut-
tuneet osoitteet itellalta. Jos osoitteesi on 
salainen, ilmoita osoitteenmuutos liiton netti-
sivujen kautta www.aivovammaliitto.fi ➞  
tee osoitteenmuutos.  
 
Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi ➞  
tilaa aivoitus-lehti. Linkit lomakkeisiin löytyvät 
liiton nettisivujen etusivulta oikeasta yläkulmasta. 

aikakauslehtien liiton jäsenlehti

Julkaisija:  
aivovammaliitto ry

Toimituksen osoite:  
Kumpulantie 1 a, 00520 HELsiNKi
 
Päätoimittaja: anne Porthén 
anne.porthen@aivovammaliitto.fi
 

Toimittaja: Pia Warvas 
pia.warvas@aivovammaliitto.fi
 
Tämän numeron freelacer-toimittajat:  
sirpa Palokari ja Eija Kiiskinen

Käännökset: Åsa Öhman

Taitto: Leena Hagman / Painoyhtymä oy
 
Ilmoitukset:
medialootti oy 
aivoitus.aineistot@gmail.com
puh. 050 330 9769, 
medialootti oy, timo E. Karvinen
050 330 9769, media.lootti@outlook.com
 
vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa.

Painopaikka:
Painoyhtymä oy, Porvoo 
 
issN 1796-1181 
 
Kannen kuva: Pia Warvas 

Aivoitus 2014
 teema aineistopäivä  ilmestyy
4/2014 Palvelujärjestelmät 3.11.2014 vko 49

aivoitus

Päämääränä parempi huominen  
– Strävan efter en bättre morgondag

SiSällyS  ............................................................ 3/2014

Pääkirjoitus: Innostu ja innosta! ...................................3
Puheenjohtajan palsta:  
Mikään muu ei ole pysyvää paitsi muutos ...................4
Merkillä on väliä ..........................................................5
Tukea sopeutumisvalmennuksesta ja vertaistuesta .....6
Vapaaehtoisesti kavereita ............................................8
Sisukkaalla harjoittelulla SM-mitaleille ........................10
Toisenlainen  
– vapaaehtoisesti ja hyväntekeväisyyteen ..................12
Vapaaehtoistyönä Johanniittatoiminta .......................14
MEG-laite auttaa aivotutkijoita ...................................16
Poimintoja aivovaurio.fi-portaalista:  
Anna lapsen olla lapsi vanhemman vammautuessa ...18
Vakiopalstat: Ratko. Lukijaraati, Terapiatarinoita ........20
Lukutoukka ..............................................................22
Pieniä paloja maailmalta, Jokisen eväät.....................23
ilmoitusosio ......................................................24 – 27
Tuuppa mukkaan! .....................................................28
Aivot kimpassa .........................................................30
Aivovammayhdistyksen melontaretki .........................31
Susivaellus ................................................................32
Kansainvälisiä haasteita  ...........................................33
Yhdistykset toimivat ..................................................34
Toimintakalenteri  ja sopeutumisvalmennuskurssit  ....38
Liitto tiedottaa ...........................................................39

Aivoituksessa tänään… 

” Tämän lehden teemana on vapaaehtois-

toiminta. Lue tuhti vapaaehtoistoiminnan  

paketti muun muassa toimintaryhmien  

vetämisestä, elokuvan tekemisestä ja tapah- 

tumien järjestämisestä alkaen sivulta 6.”
” Jyväskyläläistä aivotutkimusta  

valotetaan sivuilla 16 – 17. ”
” Lapsen tehtävänä on olla lapsi, vaikka 

vanhempi vammautuisi tai sairastuisi.  

Lapsi arvostaa normaalia arkea myös  

muuttuvassa elämäntilanteessa.  

Lue Väestöliiton psykologi ja psykoterapeutti 

Suvi Larun neuvot sivulta 19.  ”
” Tiesitkö, että Väestöliitosta saa  

tarvittaessa maksullisena parisuhde-  

ja perheneuvontaa! ”
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PääKirJoitus LEdarE

Innostu ja innosta! 
 

Syksy on aina yhtä inspiroivaa. Kesän jälkeen olo on 
energinen ja mieli avoin.  Syksyn myötä käynnistyvät 
uudet harrastukset, kuntoileminen ja samoilu marja-ja 
sienimetsissä.

Uudella innolla käynnistämme myös vapaaehtois-
työtä. Te vapaaehtoiset muodostatte tärkeän voima-
varan koko organisaatiossamme.  Te teette työtänne 
palkatta ja omien vahvuuksien, tietojen sekä taitojen 
kautta, yleensä omasta aidosta halustanne auttaa. 
Aina sekään työ ei ole helppoa ja kaikilla meillä on 
myös vastoinkäymisiä omassa jaksamisessamme.

Miten saada itsensä innostumaan, miten innostaa 
muita?  Varmin tapa on herätellä innostusta olemalla 
kiinnostunut toisesta.  Olemme usein mielissämme 
siitä, että joku on kiinnostunut juuri minusta. Jos hän 
vielä kiittää minua jostakin, se vasta tuntuu hyväl-
tä.  Kun esimies antaa kiitosta henkilökunnalle, on 
todettu työtehon kasvavan puolella. Omaan ja toisten 
innostukseen voi siis vaikuttaa. Olemalla innostunut 
asioista, näkemällä asiat positiivisesti ja suhtautumal-
la vastoinkäymisiinkin opettavaisina kokemuksina, olet 
jo innostumisen alkulähteillä.

Innostumisessa on yksi hyvä puoli: se tarttuu ja sitä 
voi harjoitella. Tässä yksi hyvä harjoitus kaikille kokeil-
tavaksi. Tämä esimerkki löytyy tänä keväänä ilmesty-
neestä Innostus-kirjasta. Valitse jokin musiikkikappale, 
joka saa sinut energiseksi ja innostuneeksi. Esimer-
kiksi Iloinen kulkuri. Kuuntele tarkasti musiikkia ja yritä 
todella keskittyä parantamaan mielialaasi. Anna 
iloisuuden tuntua kasvoillasi ja koko kehossa. 
Tämä todellakin toimii! Hymy on harjoituksen 
jälkeen huulilla.

Intoa syksyyn!

Anne Porthén 
toiminnanjohtaja 

Inspireras och inspirera!
 

Hösten är alltid lika inspirerande. Efter sommaren 
känner vi oss energiska och har ett öppet sinne. På 
hösten börjar vi med nya fritidsintressen, vi motione-
rar och gör strövtåg i bär- och svampskogen.

Med ny entusiasm inleds också frivilligarbetet. Ni 
som utför arbete på frivillig basis är en viktig resurs i 
hela vår organisation. Ni utför ert arbete utan lön, an-
vänder och utnyttjar era egna styrkor, kunskaper och 
färdigheter, i allmänhet utgående från en sann vilja att 
hjälpa. Inte heller det här arbetet är alltid lätt och vi 
har alla upplevt det motigt att orka i arbetet.

Hur kan vi själva inspireras och få andra inspire-
rade? Det säkraste sättet att väcka intresse och en-
gagemang är att visa intresse för någon annan. Vi blir 
ofta glada över att någon intresserar sig just för oss. 
Om personen i fråga dessutom tackar oss för något, 
känns det verkligen bra. Det har visat sig att arbet-
seffektiviteten blir dubbelt så stor om chefen tackar 
sin personal. Vi kan således påverka vårt eget och 
andras engagemang. Genom att visa engagemang, 
se positivt på saker och ting och se motgångar som 
lärorika erfarenheter befinner vi oss redan vid källan 
för engagemang och entusiasm.

Det positiva med entusiasm är att den smittar av 
sig och kan övas upp. Här har ni en god övning som 
alla kan prova på. Det här exemplet finns i boken In-
nostus, som utkom nu på våren. Välj ett musikstycke 
som får dig energisk och inspirerad. Exempelvis Ge-

org Malmsténs Iloinen kulkuri. Lyssna noggrant på 
musiken och försök verkligen koncentrera dig 

på att förbättra din sinnesstämning. Låt gläd-
jen kännas i ditt ansikte och i hela kroppen. 
Det här fungerar verkligen! Efter övningen 
har du ett leende på dina läppar.

Anne Porthén
verksamhetsledare 

…vapaaehtoistyöllä on imua! 

Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan ihmisten tai yhteisöjen 
hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa palkkaa. Sitä tehdään 
omasta vapaasta tahdosta. Suomessa vapaaehtoistoimin-

taa tarjoavat muun muassa Aivovammaliiton ja –yhdistysten 
kaltaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Vapaaehtoistyötä 
tehdään toiseksi innokkaimmin juuri sosiaali- ja terveysalalla. 
Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä ja käyttää 
siihen jopa 18 tuntia kuukaudessa. 

Tiedätkö, että...



4   Aivoitus 3/144   Aivoitus 3/14

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Tämän vuoden alkuosa on tähän saakka ollut liitossa varsi-
nainen muutosten aika. Toiminnanjohtaja on vaihtunut, yksi 
työntekijä on irtisanoutunut, yksi on parhaillaan opintova-
paalla ja työtehtäviä työntekijöiden kesken on muutettu. Uusi 
toiminnanjohtaja sai ainakin kiireisen alun, kun omiin tehtäviin 
tutustumisen ohella hoidettavaksi tuli kohtuullisen suuri mää-
rä organisaatiomuutoksia.

Onneksi kuitenkin asiassa voidaan nähdä myös hyviä 
puolia. Työntekijöitä koskevat muutokset eivät ole mikään ka-
tastrofi, vaan kuuluvat työyhteisöjen normaaliin kehitykseen. 
Muutosten seurauksena liiton työntekijöiden asiantuntemus 
ja osaamisen laaja-alaisuus lisääntyvät ja tuovat samalla 
enenevää ammattitaitoa. Ja opintovapaa lisää osaltaan työn-
tekijän ammattitaitoa. Kun työntekijöiden määrä liitossa on 
hyvin pieni, on tärkeää, että he oppivat työkokonaisuuksista 
entistä laajempia alueita ja pystyvät aikaisempaa paremmin 
myös paikkaamaan toisiaan poissaolokausina.

Onneksi uusi toiminnanjohtaja on pystynyt pitämään 
päänsä kylmänä muutosten keskellä. Nyt tuntuu siltä, että 
liitossa ollaan pääsemässä normaaleihin töihin ja henkilö-
kunta voi siten keskittyä omiin niin vanhoihin kuin uusiinkin 
tehtäviinsä rauhassa. 

   

***
Liiton ensi vuoden toiminnasta poistuu yksi suuri tapahtuma. 
Viime vuonna päätettiin, että Aivovammaliitto järjestää ensi 
vuoden toukokuussa kansainvälisen TBI-Challenge-aivovam-
matapahtuman, mutta sittemmin ilmeni, ettei asianlaita näin 
olekaan. Jossakin alkuvaiheessa liiton edustajille ei ollut val-
jennut, että Aivovammaliitto ei voi olla tapahtuman pääjärjes-
täjä, vaan päävastuun kantaa BIF, useiden eurooppalaisten 
maiden kansallisten aivovammaliittojen yhteenliittymä.

Tätä kirjoittaessani ei ole tietoa, aikooko BIF järjestää ta-
pahtuman suunnitellusti Helsingissä. Liitto toki antaa apuaan 
ja tukeaan, jos sitä pyydetään, mutta toistaiseksi tilanne on 
epäselvä. BIF kokoontuu syys-lokakuun vaihteessa Lissabo-
nissa Portugalissa; ehkäpä siellä asia valkenee.

Heikki Harri
puheenjohtaja 

Mikään muu  
ei ole pysyvää paitsi muutos
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LASTEN LIIKENNEPäIVä

”Merkillä on väliä”, julisti lC lahti 
Ankkureiden seitsemännen lasten 
liikennepäivän iskulause. lapsia ei 
kuitenkaan kehotettu säntäämään 
sankoin joukoin louis Vuittonin 
myymälään, vaan kiinnittämään 
huomiota liikennemerkkeihin ja 
niiden kehotuksiin ja kieltoihin. 

Lasten liikennepäivän tarkoituksena 
on opastaa kouluiän kynnyksellä olevia 
ja juuri koulunsa aloittaneita lapsia vas-
tuulliseen ja turvalliseen liikennekäyt-
täytymiseen. Tänä vuonna Launeen 
perhepuistossa jaettiin lapsille satoja 

liikennepasseja. Kaikkiaan varttuneem-
mat osallistujat mukaan lukien tilaisuu-
teen osallistui runsas 1 000 ihmistä. 

Aivovammaliitto oli jälleen mukana 
omalla osastollaan. Tänä vuonna lapset 
saivat pelata liikennemerkkimuistipeliä. 
Rastin suorittamisesta sai kisapassiin 
leiman ja muistoksi joko huomiohatun tai 
liiton logopostikortin. Liiton kojulla kävi 
sellainen kuhina, että niin lippikset kuin 
kortitkin olivat vaihtaneet omistajaa jo 
reilu tunti ennen tilaisuuden loppua. Kun 
kävijät olivat saaneet leimat neljältä ras-
tilta, saivat he palkkioksi liikennemitalin. 

Aivovammaliiton tiedottaja Pia 
Warvasta pyydettiin pitämään liiken-
nepäivän aikana tietoisku. Hän kertoi 
aivovammasta, sen syntytavoista ja 
ennen kaikkea ennaltaehkäisystä. 
Tietoiskussa muistutettiin, että pyöräi-
lykypärä voi ehkäistä tapaturmissa jopa 
90 prosenttia vakavista aivovammois-
ta, että liikenteessä kannattaa totella 
liikennemerkkejä, mutta olla merkeistä 
huolimatta varovainen ja että syksyn 
pimentyessä heijastin kannattaa kiinnit-
tää heilumaan. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

Merkillä on väliä
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– En saanut näkyviä vammoja, mutta 
päätä alkoi heti särkeä ja käsiä pistellä, 
muistelee Pia Kutvonen lähes neljän 
vuoden takaista työtapaturmaansa. 

Hän kertoo, että paikalle tuli pelas-
tuslaitos, ambulanssi otettiin hinaus-
auton kyytiin ja Pia vietiin ensiapuun 
samaisella hinausautolla. Apua ja 
neuvoja aivovamman oireisiin ja sen 
aiheuttamiin kipuihin Pia alkoi saada 
Insure-kurssilla.  Siellä sosiaalityön-
tekijä myös täytti hänen puolestaan 
hakemuksen Aivovammaliiton sopeutu-
misvalmennuskurssille. Insuren aikana 
Piaa autettiin myös henkilökohtaisen 
avustajan hankinnassa. 

– Viime vuonna pääsimme perhe-
kurssille. Lapseni olivat silloin 8, 11, 
13, 16 ja 18. Esikoisemme Karoliina 
ei ehtinyt kesätöiden vuoksi mukaan, 
mutta koko loppuperhe osallistui. 

Pia oli kuullut kursseista etukäteen 
ja tiesi sellaista tiedustella.

– Toiveeni oli, että kurssin avulla 
lapsetkin saisivat entistä paremmin tie-

tää, että mikä minulla on ja miksi joskus 
käyttäydyn niin kuin käyttäydyn.

Tavoitteena oli myös saada vertais-
tukea niin Pialle, hänen puolisolleen 
kuin lapsillekin. Pia kuvailee, että oli 
helpottavaa tavata muita perheitä, 
joissa oli aivovammautuneita ihmisiä – 
nähdä, että muutkin perheet toimivat 
iloineen ja suruineen muuttuneessa 
elämäntilanteessa.

– Kurssilla lapsille luennoi erinomai-
sesti Ulriikka Kekki. Kurssin jälkeen 
jokainen lapsi ymmärsi oman ikäluok-
kansa mukaisesti entistä enemmän 
aivovammoista. Nuorimmainen Mitro 
osasi kertoa, että olen päästäni rikki. 
Seuraavaksi nuorin Miro-Matias osasi 
kertoa vähän enemmän ja vanhin kurs-
silla olleista lapsistamme eli Mikael sai 
varsin kattavan tietopaketin ja ymmär-
ryksen aivovammoista. 

Mukavia muistoja 

Kun vanhemmat istuivat luennoilla, 

lapsille oli omaa ohjelmaa. Ohjelma oli 
paljon muutakin kuin luokkahuoneessa 
istumista – ja tämä muu onkin jäänyt 
mukavana tekemisenä mieleen.

– Odotin saavani tietoa aivovam-
moista. Odotukseni täyttyivät ja opin 
uutta, nyt 17-vuotias Mikael kertoo.

– Mikael oppi erityisesti ymmär-
tämään aivovammaraivareitani. Hän 
osaa mainiosti erottaa, milloin – lasten 
termillä – rageen muuten vain ja milloin 
saan vamman aiheuttaman aivovam-
maraivarin. Hän osaa silloin passittaa 
minut lepäämään, Pia kiittelee.

Mikaelia pari vuotta nuorempi 
Markus ei muista odotuksistaan eri-
tyistä, mutta negatiivisiakaan asioita ei 
mieleen jäänyt.

