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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Ny energi
Här på förbundets byrå är vi mycket ivriga att inleda 
det nya året. Positiv energi i vardagen får vi av 
ungdomsprojektet Tee kypärätemppu, för vilket vi 
fått finansiering för tre år. Projektet har ni möjlighet 
att bekanta er med i nästa nummer av tidskriften 
Aivoitus, men några ord om projektet kan vara på sin 
plats. Målet med projektet är att öka ungdomarnas 
medvetenhet om och att påverka attityder om förbätt-
rad trafiksäkerhet och använding av hjälm.

Krafter får vi också av våra nya arbetstagare på 
förbundet. Nya perspektiv piggar upp och entusias-
men att lära sig nytt och orientera sig smittar av sig. 
Under 2018 kommer vi att ha fin-fina evenemang, 
som våra nya arbetstagare som bäst håller på att pla-
nera. Visserligen finns det behov av oss och er mer 
bevandrade i fråga om introduktion och handledning 
av de nya, men om vi kombinerar nytt och tidigare 
kunnande, så blir det bra.

Även tidskriften kommer att förnyas i år. På basis 
av en läsarenkät som gjordes i fjol krävs det lite 
nya vindar. Spalten Vieraskynä-palsta finns med i 
den här tidskriften för första gången. I den ber vi er 
skriva om aktuella frågor och vi kommer att utse en 
skribent bland er läsare. Någon gång kan skribenten 
också vara ett proffs. En annan förnyelse är en allmän 
artikel om det levande livet. Det är en text om något 
alldeles annat än en hjärnskada. Berätta om er åsikt 
om förnyelserna via exempelvis Lukijaraati.

Vi år också mycket entusiastiska över vårt intres-
sebevaknings- och påverkansarbete som ser lovande 

ut. I slutet av februari kommer vi att ordnar ett 
evenemang för riksdagsledamöter och ministrar 

och presenterar fem personer med hjärnska-
da som berättar sin egen historia direkt för 
beslutsfattarna. Det är fint att komma så här 
nära centrum av påverkansarbete.

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Uutta energiaa 
Olemme liiton toimistolla aloittelemassa vuotta varsin 
innokkaina. Positiivista sykettä arkeen tuo nuoriin 
kohdistuva hanke, Tee kypärätemppu, jolle saimme 
kolmivuotisen rahoituksen. Hankkeeseen tulette tu-
tustumaan seuraavissa Aivoituksissa, mutta muutama 
sananen on jo nyt paikallaan. Tavoitteena on lisätä 
nuorten tietoutta sekä vaikuttaa asenteisiin, jotka liitty-
vät liikenneturvallisuuden parantamiseen ja kypärän 
käyttöön. 

Uutta virtaa saamme myös liittoon tulleista uusista 
työntekijöistä. Uudet näkökulmat virkistävät ja oppi-
misen ja perehtymisen innokkuus saa valtaa. Vuodelle 
2018 onkin tulossa superhienoja tapahtumia, joita 
uudet työntekijät ovat parhaillaan suunnittelemassa. 
Tosin meitä ja teitä konkareita tarvitaan perehdyttä-
misen saralla, mutta yhdistellään uutta ja aiempaa 
osaamista, niin hyvä tulee.

Lehteäkin uudistetaan tänä vuonna. Viime vuonna 
tehdyn lukijatutkimukseen mukaan se kaipaakin hie-
man uusia tuulia. Vieraskynä-palsta aloittaa toimimi-
sen tässä lehdessä. Siihen pyydämme kirjoituksia sillä 
hetkellä ajankohtaisista aiheista ja valitsemme kirjoit-
tajan teidän lukijoiden joukosta. Joskus kirjoittaja voi 
olla ammattilainenkin. Toinen uudistus on yleisartik-
keli elävästä elämästä. Se on kirjoitus ihan muusta 
kuin aivovamma-asiasta. Kertokaa vaikka Lukijaraadin 
kautta, mitä mieltä olette uudistuksista.

Olemme myös innoissamme lupaavalta vaikutta-
vasta edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä. Helmikuun 
lopussa pidämme tilaisuuden kansanedustajille ja 
ministereille ja tuomme esille viisi aivovamman 
saanutta henkilöä, jotka kertovat omakohtaisen 
tarinansa suoraan päättäjille. Näin lähelle vai-
kuttamistyön keskiöön on upea päästä.

Anne Porthén
toiminnanjohtaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS
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Aivovammaliiton uutena puheenjohtajana haluan erityi-
sesti korostaa, kuinka tärkeää on tehdä näkyviksi ne erilai-
set arjen haasteet, joita aivovamman saaneilla ja heidän 
läheisillään on. Mitä laajemmin erilaiset haasteet saadaan 
näkyviksi, sitä monipuolisemmin niiden vaikutuksia voidaan 
arvioida ja tarvittavia toimenpiteitä suunnitella. Vastuu tästä 
kokonaisuudesta jakaantuu monille tahoille. Meidän, jotka 
oman vammautumiskokemustemme tai työmme kautta 
olemme tekemisissä aivovammojen kanssa, on huolehdittava 
erityisesti siitä, että otamme aivovammat puheeksi aina kun 
se on mahdollista ja sopivaa.

Aivovamman saaneiden ja heidän läheistensä suurin 
haaste on, toteutuuko aivovamman hoito ja kuntoutus par-
haalla mahdollisella tavalla. Juuri julkaistu aivovammojen 
Käypä hoito -suositus pyrkii yhdenmukaistamaan hoitokäy-
täntöjä, mutta kyseessä on kuitenkin vain suositus. Tässä 
lehdessä kerrotaan ja arvioidaan tämän uuden suosituksen 
sisältöä tarkemmin. Keskustelu tämän suosituksen ympärillä 
on ollut aktiivista ja se jatkuu.

Aivovammojen, niin kuin muunkin kuntoutuksen, 
tulevaisuutta on pohtinut asiantuntijoista koostunut komi-
tea, joka jätti mietintönsä viime vuoden lopulla. Komitea 
ehdottaa merkittäviä muutoksia kuntoutumisprosesseihin, 
kuntoutuksen järjestämiseen ja kuntoutuksen tukitoimiin, 
mm. tutkimukseen ja koulutukseen. Mietintö on parhaillaan 
lausuntokierroksella ja myös Aivovammaliitto on antanut 
oman lausuntonsa. Mietintöön palataan lehden tulevissa 
numeroissa.

Aivovammaliitto on yhdessä eräiden muiden vammais- 
ja potilasjärjestöjen kanssa tuonut julki pitkään jatkuneen 
huolestuneisuutensa vakuutuslaitosten hoito- ja korvauslin-
joista. Tämä kannanotto on luettavissa liiton verkkosivuilta. 
Tämän huolen näkyväksi tekeminen on saanut liikkeelle 
myös konkreettisia toimia, jotka toivottavasti muuttavat 
järjestelmiä paremmin toimiviksi.

Asiantuntijatason keskustelun lisäksi 
tarvitaan keskustelua myös arjen tasolla ja 
vertaisten kesken. Tähän tarjoavat paikal-
lisyhdistykset ja niissä toimivat vertaistuki-
ryhmät erinomaisen mahdollisuuden. Paitsi 
osallistujien kokemukset, myös tutkimukset 
osittavat, että vertaistuki on erittäin tärkeää 
sekä aivovamman saaneille että heidän lähei-
silleen. Vertaistukea parhaimmillaan tarjoavat 
myös sopeutumisvalmennuskurssit, joita tänäkin 
vuonna on tarjolla yksilöille, pareille ja per-
heille. Mennään kaikki yhdessä puhumaan 
meille tärkeistä asioista.
Näkymisiin!

 Seppo Kantola
puheenjohtaja 

Puhumalla 
näkyväksi

Att tala 
ger synlighet
Som Hjärnskadeförbundets nya ordförande vill jag särskilt 
betona hur viktigt det är att synliggöra olika utmaningar i 
vardagen som personer med hjärnskada och deras anhö-
riga råkar ut för. Ju mer olika utmaningar synliggörs, desto 
mer uttömmande kan vi bedöma verkningarna av dem och 
planera nödvändiga åtgärder. Ansvaret för den här helheten 
delas av många sektorer. Vi som har egna erfarenheter av en 
funktionsnedsättning eller som via vårt arbete kommer i be-
röring med hjärnskador ska i synnerhet vinnlägga oss om att 
föra hjärnskador på tal alltid då det är möjligt och lämpligt.

Den största utmaningen för personer som har fått en 
hjärnskada och för deras anhöriga är huruvida vården och 
rehabiliteringen av hjärnskadan förverkligas på bästa möjliga 
sätt. I de nyss publicerade God medicinsk praxis-rekommen-
dationerna strävar man efter att förenhetliga vårdpraxisen, 
men det är ändå bara fråga om rekommendationer. I den här 
tidskriften berättar vi noggrannare om och bedömer vi inne-
hållet i dessa nya rekommendationer. Diskussionen kring 
rekommendationerna har varit aktiv och den fortsätter.

Framtiden för rehabilitering av hjärnskador, så väl som 
annan rehabilitering, har begrundats av en kommitté bestå-
ende av sakkunniga, som lämnade in sitt betänkande i slutet 
av förra året. Kommittén föreslår betydande förändringar i 
rehabiliteringsprocesserna, anordningen av rehabilitering 
och stödåtgärderna för rehabilitering, bland annat i fråga 
om forskning och utbildning. Betänkandet är som bäst på 
remissbehandling och även Hjärnskadeförbundet har gett sitt 
eget utlåtande. Vi kommer att återkomma till betänkandet i 
kommande nummer av tidskriften.

Hjärnskadeförbundet har tillsammans med några andra
funktionshinder- och patientorganisationer framfört sin lång-
variga oro över försäkringsbolagens vård- och ersättningsprax-
is. Det här ställningstagandet finns på förbundets webbplats. 
Att lyfta fram denna oro har också medfört konkreta åtgärder 

som förhoppningsvis förändrar systemen till att fungera 
bättre.

Förutom diskussion på sakkunnignivå behövs 
ytterligare en diskussion om vardagen och mel-
lan likställda. För detta erbjuder lokalförening-
arna och deras kamratstödsgrupper en utmärkt 
möjlighet. Förutom deltagarnas erfarenheter vi-
sar även undersökningar att kamratstöd spelar 
en mycket stor roll såväl för de som har drab-
bats av en hjärnskada som för deras närståen-

de. Förbundets anpassningsträningskurser, 
som också i år erbjuds enskilda personer, 
par och familjer, ger också kamratstöd när 
det är som bäst. Låt oss alla tillsammans 
tala om saker som är viktiga för oss.

På återseende!

Seppo Kantola
ordförande

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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1.1.2018 astui voimaan uusi laki, joka 
tarkoittaa ainakin minun ja monen 
muun henkilön näkökulmasta vain 
lisärangaistusta henkilöille, jotka ovat 
työttömiä itsestään riippumattomasta 
syystä tai johtuen jostain sairaudesta, 
jonka vuoksi he ovat joutuneet pois 
työelämästä. Koen, että tilanne on to-
dellakin rangaistus kaikille työttömyy-
destä kärsiville, sillä nykyhallituksen 
ajatusmalli on selvästi se, että kaikki 
työttömät ovat laiskoja ja haluavat 
vain nauttia yhteiskunnan palveluista 
sekä valtion tarjoamista tuista ilman 
vastinetta. Tätä kirjoitusta varten kävin 
tarkistamassa mol.fi-sivuilta avoimet 
työpaikat ja 11.2. niitä oli 22 454 kpl, 
joista suurin osa provisiopalkkaisia 
työtehtäviä. Samaan aikaan Suomessa 
on tilastokeskuksen mukaan noin 227 
000 työtöntä henkilöä. Valitettavasti 
en löytänyt tietoa siitä, kuinka paljon 
on henkilöitä, jotka eivät sairautensa 
vuoksi pysty ottamaan vastaan ko-
kopäivätyötä, mutta ovat silti heidän 
listoillaan. 

Aktiivimallissahan työttömän työn-
hakijan on tehtävä kolmen kuukauden 
aikana 18 tuntia palkkatyötä minimi-
korvauksen ollessa 6,91€, ansaittava 
yritystoiminnasta 241,04 euroa tai ol-
tava viisi päivää te-toimiston työllisty-
mistä edistävissä palveluissa. Jos nämä 
ehdot eivät täyty, työttömyysetuudesta 
leikataan pois vajaa viisi prosenttia. 

Mietitäänpä tätä hieman myös 
työnantajan näkökulmasta. Kuinka 
moni heistä on ihan oikeasti valmis 
ottamaan ja kouluttamaan henkilön 
vain 18 h takia? En usko, että kovin-
kaan moni. Miten sitten yrittäjyys? 
Tämä malli tarjoaa mahdollisuuden 
kokeilla yrittäjänä olemista 4 kk, kun 
vaan pitää mielessä, että pitää pystyä 
laskuttamaan tuon minimisumman. Se 
ehkä voisi onnistua, mutta kuka pystyy 
investoimaan omaan yritykseensä 
laitteita, kalusteita jne. kunnes huo-
maakin, että ei onnistunut? Saati mitä 
tapahtuu tuon ensimmäisen jakson 

jälkeen, jos jaksat uskoa itseesi ja 
liikeideaasi. Sinua ei enää lueta työt-
tömäksi työnhakijaksi vaan yrittäjäksi, 
jolloin sinulla ei ole mahdollista saada 
ansiosidonnaista päivärahaa tai perus-
päivärahaa. Samoin kuin tilastollisesti 
sinua ei enää lasketa työttömäksi, 
mikäli onnistut olemaan töissä yhden 
päivän kuukaudessa. Näin saadaan 
työttömyyttä laskettua ja hallitus voi 
olla tyytyväinen saadessaan tilastot 
kaunistettua.

Mitä tulee työllisyyskoulutukseen, 
niin niitä on eniten tarjolla pääkau-
punkiseudulla ja vähiten siellä, missä 
työttömyysprosentit ovat korkeimmat.

Vammautuneesta on tullut 
taakka yhteiskunnalle?

Näyttää todellakin siltä, että yhteiskun-
ta ei tällä hetkellä välitä niistä yksi-
löistä, jotka eivät tuota heille mitään. 
Tosiasia on, että sairastuneen tai 
vammautuneen henkilön lisäksi hänen 
sairautensa vaikuttaa moneen henki-
löön hänen lähellään. Omiin lapsiin, 
puolisoon, vanhempiin sekä läheisiin 
ystäviin. Monet heistä elää jo nyt alle 
perustoimeentulon ja käy yksinäisen 
miehen ja naisen sotaa oikeuksistaan 
vuosia eri instansseja vastaan. He 
helposti traumatisoituvat ainaisista hyl-
käävistä päätöksistä, mutta kuitenkaan 
he eivät ole halunneet vammautua 
liikenneonnettomuuden, pahoinpitelyn 
tai muun syyn vuoksi, eivätkä halua 
olla yhteiskunnan taakkana. 

Aktiivimalli – laki, 
josta ei ole soveltamisohjetta

En voi ymmärtää sitä tosiasiaa, että 
TE-toimistot eivät ole vielä helmikuun 
puoliväliin mennessä saaneet selkeitä 
toimintaohjeita aktiivimallista sosiaa-
li- ja terveysministeriöstä tai sitä, että  
ministerit Mattila ja Sipilä eivät tiedä, 
kuinka paljon kortistossa on henkilöi-
tä, jotka ovat osatyökykyisiä ja jotka 

eivät sinne oman vammautumisensa 
vuoksi oikeastaan kuuluisi, mutta 
saadakseen edes pienen korvauksen, 
on heidän oltava siellä. Tämä asia tuli 
selville eduskunnan kyselytunnilla 8.2. 
Samoin se, että pääministeri Sipilä 
jopa tunnusti suoraan, että aktiivimal-
lin koskeminen myös sairauspäivä-
rahakauden maksimin saavuttaneita 
työkyvyttömiä tuli ainakin hänelle 
yllätyksenä. Kun edes tätä ei selvitetty, 
niin luultavasti on jäänyt selvittämät-
tä paljon muitakin asioita. Kuitenkin 
myös heitä aktiivimalli koskee, elleivät 
he saa jotain muuta etuisuutta, kuten 
esimerkiksi vammaistukea.  Sen lisäksi 
on huomioitava, että henkilö, jonka 
työkyvyttömyyseläkehakemus on hylät-
ty, pääsee tutustumaan aktiivimalliin, 
vaikka henkilö olisikin tehnyt hylkä-
yksestä valituksen. Tämä aiheuttaa 
haasteita erityisesti aivovammaisille tai 
heidän läheisilleen, koska ainut tapa 
selvitä ja päästä aktiivimallin ulkopuo-
lelle tämänhetkisen lain perusteella 
seuraavan kolmen kuukauden jakson 
ajaksi, on tehdä uusi työeläkehakemus. 
Hakemuksen yhteyteen tarvitaan mah-
dollisimman tuore, kuitenkin enintään 
vuoden vanha, B-lääkärinlausunto sekä 
kuntoutussuunnitelma ja muut tarvit-
tavat selvitykset. ”Hauskintahan” tässä 
on se, että lain mukaan eläkettä voi 
hakea niin monta kertaa kuin haluaa. 
Tämä tarkoittanee lisää viivästyksiä asi-
oiden käsittelyihin Kelassa ja vakuutus-
yhtiöiden työeläkkeiden käsittelyssä. 

