Aivovammatietoutta
sote-alan ammattilaisille

Aivovammaliiton toimintaan kuuluu

Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki

muun muassa
Tiedotus ja Aivoitus-lehden
julkaiseminen
Aivovammoihin liittyvä koulutus

Aivovammaliitto ry

Sopeutumisvalmennuskurssien

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän

Yhdistystoiminnan tukeminen

läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa. Toiminnan
tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja
ennaltaehkäisyn kehittäminen.

Liikkeet

järjestäminen

Yhteiskunnallinen
vaikuttaminen ja yhteistyö
muiden vammaisjärjestöjen
ja viranomaisten kanssa.

Otsalohko

nen
tori ue
Mouheal
p

Ohimolohko

Jäsenistöön kuuluu vammautuneiden ja omaisten lisäksi
terveydenhoitoalan ammattilaisia, joiden kanssa verkostoitu-

Kuulo

minen on tärkeä osa Aivovammaliiton toimintaa. Vammaisfoorumin ja EAPN-Finin kautta liitto on vaikuttanut lainsäädäntöön ja yhteistyössä Kuluttajaparlamentin ja Neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa moniin vammaisia ihmisiä koskettaviin asioihin, kuten oikeuteen saada palvelu- ja
kuntoutussuunnitelmat.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!
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Otsalohko
Hallitsevat toiminnot:
ajattelu, suunnittelukyky,
ongelmanratkonta, tunteet,
tajunta ja luovuus

Päälakilohko
Havainnointikyky,
laskenta, kirjoitus,
kädentaidot

Ohimolohko
Muisti, ymmärrys, kieli

Takaraivolohko
Näkö

Haju

Aivovamman kanssa oppii selviytymään.

Aivovamma ei koskaan ole

Me Aivovammaliitossa autamme.

synnynnäinen eikä se useimmiten
näy päällepäin.
Aivovammoista 65 % syntyy

Tuntemukset

Aivovamma
koskettaa monia

kaatumis- ja putoamistapaturmissa,

Tapaturmaisen aivovamman saa vuosittain arviolta 15 000 −

Työikäisten vakavista vammois-

20 % liikenneonnettomuuksissa,
5 % väkivaltatapahtumissa ja
loput muista syistä.

20 000 suomalaista. Jälkitilan oireita on noin 100 000 henkiPäälakilohko
Takaraivolohko

löllä. Kun mukaan lasketaan vammautuneen lähipiiri, koskettaa aivovamma noin puolta miljoonaa suomalaista.

ta noin 60–70 % johtuu liikenneonnettomuuksista.
Ikäihmisillä kaatumiset ovat vakavien

Aivovamma ei ole älyvamma, vaikka se saattaakin aiheut-

aivovammojen tavallisin syy.

taa muistihäiriöitä ja oppimisvaikeuksia. Sekä aivovammat

Kaikista aivovammoista noin 2/3

että niiden oireet ovat erittäin monimuotoisia ja yksilöllisiä.

aiheutuu miehille.

Mitä vakavammasta aivovammasta on kyse, sitä todennäköisemmin siitä jää pysyviä oireita. Niistä tyypillisimpiä ovat
voimakas väsymys, muistin häiriöt, aloitekyvyn heikkeneminen, oiretiedostamattomuus, toiminnan ja ajattelun hidastuminen, sanojen löytämisen vaikeus, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan vaikeudet sekä fyysiset oireet, kuten epilep-

Aivovamma on alle 45-vuotiaiden
aikuisten yleisin välitön kuolinsyy.
Erittäin lievän aivovamman, kansanomaisesti aivotärähdyksen, saaneista
valtaosa toipuu oireettomiksi.

sia ja päänsärky.

Tammenlehväkeskuksessa kuntoutuminen toteutuu turvallisessa ja kodinomaisessa, mutta asiantuntevassa ja kuntoutujan tarpeet ja tavoitteet huomioivassa ympäristössä.
 Neurologinen moniammatillinen kuntoutus
 Kelan vaativa yksilöllinen laitoskuntoutus
Kenttäkatu 17, 33500 Tampere, puh. 03 259 2111 (vaihde)
www.tammenlehvakeskus.fi

Päivittäisen toiminnan tueksi
odl.fi/vaativakuntoutus
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Aivovammaliiton sopeutumisvalmennustoiminnan tavoitteena
on auttaa vammautunutta henkilöä
sekä hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa.