– Sen muistan, että rakensimme 
majan metsään, hän kertoo.

Tukea sopeutumisvalmen- 
nuksesta ja vertaistuesta 
Lastensairaanhoitajana työskennellyt porvoo- 
lainen Pia Kutvonen oli tammikuussa 2011  
ambulanssissa saattamassa potilasta teho- 
osastolle Helsinkiin. Takaisin tullessa Pia istui  
takana lannevyöllä vyötettynä, kun ambulanssi 
lähti liirtoon, törmäsi moottoritien keskikaitee-
seen ja jatkoi liirtoaan metsään. Lannevyö ei  
antanut riittävästi tukea, vaan Pia heilahteli  
törmäilyn aikana suuntaan jos toiseenkin. 

Kutvosen perhe monessa mukana

Pia Kutvonen
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Nuoremmat lapset, nyt 9-vuotias 
Mitro ja 12-vuotias Miro-Matias innos-
tuvat muistelemaan kurssin tapahtu-
mia.

– Meidän maja oli muuten parempi, 
kun minä suunnittelin sen, Miro-Matias 
hymyilee. 

– Saimme poikkeuksellisesti ottaa 
koirat mukaan ja muistan sen, kun 
Roope-koira hyppäsi ikkunasta. Siitä 
oppi, ettei ikkunaa saa koskaan jättää 
edes pienelle raolle, jos Roope on 
huoneessa, Mitro kertoo. 

– Yksi poika vähän kyllästyi minuun 
ja Mitroon, kun halusimme käydä koko 
ajan uimassa. Niin ja sitten meiltä 
kiellettiin lelutraktorilla laskettelu, kun se 
olisi ollut liian vaarallista. Tiesitkös, äiti, 
tätä ollenkaan, Miro-Matias hekottelee.

– En tiennyt, mutta luotin, että 
lastenohjaajat olivat päteviä ja osasivat 
hommansa. Nyt huomaan, että olin 
oikeassa, Pia kuittaa. 

Kurssilla tehtiin myös näytelmä, 
jonka aikana Miro-Matias sai käytellä 
tietokonetta sekä pelattiin jalkapalloa. 
Kurssin lopussa lapset saivat mitalit, 
joihin oli kirjattu heidän suurimpia vah-
vuuksiaan. Joukosta löytyi Mr Aurinko, 
Paras maalivahti, Pingismestari ja 
Arkkitehti. 

– Lapset saivat hyvin lisätietoa. Itse 
odotin, että kurssilla olisi ollut enem-
män aikaa vertaistukeen. Sille ei ollut 
tarpeeksi aikaa, sillä luentojen ulkopuo-
lella oli tietysti lapsista huolehtimista, 
Mikko-puoliso kuvailee. 

Pia ja Mikko ovatkin ajatelleet 
seuraavaksi hakeutua parikurssille. 
Haasteena on vain löytää joku huolehti-
maan lapsista siksi aikaa. 

Vertaistukea  
vammautuneille ja omaisille 

Jo ennen sopeutumisvalmennuskurssil-
le ja Insure-kuntoutukseen menoa Pia 
alkoi suunnitella Porvooseen aivovam-
mautuneille ihmisille vertaistukiryhmää.

– Perustin sellaisen vuoden kuluttua 
vammautumisestani. Halusin vertais-
tukea, eikä täällä ollut sitä saatavilla 
ja Helsinkiin oli liian pitkä matka. Olen 
vetänyt aiemmin allergiaan ja astmaan 
liittyvää vertaistukiryhmää, joten asia oli 
minulle tuttu. Sain käytännön järjestelyi-
hin paljon apua Aivovammaliitosta. 

Ryhmä alkoi suljettuna vertaistuki-
ryhmänä, joka kokoontui kahdeksan 
kertaa. Osallistujia oli 14. 

– Kahdeksan kerran jälkeen ryhmä 

muuttui avoimeksi ja uusia sai tulla mu-
kaan. Välillä vaihdoimme väsymykseni 
vuoksi vetäjää, mutta nyt syksyllä astun 
jälleen puikkoihin. 

Pia kuvailee, että vetovastuun jaka-
minen on hyvä asia, sillä vetäjän pitää 
aina olla se kaikkein skarpein ja kuun-
neltava tarkasti muiden iloja ja suruja. 

Koska uusia tulijoita on ollut, suun-
nittelee Pia marraskuulle uutta suljettua 
ryhmää. Suljettujen tapaamisten aikana 
uudet ihmiset saisivat jakaa ajatuksiaan 
ja tutustua toisiinsa syvällisesti. Tämän 
jälkeen heidän olisi entistä helpompi 
lähteä mukaan avoimen ryhmän toimin-
taan. 

Mikko perusti oman vertaistukiryh-
män aivovamman saaneiden läheisille.

– Se ei ottanut oikein tuulta alleen, 
sillä kokoontumisissa kävi parhaimmil-

laankin vain viisi.
Nyt syksyllä Mikko aikoo herätellä 

omaisten ryhmän henkiin. Porvoon 
kaupunki on myöntänyt sille rahaakin. 

Mikko pohtii, että koska aiemmin 
tapaamiset olivat kahdesti kuussa, 
saattoi se karsia osallistujia. Kun töiden 
jälkeen odottivat kotihommat, ei aikaa 
ehkä ollut joka toinen viikko lähteä 
vertaistukea antamaan ja hakemaan. 
Syksyn ryhmä kokoontunee tämän 
vuoksi vain kerran kuukaudessa. 

– Me vammautuneet alamme tavata 
kahdesti kuukaudessa, sillä yksi kerta 
on vähän liian vähän. Meistä suurin osa 
on jo eläkkeellä, joten meillä on aikaa ja 
saamme voimaa ja sisältöä päiviimme 
toistemme tapaamisesta, Pia kertoo. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Miko, Markus ja Mikael, keskellä Pia ja edessä nuorimmaiset Mitro ja Miro-Matias.



8   Aivoitus 3/14VAPAAEHTOISTOIMINTAA

Vapaaehtoisesti kavereita
Aivovammautuneen Anne-Mari Gustafssonin ja vapaaehtoistyöntekijä 
Pirjo Airoksen välille on syntynyt molempia rikastuttava ihmissuhde. Pirjo 
luo Anne-Marille sillan palvelutalon ja ulkomaailman välille. Anne-Mari 
puolestaan antaa Pirjolle kokemuksen lähimmäistyön merkityksellisyydestä.

Anne-Mari Gustaffsonin kodista, 
Jyränkölän Setlementin Pihlajakodista, 
kulkee reitti Heinolan Jyrängön vir-
ran lumoaville rantamaille. Sinne käy 
usein Anne-Marin ja hänen luonaan 
vierailevan vapaaehtoistyöntekijä 
Pirjo Airoksen tie. Rantaa nuolevaa 
kävelypolkua pitkin he saattavat jatkaa 
matkaansa Heinolan keskustaan. Torilla 
on vastassa pikkukaupungin iloinen 
elämänmeno, juuri sellainen, josta 
Anne-Mari nauttii.

– Hän haluaa aina lähteä ulos. 
Käymme usein kaupassa ja torilla 
ostoksilla - ja tietenkin kahvittelemassa, 
Pirjo sanoo. 

Ihmistenilmoille pääsy on Anne-
Marille mieluisaa, sillä Heinola on hänen 
kotikaupunkinsa – siellä hän on telminyt 
lapsuudenleikit, valmistunut ylioppi-
laaksi, ja myöhemmin kaupallisen alan 
ammattiin. Heinolassa ovat myös nuo-
ruudentuttavat, joita aina silloin tällöin 
tulee kadulla vastaan tervehtimään. 

– Koen että minulla on tärkeä rooli 
Anne-Marin elämässä, olen hänen 
kontaktinsa palvelutalon ulkopuoliseen 
maailmaan, Pirjo sanoo.

Anne-Mari vammautui viitisen vuot-
ta sitten ja on asunut palvelutalossa 
neljä vuotta. Omaa perhettä hänellä ei 
ole ja vanhemmat ovat kuolleet. Ainoa 
lähi-ihminen on täti, joka käy häntä 
silloin tällöin tervehtimässä. Anne-

Anne-Mari Gustafsson ja Pirjo Airos ovat 
tulleet kolmen vuoden aikana toisilleen 
tärkeiksi. 
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Marilla on toispuolinen halvaus ja hän 
istuu pyörätuolissa. Sisätiloissa hän 
pystyy kuljettamaan pyörätuolia toisella 
jalallaan, mutta pitemmille matkoille hän 
tarvitsee avustajan. Koska sanojen ja 
lauseiden tuottaminen on hänelle vaike-
aa, puhumisen sijaan arvoonsa nousee 
leppoisa yhdessä oleminen ja aistien 
suomat nautinnot. Anne-Marin ja Pirjon 
yhdessäoloa sävyttääkin liikkuminen, 
tekeminen ja erilaisten asioiden äärellä 
viipyily ja tunnelmointi. 

Yhdessäoloa tässä ja nyt

Jos Pirjon vierailupäiväksi sattuu 
vesisade, suunnitelmia on muutettava. 
Silloin he mielellään istahtavat palve-
lutalon oleskelutilaan iskemään korttia 
muiden asukkaiden kanssa tai pelaa-
maan lautapelejä kuten Fortunaa tai 
muistipelejä – kelpo aivojumppaa itse 
kullekin.  

– Usein kuuntelemme myös musiik-
kia ja olemmepa käyneet jopa palvelu-
talon salissa tanssimassa.

Kun Anne-Marilta kysyy, viihtyykö 
hän palvelutalossa, vastaus on selkeä 
”kyllä”. Sen päälle hän heittää leveän 
hymyn. Hänellä on mukava ja toimelias 
omahoitaja, jonka kanssa hän myös 
pääsee ulkoilemaan ja asiointireissuille. 
Arkea rytmittävät erilaiset hoidot ja kun-
toutukset, ja vuoden kiertoa elävöittä-
vät juhlat. Kun Anne-Mari, palvelutalon 
nuorimmainen, vuosi sitten täytti 
viisikymmentä, Pirjo ja palvelutalon 
henkilökunta järjestivät hänelle kunnon 
kemut. 

Menneisyydestään tai vammautu-
misestaan Anne-Mari ei halua puhua. 
Eikä ole tarviskaan, Pirjo toteaa, sillä 

heidän suhteensa perustuu tässä ja nyt 
elämiseen. 

– Joskus katselemme yhdessä 
hänen valokuva-albumejaan ja silloin 
on tilaisuus muistella menneitä. Hän 
kertoo kuvien kautta, millaista elämä 
on ollut. 

Anne-Mari on kiinnostunut myös 
Pirjon elämästä ja kuuntelee mielellään, 
mitä Pirjon pojan vauvalle kuuluu, tai 
millaista satoa on tulossa Airosten 
kesäpaikan kasvimaalta.

Jos on Pirjon kohtaaminen Anne-
Marille merkityksellistä, niin vähintään 
yhtä tärkeää yhteistyö on Pirjolle. Pirjo 
jäi joitain vuosia sitten UPM:n vaneri-
tehtaalta työttömäksi ja joutui mietti-
mään, mitä elämällään tekee. 

– Lähdin Jyränkölän vapaaeh-
toistyön kurssille, josta sain valtavasti 
tietoa ja motivaatiota tähän työhön. 

Koulutus antoi paitsi käytännön 
taitoja toisen ihmisen kohtaamiseen, se 
lisäsi myös vapaaehtoistyöntekijän itse-
tuntemusta. Pirjo toteaa, että vapaaeh-
toisen on tärkeä muistaa rajallisuuten-
sa. Omaa hyvinvointia ja perhesuhteita 
ei pidä unohtaa – hyvinvoivalla vapaa-
ehtoisella kun on enemmän annettavaa 
toiselle. Pirjo on tavannut Anne-Maria 
jo kolmen vuoden ajan viikoittain parin 
tunnin rupeamissa. 

– Tämä on minulle hyvin tärkeää, 
tässä työssä tunnen itseni tarpeelliseksi 
ja hyödylliseksi.  

Pois hyväntekijän kruunu 

Anne-Mariin tutustuttuaan Pirjo on huo-
mannut koko elämänkatsomuksensa 
avartuneen. 

– Kiinnitän kadulla herkemmin huo-
miota vammaisiin ihmisiin. Olen tullut 
rohkeammaksi heidän kohtaamiseen ja 
uskallan mennä reippaasti auttamaan, 
jos joku apua kaipaa. Ja nykyään kun 
vastaan tulee alkoholisteja tai syrjäy-
tyneitä ihmisiä, saatan jäädä juttusille 
heidän kanssaan.

Vapaaehtoistyön lisäksi valoisan ja 
ulospäin suuntautuvan Pirjon elämään 
kuuluu liikuntaharrastuksia ja kuvatai-
detta. Työttömäksi jäätyään hän ryhtyi 
elvyttämään kuvataiteellisia taipumuksi-
aan ja on pitänyt jo näyttelyitäkin. 

Pirjo on tietoinen, että vapaaehtoi-
sessa ihmissuhdetyössä vaanii myös 
vaaransa. Jos toisen taakkoja nostaa 
liiaksi omille harteilleen, uupuu. Tai 
jos auttaminen vie kaiken ajan, omat 
tarpeet unohtuvat. 

– Stressi tulee, jos tätä työtä ryhtyy 
ahnehtimaan liikaa, tai kuvittelee omalla 
panoksellaan parantavansa koko maa-
ilman. Tässä ei voi päteä ja tai kantaa 
hyväntekijän kruunua, hän pohtii.

 Pirjo onkin todennut itselleen sopi-
vaksi pitää vain yhtä vapaaehtoissuh-
detta kerrallaan.  

Aito ihmissuhde

Jyränkölä Setlementin vapaaehtoistyön 
keskus järjestää vapaaehtoistyönte-
kijöille kuukausittaiset palaverit sekä 
vertaistapaamisia ja virkistystapahtu-
mia. Tapaamisissa jaetaan työn iloja ja 
murheita, ideoidaan sekä opitaan uusia 
hyödyllisiä asioita.

– Kursseilta olen saanut tietoa 
muun muassa muistisairauksista, 
eräällä kurssilla opin tärkeitä asioita 
pyörätuolista.  

Vapaaehtoisena ystävänä toi-
miminen herättää aina kysymyksen 
sitoutumisesta. Jos ei enää jaksa tai 
halua toimia ystävänä, voiko suhteen 
purkaa?  Kuten vapaaehtoistyön 
luonne, myös siihen sitoutuminen on 
erilaista osapuolista riippuen. Jollekin 
vapaaehtoistyö merkitsee pelkästään 
käytännön avun tarjoamista, mutta 
joillekin siitä voi syntyä loppuikäinen 
ihmissuhde. Vapaaehtoistyön laatuun 
vaikuttavat myös henkilökemiat.

 Pirjo sanoo, ettei voisi kuvitella 
lopettavansa Anne-Marin tapaamista. 

– En voisi häntä jättää! Meistä on 
tullut kuin siskoksia. Mutta, tietysti kaik-
ki, kuten vapaaehtoistyönkin tekeminen 
riippuu siitä, miten oma elämä menee 
jatkossa, hän pohtii. 

Vaikka Anne-Marin kommunikointi 
puheella on vaikeaa, hänen ilmeensä 
ja eleensä kertovat sitäkin enemmän. 
Pirjo on vuosien aikana oppinut hyvin 
tulkitsemaan Anne-Marin tahtoa ja 
tunnelmia. Anne-Marin antama palaute 
on vahvistanut Pirjoa oman roolinsa 
tärkeydestä.

Mitä Anne-Mari sinä ajattelet tästä 
teidän suhteesta ja Pirjosta?

– Hyvä ihminen, kiltti, hän sanoo, ja 
hymy leviää kasvoille valtoimenaan. 

Teksti ja kuvat: Sirpa Palokari

Anne-Mari Gustafsson ja Pirjo Airos 
lähdössä joka viikkoiselle ulkoilureissulle 
Heinolan Jyränkölän Pihlajakodista.
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Mika Raudasoja vakuuttaa, että sulkapallon peluu ei lopu. - Seuraavien SM-kisojen paik-
kaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta olivatpa ne missä tahansa, niin sinnehän mä meen! 

VAPAAEHTOISTOIMINTAA

– Pelasin sulkapalloa jo ennen vam-
mautumistani. Silloin pelailin parin, 
kolmen vuoden ajan muutaman kerran 
viikossa. Olen alkujaan oikeakätinen, 
joten oikea käsi oli luonnollisesti pelikä-
teni, Mika Raudasoja kertoo. 

Muutettuaan Ouluun vammautumi-
sen jälkeen toiminta- ja fysioterapeutit 
ehdottivat kuntoutumismuodoksi vam-
maissulkapalloa. Elettiin vuotta 2011. 