Kahdessa eri 
liikenneon-
nettomuudes-
sa vammau-
tuneen lapsen 
isä

 Jari-Pekka 
Honkala,
Hamina

Vieraskynä-palstalla lehden lukijat 
kirjoittavat ajankohtaisesta tai lehden 
teemaan liittyvästä aiheesta.

Vieraskynä

#Aktiivimalli -uusi kirosana?



6   Aivoitus 1/18

TEEMANA 
KuNTouTuMiNEN

vuodesta 2009 ja muun muassa Tanssi 
Estoitta -pyörätuolitanssileirejä toimin-
tamme alkumetreiltä saakka. 

 Pyörätuolitanssissa kilpaillaan kol-
messa eri Suomi Open -sarjassa, joita 
ovat tulokkaat, pre champion ja cham-
pion. Suomen mestaruudesta kisaavat 
champion-tason tanssijat. Luokkia 
kussakin kategoriassa on puolestaan 

– Ensimmäisen kerran olen pyörätuo-
litanssinut vuonna 1996 tietämättä, 
että se on oikea tanssilaji. Aktiivisesti 
tulin näihin kuvioihin mukaan vuonna 
2000. Jo 60-luvun lopun Skotlannissa 
eräässä kuntoutuslaitoksessa huomat-
tiin, että pyörätuolin käsittelyä voi ope-
tella mukavasti musiikin tahdissa. Lajia 
yritettiin tuoda Suomeen jo 80-luvulla, 
mutta silloin se ei vielä yleistynyt. 
Pyörätuolitanssi löysi tiensä tänne 
1990-luvulla, kertoo Pirjo Malmberg-
Tarvonen. 

Varsinaisesti laji syntyi läntisessä 
naapurissamme Ruotsissa 60-luvun 
loppupuolella, jossa pyörätuolitanssia 
kehitettiin kuntoutuksen välineeksi 
ja virkistykseksi. Kisaamaan tanssissa 
ryhdyttiin 70-luvun puolella. 

Malmberg-Tarvosen lajiin innosti 
ikiaikainen rakkaus tanssiin. Hänen 
vanhempansa olivat tanhuajia, joten 
tanssilavat, lavatanssit ja tanssitaito 
ovat olleet osa elämää pienestä pitäen. 

– Varsinaisesti omaksi lajikseni vali-
koitui pyörätuolitanssi mieheni kautta. 
Kun tapasin hänet, liikkui hän vielä 
kyynärsauvojen avulla. Vuonna 2000 
hän siirtyi pyörätuolin käyttäjäksi, jol-
loin pyörätuolitanssista tuli välittömästi 
yhteinen harrastuksemme.

Pariskunnan kotikaupungissa Por-
voossa oli tuolloin pyörätuolitanssiin 
tutustumistilaisuus. Sen jälkeen silloin 
SIU, eli Suomen Invalidien Urheiluliit-
to, järjesti Peurungassa pyörätuolitans-
sileirin. 

– Siitä lähtien se oli menoa, 
Malmberg-Tarvonen nauraa. 

Toiminta käynnistyi vauhdilla 

Suomen pyörätuolitanssiliiton en-
simmäinen kesäleiri järjestettiin heti 
ensimmäisenä toimintakesänä 2007 
Kouvolassa. Siitä pitäen onkin leireilty 
joka kesä.

Pyörätuolitanssista 
fyysistä ja henkistä hyvinvointia
Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLi ry perustettiin vuonna 2006, ja sen 
varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 2007 alussa. Liiton puheenjohtaja 
Pirjo Malmberg-Tarvonen tutustui lajiin jo paljon tätä aikaisemmin.

– Oikeastaan liiton nimi oli aluksi 
Suomen pyörätuolitanssiseura ry, sillä 
rekisteröidessämme yhdistystä pidet-
tiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 
liitto-nimeä turhan korkealentoisena. 
Virallisesti liitoksi nimi vaihtui vuonna 
2009, mutta silloin ei vaihtunut kuin 
nimi, toiminta oli tuolloin jo varsin 
vakiintunutta. 

Vuonna 2014 Suomen pyörätuo-
litanssiliitto julistautui vuonna 2010 
toimintansa aloittaneen eri vammais-
urheiluliitot yhdistäneen Suomen 
Vammaisurheilu ja -Liikunta VAU ry:n 
alaiseksi viralliseksi lajiliitoksi. 

– Tuolloin laadimme kansallisen 
kilpailusäännöstön, sillä kunnollista 
sellaista ei tuota ennen ollut. En-
simmäiset Kansainvälisen Paralym-
piakomitean eli IPC:n alaiset Suomi 
Open -kisat järjestimme pari vuotta 
sitten vappuna Kisakalliossa Lohjalla. 
SM-kisoja olemme toki järjestäneet jo 

Pyörätuolitanssia vammatto-
mana pystytanssijana harras-
tava Pirjo Malmberg-Tarvonen 
paljastaa, että nuorempana hän 
haaveili kilpatanssijan urasta.
– Pyörätuolitanssin myötä 
haaveeni toteutui aikuisiällä. 
Jälleen pääsiäisenä on edessä 
kilpailut Hollannissa, jossa 
perinteisesti järjestettävä kisa 
täyttää jo 30 vuotta, hän 
iloitsee.



6   Aivoitus 1/18 Aivoitus 1/18   7   

TEEMANA 
KuNTouTuMiNEN

kaksi. Vammaisurheilussa luokilla 
tarkoitetaan toimintakykyä. He, joilla 
myös ylävartalon toimintakyky on 
heikentynyt, kisaavat omassa luokas-
saan ja he, joilla ylävartalon toiminta-
kyky on normaali tai lähes normaali, 
kilpailevat keskenään. Toimintakyky 
mitataan ennen kilpailua erityisillä 
luokittelutesteillä.

Tanssityylejä on kolme: combi, 
duo ja single. Combissa tanssiparin 
muodostaa pyörätuolissa istuva ja 
vammaton pystytanssija. Duossa parina 
tanssii kaksi pyörätuolin käyttäjää. 
Singlessä pyörätuolin käyttäjä tanssii 
yksin ilman paria. Pyörätuoli voi olla 
joko käsi- tai sähkökäyttöinen ja Suo-
messa tanssiparin voi muodostaa mies 
ja nainen, kaksi miestä tai kaksi naista. 
Kansainvälisiin IPC:n alaisiin kilpailui-
hin voi osallistua vain tanssipari, jonka 
muodostaa mies ja nainen.  Pyörätuo-
lin käyttäjällä voi olla myös avustaja. 
Tärkeää on, että myös avustaja tanssii 
koreografian läpi, eikä vain löntystele 
tuolin perässä.  

– Lisäksi on ensemble, eli ryhmässä 
tanssittava, hieman showtanssimainen, 
kokonaisuus. 

Tuttuja tansseja 

Malmberg-Tarvonen kertoo, että tanssit 
ovat samat kuin vammattomillakin 
tanssijoilla.

– Sekä vakiotansseja että latinalais-
tansseja on viisi erilaista. Lisäksi on 

freestyle, jossa tanssija tai tanssipari 
voi valita sekä tanssin että musiikin itse 
– esityksen voi koostaa vaikka useam-
masta tanssityylistä ja musiikin lajista. 

Vakiotansseissa lajeina ovat hidas 
englantilainen valssi, tango, wiener-
valssi, hidas foxtrot ja quickstep ja 
lattareissa samba, cha-cha, rumba, 
paso doble ja jive. 

Suomen pyörätuolitanssiliittoon 
kuuluu 120 jäsentä ja neljä jäsenyhdis-
tä: Uudenmaan ja Pirkanmaan pyörä-
tuolitanssijat, porvoolainen Wendarit ja 
Kuopioon vasta perustettu Kieroon Kel-
loojat. Malmberg-Tarvonen korostaa, 
että kaikki jäsenet ovat aitoja, aktiivisia 
ja jäsenmaksunsa maksaneita.

– Lisäksi lajia harrastaa moni 
sellainenkin, joka ei kuulu aktiivisesti 
mihinkään seuraan. Juuri eräs tanssin-
opettaja lähti opettamaan lajia Ivaloon, 
joten pyörätuolitanssia harrastetaan 
aina Helsingistä Ivaloon.

Psyykkis-fyysistä 
kuntoutumista 

Pyörätuolitanssissa toteutuvat ne perus-
arvot, joita lajia perustettaessa ajatel-
tiin. Se kuntouttaa, virkistää ja opettaa 
hallitsemaan pyörätuoliaan mahdolli-
simman kokonaisvaltaisesti.

– Sähköpyörätuolissa tärkeää on 
hyvät säädöt, eli sellaiset, ettei viiveitä 
juuri olisi. Tämänlainen pyörätuoli voi 
olla kuitenkin arjessa liiankin äkäinen, 
joten sähköpyörätuolin käyttäjä oppii 
ennakoimaan tanssissa tarvittavat 
liikkeet. Käsikäyttöisen pyörätuolin 
käyttäjä saa usein tanssiharrastuk-
sen aloitettuaan ja sen myötä myös 
liikkumisaktiivisuuden lisääntyessä 

niin sanotun aktiivipyörätuolin, mikäli 
hänellä ei jo sellaista ole.  

Pyörätuolitanssi harjoittaa tasapai-
noa ja niitä syviä keskivartalon lihak-
sia, joita tarvitaan ryhdin ylläpitämi-
seen. Lisäksi opitaan liikkumaan niin, 
ettei lavalla kelata – pyörätuolitanssi 
kun ei ole kelaamista, vaan tanssimista. 

– Kun on edistynyt kilpatanssija, 
ovat treenit sen verran haastavia, että 
hiki tulee – ja jos ei seuraavana päivä-
nä ole edes hieman paikat kipeät, ei 
harjoitteita ole tehty kunnolla.

Malmberg-Tarvonen on ammatil-
taan sairaanhoitaja, joten hän osaa jo 
koulutuksensa puolesta katsoa pyörä-
tuolitanssia kuntoutuksen ja kuntoutu-
misen näkökulmasta. 

– Pyörätuolitanssi on harrastus, 
jossa yhdistyy niin fyysinen, psyykki-
nen kuin henkinenkin kuntoutuminen. 
Musiikki tuo kuntoutumiseen oman 
elementtinsä. Moni pyörätuolitanssin 
aloittanut toteaa, että huh – en olisi 
fysioterapiassa jaksanut painaa näin 
täysiä kahta tuntia, ja lisäksi juoksin 
koko illan vessassa. Pyörätuolitanssissa 
tulee siis liikuttua huomaamattaan, ja 
lisäksi se tehostaa nestekiertoa. 

Malmberg-Tarvonen korostaa, että 
pyörätuolitanssijoiden keskuudessa on 
hyväksyvä ja iloinen ilmapiiri. Kuka ta-
hansa voi tulla mukaan juuri sellaisena 
kuin hän on. Fyysisen kunnon kasva-
misen lisäksi maailmankuva avartuu ja 
henkinen hyvinvointi lisääntyy. 

– Lisäksi harrastuksen parista voi 
löytää kumppanin! Tässäkin ryhmäs-
sä on syntynyt jo kaksi pariskuntaa, 
Malmberg-Tarvonen vinkkaa. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Duossa parina tanssii 
kaksi pyörätuolin 
käyttäjää.

Combissa tanssiparin muo-
dostaa pyörätuolissa istuva 
ja vammaton pystytanssija. 
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iloa pyörätuolitanssista 
Seppo Mertala oli tehnyt kattotöitä 

– huopakattoja, valuhommia ja peltitöitä, 
eli kattavasti kattotöitä – kymmenen vuoden ajan. 

Vaikka kokemus oli vahva, päättyi hänen työuransa silti 
työtapaturmaan, katolta putoamiseen.

Boccian ja pyörätuolitanssin lisäksi Seppo Mertala 
harrastaa muun muassa jousiammuntaa ja yhdistystoi-
mintaa. – Harrastusteni, ja erityisesti pyörätuolitanssin, 
myötä olen saanut enemmän ystäviä kuin mitä minulla 
oli ennen vammautumistani, Seppo Mertala kertoo.

TEEMANA 
KuNTouTuMiNEN
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– Tapasin joulukuussa 1994 
silloisen tulevan vaimoni, 
nykyisen ex-puolisoni. Nai-
misiin menimme elokuun 
ensimmäisenä päivänä vuonna 
1998. Elämämme muuttui, kun 
putosin katolta siitä parin viikon 
kuluttua, eli 13. elokuuta, Sep-
po Mertala kertoo.

Onnettomuus tapahtui 
Keski-Pohjanmaalla Kannukses-
sa. Seppo Mertala vietiin ensiksi 
Kokkolaan teho-osastolle ja 
sieltä helikopterilla Ouluun. 
Yhdeksän päivän teho-osasto-
ajasta miehellä ei ole mitään 
mielikuvia. Oulussa diag-
nosoitiin vaikea aivovamma ja 
nikama TH 12 murtui. Tämä toi 
mukanaan selkäydinvamman ja 
tuomion siitä, ettei Seppo enää 
koskaan kävele. Oulusta suunta 
vei Käpylän kuntoutuskeskuk-
seen Helsinkiin, eli nykyiseen 
Validia Helsinkiin, jossa hän oli 
tammikuun 19. päivään saakka. 
Sairaaloissa ja kuntoutuslaitok-
sessa kului siis hieman yli viisi 
kuukautta.

– Käpylässä minulle pantiin 
pyörätuoli alle ja ohjeistettiin 
sen käytössä. Sekin on hauska 
tarina, että kun sain ensimmäis-
tä kertaa lusikan käteeni, ei minulla ol-
lut hajuakaan, että mikä se on ja mitä 
sillä tehdään. Minulle piti kertoa, että 
se on lusikka, pane se suuhusi. Minun 
oli siis opeteltava ihan kaikki alusta 
alkaen uudelleen. Siitä huolimatta 
minua ei tuossa vaiheessa, 33-vuotiaa-
na, niinkään haitannut ajatus vaikeasta 
aivovammasta kuin tieto siitä, että olen 
loppuelämäni sidottu pyörätuoliin.

Tyypillinen oirekuva

Seppo kertoo, että muistihäiriöt tulivat 
heti ja ovat olleet siitä pitäen seuralai-
sena. Vuonna 2003 todettiin näkökent-
täpuutos.

– Tämä kävi ilmi, kun tarkoituk-
senani oli uusia ajokorttini. Ajokortin 
takaisin saaminen kaatui tuolloin 
tuohon. Vuodessa näkökyky parantui 
ja sain jälleen ajoluvan. Kävin har-
joittelemassa Helsingissä Neurossa 
simulaattorilla. Sisätiloihin oli tuotu 
oikea nelivetoinen Lada Samara, joten 
testitilanne – vaikkakin simuloitu – 
tuntui varsin aidolta. Siellä oli katuja, 
autoja meni ja tuli. Lopussa ajoin kaksi 

virtuaalista kolaria.
Seppo kuvailee, että simulaatto-

rin ohjaajan mukaan väsyminen oli 
loppuvaiheessa normaalia. Simulaatio 
sujui kuitenkin niin hyvin, että mies sai 
autokouluun mennä. Siis uudelleen, 
ajokorttihan hänellä oli ollut vuosia ja 
vuosia ennen vammautumista.

Myös erityisesti alkuvaiheessa ärsy-
tyskynnys oli kovin matala.

– Meillä oli tuolloin pieniä lapsia 
ja hermostuin ihan pikkuasioista. Ja 
kuten aivovammojen jälkitilassa usein, 
tarvitsin päiväunet. En ihan joka päivä, 
mutta useimmiten. Yleensä puolen 
tunnin lepo riitti.

Edelleenkään Seppo ei viihdy häli-
nässä ja puheensorinassa.

Pyörätuolitanssin taitaja 

Vuoden 2000 alussa Seppo alkoi 
harrastaa bocciaa. Se oli ensimmäinen 
vammautumisen jälkeinen harrastus. 
Bocciassa hän käy edelleen sään-
nöllisesti, ja nyt uusimpana on tullut 
pyörätuolitanssi. Siinä hän on käynyt 
kisaamassa ulkomaita myöten. 