Aivovammaliiton
sopeutumisvalmennuskurssit
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat ammatti-

Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssit ovat valta-

laisten ohjaamaa ryhmämuotoista kuntoutus-

kunnallisia ja tarkoitettu yli 18-vuotiaille Suomessa asuvil-

ta, jossa vertaistuki on tärkeässä asemassa.

le aivovamman saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Kursseilla saa tietoa ja valmiuksia käsitellä

Sopeutumisvalmennukseen osallistuminen on ajankohtaista

vammautumisen myötä muuttunutta elämän-

silloin, kun kuntoutuminen ei enää etene suurin harppauk-

tilannetta. Ryhmäkuntoutus ei sovellu

sin ja ollaan lähellä tilannetta, johon tulisi sopeutua. Teema-

kriisiytyneisiin tilanteisiin, eikä se korvaa

kurssit ovat ajankohtaisia myös myöhemmin, kun vamman

yksilöllistä kuntoutusta tai tukea.

aiheuttama oire (kuten väsymys) vaikeuttaa arkea.

Parempaan arkeen kuntoutuksen avulla
•Laadukkaat yksilölliset kuntoutusjaksot Kelan, vakuutusyhtiön
tai terveydenhuollon maksusitoumuksilla ja itse maksaen
•Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi
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Kysy lisätietoja
kuntoutustoimistostamme:
050 394 7524

Vertaistuki

Kokemuskoulutus

Vertaistuessa samanlaisen elämänkokemuksen

Aivovammaliitto on kouluttanut aivovammau-

jakavat ihmiset tukevat toisiaan joko kaksin tai

tuneita henkilöitä toimimaan luennoitsijoina

ryhmässä. Vertaistuki ei korvaa ammatillista

erilaisissa koulutuksellisissa tilaisuuksissa.

työtä, mutta on sen arvokas lisä.

Aivovammaliitto kouluttaa vapaaehtoisia vertaistukihenkilöi-

Kokemuskouluttaja on asiantuntija, joka on koulutettu ker-

tä ja vertaistukiryhmien vetäjiä. Kurssin käymisen jälkeen on

tomaan ammattitaitoisesti vammasta ja sen vaikutuksesta

mahdollista perustaa vertaistuki- tai toimintaryhmiä yhteis-

elämään. Tutkitun tiedon rinnalla kouluttajan kokemustie-

työssä paikallisyhdistyksen kanssa ja/tai toimia vertaistuki-

dolla on merkittävä osa koulutuksessa ja tiedottamisessa.

henkilönä yksilösuhteessa. Liitosta myös välitetään vertaistukihenkilöitä vammautuneille ja heidän läheisilleen.

Syvennä ammattitaitoa
kokemuskouluttajan avulla

Vertaistukikurssit

Potilaslaki velvoittaa huomioimaan potilaan näkemykset.

Maksuttomia vertaistukikursseja järjestetään säännöllisesti.

Aina potilaan ääni ei hoito- ja kuntoutussuhteissa kuiten-

Kurssit ovat yleensä alueellisia. Oman tai läheisen vammau-

kaan kuulu riittävästi. Kokemusasiantuntija voi auttaa epä-

tumisen pitää olla hyväksytty asia. Lisäksi tarvitaan kuun-

kohtien korjaamisessa.

telemiskykyä, halua auttaa sekä riittävästi aikaa toimintaan
Mitä enemmän sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

sitoutumiseen.

ymmärtää vammaisten ihmisten kokemuksia hoidosta, kuntoutuksesta ja palveluiden suunnittelusta, sitä
paremmin se pystyy asiakkaitaan tukemaan.

Haaveissa oma koti?
Ostamme ja vuokraamme asuntoja
itsenäiseen elämään haluaville erityistä tukea
tarvitseville nuorille ja aikuisille.

Neuron - neurologisen
kuntoutuksen osaaja

www.neuron.fi

Yksilölliset kuntoutusjaksot: Vakuutusyhtiöt,
Kela, terveydenhuolto, itsemaksaen.

Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron

www.kvps.fi

Kortejoki (Vehmersalmentie 735) 71130 Kuopio
Asiakassuunnittelija p. 050 430 2040
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Yhdistykset tekevät aktiivista
yhteistyötä paikallisten toimijoiden
kanssa. Tarkasta yhdistysten
ajantasaiset yhteystiedot verkko-

 Rovaniemi

sivuiltamme ja verkostoidu kanssamme!

 Kemi

www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/

 Aivovammayhdistys
 Toimintaryhmä

Yhdistystoiminta
Aivovammaliittoon kuuluvilla yhdistyksillä on toimintaa noin
30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhdistykset tarjoavat
jäsenille vertaistukea ja monipuolista toimintaa, kuten kuu-

 Oulu

 Ylivieska

Kuopio


 Vaasa

Äänekoski
 Seinäjoki 

Joensuu


Outokumpu

Keuruu

 Jyväskylä
tykset järjestävät myös nuorille ja omaisille suunnattua toi Kankaanpää
Savonlinna

Tampere
mintaa.
 HämeenPori 
Lappeenranta
Forssa  linna

Rauma 
 Hyvinkää   Kouvola
Uusikaupunki 
 Lahti Kotka
Turku  
 Porvoo
Salo

kausitapaamisia, asiantuntijaluentoja ja retkiä. Useat yhdis-

Helsinki

UUDENLAISTA ASUMISTA JA TUKEA
Monialainen palveluasuminen on uudenlainen asumismuoto henkilöille, joilla on vaikeita
toimintarajoitteita. Se tarjoaa oman kodin, apua elämään, tukea arjen haasteisiin ja
turvaa ympäri vuorokauden. Lue lisää: www.validia.fi/asuminen
Tarjoamme asumispalveluita ja kotiin vietäviä palveluita vammaisille henkilöille ja ikäihmisille. Kokonaan kotimainen yritys
kuuluu Invalidiliitto-konserniin.
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Verkostoitumista
aivovammatyön hyväksi

Aivovammaliitolla on tarjota
terveydenhoitoalan ammattilaisille
paljon tietoa muun muassa
aivovammapotilaan kohtaamisesta.
Meiltä voi tilata erilaista materiaalia,
kuten esitteitä tai lehtiä, osoitteesta
aivovammaliitto.fi/tiedotus/
esitteet-ja-kirjat/tilaa-esitteita/
Tulemme mielellämme myös
luennoimaan ja kouluttamaan.
Olemme esiintyneet muun muassa
ensitietopäivillä, asumisyksiköissä,
messuilla ja tapahtumissa.
Myös aivovammapotilasta
voi neuvoa kääntymään
Aivovammaliiton puoleen.

Lue aivovammasta lisää:
www.kaypahoito.fi | www.aivovaurio.fi | www.elämäjatkuu.fi
Myös aivovammapoliklinikoilta saa lisätietoja aivovammatyön kehityksestä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Vetrean kuntoutuspalvelut — kohti täysipainoista elämää
• Neurologinen ja muu vaativa kuntoutus
• Akuutin sairauden/leikkauksen jälkeinen kuntoutus
• Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
• Kelan sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit
Puh. 020 775 1360

www.vetrea.fi
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Aivovammaliitto ry
Vaihde (09) 836 6580 (arkisin klo 9–15)
tiedotus@aivovammaliitto.fi
aivovammaliitto.fi
aivovaurio.fi
elämäjatkuu.fi

Facebook.com/Aivovammaliitto

• www.jssuomi.fi

Twitter: @Aivovammaliitto

Uupumusta, kipua, vaikeaa
keskittyä tai hankalaa
tuottaa puhetta? Kokeneet
asiantuntijamme ovat
ratkomassa kanssasi
aivovamman arkipäivään
aiheuttamia oireita.
kuntoutuskeskus.fi

Meille voit tulla joko
itse maksaen tai
• Kelan
• vakuutusyhtiön
• tai kunnan
maksusitoumuksella.

Kysy lisää: p. 040 133 7010 / 040 133 7009