– Koska oikea käteni jäi onnetto-
muuden jälkeen halvautuneeksi, piti 
uutena asiana opetella vasemmalla 
kädellä pelaaminen. Aluksi tavoitteenani 
oli vain saada pallo verkon yli. Alku ei 
ollut helppoa, mutta tarkoituksenikaan 
ei ollut aloittaa vakavissaan ja pelata 
niin sanotusti veren maku suussa. 

Puolentoista vuoden harjoittelun 
ja yhä paremmin ja paremmin sujuvan 
pelaamisen myötä Mika sai mahdolli-
suuden osallistua vammaissulkapallon 
SM-Cupiin. Turnauksesta irtosikin heti 
kakkossija. 

Vuosi sitten hän kuuli, että lajin SM-
turnaus järjestetään Oulussa keväällä 
2014.

– Aloitin välittömästi treenaamisen 
kisoihin. En aluksi kertonut kenellekään 
osallistumisaikeistani, mutta harjoittelin 
jatkuvasti enemmän tai vähemmän 
hampaat irvessä. Ajattelin etukäteen 
olevani erittäin tyytyväinen, jos sijoitun 
neljän, viiden parhaan joukkoon. 

Sarjoina turnauksessa oli pyörätuo-
li- ja pystysulkapallon kaksin-, nelin-ja 
sekanelinpelit. Mikan sarjassa, pysty-
pelaajien kaksinpelissä, oli seitsemän 
kisaajaa.

Hampaat irvessä harjoittelu kannat-
ti, sillä Mika pokkasi SM-Cup-hopean 
kaveriksi myös Suomenmestaruusho-
peaa. 

– Hyvät valmentajat Eila Kaakku-
rinniemi ja Jouni Penttilä sekä koko 

Oulun seudun Aivovammayhdistyksen liikunta-
vastaava Mika Raudasoja pokkasi keväällä  
vammaissulkapallon SM-hopeaa Oulussa. 

Sisukkaalla harjoittelulla  
SM-mitaleille 

Mika Raudasoja on miettinyt, että mikä 
vapaaehtoistoiminnassa kiehtoo. Hän tote-
aa, että muiden auttaminen ja se, että saa 
oman äänensä kuuluville ja voi vaikuttaa 
asioihin, tuntuu hyvältä. 
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Tervasulka Oulun joukkue ovat menes-
tykseni apuna ja tukena. Suuri kiitos 
myös Vammaissulkapallo ry:lle kisojen 
järjestämisestä. 

Mika kuvailee olleensa urheilusuo-
rituksiin täysillä panostava jo ennen 
vammautumistaan. Hän oli jo nuorena 
urheilun moniosaaja.

– Olisi helpompi luetella, että mitä 
lajeja en ole harrastunut kuin kertoa, 
että mitä kaikkea on tullut kokeiltua. 
Kuviokellunta on ainakin toistaiseksi 
minulle vieras laji, hän naureskelee. 

Liikunta myös  
vapaaehtoistoimintana 

Urheilullinen Mika Raudasoja vetää Ou-
lun seudun Aivovammayhdistyksessä 

liikuntaryhmää.
Yhdistyksessä on pelattu bocciaa 

jo vuosia. Viime syksynä alkoi talven 
mittainen boccia-turnaussarja, johon 
osallistui kymmenen joukkuetta.

– Sarja oli pitkä, joten mukaan 
mahtui hyviä pelejä ja huonoja pele-
jä. Huomasin, että vastassa oli kovia 
joukkueita, joita oli melkein mahdotonta 
voittaa. Monet olivat hyviä, mutta lop-
pujen lopuksi me olimme vielä hieman 
parempia – voitimme nimittäin koko 
turnauksen! 

Bocciaa pelataan sekä talvella 
että kesällä, mutta talvella käytetään 
erilaista palloa. Oululaiset pelaavat vain 
talvisin, sillä yhdistystoiminta on tauolla 
suven ajan. Viime vuonna pelaajia oli 
useimmiten yli kymmenen. Bocciaa on 

Boccia
Boccia on kuulapeli, joka kehitet-
tiin 1900-luvun loppupuoliskolla 
Pohjois-Euroopassa. Boccia on 
vammaisurheilulaji, joka jossain 
määrin muistuttaa lähinnä petank-
kia. Peli on varta vasten suunni-
teltu siten, että se soveltuisi niin 
eriasteisesti vammaisille kuin myös 
vammattomille. Boccia on yksi 
liikuntavammaisten henkilöiden 
suosituimpia harraste- ja kilpaur-
heilulajeja Suomessa. Laji vaatii 
hyvää tarkkuutta ja keskittymisky-
kyä.
Lähteet: vammaisurheilu.fi,  
wikipedia.org

Palkintojenjakoa SM-turnauksessa.

Boccia-pojat Jarmo, Mika, Jani ja Janne.

voinut jälleen pelata Oulun seudun Ai-
vovammayhdistyksen kanssa viikoittain 
elokuun loppupuolelta alkaen. 

Liikuntavastaavan pesti tuntuu 
lähes kaikkea – paitsi sitä kuviokellun-
taa – harrastaneelle urheilijalle passelilta 
vapaaehtoistoiminnan muodolta. 

– Olen itse liikkunut aina, liikun edel-
leen ja haluan haastaa itseni liikkumaan 
yhä paremmin. Samalla on kiva auttaa 
muitakin löytämään liikunnan riemu ja 
sen kuntouttava vaikutus. 

Mutta palataan vielä hetkeksi sulka-
palloon.

– Jatkan ehdottomasti sulkapal-
loilua. Tällä hetkellä en ole tyytyväinen 
liikkumiseen kentällä, taaksepäin meno 
ei ole ollenkaan sellaista kuin haluaisin. 
Panostan siis nyt erityisesti kentällä liik-
kumiseen. Mutta hyvillä mielin menen 
eteenpäin, sillä olen vuosien varrella 
todennut, että kaikkeen pystyy, kun 
vain oikeasti haluaa! 

Kuvat: Pia Warvas, 
Marita Kaipainen/vammais- 
sulkapallo Ry, Marja Visuri, 

Mika Raudasojan albumista
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– Halusin kokeilla, saisiko tällaisista ai-
neksista uskottavan toimintaelokuvan, 
ohjaaja Tomi Salakari kertoo.

Salakari alkoi kehitellä ideaa ja tuli 
siihen tulokseen, että aineksista saisi 
aikaiseksi muutakin kuin ”lyhärin”, eli 
lyhytelokuvan. 

– Kerroin ajatuksistani Tomi Kau-
kolehdolle. Olimme tehneet aiemmin-
kin elokuvia yhdessä ja olimme aina 
olleet samalla aaltopituudella. 

Tällaiset olivat sittemmin Toisenlai-
nen-nimen saaneen elokuvan alkutah-

dit. Pääosaa niin lyhärissä kuin täyspit-
kässä elokuvassakin esittää näyttelijänä 
aiemmin täysin noviisi rakennusmies. 
Tarkoituksena oli löytää noin 48-vuo-
tias päähenkilö, joka ei olisi Arnold 
Schwarzenegger tai supersankari, 
vaan ihan tavallinen ihminen. Vasta-
näyttelijäksi keski-ikäiselle päähenkilölle 
ei haluttu Hollywood-kliseiden mukai-
sesti parikymppistä mallipimua, vaan 
nainen, joka olisi samaa ikäluokkaa. 

– Näyttelijäkaartia miettiessämme 
keskustelimme maskeeraajamme Kat-

ja Rantalan kanssa niitä näitä, jolloin 
hän ehdotti, että pyytäisimme naispää-
osaan Johanna Karetta. 

Niin, juuri sitä samaa Johanna 
Karetta, jolla oli pari vuotta sitten valo-
kuvanäyttely ja joka toimii Aivovamma-
liiton kokemuskouluttajana! 

Hyväntekeväisyyteen 

Miespääosan esittäjä on elämän 
kolhima ja epätäydellinen, niin kuin 
meistä valtaosa. Koska elokuvaa ei voi 
rakentaa vain yhden henkilön ympä-
rille, törmää hän naiseen – kuulemma 
kirjaimellisesti. 

– Käsikirjoitusprosessi elää koko 
ajan, joten muokkaamme tekstiä 
jatkuvasti päähenkilöiden näköiseksi. 
Tarina saa edetessään lisää syvyyttä ja 
lihaa luiden ympärille. Tavoitteena on, 
että katsoja ei alussa tajua, mitä tulee 
tapahtumaan, vaan loppuratkaisun on 
tarkoitus yllättää kaikki, Tomit Salakari 

Toisenlainen  
– vapaaehtoisesti ja hyväntekeväisyyteen

Elokuvaohjaaja Tomi Salakari maalailee silmien 
eteen äärettömän kylmän ja lumisen kevättalven 
2012. Silloin hän sai idean lyhytelokuvasta, joka 
kertoisi paniikkihäiriöisestä palkkamurhaajasta, 
joka odottelisi tappajia omassa kämpässään kes-
kellä ei mitään.
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ja Kaukolehto kertovat. 
– Roolihahmoni on Mari, joka on 

entinen narkkari. Hän uskoo, että 
jokainen ihminen on sisimmiltään hyvä, 
joten hän ei kavahda edes palkkamur-
haajaa, jota jahtaavat toiset palkkamur-
haajat, Johanna Kare kuvailee.  

Elokuva on toisenlainen paitsi 
nimeltään myös siksi, että sitä tehdään 
vapaaehtoisvoimin ja mahdolliset tulot 
lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen, 

Toisenlainen tekotapa 

Koska elokuvaa tehdään hyväntekeväi-
syyskärjellä ja vapaaehtoisvoimin, on 
moni toisin tavalliseen pitkän elokuvan 
tekoon verrattuna.

– Moni on kysynyt, että miten suu-

rella summalla Elokuvasäätiö rahoittaa 
projektia. Saan vastata, että ei millään 
summalla. Emme ole edes hakeneet 
rahoitusta ja koska olemme omillam-
me, kukaan ei voi puuttua tulevan teok-
sen sisältöönkään. Olemme saaneet 
paljon elokuvaan tarvittavaa rekvisiittaa 
ja kuvauspaikkoja maksutta. Koska 
moni filmissä näyttelevistä tekee myös 
normaalia leipätyötään, eivät kuvaus-
päivätkään ole tiukasti lukkoon lyötyjä, 
Salakari selvittää. 

– Elokuvaa tehdessä on todella 
hyvä fiilis. En alussa edes tajunnut, että 
mitä kaikkea tämä työ pitää sisällään, 
mutta mitä pidemmälle kuvaukset 
etenevät, sitä monipuolisemmalta ja 
todemmalta tämä kaikki tuntuu, Kare 
kertoo. 

Coming soon  
in a theatre near you 

Toisenlainen löytää tiensä valkokankail-
le luultavammin helmikuussa 2015. 

– Käymme parhaillaan neuvotteluita 
elokuvateattereiden kanssa. Ennen 
kuin suuri yleisö pääsee sitä katso-
maan ja siitä arvionsa antamaan, leffa 
esitetään tekijöille ja hyväntekeväisyys-
näytöksenä, Salakari kertoo.

– Koska käsikirjoitus on elänyt työn 
edetessä, on lopullinen tuote osaltaan 
yllätys myös monille tekijöille, Kauko-
lehto paljastaa.

– On kiva nähdä, miten tekijät 
eläytyvät, sillä jokainen on kantanut 
kortensa kekoon, mutta harva – jos 
kukaan – on nähnyt kaikkia kohtauksia, 
Kare kertoo.

Seuraa siis ilmoittelua ensi vuoden 
puolella ja mene katsomaan, miten toi-
senlaisille rakastavaisille käy! Ostamalla 
pääsylipun näytökseen autat myös 
muita, sillä tulot lahjoitetaan lasten 
hyväksi. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Pia Warvas ja T2Tuotanto

Toisenlainen  
– vapaaehtoisesti ja hyväntekeväisyyteen

Harrastajapohjalta toteutettava elo-
kuva Toisenlainen pohjautuu tuo-
tantoryhmän parin vuoden takaiseen 
lyhytelokuvaan 

Toisenlainen on tuotantoryhmän 
(Tomi Salakari: ohjaus/käsikirjoitus, 
Tomi Kaukolehto: apulaisohjaaja) 
ensimmäinen pitkä elokuva. Elokuva 
toteutetaan pääasiallisesti harras-
tajien voimalla ja päähenkilöiksi 
on valittu entuudestaan näyttelyn 
saralla tuntemattomia: Leon roolissa 
on Petri Aarnio ja Maria näyttelee 
Johanna Kare. Tukevissa rooleissa 
tullaan näkemään myös tunnettuja 
kasvoja.

Elokuva toteutetaan käytännössä 
nollabudjetilla. Itsensä peliin laittavat 
niin näyttelijät kuin toteuttajatkin, 
jotka tekevät elokuvaa arkityön-
sä ohella. Ennakkoluulottomasti 
mukaan lähteneet yhteistyökump-
panit mahdollistavat kohtauksissa 
käytettävän kaluston, lokaatiot ja 
pohjatyön maskeerauksesta alkaen. 
Viimeiset kohtaukset on tarkoitus 
kuvata marraskuun 2014 aikana.

Lähde: T2Tuotanto 

Tomi Kaukolehto, Johanna Kare ja Tomi Salakari
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Johanniitta-aktiivi Pekka Rekola ker-
too, että Johanniitat on vanhin toimin-
nassa oleva humanitäärinen järjestö.

– Johanniittoja on 180 maassa. Sen 
toimintamalleihin kuuluu avustaminen 
erikokoisissa tapahtumissa ja katastro-
feissa. Suomalaisia on ollut mukana 
muun muassa tsunami- ja maanjäris-
tysalueilla avustustehtävissä.

Kun ristiretkeläiset lähtivät Jerusa-
lemista Turkin kautta takaisin kotikon-
nuilleen Eurooppaan, järjestö seurasi 
mukana. Aluksi se juurtui voimak-
kaimmin Keski-Eurooppaan ja Brittein 
saarille. Suomeen Johanniitat tulivat 
Saksasta.

– Edelleen suomalaisjärjestön 
korkein johtaja on saksalainen. Tällä 
hetkellä nokkamiehenä – tai naisena – 
toimii eräs ruhtinatar. 

Suomeen järjestö tuli ensimmäi-
sen maailmansodan jälkimainingeissa 
samoihin aikoihin, kun jääkäriaate niin 
ikään levisi Saksasta Suomeen. Johan-
niitat perustettiin Suomeen tarkalleen 
ottaen vuonna 1924. Ritarit kokoontu-
vat säännöllisesti Ritarihuoneella.

– Itse en ole ritari, sillä en ole 
aatelinen. Valtaosa Johanniittojen 
vapaaehtoistyöntekijöistä ei aateli-
sia olekaan, joten siniverisyys ei ole 
vaatimus vapaaehtoisena toimimiselle. 
Suuri osa Johanniittain avun naispuo-
lisista vapaaehtoisista on lääkäreitä tai 

Vapaaehtoistyönä 
Johanniittatoiminta 
Johanniittain ritarikunta syntyi Jerusalemissa vuonna 1099,  
jolloin ristiritarit perustivat hospitaaleja. Hospitaaleilla tarkoitettiin  
sairaaloita, joissa annetiin hoitoa loukkaantuneille ja haavoittuneille  
ristiritareille. Auttamisen ja hoitamisen perinne on jatkunut ja  
kehittynyt vuosisatojen saatossa tuosta päivästä alkaen. 

Johan Nyman ja Pekka Rekola 
vetävät nuoriso-osastoa. Mukaan 
pääsee, kunhan kypärä pysyy 
päässä – eli noin 8-vuotiaana. 
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sairaanhoitajia, miehistä taas valtaosalla 
vapaapalokunta- tai palokuntatausta. 
Kaikki Johanniittain vapaaehtoiset kou-
lutetaan ensivastetasoisiksi. Ammatti-
taidon säilymistä testataan pari kertaa 
vuodessa.  

Rekola kertoo, että Johanniitto-
ja verrataan usein Punaiseen ristiin. 
Yhtäläisyytenä onkin, että molemmat 
tekevät avustustyötä.

– Johanniittojen ja SPR:n suurim-
pana erona on, että Johanniitat eivät 
laskuta palveluistaan mitään.

Vapaaehtoistoiminta verissä

Suomessa Johanniittojen ambulans-
sitoiminta keskittyy Etelä-Suomeen. 
Ambulanssi on perusvarusteinen, eli ei 
hoitotasoinen. Isoissa tapahtumissa on 
”lanssin” mukana useimmiten lääkäri 
tai kaksi. Turussa on katastrofiauto, 
jolla voi varustuksensa puolesta lähteä 
auttamaan missä tahansa isommassa 
onnettomuudessa. Avustuskeskus saa-
daan pystyyn alle kahdessa tunnissa 
hälytyksestä. 

– Olemme olleet mukana kaikenlai-
sissa avustustehtävissä maan ja taivaan 
väliltä. Keväällä koulujen päättäjäisiltana 
pelastimme kahden nuoren hengen. 
Lisäksi olemme olleet pääkaupunkiseu-
dulla urheilutapahtumissa, maratonilla, 
extreme-tapahtumissa, moottoriurhei-
lun parissa – ihan missä vain, minne 
meitä pyydetään. 