– Aloitin lajin kolmisen 
vuotta sitten. Tällä hetkellä 
tanssiparinani on Heidi. Toissa 
vuonna kävin edellisen parini, 
Pirjon, kanssa kilpailemassa 
Hollannissa ja saavutimme 
kaksi nelossijaa. Pirjo ajaa 
sähkärillä, eli sähkökäyttöisellä 
pyörätuolilla, minä puolesta-
ni tällaisella käsikäyttöisellä. 
Lajeina tulokasluokassa meillä 
oli valssi, tango ja samba.

Haastatteluhetkellä Seppo 
oli juuri noussut pre champion 
-luokkaan. Astetta vaativampi 
luokka tuo viisi tanssia lisää, 
joten lajiin tulee kaikkiaan 
kahdeksan eri tanssia.

– Nykyisen parini Heidin 
kanssa voitimme Hollannissa 
pronssia ja kultaa. 

Arki nyt 

Seppo ja hänen vaimonsa 
erosivat vuonna 2011.

– Monelle aivovamman 
saaneelle tulee ero, mutta 
aivovammalla ei ollut meidän 
erossamme mitään tekemistä, 
me vain klassisesti kasvoimme 
erillemme. Panimme omakoti-
talomme myyntiin. Nyt asum-

me melkein naapureina ja välimme 
ovat asialliset – mikä on hyvä juttu, 
sillä meillä on neljä lasta: kaksi poikaa 
ja kaksostytöt.

Vuonna 2008 Seppo valmistui 
kokemuskouluttajaksi.

– Teen viitisen keikkaa vuodessa. 
Useimmiten luennoin ammattikor-
keakouluissa, mutta myös muissa 
oppilaitoksissa. Kerron oman tarinani, 
puhun aivovamman oireista, muistutan 
kypärän tärkeydestä ja joskus kerron 
myös henkilökohtaisesta avustajasta.

Sepolla käy henkilökohtainen avus-
taja neljänä tuntina päivässä. Avustaja 
siivoaa, laittaa ruokaa, leikkaa nurmi-
kon, tekee lumityöt ja kantaa sisään 
halot.

– Hän tekee siis kaiken sen, mihin 
en itse kykene ja näin mahdollistaa 
minulle mahdollisimman itsenäisen 
asumisen. Avustaja voi tarvittaessa 
vaikkapa lyödä seinään naulan taulua 
varten tai vaihtaa autooni renkaat 
keväisin ja syksyisin – tosin minun 
opastuksellani. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Seppo Mertala sanoo, että toimintaterapeutti kävi 
hänen kotonaan vuoteen 2005 saakka ja sitten jälleen 
avioeron jälkeen muutaman kerran. Nykyään muis-
tista pitää huolen jääkaapin oveen kiinnitetyt laput, 
ja kotona pärjäämisen apuna on henkilökohtainen 
avustaja. 

TEEMANA 
KuNTouTuMiNEN
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Neuropsykologi riitta Luukkainen-
Markkulan vastaanotolla käy tällä 
hetkellä parikymmentä aivovamman 
saanutta kuntoutujaa. 

– Heillä kaikilla eniten arkeen 
vaikuttaa vireyden säätelyhäiriö, eli he 
väsyvät ja kuormittuvat helposti. Ylivä-
symys puolestaan voi tuoda mukanaan 
uusia ongelmia, kuten ongelmia käyt-
täytymisen kontrollissa. Neuropsyko-
logisessa kuntoutuksessa pureudumme 
näiden ongelmien jäsentämiseen ja 
vähentämiseen.

Luukkainen-Markkula kuvailee, että 
usein ajatellaan varsin virheellisesti, 
että aivovamman oireisto on päivästä 
toiseen täsmälleen samanlainen ja 
ellei näin ole, ei ole koko vammaa-
kaan. Vireyden säätelyhäiriön kohdalla 
keskeinen häiriöpiirre on kuitenkin 
juuri toimintakyvyn vaihtelu vireyden 
vaihtelun mukaan. 

– Vireyden säätelyhäiriössä vireys-
tila vaihtelee tavanomaisesta poik-
keavalla tavalla saman päivän aikana. 
Esimerkiksi lääkärin vastaanotolle moni 
valmistautuu lepäämällä edellisen 
päivän, että olisi poliklinikalla virkeä 
ja skarppi, jotta muistaisi kertoa kaiken 
tarpeellisen. Lääkäri voi kuitenkin 
tulkita tämän lyhyen tapaamisen perus-
teella, että asiakas on aina aikaansaa-
pa, eikä ongelmia siis ole. 

Neuropsykologi tapaa asiakkaansa 
useasti pitkän ajanjakson aikana sään-
nöllisesti ja näkee aidosti vireystilan 

Neuropsykologinen kuntoutus tutuksi

Tarkkaavuuden ja 
vireystilan treenausta 
Neuropsykologisessa kuntoutuksessa etsitään kompensaatio-
keinoja ja opitaan uusia toimintamalleja esimerkiksi silloin, 
kun aivovamma on tuonut elämään uudenlaisia haasteita. 
Tavoitteena on oppia selviytymään muuttuneessa arjessa. 
Neuropsykologinen kuntoutus voi tuoda apua esimerkiksi 
silloin, jos haasteita on tarkkaavuuden säätelyssä, toiminnan-
ohjauksessa, muistissa tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Riitta Luukkainen-Markkula kuvailee, että ihmisen jaksamisen kivijalassa ovat uni, 
ruoka ja liikunta. 

TEEMANA 
KuNTouTuMiNEN
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vaihtelun. Neuropsykologia tarvitaan 
kirjoittamaan auki, että minkälaista 
aivovamman saaneen arki todellisuu-
dessa on.

– Minulla oli kuntoutuja, joka kävi 
vastaanotollani vuoden verran. Hänellä 
oli todella voimakas vireyden sääte-
lyhäiriö, eikä hänen vuorokauteensa 
mahtunut juurikaan virkeää aikaa. 
Kerran näin hänet virkeänä ja sain 
huomata, että minkälainen ihminen 
hän oikeasti on silloin, kun väsymys 
ei vaivaa. Kaikkina muina kertoina 
hän oli jähmeä, vetäytyvä, ei jaksanut 
keskittyä ja asiat piti nyhtää hänestä. 
Vireyden säätelyhäiriö vaikuttaa koko 
olemukseen; siihen, miten ihminen 
toimii ja miten hän kommunikoi. 

Keinoja yliväsymisen  
selättämiseen

Luukkainen-Markkula kuvailee, että 
kun ihminen väsyy liikaa, tulee hänes-
tä – yksinkertaisesti – yliväsynyt. Riip-
puu ihmisestä, että miten hän ylivä-
syneenä reagoi. Joillakin palaa pinna, 
joku alkaa räyhätä, toinen jumittuu, 
yksi vetäytyy.  

– Puhutaan toleranssi-ikkunasta. 
Kun ihminen on virkeä, on hän jousta-
vassa tilassa, mutta yliväsyneenä hän 
käyttäytyy kuin uhattuna ja käyttäyty-
misen tietoinen kontrolli heikkenee. 
Usein kontrolloimattomassa tilassa 
oleva voi käyttäytyä tavalla tai toisella 
huonosti, ja tätä sitten hävetään jäl-
kikäteen. Lisäksi yliväsymyksestä toipu-
miseen saattaa mennä useita päiviä. 

Yliväsymiseltä välttymisen opettelu 
on keskeistä kuntoutumista aivovam-
man saaneelle.

– Aivovamman saaneelle on 
erittäin tärkeää oppia huomaamaan, 
että milloin voimat alkavat ehtyä ja 
yliväsyminen uhkaa. Kun väsymyksen 
ensimmäiset merkit oppii huomaa-
maan ja oppii lepäämään, ollaan voi-
ton puolella. Tämä sujuvoittaa suuresti 
arkea ja lisää elämänlaatua.

Luukkainen-Markkula kertoo, että 
jokainen voi oppia huomaamaan jo 
ensimmäiset hälytyssignaalit. Ensimer-
kit voivat olla fyysisiä tuntemuksia tai 
muutoksia tavassa kommunikoida ja 
käyttäytyä. Kun opitaan, milloin ylilyön-
nit uhkaavat, opitaan niitä myös välttä-
mään. Kehotietoisuuden herkistäminen 
voi olla eräs keino sen huomaamiseen, 
milloin on tarpeen levätä. Myös lepo on 
eri ihmisille erilaista. Se voi olla noko-

set, omaan rauhaan vetäytymistä, koira-
lenkki tai vaikkapa kävely metsässä. 

– Aloitan kuntoutujieni kanssa väsy-
misen ensimmäisten merkkien tunnista-
misesta ja itselleen sopivan lepokeinon 
löytämisestä. Kun nämä on hahmotettu 
ja opittu keinoja, päästään kulkemaan 
sopeutumisen ja toipumisen tietä. 

 Toipumisen tiellä 

– Peruspilarit vireyden ja tarkkaavuu-
den ja siis muistin toiminnalle ovat 
liikunta, ravinto ja riittävä lepo. Jos 
liikuntaan, ravintoon ja uneen liittyvät 
asiat ovat kunnossa, ovat perusedel-
lytykset vireydelle kunnossa.  Kunnon 
unen aikana aivot lepäävät ja lataavat 
ihmistä virkeään arkeen. Liikunta 
tuo mielihyvää ja vaikuttaa vireysti-
lan ylläpitämiseen. Jos tämä perusta 
on kunnossa, eli ihminen on syönyt 
hyvin, liikkunut tarpeeksi ja nukkunut 
riittävästi, on hänen vireystilansa opti-
maalinen. Ja jos vireystila on optimaa-
linen, on ihminen tarkkaavainen. Ja 
jos tarkkaavaisuus on kunnossa, toimii 

myös muisti paremmin. Terve ihminen 
pysyy näillä eväillä toimintakykyisenä 
koko päivän. Vireyden säätelyhäiriös-
sä energia ja välittäjäaineet kuluvat 
loppuun tavanomaista nopeammin ja 
”akku” hyytyy nopeasti.  

Toipumisen tielle lähdettäessä 
kuntoutuja alkaa pitää vireystilakalen-
teria. Hän koodaa värein, milloin ja 
miten usein hän on vireä ja väsynyt. 
Vireys koodataan vihreällä, väsy punai-
sella. Seuraavaksi lasketaan prosentit 
ja katsotaan, milloin ja miten usein 
kuntoutuja on väsynyt ja milloin ja 
miten usein virkeä. Tarkastellaan, että 
mihin vuorokaudenaikoihin virkeät 
hetket ajoittuvat ja milloin uupumus on 
voimakkainta. Tämän jälkeen etsitään 
keinoja väsymyksen ensi merkkien 
tunnistamiseksi ja selättämiseksi.

– Usea, jopa kaksi kolmasosaa 
aivovamman saaneista, kuormittuu 
kognitiivisista haasteista ja kommuni-
koinnista, mutta ei fyysisistä aktivitee-
teista. Ne, joilla vamma on alempana 
tai mukana on retkahdusvamma, voivat 
näiden lisäksi kuormittua myös pie-

Riitta Luukkainen-Mark-
kula kuvailee, että hän 
suosii erilaisia hengitys-
harjoituksia. Vireystilan 
säätelyssä esimerkiksi 
sympaattisen ja paras-
ympaattisen hermoston 
tasaus on tärkeää. – 
Laulajat, puhallinsoitta-
jat ja itämaisten lajien 
harrastajat oppivat 
hengitysharjoitukset 
helposti. 

TEEMANA  
KuNTouTuMiNEN
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selta. Oleellista on, että harjoituksen 
aikana keskitytään vain yhteen asiaan. 
Aivot pitää saada pois ylikierroksilta, 
sillä jo pelkästään ajatusten siksakkaus 
vie valtavasti energiaa. 

Neuropsykologisessa kuntoutukses-
sa opitaan vireystilan säätelyn ja kom-
pensaatiokeinojen lisäksi rakentamaan 
päivät sellaisiksi, että elämä tuntuu 
mielekkäältä ja sujuvalta.

– Jokainen voi miettiä, että jos si-
nulla olisi 20 – 30 prosenttia aiemmas-
ta toimintakyvystäsi jäljellä, mitä tekisit 
jäljellä olevilla voimilla – mitä näihin 
muutamiin toimintakykyisiin tunteihin 
sisällyttäisit. Neuropsykologisessa kun-
toutuksessa asiat opitaan panemaan 
tärkeysjärjestykseen, opitaan suunnitte-
lemaan ja miettimään, että mikä on se 
yksi asia, jonka pystyn tänään teke-
mään – ja niinpä keskitytään tekemään 
se kunnolla! On aivan uskomatonta, 
miten joustavia ja sitkeitä aivovamman 
saaneet ihmiset ovat. 

oikea-aikainen apu tärkeää

Luukkainen-Markkulan yksityisvastaan-
oton tämänhetkisistä asiakkaista lähes 
kaikki käyvät kuntoutumassa vakuutus-
yhtiön maksusitoumuksella.

– He ovat jo voiton puolella, sillä 
he saavat heille kuuluvan tuen ja avun. 
Käyn myös kuntoutuskeskus Neuro-
nissa antamassa neuropsykologista 
kuntoutusta. Siellä kohtaan myös heitä, 
joilla asiat eivät ole menneet niin hy-
vin. Esimerkiksi viime keväänä tapasin 
asiakkaan, joka oli poliklinikallani 
asiakkaana jo 12 vuotta sitten ja joka 
edelleen roikkuu löysässä hirressä il-
man eläkettä ja kaikkea sitä apua, jota 
hän kipeästi tarvitsisi – ja olisi tarvin-

nestäkin fyysisestä rasituksesta. Heille 
onkin haastavavampaa löytää sopivia 
keinoja väsymyksen välttämiseksi ja 
vireystilan optimisoinniksi. Fysioterapi-
an rooli korostuu. 

oppia meditaatiosta 

Luukkainen-Markkula on perehtynyt 
laajasti meditaation neuropsykologiaan 
ja kirjoittanut siitä tieteellisen artikke-
lin. Hän oivalsi meditaatiokoulutuk-
sessa, että meditaatioharjoituksessa 
keskiössä ovat juuri tarkkaavuuden 
kolme keskeistä elementtiä eli tarkkaa-
vuuden kohdentaminen, ylläpitäminen 
ja häiriöiden esto. 

– En puhu neuropsykologiassa 
kuitenkaan meditaatiosta, vaan nimen-
omaan tarkkaavaisuusharjoituksista. 
Tarkkaavuutta harjoittamalla voi rau-
hoittaa huomion sukkulointia kohtees-
ta toiseen ja samalla oppia jättämään 
häiriötekijöitä huomiotta.  Harjoitusta 
voi käyttää myös kuormituksesta palau-
tumiseen ja nukahtamiseen.

– Tarkkaavaisuusharjoitus on 
muuttanut tapani toimia. Pystyn itse 
keskittymään paremmin ja tukemaan 
kuntoutujan tarkkaavuutta paremmin. 
Kuntoutuja oppii kokeilemalla, että 
miten hän voi elpyä tilanteessa kuin 
tilanteessa. Harjoitukset räätälöidään 
kuntoutujille yksilöllisesti. 

Luukkainen-Markkula kuvailee, että 
neuropsykologiassa löydetyt kompen-
saatiokeinot voivat olla varsin yksin-
kertaisia, kuten vaikka korvatulppien 
käyttäminen hälyisessä ympäristössä tai 
yksinäisyyteen vetäytyminen silloin, jos 
meteli tai seurassa oleminen uuvuttaa. 

– Jokaiselle etsitään juuri se hänelle 
sopiva tapa suojautua ylikuormittumi-

nut jo kaikki nämä vuodet. 
Hän toteaa, että aivovamma on jo 

itsessään niin iso elämänmuutos, ettei 
sen saaneen pitäisi joutua taistelemaan 
kuntoutuksestaan ja toimeentulostaan. 
Nämä, ja muu epävarmuus tulevasta, 
hidastavat toipumista.

– Aivovamman oireisto on raadol-
linen. Se on usein lisäksi taloudellinen 
katastrofi ja muutoinkin koko perhettä 
koskettava vaikea elämänmuutos. Olen 
joskus päivitellyt, että voi hyvänen 
aika, miten valtavasti vamma tuo 
mukanaan erilaista paperinpyöritystä! 
Olen pohtinut, että miten käy heille, 
jotka eivät osaa tai jaksa käydä kaikkea 
sitä vammautumisen mukanaan tuo-
maa paperisotaa! Sellainen ihminen 
jää valitettavan heikoille. 

Alan tulevaisuus?

Luukkainen-Markkula toivoo, että 
tulevaisuudessa vireyden muutosta 
voitaisiin dokumentoida ja mitata 
pitkäjaksoisemmin ja verrata, että 
miten muutokset vireystilassa eroavat 
aivovamman saaneen ja vammattoman 
ihmisen välillä. 

– Sitten voisimme tutkia ja löytää, 
että mistä kohtaa vireydensäätelyjärjes-
telmää itse kullakin häiriö on. Ja kun 
häiriökohta löydettäisiin, voitaisiin sitä 
mahdollisesti tulevaisuudessa stimuloi-
da erilaisilla kehitteillä olevilla menetel-
millä. Toivoa uusista menetelmistä on. 

– Jollakin häiriö voi olla aktivaatio-
radan alkupäässä, joillakin talamuksen 
tasolla tai kortikaalisesti. Unelmani on, 
että vireydensäätelyjärjestelmän häiri-
öitä voitaisiin jatkossa korjata ”täsmäs-
timuloinnilla”. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Aivoituksen numerossa 4/17 oli teemana 
omaiset ja läheiset. Kaikki jutut saivat jäl-
leen ääniä, mutta tällä kerralla selkeä ykkö-
nen erottui muista. Mielenkiintoisimmaksi 
jutuksi valittiin Mirja Koivulan haastattelu. 
Kakkossijan jakoivat Tommi Kovasen ja 
Jenny rostain haastattelu sekä Tatti ja Timo 
Kuosmasesta kertova juttu. Pronssia nappasi 
varainhankinnasta kertonut artikkeli. 

Yhdistysosiossa suosituimmaksi nousi Ai-
vovammaliiton 25-vuotisjuhlien kuvakooste. 
Vakiopalstoista suosituin oli pääkirjoitus ja 
kakkoseksi nousi Lukutoukka.

Teema tuli vastanneiden mielestä sopi-
vasti esille, ja lehti sai muutenkin kiitosta. 
”Hienosti saimme omaisemme kuuluville”, 
”Ihana tuo Mirjasta kertova juttu” ja ”Kiitos 
mahtavasta lehdestä, sitä odottaa kuin kuuta 
nousevaa. Säästän vanhat lehdet ja palaan 
niihin useamman kerran”, todettiin vapaa-
muotoisissa palautteissa. 

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvotun palkkion voitti Kati rantala. 
Tulethan jälleen kertomaan mielipiteesi Luki-
jaraadin kautta nettisivuillamme osoitteessa 
aivovammaliitto.fi  tiedotus  lukijaraati. 

Lukijaraadin sananen aivoitusASIAA AIVOVAMMASTA  

4/2017

www.aivovammal i i t to. f i     l    www.aivovaur io. f i     l    www.elamajatkuu.f i

25 vuotta
Teemana omaiset ja läheiset

Voit vastata nimettömänä, mut-
ta yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvotaan pieni palkkio. 

Teksti: Pia Warvas 
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Työntekijät viihtyvät kuntoutuskeskus 
Neuronissa useimmiten vuosikausia, 
ja sen huomaakin työntekijöiden 
leppoisista ja välittömistä väleistä. 
Ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri 
Kauko Pitkänen, kuntoutuspäällikkö 
Tiina Pitkänen, projektipäällikkö Leena 
Korhonen, fysioterapeutti Virpi Mu-
honen, toimintaterapeutti Arja remes, 
psykologi Kristiina Heiskanen ja sosio-
nomi Minna Peltonen kertovat, miten 
Neuronissa kuntoutetaan aivovamman 
saaneita ihmisiä.

– Pääasiallisia toimintojamme ovat 
pian tapaturman jälkeen tapahtuva 
akuuttivaiheen kuntoutus, joka toteu-
tetaan heti sairaalahoidon jälkeen. 
Potilaita voi tulla meille neurologian ja 
neurokirurgian osastoilta eri sairaan-
hoitopiireistä.  Lähialueella Kuopion 
yliopistollisen sairaalan Neurokeskus 

koordinoi ja sairaanhoitopiiri maksaa 
täällä toteutettavan akuuttivaiheen 
kuntoutuksen. Pisimmillään kuntou-
tusjakso voi kestää kahdeksan viikkoa 
tai enemmän. Tavoitteena on, että sen 
jälkeen potilas voisi kotiutua, kertoo 
ylilääkäri Kauko Pitkänen.

Akuuttivaiheen kuntoutuksen lisäksi 
Neuronissa toteutetaan vakuutusyhti-
öiden kustantamaa kuntoutusta, Kelan 
vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja 
harkinnanvaraista kuntoutusta, joihin 
kaikkiin tullaan siinä vaiheessa, kun 
aivovamman kanssa on jo eletty pi-
demmän aikaa. 

– Erityisesti kolarissa olleita ai-
vovamman saaneita tulee meille eri 
puolilta Suomea kuntoutumaan. Kaik-
kiaan aivovamman saaneiden osuus 
asiakasmäärästämme on kymmenkunta 
prosenttia, selvittää kuntoutuspäällikkö 

Tiina Pitkänen ja jatkaa, että juuri tällä 
hetkellä Neuronissa ei ole aivovam-
mojen Kelan kuntoutuskursseja, mutta 
uusi kilpailutuskierros on ajankohtai-
nen tänä keväänä. 

Tiina Pitkänen toteaa, että Neu-
ronin vahvuus tosiaankin on toisensa 
hyvin tuntevassa ja sen vuoksi saumat-
tomasti moniammatillisessa työryhmäs-
sä toimivassa henkilökunnassa. Tämä 
tuo ammattitaitoa tunnistaa kunkin 
kuntoutujan oirekuvan yksilöllisesti, 
jolloin kuntoutustoimenpiteet voidaan 
räätälöidä jokaisen kuntoutujan omista 
lähtökohdista.

– Pystymme luomaan niitä tavoit-
teita, joilla on merkitystä kuntoutujan 
elämässä. Voimme joustavasti etsiä 
niitä keinoja, joilla saadaan arki suju-
vaksi ja voidaan pureutua juuri siihen 
ongelmakenttään, jonka kuntoutuja 

Kuntoutusta
asiakkaan ehdoilla

Kun kysymykseeni ”miten teille pääsee 
kuntoutukseen” vastataan pilke silmäkulmassa, 
että ”autolla”, tiedän olevani Savon sydämessä 
tunnettujen ”viäräleukojen” mailla. 
Olen saapunut tutustumaan Kuopiossa 
sijaitsevaan kuntoutuskeskus Neuroniin. 

Neuronissa aloitettiin epilepsiapo-
tilaiden hoito vuonna 1900 - silloin 
Vaajasalon sairaalana. Nykyinen päära-
kennus on valmistunut vuonna 1991. 
Kelan kuntoutus käynnistyi vuotta 
myöhemmin, mutta akuuttivaiheen 
kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta 
Neuronissa järjestettiin jo 70-luvun 
lopulla. 
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meille kertoo. 
– Vahvuutemme on, että moniam-

matillisessa tiimissä etsimme yhdessä 
kuntoutujan kanssa ratkaisuja arjen 
hallinnan vaikeuksiin, kertoo psykologi 
Kristiina Heiskanen.

Apua arkeen

– Kuntoutujat ovat usein alussa 
hämillään, että miksi arki ei suju. 
Väsyvyys ja aloitekyvyttömyys ovat 
isoja ongelmia. Moni luulee olevansa 
laiska – ja valitettavasti toisinaan lähi-
piiri vahvistaa tätä väärää mielikuvaa. 
Kuntoutuksessa aivovamman saaneelle 
herää ymmärrys siitä, että oireet ovat 
aivovamman mukaan tuomia aitoja 
oireita, eikä ihminen olekaan yhtäkkiä 
muuttunut aikaansaavasta laiskaksi, 
selvittää fysioterapeutti Virpi Muhonen.

– Moni kuntoutuja onkin tyyty-
väinen siihen, että paitsi hän itse saa 
tietoa, saa hän myös informaatiota ko-
tiin ja muulle lähipiirille vietäväksi ja 
kerrottavaksi, sanoo toimintaterapeutti 
Arja Remes. 

Virpi Muhonen toteaa, että aivo-
vamman saanut on usein melkoinen 
sinnittelijä ja suorittaja, joka yrittää 
oirekuvastaan huolimatta mennä läpi 
harmaan kiven. Kuntoutumisen ta-
voitteena on paitsi oirekuvan ymmär-
täminen ja uuteen arkeen työkalujen 
löytäminen, myös oppiminen olemaan 
armollinen itseään kohtaan.

– Useimmitenhan aivovamma ei 
näy mitenkään päälle päin, joten vam-
man näkymättömyys on haaste. Se on 
sitä vammautuneelle itselleen, mutta 
erityisesti myös läheisille ja tuttavil-
le. He eivät aina ymmärrä vamman 
tuomia muutoksia, kun vammautunut 
ihminen näyttää ja kuulostaa aivan 
samalta kuin ennen onnettomuuttakin. 

Läheiset pyritäänkin osallistamaan 
kuntoutusprosessiin. Kela-kuntoutuk-
sessa läheinen voi olla mukana sekä 
jakson alku- että loppuvaiheessa, ja 
akuuttikuntoutukseen tulevien läheisiä 
pyydetään mukaan heti alkupalaveriin 
sekä erityisesti annetaan neuvoja siinä 
vaiheessa, kun kotiuttamista aletaan 
suunnitella.

Kuntoutujan ehdoilla 

Moniammatilliseen tiimiin kuuluu 
fysio-, toiminta-, puhe- ravitsemus- sek-
suaali- ja uroterapeutit, psykologi, neu-
ropsykologi, sosionomi, sairaanhoitaja 
ja lääkäri. Kaikki eivät luonnollisesti 
tarvitse kaikkia, vaan paitsi kuntou-
tuksen ohjelma, myös siinä mukana 
oleva työryhmä räätälöidään asiakkaan 
tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

– Meillä työntekijöillä on yhteispa-
lavereita, mutta koska olemme pieni 
yksikkö ja tunnemme toisemme hyvin, 
voimme jutella kuntoutujien tarpeista 
ihan extemporekin kokousten ulkopuo-
lella, jos ja kun jotakin tärkeää keskus-

teltavaa tulee, kertoo Virpi Muhonen. 
– Keskustelemme siitä, mikä 

kuntoutujan arjessa ja haasteissa on 
milloinkin keskeistä. Haasteet voivat 
näyttäytyä hyvinkin erinäköisinä eri 
terapioissa, joten keskustelu on varsin 
tärkeää mahdollisimman hyvän lop-
putuloksen kannalta. Joku esimerkiksi 
väsyy kognitiivisissa ponnisteluissa, 
mutta ei fyysisissä. Tällaiselle henki-
lölle sopivaa ”lepoa” ja palautumista 
voikin olla liikunta, kun taas he, joita 
fyysiset aktiviteetit väsyttävät, tarvitse-
vat omanlaisensa lepohetken, joka voi 
olla esimerkiksi päiväunet, selvittää 
Kristiina Heiskanen.

– Se, mikä Neuronissa erityisesti 
viehättää, on täällä oleva kuule-
misen ja kuuntelemisen taito. Me 
emme mene ammatti edellä, vaan 
kuntoutujan ehdoilla. Kuuntelemme 
kuntoutujaa ja toisia työntekijöitä. 
Meidän kaikkien tavoitteena on saada 
kuntoutujalle mahdollisimman hyvä 
arki muuttuneessa elämäntilanteessa, 
painottaa Minna Peltonen. 

– Kurssilaisten lisäksi meillä on 
samaan aikaan 35 kuntoutujaa yksilöl-
lisillä neurologisilla kuntoutusjaksoilla.  
Pyrimme järjestämään yhtä aikaa yk-
silöllisen kuntoutusjakson muutamalle 
aivovammakuntoutujalle, jotta he 
saavat myös vertaistukea, kertoo Tiina 
Pitkänen. 

Kuntoutussuunnitelman  
mukaan 

Kelan kuntoutukseen halajava tarvitsee 
julkisessa terveydenhuollossa laaditun 
kuntoutussuunnitelman tai terveys-
keskuksessa tai poliklinikalla laaditun 
b-lausunnon. Nämä liitetään Kelan 
hakemuslomakkeen liitteeksi. Jos vam-
mautuminen on tapahtunut lakisäätei-
sen vakuutuksen alaisissa tapaturmissa, 
eli liikenneonnettomuudessa tai työta-
paturmassa, on myös tällöin paras tapa 
hakea kuntoutusta terveydenhuollossa 
laaditulla kuntoutussuunnitelmalla. 
Akuuttivaiheen kuntoutukseen tullaan 
suoraan neurologian tai neurokirurgian 
osastoilta. 

Kauko Pitkänen, Leena Korhonen, 
Virpi Muhonen, Arja Remes, Kristiina 
Heiskanen ja takana seisova Tiina 
Pitkänen ovat osa Neuronin moniam-
matillisesta tiimistä.
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tabletti tai pöytäkone – sekä nettiyhteys 
pitää etäkuntoutukseen osallistuvalla 
olla omasta takaa. 

– Etäkuntoutuksen on käynyt läpi 
jo 14 henkilöä, jotka kaikki ovat olleet 
siihen tyytyväisiä. Ei kannata pelätä 
tai olla huolissaan siitä, että kuntou-
tus tapahtuu tietokoneen välityksellä 
- teknologiahan on vain väline, joka 
mahdollistaa kuntoutuksen viemisen 
kotioloihin.  

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Kuntoutusjaksoilla kuntoutuja voi 
tarvittaessa säätää ohjelman määrää 
jaksamisensa mukaan ja valita tarjon-
nasta itselleen keskeisimmät terapiat ja 
ryhmät. Toisaalta on tarkoitus simuloi-
da työpäiviä, jotta nähdään päivittäi-
nen vireystila, mutta toisaalta kuntou-
tujaa ei ole tarkoitus uuvuttaakaan. 

– On kuitenkin hyvä, että päivä-
ohjelmassa on tarpeeksi aktiviteetteja, 
sillä sen myötä kuntoutujalle herää 
ymmärrys siitä, että onko hänen realis-
tista haaveilla vielä työhön palaamises-
ta, Virpi Muhonen toteaa.

Koska Neuron sijaitsee maaseudul-
la rauhallisella ja kauniilla paikalla, 
hyödynnetään kuntoutuksessa myös 
luontoa. 

– Täällähän on järvikin ihan rannas-
sa, nauraa Virpi Muhonen. 

Hiljaisuus ja rauha ovatkin monelle 
tärkeitä elementtejä kuntoutumisen 
tiellä. Laiturilla voi istua ja tehdä ren-
toutus- ja kehontuntemusharjoituksia, 
voi – jaksamisensa mukaan – lenkkeillä 
pururadalla, istua laavulla, pyöräillä tai 
lumikenkäillä. Onpa toimintaterapiaa 
toteutettu kaivamalla matoja mullasta 
ja liottamalla onkea laiturinnokasta. 

Kuopion keskustassa toimivassa 
Neuronin kuntoutuspoliklinikka Kupo-
lissa järjestetään myös fysio-, toiminta- 
ja puheterapiaa avoterapiana. Toi-
minta- ja fysioterapeutit tekevät myös 
kotikäyntejä, jolloin asiakasta voidaan 
auttaa aidosti arjessa.

– Erityisesti toimintaterapian to-
teuttaminen asiakkaan kotioloissa on 
erityisen merkityksellistä, huomauttaa 
Arja Remes. 

uutuutena etäkuntoutus 

– Neuronissa on kehitetty etä-
kuntoutusta vuodesta 2014 alkaen. 
Parhaillaan käynnissä oleva AIMO-
etäkuntoutushanke on suunnattu 
aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, 
mutta tulevaisuudessa etäkuntoutusta 
järjestetään myös aivovamman saaneil-
le tai diagnoosirajat ylittäen. 

– AIMO-hankkeen etäkuntoutuk-
sessa yhdistyy ryhmämuotoinen ja 
yksilöllinen kuntoutus. Kuntoutusjak-
so käynnistyy niin, että pieni, viiden 
hengen, kuntoutujajoukko tulee ensiksi 
tänne kolmeksi päiväksi. Kolmen 
päivän aikana tutustumme toisiimme ja 
kuntoutujat voivat ryhmäytyä ja saada 
vertaistukea. Sen jälkeen on vuorossa 
kahdeksan viikon etäohjelma. Kuntou-

tusjakso paketoidaan taas parin päivän 
jaksolla täällä Neuronissa, kertoo 
projektipäällikkö Leena Korhonen. 

Etäkuntoutuksessa ammattilaisten 
vastaanotto tapahtuu tietokoneen ja 
nettikameran välityksellä.  Kuntou-
tujilla on etäjakson aikana keskuste-
luja sekä muuta kuntoutusta tukevaa 
toimintaa verkossa. Starttijaksolla käy-
dään läpi etäkuntoutuksessa käytettävä 
tietokoneohjelma. Tarvittaessa Neuro-
nista saa lainaksi kuulokemikrofonin 
ja nettikameran. Tietokone – läppäri, 

Tiina Pitkänen kertoo, 
että toimintaterapiassa 

harjoitellaan muun  
muassa ruoan  

valmistusta.