Pekka Rekola on entinen kapiai-
nen, eli hän on työskennellyt armeijan 
leivissä. Vapaaehtoistoiminta juontaa 
juurensa jo työjoilta.

– Kaartin pataljoonasta pyydettiin 
vuonna 1982 rakentamaan yleisurhei-
lun MM-kisoihin kisakylää. Ajattelin, 
että mikä ettei ja osallistuin talkoisiin. 
Vapaaehtoistoiminnan kärpänen 
puraisi heti niin kovasti, että halu 

vapaaehtoistyöhön jäi ihon alle. Alussa 
olin mukana juuri erilaisissa urheiluta-
pahtumissa. 

Kun Pekka Rekola sai 2000-luvun 
alkupuolella Parkinsonin taudin diag-
noosin, vapaaehtoistyö jäi hetkeksi 
jäihin. 

– Diagnoosin jälkeen ei oikein huvit-

tanut osallistua mihinkään. Sitten löysin 
VPK-toiminnan. Huomasin, että siellä 
on kivoja tyyppejä, tätä jaksaisin tehdä.

Seuraavaksi 2000-luvun puolivälin 
tienoilla häntä kohtasi aivoinfarkti. 

– Selvisin aivoveritulpastani aika 
vähällä ja uskoisin, että VPK-harrastuk-
sen antama hyvä kunto ja monipuoliset 
ihmissuhteet auttoivat kuntoutumises-
sani. 

Johanniitoissa hän aloitti 2008. 

– VPK- ja Johanniitta-harrastukseni 
myötä fyysinen kunto on sairauksis-
tani huolimatta pysynyt hyvänä. Olen 
kohta 60-vuotias, mutta jaksan toimia 
nuorempien mukana mainiosti. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Sirkku Lindstam 

Johanniittain ritarikunta syntyi, kun ristiretkeläiset valloittivat Jerusalemin. 
Toiminta alkoi 1080 perustetun hospitaalin eli sairaalan pohjalta. 

Suomessa toimii nykyään noin 200 johanniittain ritaria. Heitä avustavat 
muut vapaaehtoiset. 

Ritarikunnat harjoittavat laajalti kristilliseen laupeudentyöhön perustuvaa 
sairaanhoito- ja hyväntekeväisyystyötä lähimmäisten auttamiseksi. Johan-
niittain ritarit toimivat ympäri maailmaa ja ovat eräs maailman suurimmista 
vapaaehtoisjärjestöistä.

Monessa maassa Johanniitat harjoittavat ambulanssitoimintaa, antavat 
ensiapukoulutusta, ja järjestävät vanhuksille huoltokoteja. Ritarikunnat harjoit-
tavat monessa maassa myös sairaalatoimintaa. 
Lähde: Wikipedia 

Pekka Rekola kertoo, että vapaaehtois-
toiminnan lisäksi muutto omakotitaloon 
Kirkkonummelle hänen eläkkeelle jäämi-
sensä jälkeen on pitänyt hänet kunnossa. 
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Jyväskylän yliopiston monitieteellinen aivotutkimushanke sai huhtikuussa 
varmistuksen noin kolme miljoonaa euroa maksavan MEG-tutkimuslaitteen 
(magnetoenkefalografia) hankinnasta. Koneen saanti mahdollistaa  
perustutkimuksen lisäksi soveltavien kokeiden teon.  Näin myös  
tavallinen kansalainen hyötyy yliopistotutkimuksesta.

MEG-laite auttaa 
Jyväskylän aivotutkijoita

Aivotutkijat Tiina Parviainen ja Jan Wikgren elävät jännittäviä aikoja uusien tutkimusten paljastaessa kauan kaivattuja tietoja ihmisen 
aivojen saloista.
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MEG-laite otetaan käyttöön vuonna 
2015. Yksikön tutkimusjohtaja Tiina 
Parviainen on erittäin tyytyväinen 
laitteen saamisesta näinkin nopeasti 
keskisuomalaisten tutkijoiden käyttöön. 
Vastaava lähin laite on Aalto-yliopistos-
sa, Helsingissä.

Suomalaisvalmisteinen laite mittaa 
aivojen sähköisestä toiminnasta syn-
tyviä heikkoja magneettikenttiä, ja se 
mahdollistaa aivojen toiminnan tutkimi-
sen millisekuntien tarkkuudella.

MEG:llä voidaan tutkia aivoakti-
vaation etenemistä alueelta toiselle ja 
seurata aivoalueiden välistä vuorovai-
kutusta eri tehtävien aikana.

Laitteella voi esimerkiksi paikantaa 
epilepsiakohtausten syntykohtaa ennen 
neurologisia leikkauksia. Uusia sovel-
luksia aivosairauksien diagnostiikkaan 
ja hoitoon kehitetään jatkuvasti.

– Tiedämme aivoista vielä melko 
vähän, mutta pikku hiljaa tietämys 
lisääntyy, toteaa tutkija Jan Wikgren.

Uuden laitteen myötä pari vuotta 
vanhan monitieteisen yksikön tehtävä 
yliopistolla selkiytyy: on tehtävä pe-
rustutkimusta, esimerkiksi selvitettävä 
perusteellisesti, kuinka nisäkkään aivot 
toimivat.  Samalla aivotutkimuksen 
taso nousee, ja lopulta tuloksia voidaan 
tuoda lähemmäksi käyttäjiä eli aivosaira-
uksista tai -traumoista kärsiviä ihmisiä. 
Uutta tietoa kaipaavat myös opetushen-
kilökunta ja neurologian ammattilaiset.

Tutkijat eivät uskalla puhua vielä 
äänekkäästi käytännön sovelluksista, 
vaikka maallikon mielestä on kään-
teentekevää, jos esimerkiksi epilepsia-
kohtauksen paikka pystytään aivoissa 
määrittämään.

Laaja-alaista yhteistyötä

Jyväskylän yliopistossa aivotutkimusta 
tehdään muun muassa psykologian, 
musiikkitieteen, terveystieteiden, liikun-
tabiologian, tilastotieteen ja informaa-
tioteknologian alueilla.

Uusi tutkimuskeskus tarjoaa 
kiinteän alueellisen yhteistyöverkoston 
Keski-Suomen keskussairaalan sekä 
yliopiston tutkimusta sivuavien tutkimu-
sinstituuttien, Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen (KIHU), Liikunnan 
ja kansanterveyden edistämissäätiön 
(LIKES) ja Niilo Mäki Instituutin (NMI, 
oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutki-
mus- ja kehittämiskeskus) kanssa.

Yhteistyötä tutkimuskeskus tekee 
myös Aalto yliopiston ja Turun yliopis-

ton, Itä-Suomen yliopiston sekä Kuopi-
on yliopistollisen sairaalan kanssa.

Musiikin matkan 
aivoissa voi kuvata

Aivotutkimuskeskus järjesti yhdessä 
Keski-Suomen neurologisten vammais-
järjestöjen kanssa jo toisen seminaarin 
tänä vuonna. Seminaari sai yliopiston 
mittakaavassa ennätysyleisön, luento-
sali täyttyi viimeistä paikkaa myöten. 
Yksi mielenkiintoisimmista esityksistä 
oli akatemian professori Petri Toiviai-
sen luento musiikin ja aivotutkimuksen 
leikkauspinnoista.

Musiikki herättää ihmisessä voi-
makkaita tunteita, tämän on kokenut 
jokainen musiikin harrastaja. Nyt asia on 
myös tieteellisesti todistettu. Toiviainen 
esitteli aivoista otettuja kuvia erilaisten 

musiikkiesitysten aikana. Niistä voi sel-
keästi nähdä, mitkä aivojen alueet akti-
voituvat musiikin kuuntelun kuluessa.

Tutkijat yrittävät selvittää, miten 
mielialan säätely toimii. Mitä terapeut-
tisia vaikutuksia musiikin kuuntelulla tai 
laulamisella saattaisi olla esimerkiksi 
muistisairaille, vanhuksille ja heidän 
omaisilleen.

Esimerkiksi masennuspotilaiden 
musiikkiharrastus vähentäisi masen-
nusta ja ahdistusta. Kun ahdistus ja 
alakulo vähenevät, yleinen toimintakyky 
paranee. Toiviaisen käyttämässä kont-
rolliryhmässä todettiin, että musiikki-
ryhmä voi paremmin kuin musiikkia 
harrastamaton ryhmä.

Teksti: Eija Kiiskinen 
Kuvat: Maarit Kiiskinen

Hoida aivojasi
Aivot tarvitsevat hyvää ravintoa, jumppaa ja lepoa niin kuin ihmisen muutkin 

osat.
✦ Sisällytä jokapäiväiseen ohjelmaasi aerobista liikuntaa.  

Myös lyhyillä, mutta säännöllisillä harjoitteilla on merkitystä.
✦ Jumppaa aivojasi uusilla harrastuksilla ja kokemuksilla. 

Näin muodostuu keskusyksikköösi uusia viestipolkuja.
✦ Harrasta ja osallistu muiden ihmisten kanssa.
✦ Hyvä itsetunto on aivoterveyden yksi kulmakivi; tunne 

oma arvosi.
✦ Huolehdi, että verenpaineesi ja kolesterolisi ovat koh-

dallaan.
✦ Syö terveellisesti: aivot tarvitsevat paljon värikkäitä kasviksia, jotka sisältävät 

mineraaleja, antioksidantteja ja vitamiineja. Rasvainen kala ja pähkinät sopivat 
aivoille, omega-3 on aivojen herkkua.

✦ Opettele tapoja, joilla pääset stressistä eroon ruuhkaisina aikoina. Jatkuva 
henkinen kuorma kuluttaa nopeasti.

✦ Suurin osa aikuisistakin tarvitsee kahdeksan tunnin yöunet.
 (Lähde: www.dana.org)
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näyttää tunteensa turvallisesti jossain: 
kotona, päiväkodissa, koulussa tai 
isovanhemmilla. Kunnioita sitä ja anna 
tilaa. Lapsen kanssa voi leikkiä tai 
piirtää. Leikin avulla lapsi käy läpi omaa 
kokemustaan. 

Kuvaile lapselle aidosti mitä ta-
pahtuu, miltä asiat näyttävät ja missä 
niitä on tehty. Tuo asia arkeen. Kerro 
lapselle vammautumisen tarina, mutta 
muista ottaa huomioon lapsen ikä. Ota 
asia heti puheeksi, kun se on ajankoh-

Anna lapsen olla lapsi  
vanhemman vammautuessa 

Poimintoja aivovaurio.fi-portaalista

On tärkeää antaa lapsen jatkaa omaa 
elämäänsä, kun perheessä vanhempi 
vammautuu. Lapsi arvostaa normaa-
lia arkea. Se auttaa myös vanhempia 
jatkamaan elämää kriisin aikana ja sen 
jälkeen. Voitte yhdessä pohtia millainen 
juuri teidän perheen arki on. Ota tähän 
keskusteluun lapsi mukaan!  

Lapsen mielessä oman äidin tai 
isän vammautumi-

nen on pelottavaa ja häm-
mentävää. Häntä auttaa tieto 
samalla tavalla kuin aikuista, 
se poistaa pelkoa. Tiedon 
kertomisessa kannattaa huo-
mioida lapsen ikä ja hänen 
oma kiinnostuksensa vam-
mautumista kohtaan. Tee 
itse aloite keskustelulle – 
ei saa jäädä odottamaan, 
että lapsi tekee aloitteen. 
Kerro, että vammasta saa 
jutella ja miten se vaikuttaa 
konkreettisesti perheen 
elämään, esimerkiksi jak-
samiseen. Lapsi osoittaa 
itse, kun hän ei enää halua 
tietää lisää. 

Lapsen etu on aina 
ykkönen kaikessa. Sanoita 
kaikki toiminta lapselle 
lapsen iän mukaisesti. 
Yleensä sanomattomuus 
kääntyy itseään vastaan. 
Puhu oikeista asioista, 
lapselle puhuttaessa ei 
saa kiertää asioita. Lapsen kanssa 
voi ensin jutella ja sitten vaikka 
piirtää asioita paperille. Tärkeintä 
on tuottaa ihmetykset ja tunteet 
sanoiksi ja teoiksi. Lapselle viesti-
tetään, että ei ole mitään hätää. 

lapselle pitää rakentaa 
mahdollisimman normaa-
li arki ja elää hetkessä. 
Sopikaa perheenä yhteiset 
pelisäännöt. Pelisäännöt tuovat 
turvallisuutta. Anna lapsen 

Suvi Laru,
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taista. Vahvista sitä, että vanhemman 
vammautuminen ei ole lapsen syy ja 
että joskus elämässä tulee yllättäviä 
asioita. Voit kertoa, että aikuinen ei 
aina tiedä vastauksia. Kerro myös 
omista tunteistasi, lapsi aistii ne kyllä. 
Älä kuitenkaan vieritä omaa huoltasi 
lapsen kannettavaksi, vaan käsittele 
asiaa muiden aikuisten kanssa.

Vammautunutta tai sairastu-
nutta vanhempaa ei saa sulkea 
pois lapsen elämästä. Uskalla tinkiä 
tarvittaessa siitä, että ette ole vanhem-
pina täydellisiä. Lapselle on tärkeintä, 
että olette saatavilla, lähellä ja läsnä. 
Lapsella voi olla hätä, että toisellekin 
vanhemmalle voi sattua jotakin. Kerro 
siitä rehellisesti lapselle. Luo turvaa, 
mutta älä valehtele. 

Sairastuneen tai vammautuneen 
vanhemman tulee muistaa, että antaa 
aikuisuuden ja vanhemmuuden mallia 
lapselle omasta elämäntilanteesta huo-
limatta. Ole edelleen vanhempi lapselle! 
Vanhemmuus ei katoa vammautumi-
sen tai sairastumisen myötä, eikä sitä 
saa ottaa vammautuneelta vanhem-
malta pois.  Rajojen pitää tulla molem-
milta vanhemmilta elämänmuutoksesta 
huolimatta. 

Vanhemmuus muuttaa muotoaan ja 
muutokselle pitää antaa aikaa. Elämän 
vaikeissa tilanteissa pitää lapsella olla 
mukana ihan tavallisia aikuisia. Tarvit-
taessa voitte järjestää jokaiselle kotiin 
esimerkiksi oman elintilan, johon on 
mahdollista mennä miettimään rauhas-
sa omia asioita.

Elämänmuutoksen myötä voi käydä 
niin, että terve vanhempi joutuu kan-
nattelemaan koko perhettä perheen 
turvana. Ole tarkkana kaikesta, joka 
vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ja 
perheen arkeen. Saatat joutua teke-
mään isoja ratkaisuja yksin. Se on asia, 
joka on vain hyväksyttävä. On kuitenkin 
äärettömän tärkeää pitää huolta omas-
ta jaksamisesta!

Uuteen elämäntilanteeseen sopeu-
tuminen vie aikaa. Tällöin kannattaa 
luoda ympärille luotettavista ihmisistä 
turva- ja apuverkostoja arjen avuksi. 
Joskus saattaa joutua asettamaan 
ympärilleen myös rajoja, jotka voivat 
herättää muissa ihmisissä negatiivisia 
tunteita. Kestä ne. Tätä voi perustella 
sillä, että tärkeintä on turvata lapsen 
asema ja perheen jaksaminen. 

Asioiden eteneminen pitää jää-
dä jonkun vastuulle, ”tuleen” ei pidä 
jäädä makaamaan. Joskus on hankala 

erottaa eri asioita perheessä: mikä on 
vanhemmuutta, mikä on parisuhdetta 
tai mikä on vamman tuomia muutok-
sia. Pyydä tarvittaessa apua, koska 
vamman jälkeen kyseessä on usein 
erilainen äiti tai isä.

Suuret elämänmuutokset ja tapah-
tumat, kuten sairaus tai vammautu-
mishetki, voi nousta lapsen mieleen 
aina, kun elämää koskee uusi muutos 
tai kriisi. Kun vanhat muistot nouse-
vat pintaan, syntyy uusia kysymyksiä, 
joita ei saa torpedoida. Kysymyksiin 
pitää jaksaa vastata aina uudestaan. 
Kuolema on aikuisellekin pelottava 
ja hämmentävä asia. Voit puhua siitä 
lapsen kanssa, mutta toivoa ei saa 
viedä. Kuolemasta kannattaa puhua 
todellisen elämäntilanteen mukaan. Ota 
lapsen suru vastaan ja sanoittakaa sitä 
yhdessä. Suru lievittyy suremalla.