Neuronissa on muun mu-
assa kuntosali, uima-allas 
sekä paljon teknologisia 
harjoitusvälineitä. Tässä 
kuntoutuja harjoittelee 
kävelyä GEO-kävely- 
simulaattorissa.
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Olen tullut kokeilemaan Kari Ne-
nosen ohjaamaa kundalinijoogaa. 
Nenonen on aivovammautunut ja sen 
jälkeen kuntouttanut itsensä joogalla ja 
kouluttautunut muun muassa kunda-
linijoogan opettajaksi (lue Nenosen 
tarina seuraavasta Aivoituksesta). Pian 
paikalle tulee myös kolme muuta 
henkilöä, sellaisia, joiden aikatauluun 
torstai-aamupäivä sopii. Torstain ryhmä 
on kaikille avoin ryhmä. Perjantai-
aamupäivällä on aivovammautuneiden 
ryhmä, johon osallistuu 1-4 vammau-
tunutta, mukana voi olla myös avusta-
ja. Sekä torstain että perjantain ryhmät 
ovat samaan aikaan kello 10-11.30.

Kundalinijoogatunnin mitta on puo-
litoista tuntia ja se rakentuu viidestä tai 
kuudesta osasta: alkumantra, lämmit-
tely, kriya (asento- ja liikeharjoituksia), 
loppurentoutus, mahdollisesti vielä 
meditaatio ja lopuksi loppulaulu. 
Ennen ja jälkeen tunnin voi juoda vettä 
ja/tai teetä ja jutustella. Onpa Kari lait-
tanut pientä naposteltavaakin tarjolle. 

Luontevasti siirrymme jutustelusta 
lattialle kukin omalle taljallemme. Kari 
istuu keskelle huonetta, osallistujat 
ovat puolikaaressa hänen etupuolel-
laan. Aloitamme rauhallisesti hengitte-
lemällä sekä mantralla, joka on ääneen 
tai hiljaa mielessä toistettava tavu, sana 

tai lause. Mantran tarkoitus on hiljen-
tää mieli ja ohjata se keskittymään 
harjoitukseen ja itseen. Mantroja voi 
myös laulaa.

Kari aloittaa tunnin lyhyellä alus-
tuksella, jossa kertoo millaisen har-
joituksen tänään teemme. Hän kertoo 
valinneensa harjoituksen eli kriyan 
avoimelle sydämelle. Suuntaudun mie-
lenkiinnolla tulevaan harjoitukseen.

Tunnelman ja kunnon mukaan 

Alusta asti huomaan kuinka homma te-
hoaa. Mikäli joogaaja vain tahtoo, niin 
useita liikkeitä voi tehdä todella tehok-
kaasti ja rankasti. Hiki virtaa helposti 
oli kunto mikä hyvänsä. Ajatuksena ei 
kuitenkaan ole hikijumppa tai lihas-
kunto, vaan jokainen voi tehdä oman 
tunnelmansa ja kuntonsa mukaan. 
Harjoituksissa voi keskittyä esimerkiksi 
hengitykseen, liikerataan, voimaan, 
energiaan tai johonkin tiettyyn ruu-
miinosaan. Joidenkin harjoitusten tai 
liikkeiden aikana sanotaan ääneen tai 
hiljaa mielessä jotain mantraa, johon 
voi myös huomionsa keskittää. Välillä 
voi levätä, jos siltä tuntuu, ja harjoituk-
sen tasoa ja rytmiä voi säädellä oman 
tunnelman ja hengityksen rytmityksen 
mukaan. Joku tekee tosi hitaasti ja 

rauhallisesti, toinen taas voimalla ja 
sykkeellä. Jokaisen liikkeen kohdalla 
voi itse valita rytminsä ja vaihtaa ryt-
miä myös kesken harjoituksen.

Teen melkoisella intensiteetillä, vaik-
kakin välillä hitaasti ja rauhallisestikin. 
Huomaan kuinka tulihengitys tekee har-
joituksesta rankemman. Seuraan Karin 
esimerkkiä parhaani mukaan ja hengitän 
niin voimakkaasti kuin kykenen: pallea 
vetäytyy nopeasti ja voimalla sykähtäen 
aina uudelleen ja uudelleen. Tulihen-
gityksessä tuhahdetaan voimakkaasti ja 
nopeasti nenän kautta ulos napaa kohti 
selkärankaa nopeasti samalla nykäisten. 
Sisäänhengitys tapahtuu itsestään ulos-
hengitysten välissä. 

Toisia osallistujia en juurikaan näe, 
koska silmiä pidetään kiinni lähes koko 
harjoituksen ajan. Välillä kuitenkin 
kuulen kuinka joku levähtää. Kari oh-
jaa tuntiamme eikä luonnollisestikaan 
voi esimerkiksi hengittää tulihegitystä 
koko ajan. Kun hänen voimallinen 
hengityksensä välillä alkaa ohjeiden 
välissä uudestaan, saan uutta pontta jo 
hieman lopahtaneeseen hengitykseeni. 

Yhdessä harjoituksessa olemme 
punnerrusasennossa, jalat ja alavar-
talo varpaiden ja päkiöiden varassa 
ja ylävartalo kämmenten varassa. 
Hengitämme siinä. Välillä kuuluu 

Kundalinijoogaa
Karin kanssa

Astun sisään Kari Nenosen kotiin Espoon Tapiolassa joulukuussa. Kari ottaa minut 
iloisesti tervehtien vastaan ja ripustaa ulkovaatteeni naulakkoon, kun juttelemme 
niitä näitä. Asunto on selkeä, pelkistetty, avara, valoisa, pääosin valkoinen. Keittiö ja 
olohuone ovat yhtä tilaa, lukuun ottamatta keskellä olevaa takkaa. Huoneessa soi 
rauhallinen musiikki. Lattialle on valmiiksi aseteltu neljä lampaantaljaa ja vilttejä. 
Nurkassa olevan pallonmuotoisen pullon suusta nousee ohut höyryvana. Tulee 
rauhallinen olo, mutta samalla myös jollain tapaa virkeä. Valoisuus ja valkoisuus 
saavat avaamaan silmiä enemmän ja energiataso tuntuu nousevan. 

TEEMANA 
KuNTouTuMiNEN



16   Aivoitus 1/18 Aivoitus 1/18   17   

Karin kannustuksia: ”Hienosti menee, 
hyvin teette, vielä vähän aikaa.” Alkaa 
tuntua jo melko raskaalta. Ajattelen 
kuitenkin jatkaa vielä niin pitkään kuin 
jaksan. Mielessä kaikuvat Karin sanat: 
”Vielä vähän aikaa.” Kyllähän minä 
sen jaksan. Hetken päästä Kari sanoo: 
”Vain minuutti jäljellä”. Huh! Luulin 
jo edellisellä kannustuksella, että jos 
jaksan vielä kymmenen sekuntia, niin 
eiköhän harjoitus ole valmis. Olen 
varma, että homma katkeaa hetkellä 
millä hyvänsä, kädet sortuvat ja polvet 
notkahtavat maahan. Päätän kuitenkin 
jatkaa jokaisen sekunnin, jonka jaksan. 
Aika lyhenee lyhenemistään ja jossain 
kohtaa alan uskoa, että ehkä jaksan-
kin tässä asennossa loppuun saakka. 
Tiukkaa tekee, mutta selviän! Tunnen 
voittaneeni itseni, vaikka kyse onkin 
yhdestä pienestä harjoituksesta yhdellä 
joogatunnilla. Koin silti ylittäneeni 
omat voimavarani ja itseni. Välillä tun-
tui, etten millään jaksa, mutta päätin 
ottaa jokaisen hetken, jonka jaksoin, 
sekunti kerrallaan. Siitä jää hyvä fiilis 
pitkäksi aikaa.

Aivovamman  
saaneille kuntoutusta 

Seuraavan kerran tulen tunnille tammi-
kuussa joulutauon jälkeen. Tällä kertaa 
osallistun aivovammautuneiden per-
jantain tunnille. Kari tekee lopputyötä 
kundalinijoogasta aivovammakuntou-
tuksessa henkisen kasvun opettajan 
tutkintoa varten. Sertifioiduksi kundali-
nijoogan opettajaksi (KRI) hän valmis-
tui syksyllä 2016.

Neljästä osallistujasta kolme on 
joutunut perumaan tulonsa. Kävelen 
bussipysäkiltä kohti Karin kotia. Pihalla 
näen taksin ja taksissa tutut kasvot. 
Päätän jäädä odottelemaan tunnis-
tamaani ullaa, koska arvelen meillä 
olevan saman osoitteen. Vastaanotto 
on lämmin. Tänne on helppo tulla. 
Tunnelma on tervetullut alusta lähtien. 
Hieman myöhemmin paikalle saapuu 
aivovammakuntoutuksessa pitkään 
työskennellyt neuropsykologi Jaana 
Sarajuuri, joka on asiakkailtaan kuullut 
hyvää palautetta Nenosen tunneista. 
Sarajuurelle on entuudestaan tuttua 
Astangajooga, joten ihan kylmiltään 
ei tähänkään tarvitse lähteä. Tunnit 
sopivat kyllä hyvin kokemattomillekin, 
kukin kun tekee omien kykyjensä ja 
kulloisenkin tilanteensa ehdoilla. 

Myös tällä tunnilla pääsee teke-

mään tosissaan töitä, jos niin haluaa. 
Iskiessäni vuorotellen molemmilla 
nyrkeillä ilmaan tulihengityksen tah-
dissa, mieleen juolahtaa, että tämähän 
on hyvin voimakkaasti rentouttavaa. 
Tästä voisi hyötyä juuri ihmiset, joilla 
on halvausoireita ja/tai spastisuutta. 
Rentoutuminen menee todella syvälle, 
kun voimalliseen liikkeeseen yhdistää 
voimakkaan hengityksen. Keskitän kat-
seeni yhteen pisteeseen (tämä taisi olla 
ainoa liike, jossa silmät ovat kokonaan 
auki). Heitän käteni vuorotellen eteen 
voimalla ja rennosti samalla ikään kuin 
vapauttaen voimallisesti ilman nenän 
kautta ulos. Rennosti tuntuu lähtevän. 
Tämänkertainen harjoitus on kriya pra-
nalle ja apanalle (prana-apana), jossa 
aktivoidaan sekä tulista (prana) että 
puhdistavaa (apana) energiaa.

Liikkeiden jälkeen otetaan taljan 
päällä savasana: kuolleen miehen 
asento, eli maataan selällään rennosti. 
Tässä on sitten toisenlaista rentoutu-
mista. Tätä syvään rentoutumiseen 
tähtäävää makoilua säestää rauhallinen 
musiikki, jossa lauletaan mantroja. Kun 
musiikki vaimenee, kuulen kuinka joku 
osallistujista on nukahtanut. Tästä Kari 
ohjaa meidät taas istuma-asentoon, 
jossa vielä viimeistelemme harjoituk-
sen loppulaululla, jota Kari johtaa.   

improvisointia 

Osallistun vielä tarkkailijana seuraa-
van perjantain tunnille. Joogaajana 
pidän suurimman osan aikaa silmiä 
kiinni, joten muita ei juuri näe. Tahdon 
kuitenkin nähdä, miten aivovammau-
tuneet ottavat vastaan tämäntyyppistä 
harjoittelua. 

Alussa virittäydytään harjoituk-
seen kiinnittämällä tietoisesti huomio 
hengitykseen ja kuuntelemalla omaa 
olotilaa. Hengitystä syvennetään ja 

lausutaan aloitusmantra kolme kertaa. 
Lämmityksessä pyritään aktivoimaan 
selkärangassa sijaitsevaa kundalini-
energiaa, valon ja luovuuden energiaa. 
Kari kannustaa jo lämmittelyn aikana 
osallistujia: ”Hyvä, hyvä, hyvä”. Usein 
kiivastahtisissa ja nopeissa liikkeissä 
pyritään siihen, että annetaan liikkeen 
tapahtua mahdollisimman vähin pon-
nistuksin. Yhdessä liikkeessä nostetaan 
olkapäät korviin sisäänhengityksellä 
ja pudotetaan ne alas uloshengityk-
sellä, omaan tahtiin. Kari kannustaa ja 
ohjeistaa: ”Hyvä, aivan loistavaa. Anna 
ajatusten tulla, anna ajatusten mennä. 
Mitä enemmän päästät irti ajatuksista, 
sitä vapaampi olet.” Seuraavassa asen-
nossa ollaan kädet ylhäällä tulihengi-
tystä tehden. Kari opettaa joogafiloso-
fiaa ohjeiden lomassa: ”Sisäänhengitys 
ja hengityksen pidätys. Pidätä, nosta, 
hyvä, loistavaa, pidä asento, hengitä 
ulos. Hengitä sisään, nosta energiaa, 
pidä, uloshengitys ja rentoutus. Ainoa 
pysyvä asia elämässä on muutos.” 

Tämän päivän tunnilla tehdään 
kriya fyysiselle ja henkiselle elämän-
voimalle. Aluksi maataan selällään 
lattialla kädet pakaroiden alla, noste-
taan jalkoja hieman lattiasta ja tehdään 
saksitusliikettä niillä. Liike on raskas, 
mutta sitä voi helpottaa esimerkiksi te-
kemällä vain toisella jalalla toisen jalan 
levätessä maassa tai levähtää välillä 
molemmat jalat maassa: ”Loistavaa, 
juuri näin, omaan tahtiin. Muista hen-
gittää. Tee mielikuvissa, jos et muuten 
pysty. Näe se sisäisillä silmilläsi. Teet 
harjoituksen itsellesi, et kenellekään 
toiselle”, Kari ohjaa. 

Risti-istunnassa nostetaan kädet 
ylös ja hengitetään tulihengitystä. Kari 
ohjeistaa: ”Voi alkaa tuntuun tärinää 
kehossa. Se johtuu hermostosta, va-
pautetaan hermostoa.” Tämän jälkeen 
loppurentoutus on hemmottelua. Taus-
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talla soi Karin valitsema rauhallinen 
musiikki. Osallistujat rentoutuvat ja 
syvään hengittäen huokailevat huolet 
pois ja itsensä rennoiksi. Loppulaulun 
jälkeen viedään vielä otsa lattiaan tai 
niin alas kuin menee ja muistutetaan 
itseä siitä, että jokaista hetkeä ohjaa 
sydän eikä pää. Lopussa myös kiitetään 
itseä harjoituksesta. 

Huomasin kuinka ihmiset tekivät 
liikkeitä kukin omalla tavallaan, hie-
nosti imprivisoiden. Oli jännä katsella 
miten ihmiset tulkitsivat ohjeistusta ja 
liikettä omalla kehollaan taiteillen. Mi-
kään ei näyttänyt pakotetulta, jokainen 
teki itselleen sopivalla tavalla. Yhden 
osallistujan käsi oli paketissa ja useam-
pi liike oli tehtävä ilman toisen käden 
apua tai mielikuvissa. Silti hengitys 
ja pieni liike näyttivät myös ulospäin 
sen, miten hän teki juuri ohjeistettua 
liikettä. Liikkeiden variaatio oli upea. 
Jo neljä ihmistä antoivat avaruutta nä-
kökulmiin, joilla liikkeitä voi tehdä. 

Positiivista palautetta

Kari on saanut tunneista hyvää palau-
tetta vammautuneilta: 

”Taianomaisuus [tunnilla] joh-
tuu siitä että ajatukseni eivät hallitse 
minua. Pystyn keskittymään tunnilla 
loistavasti. Minulla on pahoja ongel-
mia lähimuistin ja ääniyliherkkyyden 
kanssa. Kummatkaan eivät vaivaa 
minua tunnilla.” 

”Nukahdan rentoutuksessa joka on 
minulle täysin poikkeavaa. Normaa-
listi unesta kiinni saaminen on hyvin 
työlästä.” 

”Aivovamma jäykisti minut täysin. 
Nyt saan oikean käden sormet avat-
taua koukusta ja ojennettua molem-
mat kädet lähes suoriksi ensimmäistä 
kertaa aivovamman jälkeen. On ollut 
myös mahtavaa kokea miten lantio ja 
yläkeho on kundalinijoogan ansiosta 
notkistunut.” 

”Hajuaistini on palautunut viime-
aikoina.” 

”On kevyempi ja vapaampi olo.” 
Aiemmalla tunnilla mukana ollut 

neuropsykologi Jaana Sarajuuri kertoo, 
että löytyy myös tutkimustuloksia, jotka 
tukevat mindfulnessin ja meditatiivisten 
harjoitusten kuntouttavaa vaikutusta 
aivovammautuneilla. Kari itse ja hänen 
ryhmänsä ovat esimerkkejä tästä. Tietoi-
nen läsnäolo keskittymisen keinoin ja 
kenties mantraa hyödyntäen on medi-
taation harjoittamista. Joogassa pyritään-

kin yhdistämään hengittäminen, liike ja 
keskittyvä rauhoittuminen (meditaatio) 
ja tätä kautta parantamaan omaa hyvin-
vointia ja rauhoittamaan mieltä.

Kokeilin myös yksityistuntia. Se 
oli rakenteeltaan samanlainen kuin 
ryhmätuntikin. Erona oli lähinnä se, 
että tiesin olevani ainoa osallistuja. 
Olimme jutelleet aiempia tunteja 
ennen ja niiden jälkeen Karin kans-
sa sen verran, että Kari myös pohti 
itsestäni ja elämäntilanteestani kerto-
mani perusteella mielestään sopivaa 
kriyaa minulle. Tietenkin on ihmisestä 
itsestään kiinni, mitä hän tahtoo kertoa 
itsestään ja elämästään pohjustuksek-
si tunnille. Juttelimme vielä lattialla 
istuen ennen varsinaisen harjoituksen 
alkua. Kari kertoi minkä kriyan oli 
valinnut. Teimme kriyan kymmenelle 
keholle. Se oli fyysisesti melko raskas, 
mutta jokaisessa liikkeessä saatoin itse 
määritellä hengitykseni tahdin ja sitä 
kautta liikkeen tahdin sekä tarvittaessa 
myös levähtää välillä. Hengityksen 
ja liikkeen intensiteettiä säätelemällä 
jokaisen harjoituksen ja liikkeen saa 
muotoiltua haluamakseen. 

Kari ohjasi liikkeitäni koko ajan pu-
heellaan. Minun ei juurikaan tarvinnut 
avata silmiäni liikkeen katsomista var-
ten, mutta se oli toki aina mahdollista. 
Mikäli liikkeen tai harjoituksen teke-
minen silmät kiinni tuntuu vaikealta, 
niin silmiä voi toki pitää aukikin. Itse 
olen kokenut silmien kiinni pitämisen 
mukavana, koska voin siinä keskittyä 
harjoitukseen sen sijaan, että katsoisin 
itseäni tai toisten liikkumista. Kari teki 
mukana liikkeitä silloin, kun ei ohjan-
nut minua. Sen koin kannustavana. 
Jos välillä tuntui rankalta tehdä jotain 

liikettä ja voimakasta tulihengitystä, 
niin lisäpontta tuli siitä, kun Kari liittyi 
liikkeeseen ja hengitykseen mukaan. 
Toisen tekeminen kannattelee jollain 
tapaa. Myös ryhmissä on tämä sama 
vaikutus; vaikka minulla onkin silmät 
kiinni enkä näe toisia, niin kuulen 
heidän hengityksensä rytmin. Siinä on 
jotain samaa kuin kuorolaulussa, jossa 
kanssalaulajien rytmiin ja ääneen liit-
tyminen antaa omalle äänelle voimaa. 
Tämä tuli ilmi erityisesti meditaatiossa, 
johon yksityistunnillani liittyi pitkähkö 
mantra. Kari johti tämän mantran eli 
resitoi sen. Minä kuuntelin häntä ja lii-
tyin omalla äänelläni hänen ääneensä. 
Kokeilin eri äänen korkeuksia ja koin 
sopivimmaksi Karin ääntä korkeam-
man äänen käytön. Se tuntui sointuvan 
mukavasti. Lopussa oli tutusti rentoutu-
minen kuolleen miehen asennossa eli 
selällään rennosti maaten. 

Kundalinijooga vahvisti sitä mieli-
kuvaani, että jokainen elämä – olipa 
kyseessä vammautunut tai vammaton 
ihminen – on jatkuvaa työstämistä, 
oppimista ja kuntoutumista. Aivot 
muotoutuvat jatkuvasti sen mukaisesti, 
mitä ajattelemme, teemme ja miten 
elämme. Se, mitä aivoillemme syötäm-
me – niin konkreettisesti kuin ajatuk-
sinakin – ja  miten niitä harjoitamme, 
rakentaa omaa olemustamme, persoo-
naamme ja toimintakykyämme.

Teksti ja kuvat: Annamaria Marttila 

Kari Nenonen/Amandeep
www.amandeep.fi/ 
+358407521592
Kotistudio osoitteessa: Hakamäki 6 c 15, 
02120 Espoo (Tapiola)

Sanastoa
Jooga: Yoga on yhteyttä tarkoittava sanskritin kielen sana. Jooga viittaa mene-

telmiin oppia tuntemaan ja kehittämään itseä. Nykyisin joogassa tehdään 
usein asanoita eli asentoja hengityksen tahtiin. 

Kundalini: Kierteellä oleva (sanskriitti). Elämänvoima, joka liittyy hienoraken-
teiseen, ei-fyysiseen energiakehoon. Kundalinienergian sanotaan uinuvan 
kiertyneenä selkärangan ympärille ristiluussa. 

Meditaatio: Hiljentymistä, tyyntymistä, pysähtymistä keskittämällä mieli/ajatte-
lu yhteen kohteeseen. Matka itseen, tietoisuus tästä hetkestä.

Mindfullness: Meditaatiosta johdettu tietoisen mielen keskittäminen hyväksy-
västi nykyhetken kokemukseen.

Mantra: Liikkeessä tai meditaatiossa ääneen tai hiljaa mielessä toistettava tavu, 
sana tai näiden sarja. 

Chakra: Perinteisessä intialaisessa lääkinnässä chakrat ovat ihmisen energiakes-
kuksia.

Tulihengitys: Joogiseen harjoitukseen liittyvä nopea ja voimakas uloshengitys 
nenä kautta samalla vieden napaa kohti selkärankaa. Sisäänhengityksen 
annetaan tapahtua itsestään nopeatahtisten, tuhahtavien uloshengitysten 
välissä.
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– Olin pellolla katsomassa, kun 
suomenhevosratsukko ratsasti esteitä. 
Jostakin syystä hevonen ei mennytkään 
esteen yli, vaan kääntyi ennen sitä 
laukaten täysillä – ja suoraan päälleni. 
Onnettomuus ei ollut kenenkään vika 
ja hyvin harvinainen, sillä hevonen ei 
yleensä ihmisen päälle tule. Kukaan ei 
tiedä, että miksi juuri silloin kuitenkin 
näin tapahtui, Lilli Vehmas kertoo.

Onnettomuus toi mukanaan 
aivovamman ja kaularankavamman. 
Niskan kaksi ylintä nikamaa eivät 
pysy kunnolla paikoillaan, mikä tuo 
elämään omat haasteensa. 

– Omat muistikuvani skippaavat 
hyvän tovin, joten itse onnettomuuden 
tapahtumankulku ja sitä seuraavat asiat 
ovat muiden kertomia. Omia muistiku-
via minulla ei juurikaan ole.

Onnettomuuspaikalla oli muitakin 
ihmisiä läsnä, joten ambulanssi soi-
tettiin nopeasti ja se tulikin pikaisesti. 
Lilli vietiin päivystykseen, josta hänet 
kotiutettiin saman päivän iltana. 

– Olin soittanut ystävälleni, että mi-
nut voi hakea, että olen tällaisen talon 
luona, jonka seinässä lukee päivystys.

Lilli kertoo, että hänelle tuli pään 
ja niskan kolahtamisen lisäksi jonkin 
verran erilaisia ruhjevammoja.

– Liitännäisvammat tuntuvat usein 
olevan haaste, sillä esimerkiksi minulla 
niiden vuoksi seurannat tehtiin kirur-
gian poliklinikalla. Siellä oltiin kovin 
kiinnostuneita siitä, miten tallottu jal-
kateräni paranee, mutta ei siellä oikein 
muusta taidettu ymmärtää. 

Työelämään kova palo 

Lilli oli loppusyksyn sairauslomalla ja 

palasi sorvin ääreen lokakuun lopussa. 
Leipätyö oli hoitoalalla, hevoset sen 
sijaan olivat – ja ovat – elämäntapa.

– En hirveästi muista vielä töihin 
palaamisen ajoistakaan. Mutta hirveän 
härkäpäisesti yritin jatkaa elämääni 
eteenpäin omituisin ehdoin. Äitini oli 
esimerkiksi paljon luonani, sillä käy-
tännössä jaksoin olla hereillä vain sen 
ajan kuin olin töissä, muutoin lähinnä 
nukuin. 

Hän kuvailee ymmärtäneensä, että 
osa elämään tulleista haasteista johtui 
vammautumisesta, mutta itselleen oli 
vaikea myöntää – tai edes ymmärtää – 
että yhtäkkiä elämään tulleet fyysiset 
ja kognitiiviset ongelmat ja muutokset 
toimintakyvyssä voivatkin olla pysyviä. 

– Sitä ajatteli ja uskotteli itselleen, 
että jos vielä tämän viikon otan rauhal-
lisesti, niin ensi viikolla, tai viimeistään 
ensi kuussa, kaikki on jälleen ennal-
laan.

Lilli jatkoi sinnikkäästi ja odotteli 
oireiden häviämistä, kunnes rysähti 
uudelleen. Tällä kerralla hän putosi itse 
hevosen selästä.

– Niskanihan tykkäsi kyttyrää jo en-

simmäisessä onnettomuudessa, mutta 
nyt toisen tapaturman jälkeen erityi-
sesti niskaan liittyvät oireet pahenivat 
selkeästi. Yritin vieläkin jatkaa, mutta 
muutaman kuukauden – ehkä puolen 
vuoden – päästä toisesta onnettomuu-
destani tuli totaaliseinä vastaan. Tosin 
vielä sen jälkeenkin halusin ja yritin 
päästä työelämään mukaan.

Lilli on osallistunut erilaisiin 
työkokeiluihin. Esimerkiksi puhtaasti 
istumatyö ei soveltunut lainkaan, sillä 
siinä hänen onnettomuuksien vuoksi 
vajaateholla toimiva oikea puolensa 
jämähti niin pahoin, että liikkuminen 
kävi liki mahdottomaksi. 

– Viime vuonna itse keksin, että 
kokeilen sisällöntuottamista ja tekstien 
tekemistä. Se sujuikin yllättävän pit-
kään hyvin. Aloitin kolmen kuukauden 
työkokeilun viime elokuussa ja jatkoin 
sen jälkeen osa-aikaisena. Lokakuun 
kohdalla alkoi vireystilan suhteen olla 
massiivisia vaikeuksia ja keskittymisky-
ky kuin kärpäsellä, Lilli virnistää.

Työterveysneuvotteluissa huomat-
tiin Lillin väsymys ja tilanteen mahdot-
tomuus ja määrättiin hänet sairauslo-

Kuntoutumista  
kavioterapeutin kera 
Lilli Vehmaksen elämä muuttui syyskuussa  
2013 hevosonnettomuudessa, jolloin hän jäi 
laukkaavan suomenhevosratsukon alle. 
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malle. Sillä hän on tälläkin hetkellä.
– Väsymys on ollut ensimmäisestä 

onnettomuudestani alkaen hallitsevin 
elementti elämässäni. Ja mitä enem-
män väsyn, sitä enemmän muut vai-
keuteni, kuten lähimuistin, aloitekyvyn 
ja liikkumisen ongelmat, korostuvat ja 
kompensaatiokeinojen käyttäminen ei 
enää onnistu. 

ikuinen tallityttö 

Lillin kuntoutumisen kulmakivi on 
ollut hänen elämäntapansa – se, että 
hän elää ja hengittää hevosia. Vaikka 
molemmat vammat ovat tapahtuneet 
hevosten kanssa, ovat hevoset kuiten-
kin edelleen se, joista hän saa voimaa 
ja uskoa huomiseen – eiväthän tapa-
turmat hevosten syitä ole olleet, vaan 
sattumia, joissa ei syypäätä ole. 

– Onnekseni jatkoin ratsastamista 
ja löysin pararatsastuksen kautta tavoit-
teellisuuden tekemiseen uudestaan. 
Pararatsastus on lajina hyvin lähellä 
kouluratsastusta. Pararatsastuksessa kil-
pailijat jaetaan fyysisen toimintakyvyn 
mukaan viiteen eri luokkaan. Luokituk-
sella I ratsastavilla on isoimmat fyysiset 
esteet ja luokituksella V kisaavat he, 
joilla toimintakyvyssä on vähiten haas-

teita. Minun luokitukseni on V, sillä 
vaikka oikea puoleni ei toimikaan kuin 
terveellä, se toimii kuitenkin jollain 
tavoin. 

Lilli on ollut heppatyttö koko elä-
mänsä ja aloittanut ratsastuksen varsin 
nuorena. Hän vitsailee, että kun muut 
tarvitsevat elääkseen ruokaa ja ilmaa, 
tarvitsee hän hevosia. Siksi pararatsas-
tus, eli vammaisratsastuksen yksi laji, 
on mainio vaihtoehto kuntoutumiselle 
ja kunnon ylläpitämiselle nyt, kun 
vammautuminen on muuttanut naisen 
fysiikkaa.

– Ratsastus on lajina sellainen, että 
siinä kropan kontrollin on toimittava. 
Minullahan kroppa ei toimi mieleni 
mukaan ja muutenkin toimintakyky 
vaihtelee päivistä riippuen. Joskus on 
muutamia tunteja, että pystyn teke-
mään jotakin tärkeää, joinakin päivinä 
en kykene oikein mihinkään. Ratsas-
tuksen jatkaminen on ehkä tärkein 
osatekijä sille, että olen tänä päivänä 
näinkin hyvässä kunnossa sekä fyysi-
sesti että henkisesti. En edes uskalla 
ajatella, että missä kunnossa olisin 
ilman hevosia.

Tällä hetkellä Lilli ja hänen 
hevosensa kuuluvat pararatsastajien 
Hämeen aluevalmennusrinkiin. Hänen 

kisauransa lähti kuitenkin käyntiin lai-
nahevosella, sillä oma oli juuri silloin 
lomalla.

– Kävin kerran harjoittelemassa 
vieraalla hevosella ja kävi sillä tavalla 
hassusti, että tulin toiseksi, Lilli nauraa. 

Useimmiten satulan alla on kui-
tenkin Maestoso Madam, eli tuttujen 
kesken Masu, Lillin oma lipizzanhevo-
nen. Kaikki lipizzanhevoset syntyvät 
mustina, mutta noin 99 prosenttia 
niistä kimoutuu eli muuttuu väriltään 
valkoiseksi tai hyvin vaaleaksi. Masu 
on se prosentin poikkeus, joka jäi 
tummaksi. 

– Masu, ja ratsastus, on minun 
elämäni punainen lanka. Olen todella 
paljon taistellut, että olen pystynyt pitä-
mään hevosen. Kaiken mahdollisen, 
jonka olen voinut rahaksi muuttaa, 
olen myynyt pois. Usein kuvaillaan, 
että joku roikkuu löysässä hirressä, 
mutta minä olen roikkunut jo pitkään 
kireässä hirressä, mutta olen ainakin 
toistaiseksi onnistunut ja Masulla on 
hyvät oltavat. Se ei asu kotonani, sillä 
kuntoni ei riittäisi siitä huolehtimiseen 
joka päivä. Jos on hyvä viikko, kyke-
nen olemaan tallilla kolmena päivänä, 
mutta sitten tulee niitä päiviä, jolloin 
en kykene edes kävelemään. 

TEEMANA  
KuNTouTuMiNEN



20   Aivoitus 1/18 Aivoitus 1/18   21   

Hevonen kuntouttajana 

Tallitöiden, hevosen hoitamisen ja pa-
raratsastuksen lisäksi Lilli ei juurikaan 
ole saanut muuta kuntoutusta.

– Muu kuntoutus on ollut melko 
hajanaista. Suomessa kuntoutuja on 
melkoisen eri asemassa sen mukaan, 
miten hän sattuu vammautumaan. Tie-
tyissä asioissa vapaa-ajan tapaturmissa 
vammautuneet tuntuvat olevan kaik-
kein heikoimmassa asemassa. Vapaa-
ajan tapaturmavakuutus kattaa usein 
paljon vähemmän kuin vakuutuksen 
ottaja oletettavasti luulekaan. 

Mutta kolme kuukautta kestävään 
etäkuntoutukseen hän kuitenkin pääsi! 

– Se olikin tosi jees! Usein kotoa 
lähteminen ja matkustaminen voi 
kuormittaa enemmän kuin varsinaiset 
kuntoutukseen liittyvät toimenpiteet, 
joten kuntoutus kotona vain tabletin 

avaamalla sopi ainakin minulle oikein 
mainiosti. 

Hoitotyön ammattilaisena Lilli 
on osannut itse kuntouttaa itseään ja 
keksiä kompensaatiokeinoja tilantei-
siin, joissa tarvitaan uudenlaisia tapoja 
erilaisista tilanteista selviämiseksi. Ja 
sitten matkassa on kaikkien vuosien 
ajan kulkenut se tärkein, kaviotera-
peutti.