Muista, että muuttuneet asiat 

voivat olla ovat lapselle vielä rankempia 
kokemuksia, kuin aikuiselle. Toisaalta 
joskus esimerkiksi pieni lapsi saattaa 
sopeutua yllättävänkin hyvin uusiin 
elämäntilanteisiin. Lapset ovat fiksuja. 
Älä suojele itseäsi sillä, että et uskalla 
kohdata lapsen kanssa vaikeita asioita. 
Se ei ole lapsen edun mukaista. lap-
sen pitää antaa kasvaa ja kehit-
tyä itsenäiseksi yksilöksi. Kirjoista 
kannattaa hakea tietoa. Kunnalliset 
ja eri oppilaitosten kirjastot ovat hyviä 
paikkoja etsiä tietoa. Tietoa voi saada 
myös järjestöistä sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollosta. Erilaisia sopeutumis-
valmennuskursseja ja vertaistuen apua 
kannattaa myös hyödyntää muuttu-
neessa elämäntilanteessa.

Teksti: Anna-Mari Bruns
(psykologi, psykoterapeutti  

Suvi Larun, Väestöliitto, haastattelu)

Jos lapsi oireilee epätavallisen pitkäjaksoisesti, ota yhteyttä am-
mattiapuun esimerkiksi neuvolan tai koulun kautta. monella paikka-
kunnalla on perheneuvola ja oma nuorisopoliklinikka. Huolenpito on 
vanhemman vastuulla. ole vaativa lapsen oikeuksien toteutumisen 
puolesta! 
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Ihmismieli janoaa luotettavuutta. Ajam-
me mieluiten autolla, jonka merkkiä ja 
mallia on ylistetty Tuulilasi-lehdessä tai 
jonka itse tiedämme kokemuksesta 
luotettavaksi. Luottamus pistää toimi-
maan. Kun köröttelemme luotettavalla 
autolla, rohkenemme suunnata vauhdil-
la ja rauhallisin mielin kohti erämaita ja 
serpentiiniteitä. Filosofi Timo Airaksisen 
sanoin tuotteen luotettavuus merkit-
see sitä, että sen valittuaan ei tarvitse 
varautua pahimpaan. Luotettavuus on 
käyttövarmuutta.

Jos puolestaan saamme allemme 
epämääräiseltä autonvuokraajalta 
oudon merkkisen ja kolhuille ajetun 
menopelin, epäluottamus saa rattia 
puristavat kädet hikoamaan jo ensimet-
reillä. Epäluottamuksen tunne pakottaa 
pitämään vauhdin hiljaisena ja tarkkaile-
maan auton toimintaa herkeämättä sen 
varalta, että jotain kolinaa alkaa kuulua, 
jarrut hirttävät tai matkanteko muuten 
vain tyssää.

Käyttövarmimmaksi uskottu vaih-
toehto ei kuitenkaan aina ole se paras. 
Parhaat päivänsä Lada saattaakin 
yllättäen osoittautua luotettavimmak-
si ajokiksi ainakin paukkupakkasilla, 
jolloin uuden auton automatiikka hyytyy 
kesken matkan.

Rekrytoinneissa pätevät samat 
lait kuin auton valinnassa: silloinkin 

luotetaan yleensä tuttuun ja turvalliseen 
vaihtoehtoon. Niinpä rekrytointipää-
töksen tekijä päätyy harmittavan usein 
itsensä kaltaiseen tai samankaltai-
seen työnhakijaan kuin joita talossa 
jo ennestään on. Luottamus ei lähde 
puhtaalta pöydältä, vaan odotukset ja 
ennakkokäsitykset vaikuttavat siihen. 
Tämä merkitsee helposti sitä, että vam-
mainen ihminen jää valitsematta.

Luottamusta tutkineen Nina Lai-
neen mukaan luotettavuus työelämäs-
sä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on sekä 
työssä tarvittavaa osaamista että hyvät 
aikeet.

Viime kesänä Linnanmäen kesä-
työntekijöiden joukossa viiletti kymme-
nen osatyökykyistä nuorta lipunmyyn-
nissä, terassisiistijänä, laitetyöntekijänä 
ja pelimyyjänä. Kesä osoitti nopeasti, 
että heillä oli niin osaamista kuin asen-
netta! Kun tapasimme Linnanmäen 
rekrytoinneista vastaavia ihmisiä ensim-
mäisen kerran, luottamus mahdollisiin 
työllistyviin vammaisiin nuoriin ei ollut 
vielä huipussaan. Vakuutimme kuiten-
kin, että pystymme arvioimaan heidän 
osaamistaan jo etukäteen. Esiinnyimme 
rekrytoinnin yhteistyökumppanina, joka 
välittää vain asiakkaan käyttötarpeisiin 
sopivia ja turvallisia autoja.

Luottamukseen sisältyy kuitenkin 
myös riskinotto ja uuden kokeileminen. 

Luottamuksesta ja 
rekrytoinnista

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!

Linnan-
mäellä riskeihin on totuttu. Nouseehan 
mäelle joka kesä jokin uusi huima laite, 
jonka suosiosta ei ole takeita. Viime 
kesänä siellä otettiin tiikerinloikka kohti 
uudenlaista rekrytointipolitiikkaa. Se 
riski kannatti!

Minna Tarvainen
Kirjoittajalla ei ole ajokorttia…

Ratko-hanke koordinoi viime kesänä 
osatyökykyisten ja vammaisten nuorten 
työllistymishankkeen Linnanmäellä. 
Mukana olivat Keskuspuiston ammat-
tiopisto, Luovi, Validia (entinen Invali-
diliiton Järvenpään koulutuskeskus), 
Kiipula, OrtonPro ja Helsingin kau-
pungin tuetun työllistämisen yksikkö. 
Yhteistyö jatkuu.

Minna Tarvainen

Lukijaraati nimesi Aivoituksen 2/14 mielui-
simmiksi artikkeleiksi Varsinais-Suomen Ai-
vovammayhdistyksen esittelyn ”Puhalletaan 
yhteen hiileen”, yhdistystoimintaa valottavan 
”Yhdistystoiminnassa yhdessä”, käyttäy-
tymisneurologisesta yksiköstä kertovan 
”Aivovammautuneille räätälöityä kuntoutus-
ta” sekä terapiatanssiin pureutuvan ”Mieliala 
kohoaa tanssien”. 

Mielenkiintoisimmaksi palstaksi nousi 
Puheenjohtajan palsta.

Osallistuthan jälleen lukijaraatiin ja 
auta lehden tekijöitä kehittämään lehdestä 
entistäkin paremman! Linkki tutkimukseen 
avautuu tämän lehden ilmestyttyä liiton netti-
sivuille osoitteeseen www.aivovammaliitto.fi  
Nimensä jättäneiden kesken arvotaan syk-
syn pimeyteen valoa tuova taskulamppua-
vaimenperä! 

PW  

Lukijaraadin palaute
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Terapiatarinoita

Jäähyväiset 
vanhalle kulttuuriympäristölle

Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi 
kirjoitti teoksessaan Nummisuta-
rit: “maailma muuttuu Eskoseni ja 
me maailman mukana”. Tämän 
muutoksen me Rämäpäät saimme 
kouriintuntuvasti kokea Järvenpääs-
sä järjestetyssä aivovammaliiton 
10-vuotisjuhlassa ja siihen kuluvassa 
oheisohjelmassa. Juhlaan osallistui 
noin 70 aivovammaista ympäri maata. 
Viralliset asiat käytiin läpi  vilkkaasti 
keskustellen läpi lauantai-iltapäivän 
kokouksessa. Illalla pukeuduttiin par-
haimpiin ja nautittiin sekä juhlapäivälli-
sestä että monipuolisesta ohjelmasta.

Sunnuntaina oli ohjelmassa 
kiertoajelu Tuusulan Rantatielle. 
Siellähän ovat vaikuttaneet 1900-lu-
vun alkupuolella monet suomalai-
set sanan, sävelen ja kuvataiteen 
mestarit. Tuusulanjärvi symbolinaan 
kirjailija Aleksis Kivi houkutteli alueelle 
kultakauden taiteilijoita, jotka loivat 
voimakkaasti ihailemaansa maaseu-
tuympäristöön omaleimaisen yhtei-
sön. Rantatiellä kohtasivat toisensa 
varakkaat virkamiehet ja kauppiaat, 
sekä suomalaisuuden ja suomalaisen 
kulttuurin puolesta toimineet taiteilijat. 
Kirjailija Juhani Aho ja taidemaalari 
Venny Soldan-Brofeldt muuttivat ran-
tatielle v.1897. Pian heidän esimerk-
kiään seurasivat taidemaalarit Pekka 
Halonen ja Eero Järnefelt, runoilija 
J.H. Erkko ja säveltäjä Jean Sibelius. 
Onnela ja Syväranta olivat Rantatien 
kuuluisat täyshoitolat joiden kanta-
asiakkaisiin kuului runoilija Eino Leino.

“Noin jyrkkiä portaita ei sitten 
millään pääse ylös pyörätuolilla”, sa-
noi avustajani kierrettyään ensi koko 
Halosenniemen komean hirsilinnan 
ympäri etsiessään loivempaa reittiä 
sisäänpääsyn helpottamiseksi. Mutta 
kun pitkä ja sinänsä hankala matka 
oli tänne asti jo tultu, sisään raken-
nukseen oli päästävä. Henkilökunnan 
avustuksella löytyivät rampit, jotka 
asennettiin porrasaskelmien pääl-

le. Maa oli pehmeää ja upottavaa, 
mutta  museovirkailijan ystävällisellä 
avustuksella pääsimme sisään. Heti 
ulko-ovesta päästyämme tulvahti 
sieraimiimme kuivan puun tuoksu. 
Ensimmäiseksi eteemme avautui 
suuri kaksikerroksinen ateljee, pohjoi-
sen avautuvalla valtaisalla ikkunalla. 
Suurine takkoineen se toimi loista-
vana työtilana taiteilijalle, mutta se oli 
samalla kahdeksanlapsisen perheen 
ja myös Tuusulan taiteilijayhteisön olo-
huone. Näkemättä jäi talon yläkerta 
ja pariin huoneeseen oli niin kapeat 
ovet että pyörätuolilla ei niihin ollut 
asiaa.  Pekka Halonen asui Halosen-
niemessä suurimman osan elämäs-
tään, ikuistaen näkymät kodissaan ja 
suuressa puutarhassa. Hän onkin sa-
nonut että on kuin omistaisi Louvren 
oveni ulkopuolella. Halosenniemessä 
käy vuosittain 40 000 vierailijaa, mutta 
kävijämäärä on laskusuunnassa. 

Vähän matkan päässä Halosen-
niemestä on Aleksis Kiven kuolin-
mökki, missä hän vietti elämänsä 
viimeiset kuukaudet veljensä perheen 
hoivissa. Mökki muistuttaa olemassa-
olollaan miltä Tuusulan Rantatie näytti 
ennen kuuluisan huvila-asutuksen ja 
taiteilijayhteisön syntyä. 

Palatessamme bussilla Rantatietä 
Halosenniemestä eteemme avautui 
totaalinen myllerrys kaikessa ihmisen 
rakentamassa ympäristössä. Kaivin-
koneet jyrsivät maata ja muokkasivat 
maisemaa sekä infrastruktuurin muu-
tosta. Meille Rämäpäille maailman 
muuttuminen kävi selväksi. Olimme 
päässeet näkemään 100-vuotta 
sitten eläneiden taiteilijoiden asuinsijat 
ja kurkistamaan heidän ihanteisiinsa. 
Muutosta oli silloinkin. Taiteilijathan 
havainnoivat voimakkaasti kulloisen-
kin ajan ilmiöitä ja herkkyyksiensä 
avulla tulkitsevat maailmaa.

Martti Isola
terapiatarinat.blogspot.com
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vuoksi ja sänkypuuhiin ehditään myös 
paikallisen nuorukaisen kanssa. 

Kenelle: Heille, joiden mielestä 
Sinkkuelämää-televisiosarja on juuri 
sopivan roisia viihdettä. 

Avioliittosimulaattori
Veera Nieminen
Tammi 2013 

Mitä tapahtuu, kun itäsuomalainen 
nainen ja länsisuomalainen mies ra-
kastuvat ensi silmäyksellä toisiinsa? Ja 
entäpä sitten, kun he päättävät varsin 
lyhyen tuttavuuden jälkeen muuttaa 
kokeeksi yhteen miehen kotitilalle kuu-
kaudeksi? Tilanne synnyttää kulttuuri-
shokkeja – kyllä, ihan oikeasti, vaikka 
molemmat osapuolet ovatkin supisuo-
malaisia – väärinkäsityksiä, murteen 
ymmärtämisvaikeuksia ja välillä jopa 
mieliharmia. Maa-Jussin kotitilalla asu-
vat myös Jussin pikkuveli, leski-isä ja 
vanhapoikasetä, joten vaimokandidaat-
ti-Ainon on sopeuduttava moneen. On 
myös oltava varuillaan, ettei vahingos-
sakaan puutu liikaa rutiineihin, joita on 
uskollisesti noudatettu talo emännän 
kuolemasta saakka. Onhan se nyt synti 
ja häpeä vaikkapa tarjota kahvipöydäs-
sä kaupasta ostettua kääretorttua! 

Kenelle: Heille, jotka haluavat lukea 
hauskasti kirjoitettua leppoisaa tari-
naa – ja erityisesti kaikille heille, joilla 
itsellään on puoliso toiselta puolelta 
Suomea!  

Janet Evanovich
Kymmenen oksalla 
WSOY 2014
 

Palkkionmetsästäjä Stephanie Plum on 
jälleen vauhdissa! Lukutoukka moitti 
aiempaa kirjaa hieman lässähtäneeksi, 
mutta nyt on jälleen vauhti päällä van-
haan malliin. Tällä kertaa vastassa – tai 
pikemminkin perässä – on hurja jengi ja 
sen toimeksiannosta palkkamurhaaja. 
Autoja tietysti räjähtelee jälleen, kuin-
kas muuten. Rakkauselämä poliisina 
toimivan Joe Morellin kanssa jatkuu 
takkuillen, isoäiti Mazur ei anna vuosien 
hidastaa tahtiaan ja Valarie-sisko suun-
nittelee häitään. 

Kenelle: Heille, jotka uskovat naurun 
pidentävän ikää. Eräs Lukutoukan lukija 
kertoi palstan suosituksesta hankki-
neensa sarjan ensimmäisen teoksen ja 
joutuneensa sen luettuaan met- 
sästämään jokaisen osan!

David Nicholls
Varamies
Otava 2014
 

Stehphen McQueen – siis ei se kuu-
luisa Steve McQueen – on brittiläinen 
näyttelijä, joka on erikoistunut esittä-
mään ruumiita lukuisissa poliisisarjois-
sa. Hänen toinen merkittävä saavu-
tuksensa on lapsille suunnattu Osku 
Oravan lauluelokuva. Ura ei siis ole ihan 
urjennut kuuluisamman ja lähestulkoon 
kaimansa tavoin. Nyt hänet valitaan va-
ramieheksi ehkäpä Brad Pittiä muistut-
tavalle suositulle Josh Harperille, joka 
esittää loppuunmyydyille teatterikatso-
moille lordi Byronia.

Varamies on kuitenkin vain vara-
mies, eikä hänellä ole kuin pienenpieni 
näyttämörooli, joka sekin esitetään 
naamio päällä. Hän myös ihastuu 
Joshin Nora-vaimoon, mutta ei tunnu 
pääsevän tässäkään suhteessa kuin 
varamieheksi, tarkemmin sanottuna 
uskotuksi ystäväksi. 

Kykeneekö Stephen nousemaan 
Joshin varjoista pääosaan joko te-
atterilla, Noran elämässä tai kenties 
molemmissa? 

Kenelle: Heille, joille nauraminen on 
olennainen osa lukuelämystä. 

laura Paloheimo
Mama mojo
Otava 2014 
 

Julia Hoppu on äiti, vaimo ja lastentar-
vikkeisiin laajentavan vintage-kaupan 
omistaja Klaukkalasta. Perheen pieni 
tyttö, Hoppuli, pitäisi kastaa, mutta ris-
tiäisjärjestelyt aiheuttavat päänvaivaa. 
Julian mies on päässyt unelmiensa 
hommaan rallien mekaanikoksi ensiksi 
eri puolille Suomea ja sitten Dubaihin. 
Lopulta myös Klaukkalassa pääte-
tään järjestää ralli. Rallikuume roihuaa 
kuumana kaikkien klaukkalalaisten 
sydämissä – paitsi Julian. Ja mitä 
mies oikein touhuaa siellä Dubaissa? 
Onko hänellä suhde kauniin testikuskin 
kanssa? 

Kenelle: Heille, jotka kaipaavat ke-
vyttä luettavaa ennen nukahtamista tai 
vaikkapa junamatkalle ja joille vauvaelä-
mä ei ole kipeä tai  
vieras aihe. 