– Hevonen on hyvä jumppakuutio! 
Ratsastaminen, hevosen hoitaminen ja 
tallityöt kuntouttavat sekä aivoja että 
kroppaa. Tämä kaikki vaatii suunnit-
telua, sillä monet asiat täytyy tehdä 
tietyssä järjestyksessä, muistamista ja 
fyysisiä aktiviteetteja. Vaikka oikea 
käteni ei toimi kunnolla, joudun sitä 
kuitenkin käyttämään, joten sekin 
kuntoutuu siinä samalla. En edes halua 
tietää, että miten huonossa kunnossa 
minä olisin – siis sekä henkisesti että 

fyysisesti – ilman Masua ja ratsastusta. 
Lipizzanhevoset ovat fiksu rotu ja 

nopeita oppimaan.
– Masu on aina kokonaisvaltaisesti 

läsnä, se on reaktiivinen ja positiivinen 
luonne. En voi ylistää sitä liikaa. Masu 
on todella hauska tyyppi. Kaikki, jotka 
ovat sen kanssa tekemisissä, ihastuvat 
siihen.

Vamman tuomista haasteista ja 
elämänmuutoksista huolimatta Lilli on 
positiivinen ihminen.

– Ajattelen aina, että se peto 
voittaa, jota ruokit. Siksipä satsaankin 
toivon elementteihin. Vaikka minulla 
onkin massiivisia haasteita, en anna 
niille liikaa sijaa, vaan lähestyn kaik-
kea positiivisuuden kautta.  

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Vaula Halonen 

Lukutoukka taan töölöläistä nuoresta Suomirockin 
terävimpään kärkeen. Tässä kirjassa 
tutustutaan Hectorin tarinaan painot-
tuen 60- ja 70-lukuun sekä päädytään 
80-luvulle. Kirja on kaksiosaisen sarjan 
ensimmäinen osa. 

Siinä, että kirja on jaettu kahteen 
osaan, on puolensa ja puolensa. Hyvä 
puoli on se, että kirja ei näin ole liian 
raskastekoinen, mutta huono puoli on 
se, että kunhan kakkososa ilmestyy, voi 
ykkösosan joutua lukemaan uudelleen, 
jos kakkososassa on viittauksia aiem-
min ilmestyneeseen. Sen tapahtumat 
kun eivät välttämättä pysy niin pitkään 
kirkkaina mielessä. 

min ja kansallissosialismin kannatta-
jiksi. Kuten tunnettua, valtaosa heistä 
toteutti vakaumustaan monituisten 
hirmutekojen arkkitehteina. 

Vaikka kirja on hurjan paksu, 
sotahistoriasta kiinnostuneen ei pidä 
siitä pelästyä, sillä se ei ole juonelli-
nen jatkokertomus. Keskimäärin yhden 
henkilön tarina on 20 – 30 sivua, 
joilla luodaan tiivis katsaus itse kunkin 
ajatusmaailmaan. Lisäksi sivumäärään 
mahtuu kuvia ja henkilöluettelo. 

Heikki Harma 
Hector asfalttihippi 
Otava 2017,  
285 sivua

 
Hector-kirja ker-
too Heikki Harma 
-nimisestä miehestä, 
hänen kasvamises-
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Markku Jokisipilä 
Hitlerin kopla 
WSOY 2017,  
551 sivua

 
Hitlerin kopla kertoo 
20 sellaisen kansal-
lissosialistin tarinan, 
joista tuli natsi-Saksan 
johtajia. Kirjassa valotetaan heidän 
taustojaan ja kerrotaan, mistä yhteis-
kuntaluokista he muovautuivat natsis-
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Ruokapöydän tuntumassa on kolme 
tuolia. Yhden tuolin päällä on musta, 
muovinen istuin. Se on Kari Sarjan, 47, 
selkätuki. 

– Se kohdistaa lonkkaluuni oike-
aan asentoon. Pitää vain muistaa pitää 
selkä irti selkänojasta, Kari sanoo.

Toisella puolella pöytää istuu Karin 
aviovaimo Sanna Sarja, 39. Molem-
milla on eriasteinen aivovamma ja 
yksilölliset oireensa. Se tekee jokaises-
ta päivästä erilaisen. 

iski kuin tyhjästä

Kari työskenteli YK:n vartiojoukoissa 
Syyriassa vuonna 1992. Tammikuun 
12. päivä hänet löydettiin sillan alta 
tajuttomana. Kukaan ei tiennyt, mitä 
nuorelle miehelle oli tapahtunut. Ei 
Kari itsekään.

– Israelin poliisi epäili, että palestii-
nalaiset hakkasivat ja pudottivat minut 
sillalta alas, Kari kertoo tapahtuneesta.

Kukaan ei tiedä, kuinka kauan Kari 

makasi tajuttomana sillan alla. Onnet-
tomuuden sattuessa Kari oli 22-vuotias. 

Sanna Sarja opiskeli Mikkelissä 
kondiittoriksi. Hän oli matkalla bus-
sipysäkille Mikkelissä vuonna 2001. 
Tarkoitus oli matkustaa ystävän luokse 
Iisalmeen. 

Täysin yllättäen, jalat pettivät alta. 
Ne tuntuivat keitetyltä spagetilta. San-
na lysähti maahan ja yritti nousta ylös. 
Hän käytti kaikki voimansa, mutta jalat 
eivät kantaneet. Puhe sammalsi.

Vastapäisen ravintolan asiakas 
juoksi apuun ja soitti ambulanssin. 
Ohi käveli toinen henkilö. Sanna pyysi 
apua, mutta hän kieltäytyi. 

– Hän sanoi, että en minä huma-
laista ihmistä auta, Sanna muistelee. 

Sanna ei ollut humalassa, vaan hän 
oli saanut aivoinfarktin. 

Taistelu henkiinjäämisestä

Kari toimitettiin Israelissa nopeasti 
sairaalaan. Hänen kasvonsa ja vasen 

lonkkaluunsa olivat murtuneet.
– Oletettiin, etten jäisi henkiin. 

Vanhemmat kävivät katsomassa minua 
Israelissa, Kari sanoo.

Kun silmät liikkuivat, Kari lennä-
tettiin Suomeen. Hän vietti muutaman 
yön sotilassairaala Tilkassa. Sen jälkeen 
häntä hoidettiin Hyvinkään sairaalassa. 
Kari oli kaksi kuukautta täysin tajutto-
massa tilassa. 

– Oli muistaakseni pitkä perjantai 
vuonna 1992, kun ääneni palautui 
Suomessa takaisin. Veljeni Vesku oli 
menossa Turkuun katsomaan uutta au-
toa ja sanoin, että menepäs hakemaan 
se Subaru kotiin, Kari sanoo. 

Ensimmäiset kaksi vuotta Kari käytti 
pyörätuolia. Hänen vasen puolensa oli 
halvaantunut. Kävelykyky palasi vuon-
na 2009, kun hän sai tekolonkan.

Aivoinfarktin vuoksi Sanna kiidätet-
tiin sairaalaan. Hänelle tehtiin useita 
tutkimuksia. Loukkaantuneen päästä 
löydettiin harmaa hyytymä, jonka 
vuoksi hänet vietiin Kuopioon leikat-
tavaksi. Operaation jälkeen Sannalla 
todettiin aivovamma. Hän oli 22-vuo-
tias. 

Kuntoutus aloitettiin heti

Aivovammaliiton verkkosivuilla kerro-

Värikäs, 
monipuolinen elämä
Aivovammayhdistys toi yhteen kaksi aivovamman 
saanutta ihmistä. Kuntoutuksen ansiosta Kari ja 
Sanna Sarja tiedostavat oireensa ja kykenevät toi-
mimaan arjen pyörteissä yhteistyössä. 

Kari ja Sanna ovat työkyvyttömyyseläkkeellä. He vetävät yhdessä Aivoitus-nimistä kerhoa järjestökeskus Onnensillassa Hyvinkäällä. 
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taan, että aivovamman saanut henkilö 
tarvitsee pitkään kestävää kuntoutusta. 
Karille se ei ollut itsestäänselvyys. Lää-
käreiden mielestä hän oli niin pahasti 
vammautunut, ettei kuntoutusta kan-
nattaisi aloittaa. Entinen Invalidiliiton 
Käpylän Kuntoutuskeskus, nykyinen 
Validia Kuntoutus, päätti kuitenkin 
yrittää.  

Karia kuvattiin määrätyin välein. 
Jossain vaiheessa alkoi tapahtua. 

– Lääkäri ei ollut uskoa silmiään, 
kun hän näki kuvista, että kuntoutukse-
ni oli toiminut, Kari sanoo. 

Kari vietti useita kuukausia sairaa-
lassa. Hän kävi arkisin eri kuntoutuk-
sissa ja palasi viikonloppuisin kotiin. 

Sanna ohjattiin kuntoutukseen 
muutama päivä Kuopion leikkauksen 
jälkeen. Hän asui viikot kuntoutus-
laitoksessa Mikkelissä ja viikonloput 
vanhempiensa luona Juvalla. Kesäai-
kaan kuntoutuslaitos oli kiinni, joten 
Sanna kävi fysioterapiassa muutaman 
kerran viikossa. 

Sanna käytti pyörätuolia kaksi viik-
koa ja vaihtoi sen jälkeen rollaattoriin. 
Pysyvästi hän luopui apuvälineestä 
vuonna 2001. Kuntoutuksessa hän 
kävi kaikkinensa noin kolme vuotta, 
fysioterapiassa muutaman vuoden 
pidempään.

Meitä on kaksi

Aivovamma toi Sannan ja Karin 
tapauksessa kaksi ihmistä yhteen. He 
tapasivat vuonna 2004 Aivovammayh-
distyksen järjestämissä pikkujouluissa 
Mikkelissä. Sen jälkeen pari tapasi 
toisiaan Aivovammayhdistyksen ja 
Etelä-Savon aivovammayhdistyksen 
tapahtumissa. 

– Sellaista vuoristorataahan se oli, 
Sanna naurahtaa. 

Pariskunta meni kihloihin huhti-
kuussa 2005. Sanna muutti rakkaansa 
luokse Hyvinkäälle vuoden 2008 lo-
pussa. Naimisiin rakastavaiset menivät 
4. heinäkuuta vuonna 2014.

Yhdessä hyvä tulee

Kun Sannalta kysyy, oletko väsynyt, 
hän empii hetken. Kari vastaa pöydän 
toiselta puolelta, että kyllä, Sannaa 
väsyttää välillä. Hänen liikkumisensa 
sekä puheen tuottaminen ovat hanka-
loituneet aivovamman seurauksena.

Tyypillisimpiä aivovamman oireita 
ovat väsymys, muistin häiriöt, toimin-

nan ja ajattelun hidastuminen, sanojen 
löytämisen vaikeus, aloitekyvyn 
heikkeneminen, tunteiden ja käyttäyty-
misen hallinnan hankaloituminen sekä 
erilaiset fyysiset oireet. Ne ovat täysin 
yksilöllisiä. 

Sanna ja Kari tiedostavat sekä 
omat että toistensa oireet. Karin oireita 
ovat muisti- ja keskittymisvaikeudet, 
toimintojen hitaus, puheentuottamisen 
vaikeus ja epäselvyys sekä väsymys.

– Sinä saatat yllättäen myös polttaa 
päreesi, Sanna kuvailee Karin aivovam-
man jälkitilan oireita.

– Niin, mutta kyllä minä myös 
lepyn aika nopeasti, Kari täydentää. 

Kieltävä vastaus ei ole hylätty

Kuntoutuksen tavoite on auttaa 
vammautunutta ihmistä tiedos-
tamaan oireensa sekä tukea 
toimintakyvyn kohentamista. 
Sannan ja Karin mielestä kun-

Kari kosi Sannaa Juvalla rakkaansa 
vanhempien kotona. 

Kuntoutus on aivovammapo-
tilaille äärimmäisen tärkeää. 
Kari harjoittaa sitä itse myös 
kotoaan. 

toutuksista on ollut merkittävä hyöty 
parantumiseen. Urkuja seitsemän 
vuotta soittanut Sanna piti erityisesti 
musiikkiterapiasta. Kari puolestaan 
käsitöiden tekemisestä. Muita kuntou-
tusvaihtoehtoja olivat muun muassa 
toiminta- ja puheterapia. 

Pariskunta piti myös neuropsyko-
login vastaanotoista. Ilman niitä, he 
eivät olisi tiedostaneet tapahtunutta. 
Oli hyvä, että vastaanotoilla sai käydä 
useamman vuoden. 

– Minulla kesti kymmenen vuotta, 
ennen kuin hyväksyin, mitä on tapah-
tunut ja sen, että en voi enää muuttaa 
sitä, Kari sanoo.

Karin virallinen kuntoutusjakso 
päätettiin noin seitsemän vuotta sitten, 
Sannan kolme vuotta myöhemmin. Sen 
jälkeen pari ei ole päässyt kuntoutuk-
siin, vaikka he ovat lähettäneet useita 
hakemuksia. 

– Valtio sanoi, ettei Karin kuntou-
tusta tueta enää, koska onnettomuu-
desta on niin pitkä aika, Sanna sanoo.

– Sannalle sanottiin, että hän on 
tervehtynyt hyvin, joten palveluja ei 
enää tarvita, Kari jatkaa. 

Vaikka pari on saanut hylätyn pää-
töksen, se ei ole lannistanut. Kari ko-
rostaa, että jonossa on satoja ihmisiä. 
Hän kuntouttaa itse itseään kuntosalilla 
ja harjoittelee kädentaitoja käsityöker-
hossa yhdessä Sannan kanssa. 

– On vain otettava itseään niskasta 
kiinni ja koetettava pärjätä, Kari sanoo. 

Teksti ja kuvat: Julia Falck
 

Julia Flack opiskelee toimittajaksi  
Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. 
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hoitaa kehoa
ja mieltä ja mieltä 

Trager-menetelmän kehittänyt Milton Trager koros-
ti, että ihmisen terveysongelmat vaikuttavat paitsi 
fyysisesti, myös psyykkisesti. Hän ajatteli, että kun 
käytetään lempeän kosketuksen lisäksi esimerkiksi 
mielikuvia, voi kuntouttava vaikutus olla suurempi 
kuin pelkkään fysiikkaan kajoamisella. 

– Trager-hoito kestää noin tunnin. Tragerin liikkeet 
ovat venyttäviä, tuudittavia, heiluttavia ja värisyttäviä. 
Trager on hoitomuoto, jossa olennaista on sen vaikutus 
paitsi kehon, myös mielen tasolla, kertoo tager-ohjaaja 
Sirpa Jauhiainen. 

Hoidossa asiakas voi maata hoitopöydällä seläl-
lään, vatsallaan tai kyljellään – siinä asennossa, mikä 
tuntuu omimmalta ja liikkeiden tekoon mukavimmalta. 
Asentoa voi myös vaihtaa hoidon aikana.

– Tragerissa leikitään käsivarsien, jalkojen ja pään 
painolla. Harjoituksissa voidaan tuudittaa 

makuu- tai seisoma-asennossa, käyttää 
kevyitä painalluksia alustaa vasten 
ja aktivoida refleksejä. Hoidosta on 
hyötyä erityisesti sellaisille aivovam-
man saaneille ihmisille, joilla on 
halvausoireita tai spastisuutta. 

Tragerissa opetetaan kehoa toi-
mimaan uudelleen entistä parem-
min erityisesti silloin, kun 
toimintakyky on muuttunut vam-
mautumisen tai sairauden seurauk-
sena. 

– Joku voi olla tosiasiassa jo 
kuntoutunut, mutta mielen tasolle 
on jäänyt toimintamalli siltä ajalta, 
kun esimerkiksi toinen käsi ei 
toiminut kunnolla. On siis mah-
dollista, ettei ihminen käytä toista 
kättään, vaikka se oikeasti olisi 

Trager-ohjaaja Sirpa Jauhiainen 
on tuonut Suomeen yhdysvaltalais-
lääkäri Milton Tragerin kehittämän 
terapiamuodon. Koulu- ja vaihto-
ehtolääketiede yhdistyvät saumat-
tomasti tragerissa.

Sirpa Jauhiainen demonstroi 
Jaana Tuomisen avulla, miten 
trager-hoitoa annetaan.

TRAGER

TEEMANA 
KuNTouTuMiNEN
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jo fyysisesti kuntoutunut. Tragerissa 
koulutetaan mieltä oppimaan pois 
totutuista toimintatavoista. 

Jauhiainen kertoo, että olennaista 
on hoidoissa käytettävän kosketuksen 
laatu.

– Tarkoituksena on läsnä oleva 
kosketus, hetkessä oleminen. Hoito ei 
saa koskaan sattua ja hoidon liikkeet 
ovat aina ehdotuksia. Jos joku ei tunnu 
hyvältä, sitä ei tehdä. Keho jujutetaan 
päästämään irti vanhoista toimintata-
voista – ei runnoen, vaan lempeästi 
annetaan mahdollisuus päästää irti 
ja kuntoutua sekä kehon että mielen 
tasolla. Irti päästäminen tapahtuu usein 
huomaamatta, eikä kuntoutuja aina 
edes huomaa tarkkaa hetkeä, jolloin 
vaikkapa esimerkkinä käytetty käsi 
alkoi toimia uudelleen. 