Lukutoukka

Kummolan kääntöpiiri
Pentti Sainio
Into Kustannus 2014 

Kirjassa kerrotaan Suomen ja kan-
sainvälisen jääkiekon ja jalkapallon 
taloudellisista kikkailuista, siitä, kuinka 
rahamiehet pelaavat taustavaikuttajina 
suurta rahapeliä, jossa rahat vaih-
tavat omistajaa ja yhteiskunta toimii 
maksumiehenä. Esimerkkinä kirjassa 
mainitaan yhtiöitä, joiden kirjanpitoja ei 
ole toimitettu asianmukaisesti vuosi-
kausiin. Vastaavasti toimiva ”tavallinen” 
yksityisyrittäjä Suomessa olisi ollut jo 
konkurssissa. Mikä kirjassa on totta 
ja mikä on tarua, jää jokaisen lukijan 
itsensä pääteltäväksi. Jokainen lukija 
voi miettiä myös sitä, että miksi kirjan 
julkistaminen yritettiin estää jo ennen 
ilmestymistä. Se ei kuitenkaan ollut 
mahdollista, sillä Suomessa ei ole  
ennakkosensuuria. Kirjan kirjoittaja  
on tutkinut urheilumaailman  kulis- 
sien takaisia toimintoja jo 20 vuoden 
ajan. 

Kenelle: Kaikille joukkueurheilua 
seuraaville sekä urheilun pimeästä 
puolesta kiinnostuneille lukijoille.

Koodinimi kajaali
Pia Heikkilä
Otava 2014
 

Suomalaissyntyinen, Englannissa 
kasvanut toimittaja ja sotakirjeenvaih-
taja Anna Sandström siirtyi kariutuneen 
rakkauden jälkeen Kabulista raportoi-
maan Pakistanin Islamabadiin. Paitsi 
Siksi Oikeaksi luultua miestä, kaipaa 
Anna myös Australiaan matkustanutta 
ystäväänsä Kellyä. Räväkkä toimittaja 
löytää jälleen jutun juurta, kun 29-vuo-
tias korruptioita vastaan taistellut po-
liitikko murhataan. Tutkimukset vievät 
Annan myös prostituutioon pakotet-
tujen naisten pariin ja lopulta hurjalle 
pakomatkalle Intiaan. Rakkausseikkai-
luiltakaan ei tietenkään vältytä. Sydän 
alkaa läpättää amerikkalaistoimittajan 
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Pieniä paloja maailmalta

Joulupukkikin käyttää kypärää
Salon toimintaryhmä esitteli aivovamma-asiaa ja toimin-
taansa Salon iltatorilla elokuussa. Kojulle saapui myös itse 
Joulupukki. Pukki kertoi käyttävänsä aina pyöräillessään 
kypärää. Kanamunalle varattu pyöräilykypärä oli kymmenien 
muidenkin torilla kiertelijöiden testattavana. ”Tiputa kanamu-
na asfaltille!”, kuului pyyntö. Esitteet ja mukavat keskustelut 
levittivät aivovammatietoutta Salon seudulle. 

HK

Terveyspysäkiltä tietoutta
Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevassa Itis-kauppakeskuk-
sessa toimii terveyspysäkki. Terveyspysäkki tarjoaa kaup-
pakeskuksen asiakkaille mahdollisuuden pistäytyä ostosten 
lomassa esimerkiksi mittauttamassa verenpaineensa tai 
kysymässä neuvoa oman terveytensä ylläpitämiseksi ja edis-
tämiseksi. Terveyspysäkin edustalla järjestöt voivat käydä 
esittelemässä toimintaansa.

Aivovammaliitto jalkautui toistamiseen shoppailijoiden 
pariin. Tällä kerralla ostoskeskuksessa liikkuvien mukaan 
lähti lähes 80 Aivoitus-lehteä. Lisäksi liiton kojulla pistäytynei-
den kanssa käytiin monenlaisia juttutuokioita. Näin Aivovam-
maliitto sai mahdollisuuden tavata ihmisiä heidän arkensa 
keskellä. Seuraavan kerran liiton työntekijöitä voi tavata 
Terveyspysäkillä aivovammaviikolla 10.11. klo 12 alkaen.

PW

Anna-Mari 
Bruns ja 
Jirka Vainio.

JOKISEN EVääT

– Vaikka pyöräilykypärän käyttö on hiljalleen yleistynyt, kehi-
tys on ollut valtakunnallisesti ja ikäryhmittäin arvioiden hyvin 
epätasaista. Eniten kypärää käytetään pääkaupunkiseudulla 
ja useimmin kypärä laitetaan lapsen päähän. Liikenneturvan 
seurantatietojen mukaan vuonna 2014 oli pyöräilykypärän 
käyttöaste koko maassa 41 prosenttia, Liikenneturvan 
toimitusjohtaja Anna-liisa Tarvainen toteaa.

Tieliikennelain kokonaisuudistuksessa myös pyöräilyky-
pärän käyttöä koskeva säännös tulee tarkasteltavaksi. 

– Liikenneturva pitää tärkeänä, että uuteen tieliikennela-
kiin tulee selkeä kirjaus siitä, että pyöräilijän ja pyörän mat-
kustajan on käytettävä kypärää. Liikenneturva ei kuitenkaan 
pidä ajankohtaisena sitä, että lain säännöstä tehostettaisiin 
sanktioin. Sen sijaan viestinnän ja koulutuksen keinoilla 
voidaan käyttöä vähitellen lisätä. Kulttuurinmuutos vie aina 
oman aikansa, toteaa Liikenneturvan hallituksen puheenjoh-
taja, kansanedustaja Martti Korhonen.

Pyöräilyonnettomuuksia ennaltaehkäistään tehokkaasti 
laadukkaalla pyöräilyinfrastruktuurilla. Onnettomuuden sat-

tuessa kypärä on kuitenkin 
korvaamaton varuste. 

– Pyöräilykypärän 
aivovammalta suojaava 
vaikutus on tutkitusti erittäin 
hyvä ja se on osa pyöräilijän 
varustepakettia. Pyöräilystä 
saadaan terveyttä ja hyvin-
vointia, mutta toivottavasti 
kasvava pyöräilijäjoukko 
oppii varautumaan myös 
tapaturmien varalta, Tarvainen toteaa.

– Onnettomuustilanteissa on tärkeää, että kypärä on 
ollut päässä ja oikein kiinnitetty. Kypärä suojaa pyöräilijän 
päätä paitsi törmäyksissä myös yksittäisissä kaatumisissa. 
Aina ei onnettomuuteen tarvita toista osapuolta, Tarvainen 
muistuttaa.

Teksti: Liikenneturva

Pyöräilykypärä on korvaamaton varuste
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Pääkaupunkiseutu 

Savo – Karjala 

Pentti Myyrä Oy
Helsinki

Pro Agria
Etelä Savo ry

www.proagria.fi/etela-savo

Imatran
Sosiaalidemokraatit ry
Imatrankoskenparrassäätiö

www.osmoscosmos.com

Suomen
Putkistopalvelu Oy

Läntinen Teollisuuskatu 30,
02920 Espoo • Puh. 040-734 3040

www.sppoy.com

Genimate Oy
www.genimate.fi

VARATTU

VARATTU

VARATTU
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Häme 

Keski-Suomi 

Hämeen
Lasitoimi Oy

www.hameenlasitoimi.fi

Anser Oy
LAUKAA

Puh. 050-5171 345

Juhani Virtanen
Rokkamäentie 6,
41350 Laukaa as.

Puh. 014-831 170, 0400-342 374

Keski-Lahden  
seurakunta

Järvelän  
Jätehuolto Oy

Liesniementie 56, 16600 Järvelä
Puh. 0400-351 518

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

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

Jyväskylän Vuokra-Asunnot 
Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jyväskylä

www.jva.fi

Myllyojantie 2, 21520 Naskarla • Puh. 0400 929 220

Turun alue / Länsi-Suomi 

VARATTU

VARATTU

VARATTU

VARATTU

Turun
Terähuolto Oy

TURKU

Insinööritoimisto
Arcus Oy

Linnankatu 16, 20100 Turku
Puh. 02 274 7050
www.arcus.fi

Runosmäen
Lämpö Oy
Munterinkatu 8,

20360 Turku
Puh. 02-278 8300

www.runosmaenlampo.fi

Suomen Oy Schneider Ab
Mustionkatu 8, 20750 Turku
www.suomenschneider.fi

Hoivakoti Mamma Mia
Moromäentie 2, 23800 Laitila

Puh. 02-855 440/0400 386 844
www.hoivakotimammamia.fi

Kupittaan Apteekki
Kunnallissairaalantie 20,

20700 Turku
Puh. 02-251 7222

Uudenkaupungin
1. Apteekki
”Se vanha”

Polttopuut ja Koivuklapit
Koneyhtymä Hörkkö Ky
Piikkiö • Puh. 040-5034 812
www.koneyhtymahorkko.fi

M & M
Tili-Kiinteistö Oy

Viilarinkatu 1, 20320 Turku
Puh. 02-252 7999

www.mercamer.fi

Teollisuuden
pakkaustarvikkeet

Käy tutustumassa verkkokauppaamme
www.prafit.fiHereford luomupihvilihaa ja riistanlihaa suoraan

Kosken kartanosta
Tilaukset: fredrik@koskis.fi tai 040-5401506

www.koskis.fi

Porvoo + ymp. 

Acmesec Oy
Datapartner Oy

PORVOO
www.datapartner.fi

Hautaustoimisto
Nyman & Co Oy
Piispankatu 28, 06100 Porvoo

Puh. 019-574 6600
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Arkkitehtitoimisto 
Jääskeläinen

Keskustori 4
Seinäjoki

Marttilan Kortteeri
Puskantie 4

Seinäjoki

Seinäjoki 

Pohjanmaa 

VARATTU

VARATTU



26   Aivoitus 3/14 Aivoitus 3/14   27   

Tukijat 

Rusthåll-Kartano 
Wanha Peltola

Mieluantie 86 52300 Ristiina
info@wanhapeltola.fi 
www.wanhapeltola.fi

Ristiinan Apteekki
Brahentie 16 52300 Ristiina 

puh. 015-740 7700 
apteekki@ristiinanapteekki.fi

Kaarisilta ry  
Taide- ja toimintakeskus, 
Nastola, www.kaarisilta.fi 

Nuorgam 

AURALA Oy
Nuorgamintie 4379 A  

Nuorgam

RAJA MARKET
Nuorgamintie 4350 

Nuorgam

Nuorgam

Veljekset Ala-Talkkari
Hellanmaantie 619, 62130 

Lapua

Tuija Rannikko,  
Graafinen suunnittelu

www.tuijarannikko.fi

Törnävän Apteekki 
Törnävänkatu 20,
60200 Seinäjoki 

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

VARATTU

Pohjanmaan  
Rapu ja Riista Tmi

Seinäjoentie 1222, 61120 Louko
0400-870026
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– Ajatuksena oli järjestää monipuolinen päivä, jonka ta-
voitteena oli aktivoida jäseniä toimimaan sekä houkutella 
mukaan uusia ihmisiä, Jaana Vähänikkilä kertoo.

Tapahtuma sijoitettiin viikonloppuun ja järjestettiin Oulun 
Hietasaaressa Invalidiliiton kesäpaikassa.

Tempauksen valmisteluihin ja toteutukseen osallistui 
useita yhdistyksen aktiiveja. Kaunis sää suosi järjestäjiä ja 
”mukkaan” tulikin nelisenkymmentä vammautunutta ihmistä 
ja läheistä. 

– Päivä alkoi tapahtumateltan pystyttämisellä ja se olikin 
heti oiva tapa harjoitella yhdessä tekemistä, Vähänikkilä 
kuvailee.

Tempaukseen sisältyi yhteislaulua, ODL:n fysiotera-
peutin pitämä liikuntatuokio, makkaranpaistoa ja kahvitte-
lua sekä olympialaiset, joissa lajeina oli frisbeen ja pallon 
tarkkuusheittoa, bocciaa ja mölkkyä. SPR:N vapaaehtoiset 
loivat katsauksen ensiaputaitoihin. 

– Kaiken aikaa yhdistyksellä oli esitepöytä, josta sai 

Tuuppa mukkaan!
Oulun seudun aivovammayhdistyksessä saatiin  
keväällä ajatus syksyisen tempauksen järjestä- 
misestä. Näin sai alkunsa Tuuppaa mukkaan!

TOIMINTAA

Tärkeää toimintaa.  

Vertaisuudesta voimaa 

arkeen. Hyvä ilmapiiri. 

Jaana Vähänikkiä esitepöydän takana.

Oli rentouttava tilaisuus, hyvä tarjoilu, paras ilma, mukava tunnelma

Onnistunut, hyvä tapahtuma. 
Hyvä ilmapiiri ja ohjelma.  
Hyviä neuvoja ja keskuste- 
luita vertaisten kanssa.

Mukava tavata tuttuja 
ja samasta vammasta 
kärsiviä. 

Mukavaa yhdessäoloa 
ja siinä samalla täsmä-
tietoa!

Asta Hietanen ja Eila Sääskö valmiina tapahtumaan.
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ottaa mukaansa esitteitä ja Aivoitus-
lehtiä. Erityisesti lehdet kiinnostivat kä-
vijöitä. Esitepöydällä oli myös palaute-
laatikko, johon sai nimettömänä kertoa 
ajatuksena päivän onnistumisesta tai 
antaa kehittämisideoita mahdollisia 
tulevia tapahtumia varten.

Vähänikkilä kertoo, ettei itse keksi 
mitään, mitä olisi pitänyt tehdä toi-
sin tai paremmin. Osallistujat olivat 
selvästi samaa mieltä, sillä runsaassa 
palautteessa ei ollut ensimmäistäkään 
negatiivista sanaa! 

Teksti: Pia Warvas ja  
Jaana Vähänikkilä
Kuvat: Jani Visuri

TOIMINTAA

Jani Visuri makkaranpaistopisteessä. 

Urheiluvastaava Mika Raudasoja.

fysioterapeutti Minna Matlar piti tauko-
jumppaa ja kertoi eri liikuntamuodoista. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Mäkitalo 
kiitti Minnaa kukilla. Musiikista vastasi Petri Sääskö. Kuvassa myös Eila Sääskö ja Sari Mäkitalo.

Makkarat porukalle grillasivat Pentti Ratilainen ja Kosti Rekilä.
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Satakunnan Aivovammayhdistyk-
sen Kankaanpään Toimintaryhmä ja 
Kankaanpään Seudun AVH-kerhot 
yhdistivät vetäjiensä Jaana Karmala-
Vanamon (AVH) ja Nina Uusitalon 
(aivovammat) voimat ja syyskauden 
avauksena toteutettiin info- ja keskus-
teluilta Aivot kimpassa jossa selviteltiin 
näiden aivotapahtumien eroja, yhtäläi-
syyksiä ja mahdollisuuksia ennalta eh-
käisyyn. Liittojen edustajina palveluista 
ja toiminnasta kertoivat Anna-Mari 
Bruns Aivovammaliitosta sekä Carita 
Sinkkonen Aivoliitosta. 

Runsaalle ja kiinnostuneelle yleisölle 
valaistiin syitä ja esimerkkejä aivovauri-
on synnystä. Tärkeintä on oppia uutta 
ajattelua mahdollisuuksista aivovaurioi-
den ennaltaehkäisyyn sekä oman valin-
nan vaikutuksesta aivojen hyvinvointiin.

Huolehdi verenpaineesi tilasta, sii-
hen voit vaikuttaa helposti liikunnalla ja 
elintapojen korjauksella. Hyvä on myös 
olla selvillä mahdollisista geneettisistä 
taipumuksista sairastua aivoverenkier-
tohäiriöön. Ennakoivilla toimilla on jo 
saatu kuolleisuus laskemaan merkittä-

västi esim. SAV:n osalta.
Aivovammaan ei sairastuta. Mutta 

sen kohtaamista voi omilla ratkaisuilla 
pitkälti välttää. Hyvänä esimerkkinä 
asianmukaiset suojat, kypärät ja muut 
turvavälineet. 

Valitettavan usein aivovaurion 
syntyyn on apuna kuningas alkoholi. 
Arviointikyky häiriintyy, tulee tehdyksi 

uhkarohkeita kokeiluja. Ei ole pakko 
vaikkapa hypätä pää edellä tuntemat-
tomaan veteen laiturilta tai rannalta.

Kun vammautuminen on jo tosi-
asia, on tärkeää saada nopeasti hoitoa 
ja kuntoutusta. Eikä sovi väheksyä 
vertaistukea. Vertaisen kokemukset 
toipumisesta ja avun sekä tuen saami-
sen vaihtoehdoista on korvaamatonta. 
Korvaamatonta on vertaisten esimerkki 
siitä miten täyttä elämää on mahdolli-
suus kokea sairastumisen tai vammau-
tumisen jälkeenkin.

Aivoliitto ja  Aivovammaliitto pai-
kallisyhdistyksineen tarjoavat apua ja 
tukea sekä koulutusta ja virkistystä 
aivotapahtuman kokeneille.

Aivot kimpassa -tapahtuma oli 
lähtölaukaus tänä syksynä käynnisty-
neelle yhteistoiminnalle Kankaanpäässä. 
Vaikka erilaiset aivotapahtumat vaativat-
kin omanlaistaan tukea, hoitoa ja oman 
keskusjärjestön apua, on arkielämässä 
tärkeää laaja vertaisverkosto, vertaistuki.

– Me tiedämme tarvitsevamme 
toistemme tukea omien kerhojem-
me lisäksi, sanovat Aivot kimpassa 
-tapahtuman luojat Ninni ja Jaana kuin 
yhdestä suusta.

Aivot kimpassa eteenpäin!
Jaana Karmala-Vanamo 

Aivot kimpassa oli oiva esimerkki yhteistyöstä yhteisen asian puolesta. Anna-Mari Bruns 
Aivovammaliitosta vuorollaan kertomassa ja vastaamassa kysymyksiin.

Kankaanpääläi-
set vapaaehtoiset 

vertaistoimijat Jaana 
Karmala-Vanamo 
(vas) ja Ninni Uu-
sitalo käynnistivät 
paikallisen yhteis-

työn aivotapahtuman 
seurauksien kanssa 

kamppailevien avuk-
si ja virkistykseksi. 

Aivot kimpassa -tie-
to- ja keskusteluilta 
oli menestyksekäs 

avaus yhteiselle 
vertaisoiminnalle.

Aivot kimpassa  
– vertaistoimijat yhteistyössä

TOIMINTAA
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Meitä lähti heinäkuussa Vuosaaren me-
lontakeskuksesta yhdessä merelle kuusi 
aivovammaista, neljä omaisiamme ja yksi 
avustaja. Osa meistä oli ensimmäisen ker-
ran elämässään melomassa ja osa ensim-
mäisen kerran sitä merellä kokeilemassa!

Olipa hieno retki! Kahdessa tunnissa, 
mielettömän hienolla +30 asteen pouta-
säällä, opeteltiin ja melottiin keveästi viisi 
kilometriä!

Mukanamme olleen oppaan palvelun 
maksoi Aivovammayhdistys. Me itse kustan-
simme itsemme, ja hinta oli vain 20 euroa.

Menimme melontakeskuksesta saarten 
suojassa itään ja ihastelimme upeaa lahtea, 
jonka rannalla sijaitsevaan kuuluisaan 
uintipaikkaan Kalvikiin haaveilimme jopa 
poikkeavamme. Takaisin tulimme tyynellä 
kelillä saaria ulkomereltä päin katsellen. 
Emme poikenneet kanooteista mihinkään, 
mutta arvelimme, ensikertalaisetkin, vuok-
raavamme kanootin myöhemmin. 

Teksti: Ulla Reiterä-Paajanen
Kuva: Päivi Kazandjian

 Aivovammayhdistyksen melontaretki 

Vaikuta strategiaan  
- vastaa kyselyyn!

 
Aivovammaliitto tekee liiton strategiaan 
vuosille 2015-19 liittyvän jäsenkyselyn. 
Kysely toteutetaan sähköisenä ja siihen lä-
hetetään sähköpostitse linkki niille jäsenille, 
joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisteris-
sä. Jos haluat ilmoittaa sähköpostiosoit-
teesi jäsenrekisteriin tai päivittää osoite-
tietosi ajantasaisiksi ilmoita siitä liittoon 
sähköpostitse osoitteeseen heidi.kokko@
aivovammaliitto.fi 

Jos haluat vastata postitse paperiseen 
kyselyyn, pyydä liitosta paperinen kysely 
soittamalla jollekin työntekijöistä tai liiton 
yleisnumeroon (09) 836 6580.

TE
RV

ET
ULO

A!

SOPEUTUMISVALMENNUS  
– suomalaisen kuntoutuksen oivallus
Tervetuloa sopeutumisvalmennusseminaariin 
torstaina 20.11.2014 klo 11.30–17.00 
Casino Helsinki, (Fennia Salonki) Mikonkatu 19, 00100 Helsinki

Seminaarissa julkaistaan kirja Sopeutumisvalmennus – suomalaisen kuntoutuksen 
oivallus. Kirjan ilmestymisen ovat mahdollistaneet Raha-automaattiyhdistys ja Kansaneläke-
laitos. Raha-automaattiyhdistys julkaisee kirjan ja se ilmestyy myös sähköisenä versiona.  

Seminaarissa käsitellään suomalaisen sopeutumisvalmennuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. 
Puhujina on tiedemaailman, politiikan ja järjestöjen edustajia. Seminaari on tarkoitettu kai-
kille sopeutumisvalmennuksesta kiinnostuneille. Osallistumismaksu on 30 € ja siihen sisältyy 
tarjoilu ja yksi kirja/osallistuja. Varaa paikkasi seminaariin pe 10.10. mennessä Iholiiton 
kotisivuilla www.iholiitto.fi (etusivulla kohta ”Sopeutumisvalmennusseminaari 2014”).  

Ilmoittautuminen seminaariin alkaa klo 11.30. Casino Helsinki kirjaa kaikki vieraansa, 
joten ota tilaisuuteen mukaan valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Tilaisuuden jälkeen on 
mahdollisuus jäädä tutustumaan Casino Helsingin muuhun tarjontaan.

Lisätietoja seminaarista: erityissuunnittelija Risto Heikkinen, p. 010 325 2576, 045 114 
4459 tai etunimi.sukunimi@iholiitto.fi

Ohjelma
12.00–12.15  Seminaarin avaus 
  - kirjan päätoimittaja, kehittämispäällikkö Hely Streng, Validia Kuntoutus Lahti 
12.15–14.00  Kuntoutuksen rooli yhteiskunnan paineissa 
  - emeritaprofessori Briitta Koskiaho  
  - Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen  
  - kansanedustaja Juha Rehula 
  - Invalidiliitto ry:n toimitusjohtaja Marja Pihnala 
14.00–14.30  Kahvi
14.30–15.45  Keskustelupaneeli, Näkemyksiä sopeutumisvalmennuksesta
15.45–16.00  Sopeutumisvalmennuskirjan julkaiseminen ja palkinnon jako
16.00–17.00  Seurustelua ja cocktail   
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Lähdin Hämeenlinnasta aamulla ja poi-
min matkalla kyytiin Teron. Ossi ja Anne 
tulivat Helsingistä ja Sipoosta. Reijo ja 
Juha-Matti tulivat Seinäjoelta ja hakivat 
kyytiin Jennin Parkanon rautatiease-
malta. Seitsemisen luontokeskuksella 
– Kulomäessä jaoimme yhteiset tavarat 
– ruuat, teltat ja keittimet. Teimme hy-
vän tuulen pusseja kullekin pari kolme 

pussia. Hyvän tuulen pussiin sai sitten 
laittaa sellaisia energiapaloja kuin itse 
mieli. Valittavana oli kuivattuja hedelmiä 

ja muuta energiapitoista: aprikoosia, 
banaania, omenaa, manteleita, rusi-
noita, pähkinöitä, suklaata ja lakritsaa.  
Vesitankkauksen jälkeen rinkkojen 
painoksi tuli 13-27 kiloa.

Lähdimme matkaan. Kymmenen 
minuutin kävelyn jälkeen pidimme niin 
kutsutun välppäystauon. Silloin tarkis-

tetaan kantovälineet ja muu varustus. 
Kymmenen minuutin rinkan kantamisen 
jälkeen, vaeltaja pystyy arvioimaan 
pitääkö päällä olevia vaatteita vähen-
tää, tai jopa lisätä. Elokuun 26. Ilman 
lämpötila oli kymmenisen astetta. Moni 
meistä vaelsi T-paidassa. 5-10 asteen 
lämpötila on kaikkein paras vaellus-
sää. On nättiä käydä ja ruoka säilyy 
jääkaappilämpötilassa. Sana välppäys 
tullee armeijasta, juontuen lyhenteestä 
TVÄL – taisteluväline.

Vaelluksella kävellään 50 minuuttia 
ja sitten pidetään kymmenen minuutin 
tauko.  Leiriydyimme Kovero-lammen 
rannalle. Valmistimme illalliseksi kuhan 
sanomalehtiin käärittynä avotulella. 
Kala on valmis kun kaikki sanomaleh-
det ovat palaneet kalan ympäriltä pois.

Tunsin, että teltan ulkopuolella oli 
joku, joka tökki jalkaani. Arvelin sen 
olevan kuka tietää utelias susi. Sitten 
tunsin kuinka eläin paneutui makuulle 
viereeni. Mitä kummaa? Olisiko se kau-
ris? Ei. Toisen teltan miehet varmaankin 
yrittävät jäynää. Mutta miten he jaksa-
vat keskellä yötä tehdä pirunkuria? No, 
tökkiminen johtui tuulesta, joka painoi 
märkää telttakangasta minua vasten.

Nousimme aamulla ilman erillistä 
herätystä. Söimme puuroa, kiissua, 
leipää ja nokipannukahvia. Yleensä en 
katso kelloa vaelluksella, mutta meillä 
oli kymmeneltä varattu esittely Koveron 
perinnetilalla. Meille kerrottiin Koveron 
tilan historia aina 1800-luvulta lähtien. 
Samalla kun emäntä kertoi, hän kehräsi 
lankaa rukilla.

Susi-vaellus Seitsemisessä
Lajissaan toinen Aivovammaliiton Susi-vaellus 
järjestettiin tänä vuonna Seitsemisen kansallis-
puistossa eteläisen Suomenselän karulla veden-
jakajaseudulla. Maisemassa vaihtelevat suo- ja 
metsäalueet sekä harjut. Puiston eliölajistossa 
tavataan monia pohjoisia lajeja. Seitsemisen hu-
hutaan olevan Suomen sutisinta aluetta. 

TOIMINTAA
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Kansainvälinen toiminta on haasteel-
lista. Haasteelliseksi sen tekee paitsi 
vieraalla kielellä tapahtuva viestintä, 
myös kulttuurierot ja kasvokkaisten 
tapaamisten vähyys. Aivovammaliitto 
on kohdannut kansainvälisen toimin-
nan haasteellisuuden käytännössä 
eurooppalaisen Brain Injured and 
Families (BIF) yhteenliittymän toimin-
nassa, kun liiton oli tarkoitus järjestää 
ensi toukokuussa BIF:n luoma TBI-
Challenge (käännettynä Aivovamma-
haaste) tieteellinen konferenssi. Kesän 
aikana sähköpostiviestien välityksellä 
selvisi, että järjestämisvastuut olivat 

molemminpuolisesti jääneet epäselvik-
si. Valitettavasti Aivovammaliitto joutui 
perumaan käynnistämänsä järjestelyt.

Vaikka kansainvälinen toiminta 
onkin haasteellista ja sen konkreettiset 
seuraukset joskus ikäviä, ei sitä kuiten-
kaan pidä pelätä tai vältellä. Kansainvä-
linen toiminta alkaa olla tänä päivänä jo 
välttämätöntä ja jossain mielessä myös 
menestymisen edellytys. 

Askel kohti kansainvälisyyttä on jo 
muutaman vuoden ajan virittämämme 
ruotsinkielinen toiminta. Vaikka ruotsi 
onkin Suomen toinen virallinen kieli, on 
se kuitenkin monelle suomen puhujalle 

haaste. Merkityksetöntä ei myöskään 
ole suomen- ja ruotsinkielisten vä-
estönosien kulttuuriset erot. Vaikka 
olemmekin eläneet rinnan vuosisatoja, 
on kieltemme erilaisuus pitänyt meidät 
myös osin omissa porukoissamme, 
joissa omanlaiset tavat ja toiminta sekä 
toki myös käytetty kieli luovat ymmär-
ryksen esteitä. Toivon, että ruotsinkie-
linen toiminta saadaan viritettyä myös 
Aivovammaliitossa aktiiviseksi osallis-
tumiseksi, jotta jakamalla kulttuurista 
rikkauttamme Suomessa voimme ottaa 
askeleen parempaan suuntaan myös 
kansainvälisyyden saralla.

Kansainvälisiä haasteita Teksti: Annamaria Marttila

Kovero on perustettu kruununmet-
sätorpaksi vuonna 1859 ja se esittelee 
1900-luvun alkupuolen elämänmenoa 
Pohjois-Pirkanmaan metsäseudulla. 
Metsähallitus hoitaa Koverossa perin-
teistä kulttuurimaisemaa vanhan ajan 
menetelmin. 

Koveron tilalta lähdimme Seitsemi-
sen sydämeen – Multiharjun aarnimet-
säpolulle, joka polveilee aihkimäntyjen, 
harmaakylkisten kelojen, ja suurten 
haapojen ja kuusien lomassa esitellen 
vanhan metsän lajistoa.

Multiharjulta taivalsimme Pitkäjärven 
vanhaan tukkilaiskämppään. Söimme 
lounaaksi maittavaa pastaa. Muiden 
jäädessä tupa-askareisiin ja saunan 
lämmitykseen, läksimme Jennin kanssa 
kiertämään kuuden kilometrin reippailu-
lenkin ilman suuria kantamuksia. 

Saunottuamme, kävimme teke-
mään nuotiolla illalliseksi körpäkkää 

– perinteistä eräruokaa. Körpäkkä 
tehdään muurinpohjalla., raaka-aineena 
loimulohta, siansivua ja sipulia. Tosi 
tymäkkää ruokaa. Karppaajan ruokaa. 
Kuten raaka-aineluettelosta voi lukea. 

Yövyimme tukkilaiskämpässä. 
Aamusella söimme vihdoin lettuja. Niitä 
olinkin tarjonnut jälkiruokavaihtoehdok-
si, mutta ateriat olivat olleet niin täyttä-
viä, ettei jälkiruualle ollut enää sijaa.

Kolmantena vaelluspäivänä kä-
velimme Kulomäkeen – Seitsemisen 
luontokeskukseen.

Paitsi, että luontoelämys oli hyvä, 
vaeltajien vertaiskertomukset olivat 
retken parasta antia. Olen saanut vael-
tajilta tosi hyvää ja rakentavaa palau-
tetta. Kolmas Susi-vaellus toivottavasti 
toteutuu 2015 elokuussa.

Teksti: Tommi Viitanen
Kuvat: Tommi Viitanen,  

Jenni Wuorela



34   Aivoitus 3/14YHdISTYKSET TOIMIVAT

Aivovammayhdistys ry
www.aivovammayhdistys.com

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

Jäsenrekisterinhoitaja Jenna Leppel-
meier, aivovammayhdistys@gmail.com

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin.

Helsinki – Espoo – Vantaa
Ryhmätoiminta jatkuu syyskuussa.  
Käy kurkkaamassa lisätietoja  
www.aivovammayhdistys.com tai  
sähköpostitse osoitteesta aivovam-
mayhdistys@gmail.com

Tanssia ja liikettä -ryhmässä  
avoimia paikkoja
Tanssi- ja liiketerapeuttiopiskelijan  
ohjaama suosittu liikuntaryhmä kokoon- 
tuu Pikku-Huopalahdessa keskiviikkoi- 
sin klo10-11. Lisätietoja: aivovamma- 
yhdistys(at)gmail.com. 

Syksyn ryhmäuutuus: kulttuuriryhmä 
Vierailuja teatteriin, museoihin, näyttelyi-
hin, kaikenlaisiin kulttuuririentoihin! Lisä-
tietoja ensimmäisestä kokoontumisesta 
tulossa yhdistyksen nettisivuille. 

Avoin keilausryhmä kokoontuu joka 
torstai klo 14 – 15 Helsinginkadun 
keilahallissa.

Avoin retkiryhmä: tarkoituksena vie-
railla eri nähtävyyksissä ympäri pääkau-
punkiseutua. 

Avoin pelailuryhmä: eri kortti- ja lau-
tapelien pelailua ja rentoa yhdessäoloa. 
Kokoontuminen joka kuukauden 2. 
keskiviikko klo 15-17 Ejy-talolla. 

Nuorten avoin vertaisryhmä 
kokoontuu aina kuun ensimmäisenä 

tiistaina kello 19.00, os. Kumpulantie 
1A. Ryhmän vetäjä: Sara, ssara.huitti-
nen@gmail.com

Omaisten avoin vertaisryhmä  
kokoontuu joka kuukauden 1. torstai 
Aivovammaliiton tiloissa Pasilassa, 
osoite Kumpulantie 1 A, 2.krs klo 
17-19. HUOM! Syksyn ensimmäinen 
kokoontuminen poikkeuksellisesti 
11.9.2014. Ei tarvitse ilmoittautua 
erikseen.

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

Porvoo 
Tapaamme aina parillisina maanantaina 
kello 10-12 Porvoon Suomalaisen seu-
rakunnan kokoustiloissa, seurakunta-
kodilla Lundinkatu 5, ylinkerros (missä 
on kappeli).

Yhteyshenkilö:
Pia Kutvonen, 0505449103, piiu@iki.fi

Hyvinkää
Kokoonnumme aina kuukauden ensim-
mäisenä tiistaina klo 14-16 järjestötalo 
Onnensillassa, Siltakatu 6 Hyvinkää 
(rautatieaseman läheisyydessä). 

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

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

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

Tampereen nuoret- ja nuoret aikuiset
Tampereella on syyskuussa 2014 
aloittanut uusi toimintaryhmä, joka on 
suunnattu aivovammautuneille nuorille 
ja nuorille aikuisille.

Ryhmä kokoontuu: 7.10., 4.11., 2.12. 
klo 17:50-20 Osoite: Pellervonkatu 9.

Lisätietoja: 
avynuoretpir@suomi24.fi tai Faceboo-
kin ryhmästä ”AVY:n nuorten aikuisten 
vertaistukiryhmä - Pirkanmaa”

Kuopio
Kuopion seudun toimintaryhmä 
kokoontuu aina kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 14:00-16:00 
Tukipilarissa (os. Tulliportinkatu 52, 
sisäänkäynti pihan puolelta.) 

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

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

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

Outokumpu
Outokummun ryhmä kokoontuu 
parillisilla viikoilla tiistaisin kello 18.00 
os. Työmiehenkatu 11, kerhohuone 
(esteetön kulku).

Yhteyshenkilö:
Niina Hottinen, 0445751652, 
hottiska87@luukku.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 3.11.2014 mennessä  
järjestösuunnittelija Heidi Kokolle heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 306 4181.
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www.aivovammaliitto.fi/toimintaa/ 
yhdistykset
www.toimintakeidas.fi/ks-aivovam-
mayhdistys-2/

äänekoski

Paikkana on Toimintakeidas Oy, Torika-
tu 2, Äänekoski (esteetön pääsy)

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
Jäsenkirje saapuu syyskuun puolessa 
välissä. Tarkkaile siis postiasi. Syys-
kauden aikana on luvassa ainakin 
jouluaskartelua Anjalassa, perinteiset 
pikkujoulut sekä uuden vertaisryhmän 
aloittaminen. Käynnisteillä myös ver-
taistukiryhmä. 

Yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho yhteys-
tiedot yllä

Yhdistyksemme on nyt Facebookis-
sa, käypä kurkkaamassa.

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

Toimintaryhmä käynnistyy loka-
kuussa! Ryhmä kokoontuu kuukau-
den ensimmäisenä tiistaina klo 17.00.  
Kokoontumiset: 7.10., 4.11. ja 2.12. 
Paikka on Kuntoutuspoliklinikka, Valto 
Käkelän katu 3 D.

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

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

Oulun seudun avy ry 

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

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

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

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

Oulun Seudun Aivovammayhdistyk-
sellä on omat sivut Facebookissa.

Oulu
Syksy
Tarkemmat tiedot syksyn toiminnas-
ta, syyskokouksesta ja pikkujoulusta 
lähempänä ajankohtaa netissä ja 
jäsenkirjeessä.

Liikuntaryhmä
Boccia pelataan Oulun Urheilutalolla 
perjantaisin klo 13.30 – 15.00. Syksyn 
omavastuu salin vuokrasta on 15 €/
jäsen ja 20 €/ei-jäsen tai 2 €/kerta. 
Tiedustelut: Liikuntavastaava Mika 
Raudasoja p. 040 352 5896 / 
mikaraudasoja67@gmail.com

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

Kokoontumiset parillisen viikon tiistaina 
klo 14.00 – 16.00 (os. Pohjoisrantakatu 
5, 2. krs). Esteetön kulku Keskuspuis-
tokatu 6:n kautta. 

Rovaniemi
Yhteyshenkilö:
Eve Meltaus, eve@hifikonex.fi

Ryhmä kokoontuu Ounasvaaran 
yläasteella (os. Poropolku 4), ellei toisin 
mainita. 

23.9 2014 klo 18-20/keilaus Ounashal-
lilla, ilmoittautuminen 10.9. mennessä.

Etelä-Pohjanmaan avy ry
epavy.yhdistysavain.fi

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

Seinäjoki
Kokoonnutaan Seinäjoen Järjestötalolla 
(Kauppakatu 1, 2. kerros) joka kuukau-
den ensimmäisenä torstaina alkaen klo 
17.00. Lisätietoja Onnelan Markulta, 
yhteystiedot yllä.

  Vaasa

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

Yhteyshenkilö:
Arja Wallenius puh. 050 5185 624 
 

Keski-Suomen avy ry
www.toimintakeidas.fi/ 

KS-aivovammayhdistys/

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

Jyväskylä
Paikkana on Toimintakeidas Oy, Kaup-
pakatu 39 A, 3 krs, Jyväskylä (esteetön 
pääsy)

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  
aivovammayhdistys
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22.10.2014 klo 18-20 / S.O.S  teatte-
riesitys Rovaniemen teatterissa

19. 11.2014 klo 18-20 

17.12.2014 klo 18-20 

Ylivieska
Yhteyshenkilö:
Asto Myllylä  p. 0505530606

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudes-
sa, tarkasta kokoontumisajat Astolta tai 
www.aivovammaliitto.fi

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
Keilaus:
Lahden Keilahalli Launeenkatu 5.
Tiistai 7.10 klo: 16
Tiistai 4.11 klo: 16

Jäsentapaamiset:
Lahden Invakeskus Hämeenkatu 26 A 
3 kerros.

Tiistai 7.10 klo: 17.30. Terveysinfo: 
elinvoimaa ja jaksamista. Luennoitsijoina 
Pirjo Sollo ja Marita Ervasti. 

Tiistai 4.11 klo: 17.30. Illan teema vielä 
avoin, asiasta tarkemmin jäsenkirjeessä.

Joulukuussa perinteinen pikkujoulu. 
Aika, paikka ja muut tiedot myös jäsen-
kirjeessä.

Nuorten toimintaryhmä
Tiedustele nuorten ryhmän kokoontu-
misajat nuorisovastaava Eevalta 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: 2.10., 6.11., 4.12. 

YHdISTYKSET TOIMIVAT

Satakunnan avy ry
yhdistyksen kotisivu: google:  

Satakunnan Aivovammayhdistys ry

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

Pori
Syyskuu:
Jäsentapaaminen ti 30.9 klo 15.30 
Yhteisökeskuksessa, Isolinnankatu 16 - 
syksyn suunnittelua

Lokakuu:
Jäsentapaaminen ti 28.10 klo 15.30 
Yhteisökeskuksessa - mahdollinen 
luennoitsija

Marraskuu:
Jäsentapaaminen ti 25.11 klo 15.30 
Yhteisökeskuksessa - pikkujoulun 
ohjelman suunnittelua

Kankaanpää
Jäsentapaamiset kuukauden ensim-
mäisenä keskiviikkona.

Tiedustelut:
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  
p. 0405 106 717 tai  
Kasevan toiminnanjohtaja Milja Mäki-
nen p. 040 771 7425 /  
Kaseva, Torikatu 9.

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

- Ma 6.10 Fysioterapeutti Sirkku Sahl-
berg
- Ma 3.11 Liitosta Heidi Kokko

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

Varsinais-Suomen avy ry
www.vsavy.fi

Yhteystiedot:
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys 
ry, PL 115, 20101 Turku
Puhelin: 044 314 4838  
(yhteydenottoihin vastataan)
Sähköposti: info@vsavy.fi

Yhteyshenkilöt:
Risto Savolainen, puheenjohtaja, pu-
heenjohtaja.vsavy@gmail.com
Jonne Kurala, sihteeri, 
sihteeri.vsavy@gmail.com
Terje Vainio, taloudenhoitaja, 
talous.vsavy@gmail.com

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

Turku
Jäseniltoja pidetään syksystä alkaen 
Happy Housessa osoitteessa Ursinin-
katu 11, Turku, joka kuukauden ensim-
mäisenä ja kolmantena tiistaina alkaen 
kello 18. Syksyn jäseniltojen ohjelma ja 
päivämäärät löytyvät jäsenkirjeestä ja 
kotisivuiltamme.

Keskusteluryhmät
Turussa kokoontuu vammautuneiden 
läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä aina kuukauden ensim-
mäisenä tiistaina (Tuula Aallontie p. 
040 720 3371 tai Eija Järveläinen p. 
0400 821 947) sekä vertaistukihen-
kilö vammautuneille on keskusteluja 
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-
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
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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. Ryhmät toimivat fysiotera-
peutti, kuntoutuksen ohjaaja Annemari 
Pättiniemen johdolla (puh 050 339 
4083).

Liikuntaryhmät kokoontuvat Härkä-
mäen salissa, Rahjekatu 3. Tarkista 
ulkoliikuntakerrat Annemarilta.

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

Tietokonekerho
Tietokonekerho toimii Risto Savolaisen 
(p. 044 314 4838) johdolla. Kerho ko-
koontuu muutaman jäsenillan yhtey-
dessä Happy Housessa.

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

Uintiryhmä
Yhdistyksen nuorisovastaavat Terje 
ja Jonne käyvät uimassa 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
Kädentaitopäivä
Happy Housen Kädentaitopäivä on 
keskiviikko. Kädentaidot ovat
jakautuneet kolmeen eri osaan eli 
kädentaitokävelyihin, piirustus- ja 
värityskerhoon sekä askarteluun. 
Ohjaajana Kädentaitokävelyllä ja askar-
telussa toimii Happy Housen päivätoi-
minnanohjaaja Katariina, piirustus- ja 
värityskerhossa vapaaehtoisemme  
Pirjo Peltokangas. Osoite on Ursinin- 
katu 11, Turku.

Kädentaitokävelyllä kävellään keskus-
tan tuntumassa olevaan kohteeseen, 

Asiantuntijaluento ti 18.11. alkaen klo 
18.00 Ortodoksisen kirkon seura-
kuntasalissa os. Yliopistonkatu 19 B. 
Luennoitsijana erikoispuheterapeutti 
Marjaana Raukola-Lindblom. Luennon 
otsikkona on ”Puheterapian tavoitteet 
aivovamman jälkeen”.

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.

Tarkista syksyn jäseniltojen ohjelma ja 
päivämäärät jäsenkirjeestä tai kotisivuil-
tamme.

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 Hämeen- 
korpi, puh. 050 348 8854 ja  
marketta@uusikaupunki.fi

forssa
Forssan seudun toimintaryhmä ko-
koontuu kerran kuukaudessa Forssan 
Ystävän kammarissa (Hämeentie 5). 
Ryhmän vetäjänä toimii Tiina Åhlman, 
sposti tiina.ahlman@gmail.com ja  
puh.nro 044 314 4838.  

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

Yhdistys toivottaa lukijoilleen
aktiivista syyskautta!

jossa joku muu on tehnyt jotakin käsin. 
Piirustus- ja värityskerho kokoontuu 
joka kuukauden toinen keskiviikko klo 
13–14.

Askartelussa tehdään helppoja ja 
yksinkertaisia töitä, jotka pääsääntöi-
sesti saadaan yhden kerran aikana 
valmiiksi. Askartelua on pääsääntöisesti 
joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 
13.00.

Ajankohtaisin tieto niin Kädentaito- 
päivästä 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 elokuun jäsenkir-
jeestä ja verkkosivuiltamme.

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA:
Virkistysviikonloppu pidetään Sinapin 
leirikeskuksessa 17.–19.10. Lisätietoja 
jäsenkirjeessä. Ilmoittautumiset, mikäli 
on vielä tilaa,  sähköpostilla vertaistuki.
vsavy@gmail.com 

Kokemuksia ja kertomuksia  
sairaudesta tai vammasta

Auralan kansalaisopiston Aurora-salis-
sa järjestetään kolmen luennon sarja, 
jossa puheenvuoron saavat kokijat itse. 
Tilaisuudet ovat kolmena torstai-iltana 
kello 18.00-20.00.

Tule kuulemaan ainutlaatuisia, oma-
kohtaisia kertomuksia sairastumisesta 
tai vammautumisesta sekä uudessa 
tilanteessa elämisestä. Samalla saat 
lisätietoa vammaisjärjestöjen toimin-
nasta.

Tapahtumat ovat maksuttomia.  
Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.

23.10. Näkövammat
Illan teemana on näkeminen ja näkö-
vammaisuus sekä näkövammaisen 
kohtaaminen.

6.11. Aivovauriot
Illan teemana on tapaturmaisten aivo-
vammojen ja aivoverenkiertohäiriöiden 
jälkitilat sekä niiden kanssa eläminen.

20.11. Mielenterveys
Illan teemana on mielenterveyskuntou-
tujien omaisten kokemuksia.

Jalkautuminen jakamaan aivovam-
matietoutta tehdään tänä vuonna 
sisätiloissa Hansakorttelissa Aivo-
vammaviikolla ti 11.11. Yhdistyksen 
vapaaehtoiset ovat paikalla klo 10–14.  
Vieraile info-pisteessämme!

YHdISTYKSET TOIMIVAT
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Aivovammaliitto ry 
Toimintakalenteri 2014

TOIMINTAA

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

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

Marraskuu

3.11.  Aivoituksen 4/14 aineistopäivä, 
 teemana palvelujärjestelmät
10.-16.11.  Aivovamma-viikko
21.11.  Hallitus
24.-29.11.  Kela-sope jatko, Neuron

Joulukuu
Viikko 49  Aivoitus 4/14 ilmestyy

Aivovammaliitto järjestää tulevana vuonna viisi sopeutumisvalmennuskurssia. 
Kurssien nimet, ajat ja paikat on nyt selvillä. 
Hakuajat ja hakulomakkeet lisätään www.aivovammaliitto.fi-sivustolle myöhemmin syksyllä.

Sopeutumisvalmennuskurssit vuonna 2015

13.-17.4.2015  Parikurssi aivovammautuneelle ja puolisolle, 
 Högsand, Hanko Lappohja
 
1.-5.6.2015,  Perhekurssi, Piispala, Kannonkoski
 
10.-14.8.2015  Peruskurssi vammautuneelle ja läheiselle, 
 Piispala, Kannonkoski
 
11.-13.9. ja  
2.-4.10.2015  Läheisten kurssi, Piispala, Kannonkoski
 
2.-6.11.2015  Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle, 
 Piispala, Kannonkoski

Anna-Mari jatkaa Annukan töitä
Vertaistuki- ja kokemuskouluttaja-asioita hoitaa 
palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns. Hän on tuttu 
jo aivovaurio.fi-portaalista. 

Vertaistuki- ja kokemuskouluttajatehtävien lisäksi 
Anna-Marin toimenkuvaan kuuluvat aivovaurio.fi-
portaalin ylläpito, ohjaus ja neuvonta ja tuetut lomat. 
Syys- ja lokakuun ajan hän hoitaa lisäksi kuntoutus-
suunnittelija Anu Korhosen töitä tämän opintova-
paan ajan.
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Anna-Mari Bruns. 
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Aivovammaliiton hallitus 2014
Heikki Harri, pj (2014-2015)
Jaana Hattunen, K-S (2013-14) vara: Jyrki Itäsalmi, E-P
Timo Kallioja, Avy (2014-2015) vara: Jenna Leppelmeier, Avy
Jaana Vähänikkilä, OSa (2014-2015) vara: Reijo Salo, E-P
Annamaria Marttila, OSa (2013-14) vara: Juha Mäenpää, E-P
Markku Onnela, E-P (2013-14) vara: Pirjo Saarinen, V-S
Sanna Välilä, K-S (2014-2015) 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

  
Tutkija Medeia Häkkilä  
p. 050 408 7095, 
medeia.hakkila@aivovammaliitto.fi

Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen
p. 050 373 9076,  
anu.korhonen@aivovammaliitto.fi 
Opintovapaalla 1.9. – 31.10.2014, 
sijaisena toimii Anna-Mari Bruns
 
Järjestösuunnittelija Heidi Kokko  
p. 050 306 4181,  
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
 

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

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

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

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

LIITTO TIEdOTTAA

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

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

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



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

Aivovammaliiton syysliittokokous 
lauantaina 25.10.2014 klo 13.00

Paikkana Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki 

Iiris sijaitsee kauppakeskus Itiksen vieressä. Paikalle pääsee 
muun muassa keskusrautatieasemalta itään päin tulevalla 
metrolla (pois Itäkeskuksessa) tai Pasilasta bussilla 58 (pois 
Itäkeskuksessa sijaitsevalla päätepysäkillä). 

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Kokousmateriaali ja tarkemmat ohjeet postitetaan yhdistysten 
puheenjohtajille syyskuun puolivälissä. On tärkeää, että yhdis-
tysten hallituksissa käydään läpi kokousmateriaali.

Aivovammayhdistysten hallitusten nimeämät viralliset edustajat ja muut mahdolliset osallistujat tu-
lee ilmoittaa kirjallisesti liiton toimistoon viimeistään 24.9.2014 palauttamalla puheenjohtajille 
jo toimitettu ilmoittautumislomake joko sähköpostilla pia.warvas@aivovammaliitto.fi tai postit-
se Aivovammaliitto ry, Kumpulantie 1 A, 00520 HELSINKI. Huom! Kirjoittakaa ilmoittautumiseenne 
myös edustamanne yhdistyksen nimi sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat! 

Kokouspäivän aikataulu
11:30 ..................... Lounas 
12:00 ..................... Valtakirjojen tarkastus
Koulutuspiste:  ..... Ryhmänvetäjän ensiapukertaus
13:00 ..................... Syyskokous
14:30 ..................... Kahvi 