Apua kipuihin 

Yksi tyypillinen sekä kehoon että mie-
leen vaikuttava liike on lohikäärmeen 
häntä.

– Lohikäärmeen hännässä ollaan 
seisoma-asennossa, koukistetaan pol-
vet, annetaan pään ja käsien roikkua 
rentoina alas ja nojaudutaan kevyesti 
alaspäin. Sitten kuvitellaan, että lantios-
ta lähtee pitkä, painava lohikäärmeen 
häntä. Liikkeessä aletaan tuudittaa 
häntää lantiosta ja koska lohikäärmeen 
häntä on painava, tarvitaan sitkeä, 
pehmeä liike, että painavan hännän saa 
liikkeelle, Jauhiainen kuvailee.

Liikkeen ideana on, että pään paino 
venyttää niskaa, selkää ja jalkoja ja 
erityisesti jalkojen takaosia. Liikettä  
voi jatkaa niin pitkään kuin hyvältä 
tuntuu.

– Lohikäärmeen häntä on tehokas 
venytys ja pidennys, joka auttaa koko 
kehon takaosaan. Se ei vielä paljoa 
aikaa, eikä se ole sidottu aikaan, paik-
kaan tai välineisiin. 

Voimisteluliikkeitä voi tehdä myös 
hoitopöydällä, jossa terapeutti auttaa 
liikkeiden toteuttamisessa.

– Trager-terapia auttaa erityisesti 
erilaisiin kipuihin, särkyihin ja jänni-
tystiloihin. Se voi myös parantaa unen 
laatua. Minulla on ollut asiakkaita, 
jotka ovat kertoneet suurimman hyö-
dyn olleen juuri unen laadun parantu-
misessa. 

Apu innosti opiskelemaan 

Trager-menetelmällä on ikää jo sata-

kunta vuotta, mutta Suomeen Jauhiai-
nen toi sen 20 vuotta sitten.

– Löysin tragerista kertovan artik-
kelin ruotsalaisesta terveyslehdestä ja 
kouluttauduin trageriin Ruotsissa. Alan 
koulutusta aloin organisoida Suomessa 
14 vuotta sitten. Suomessa on tällä 
hetkellä noin 30 koulutettua trager- 
terapeuttia ja saman verran opiskeli-
joita.

Trager sopii lähes kaikille, mutta 
joitakin rajoitteita on.

– Jos nivelreuma on hyvin akuutissa 
vaiheessa, liikkeitä ei kannata tehdä. 
Ei myöskään silloin, jos syöpä tai 
jokin tulehdustila – kuten flunssa – on 
akuutti. Trageria ei myöskään suositella 
kolmen ensimmäisen raskauskuukau-
den aikana.

Yksi tragerista avun saanut on Jaana 
Tuominen. Hän on saanut aivovamman 
kahdesti: kolarissa ja kaaduttuaan.

– Trager on parantanut muun mu-
assa kehon asentoani, tasapainoani, 
seisomistani ja kävelyäni. 

Koska Jaana sai terapiasta avun, 
päätti hän kouluttautua itsekin trager-
terapeutiksi.

– Mennessäni ensimmäistä ker-
taa hoitoihin ajattelin, että olen niin 
vaivainen ja sairas, että en pysty 
tekemään mitään. Trager-hoidoissa 
huomasin, että tämä auttaa minua ja 
voin sen avulla myös itse auttaa muita. 
Olen tähän tykästynyt, sillä tragerista 
tulee ihana ja rento olo!

Trager-terapeutiksi valmistuu parin 
vuoden monimuotokoulutuksella, 
johon sisältyy viisi lähiopetusjaksoa ja 
paljon harjoittelua. 

– Kyseessä on hyvin kokemuspe-
räinen koulutusohjelma, korostaa lajin 
suomalaisäiti Sirpa Jauhiainen.  

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Jaana Tuominen ja Sirpa Jauhiainen ovat molemmat kouluttautuneet trageriin. Jauhiai-
nen toi terapiamuodon Suomeen 14 vuotta sitten. 
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Oli 11.9.2006. Timo Pessillä oli kiire. 
Salibandytreenit alkaisivat kohta. Hän 
ajeli kohti kotia moottoripyörällään 
toinen kypärä käsivarrellaan, sillä hän 
oli ollut entisen tyttöystävänsä kanssa 
ajelulla. 

– Kotini lähelle rakennettiin uusia 
rivitaloja. Rakennustöiden vuoksi tiellä 
kulki jos jonkinlaista rekkaa ja kuorma-
autoa tavaroita ja maa-aineita kuljetta-
en. Tien asvaltissa oli roudan aiheutta-
ma töyssy ja nyt kun rakennustyömaan 
vuoksi kuorma-autot ja rekat olivat 
ajaneet tietä edestakaisin, hiekkaa oli 
kulkeutunut tielle. Ajoin roudan aihe-
uttamaan töyssyyn prätkälläni ja pyörä 
lähti tielle kulkeutuneen hiekan vuoksi 
käsistä. En pystynyt hallitsemaan enää 
moottoripyörääni ja se ajautui vastak-
kaisen kaistan yli pysähtyen sähkö-
kaappiin. 

Pessi vietiin onnettomuuspaikalta 
Medihelillä Töölön teho-osastolle. 
Kahdeksan tuntia kestäneessä leikka-
uksessa operoitiin oikea käsi ja jalka, 
sillä molemmista menivät luut muru-
siksi. Koomassa hän oli kaksi viikkoa ja 
Töölön sairaalan jälkeen vantaalaisessa 
Peijaksen sairaalassa vielä yli puolitois-
ta kuukautta. 

– En muista kooman jälkeen 
mitään yli kuukauteen. Lähimuistini 
oli erityisesti alussa aivan olematon. 
Ne harvat, jotka päästettiin minua 
katsomaan, eivät voineet keskustella 
kanssani mistään, sillä moikkailin heitä 
minuutin välein. Olin tuossa ajassa jo 

unohtanut, että olen heitä jo tervehti-
nyt. Lisäksi näin kuulemma kirahveja 
roskiksen takana. En ole varma, että 
luulinko oikeasti näkeväni juuri kirah-
veja, vai näinkö jotakin muuta, josta 
käytin vain väärää sanaa. 

Yksi sairaalassa käyneistä ystävistä 
kertoi muille tuttaville, mitä miehelle 
oikeasti kuuluu.

– Kotikonnuilla kulki juttuja, että 
Pessi on kuollut. Ystäväni sitten oikoi 
näitä vääriä luuloja. Noin kymme-
nen hengen ydinystäväjoukko teki 
minulle cd:n, jolle he sekä puhuivat 
että nauhoittivat lempimusiikkiani. En 
voinut kuunnella sitä, sillä se meni 
todella tunteisiin. Korostin, että en ole 
vammainen, olen täysin sama ihminen, 
älkää säälikö minua. Kunhan tästä 
käsi ja jalka paranevat, olen kunnossa. 
Meni aikansa, ennen kuin ymmärsin 
ja hyväksyin, etteivät käsi ja jalka 
olleetkaan niitä, joista jäisi suurimmat 
pysyvät haasteet. 

Sairaalassa miestä olisi pidetty vä-
hintään kolme kuukautta, mutta Pessin 
vanhemmat halusivat hänet kotihoi-
toon. Isä kuljetti poikaansa päivittäin 
terapioissa ja kuntoutuksessa ja oli 
kaikinpuolisena tukena vuorokauden 
ympäri. 

Onnettomuuden seurauksena oikea 
jalka lyheni kaksi senttiä ja oikeakätisen 
miehen oikeaan käteen jäi merkittävä 
liikerajoite. Eniten ongelmia tuottaa 
kuitenkin aivovamman jälkitila, jonka 
suurimpana ongelmana on väsyvyys ja 

keskittymisvaikeus. Ja kun väsy iskee, 
pahenee myös yksi aivovamman mu-
kanaan tuoma haaste, eli lähimuistion-
gelmat. Sanatkaan eivät väsyneenä aina 
tahdo löytyä. Aivovamman ja fyysisten 
haittojen kokonaisarvioksi todettiin 17.

uraputkesta golfariksi 

Timo Pessi oli vammautuessaan 
28-vuotias. Hän oli kouluttautunut 
yritysviestinnän tradenomiksi ja pääsi 
aluksi finanssialalle markkinointiassis-
tentiksi. Toimeen hänet palkkasi firman 
markkinointipäällikkö Samu Haber, 
joka sittemmin on tullut tunnetuksi 
kansainvälistäkin mainetta niittäneen 
Sunrise avenuen laulusolistina ja 
kitaristina. Kun Haber jätti firman, 
pyydettiin Pessiä hänen toimeensa 
markkinointipäälliköksi. Pessi otti 
tyytyväisenä työn vastaan. Seuraavaksi 
hän eteni sijoitusneuvojaksi, siitä toi-
seen yritykseen sijoitusasiantuntijaksi, 
toimi tovin myös yrittäjänä ja vaihtoi 
jälleen finanssialalle palkkatöihin 
markkinointijohtajaksi. Kun finanssiala 
oli nähty, siirtyi hän suuren lääketeh-
taan palvelukseen aluepäälliköksi. 
Erilaiset johtajan tehtävät siinsivät jo 
silmissä. Välillä hän ehti lomailla Thai-
maassakin, jossa hän oli juuri tsunamin 
iskiessä 2004. Hän näki siellä paljon 
tuhoa ja myös sen, miten jälleenra-
kennus nopeasti alkoi ja ikävät asiat 
haluttiin unohtaa. Harrastusrintamalla 
tärkeitä olivat salibandy, rullakiekko, 

Golfi sta 
kuntoutusta ja elämänsisältöä 
Huikeassa uraputkessa olleen 
Timo Pessin elämä koki äkki-
pysäyksen WTC-iskujen vuosi-
päivänä vuonna 2006. Nykyään 
hän panostaa voimakkaasti 
sekä omaan golf-uraansa, 
myös kaikkien aivovamman 
saaneiden golf-harrastuksen 
herättelyyn ja ylläpitoon. 

kuntoutusta ja elämänsisältöä 

TEEMANA 
KuNTouTuMiNEN
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jääkiekko ja erotuomarin tehtävät. 
Pienen kokonsa vuoksi linjatuomarina 
oli vaikea edetä SM-Liigaan, joten hän 
siirtyi päätuomariksi. Golf ei vielä tässä 
vaiheessa kuulunut kiireisen miehen 
repertuaariin, vaikka hyvä ystävä Jere 
Kourunen oli häntä lajin pariin jo 
houkutellutkin. 

Moisen urakiidon jälkeen työkyvyn 
menetys oli melkoinen isku. Myös 
monet harrastuslajit saivat jäädä, sillä 
aivovamman jälkeen ne lajit, joissa 
pään kolauttaminen on mahdollista, 
piti haudata. 

– Pelasin vammautumisen jälkeen 
salibandya Synapsiassa Aivovammayh-
distyksen vuorolla. Siellä tutustuin 
Kimmo Kampmaniin, joka pelasi gol-
fia. Hänellä oli vasurin mailat ja päätin 
kokeilla niitä. Huomasin, että vaikka 
olenkin oikeakätinen, hallitsin golf-
lyönnit vasurin mailoilla. Niinpä ostin 
itselleni mailasetin, menin vuonna 
2011 green card -kurssille ja voitin jo 
vuonna 2012 stableford-sarjassa oman 
sarjani Suomen mestaruuden.

Green card on ikään kuin golfin 
ajokortti, joka antaa oikeuden pelata 
täysmittaisilla radoilla ja jonka suorit-
tanut osaa peliin liittyvät säännöt ja 
etiketin. Täysmittaisella golfradalla 
on 18 reikää. Jokaiselle väylälle, eli 
kahden reiän väliselle matkalle, on 
määritelty ihannelyöntitulos eli par. 
Tämä tarkoittaa sitä lyöntien määrää, 
joilla pallo pitäisi aloituspaikalta, eli 
tiiauspaikalta, saada reikään. Väylät 
ovat joko par kolmen, neljän tai viiden 
väyliä. Stableford-pelissä pelaaja kisaa 
reiän par-tulosta vastaan ja jokaisella 
pelaajalla on oman tasoituksen mää-
rittämä henkilökohtainen ihannetulos 
jokaiselle reiälle. 

Henkilökohtainen tasoitus eli HCP 
puolestaan muodostuu pelaajan pelaa-
mien kierrosten lyöntimäärän mukaan. 
Tasoitus siis elää jatkuvasti pelaajan 
taitojen kehittymisen myötä. Erityis-
golf eli vammaisgolf on golfin muoto, 
jossa säännöt antavat ihmisille, joiden 
haitta johtuu synnynnäisestä tai muusta 
sairaudesta, näkö- tai kuulorajoitteesta 
tai muusta vammasta, mahdollisuu-
den harrastaa lajia omien kykyjensä 
mukaan. Erityisgolfissa järjestetään 
Suomessa E-tour-osakilpailuja, jotka 
ovat avoimia kaikille liikunta-, kehitys-, 
näkö-, kuulo- ja aivovammaisille ja 
elinsiirron saaneille.

– Kun olin pelannut 1,5 vuotta, 
kuulin golfkaverilta, että minussa olisi 

maajoukkueainesta. Maajoukkueeseen 
piti itse hakeutua, joten hain ja pääsin 
sinne vuonna 2013. Koska olin tottunut 
ennen vammautumistani kaikessa nou-
sujohteiseen uraan, treenasin nytkin 
ja halusin olla paras. En ymmärtänyt, 
miten paljon väsyin ja miten väsymi-
nen vaikutti elämääni. En saanut enää 
nukuttua kuin nelisen tuntia yössä. 
Mietin vain, että miten minusta tulisi 
maailman paras erityisgolfissa. Kävin 
uniongelmieni vuoksi neurologilla, 
joka kirjoitti minulle psykoosilääkkeet, 
että sain katkaistua jatkuvasti golfin 
ympärillä pyörineet ajatukset. Jäin pois 
maajoukkueesta kahdeksi vuodeksi.

Puhtia uusista mailoista 

Oikeakätinen Pessi pelasi viisi vuotta 
vasemmalta puolelta. Sitten hän kokeili 
Golfpoint-nimisessä golfiin erikoistu-
neessa liikkeessä lyödä oikealta.

– Löin vasurin rautaseiskalla 120 
metriä, mutta oikean puolen rautaseis-
kalla pallo lensikin 140 metriä. Olin 
luullut, että oikean käden liikerajoit-
teeni estää oikeanpuoleisten mailojen 
käyttöä, mutta golflyönti onnistuikin 
liikerajoitteesta huolimatta. Lisäpontta 
lyönnin parantumiseen toi se, että kun 
nyt lyön oikealta vasemmalle, voin hyö-
dyntää vammatonta vasenta lonkkaani

Golfmailat jaetaan rautamailoihin, 
puumailoihin ja puttereihin. Mailan 
kiertojäykkyys puolestaan ilmaistaan 
numeroilla, jotka ovat yleensä 2 - 7. 
Mitä pienempi numero, sitä vähem-
män varsi on kiertyvä. 

Pessi on neuvotellut Golfpointin 
kanssa sopimuksen, jonka pohjalta ai-

vovamman saaneet Suomen HCP Golf 
ry:n jäsenet voivat käydä siellä arkipäi-
visin maksutta harjoittelemassa joko 
simulaattorissa tai trackmanissa. Nämä 
golfsimulaattorit ovat kuin tietokonepe-
lejä, joiden avulla lajia voi harjoitella 
sisätiloissa golfkentän heijastuessa 
luonnollisen näköisenä valtavalle 
valkokankaalle. Jokainen harjoituskerta 
varataan erikseen.

Aikaisemmin Pessi kuului Aivovam-
mayhdistyksen hallitukseen ja toi siellä 
tutuksi erityisgolfia. Nyttemin hän kuu-
luu Suomen HCP Golfin hallitukseen 
ja edistää siellä erityisesti aivovamman 
saaneiden golfharrastusta. HCP Golfin 
tavoitteena on liikuntarajoitteisten ja 
muiden toimintakyvyltään heikenty-
neiden henkilöiden golfin pelaamisen 
edistäminen.

Pessi on vuosien varrella järjestänyt 
kolme green card -kurssia aivovamman 
saaneille Tuusulassa. Nykyään hän on 
Vääksyläisen Kanavagolfin jäsen ja yksi 
sen kolmesta edustuspelaajasta.

– Vääksy sijaitsee Päijät-Hämeessä 
Vesijärven ja Päijänteen välissä, joten 
nyt ajatuksenani on järjestää siellä 
green card -kurssi ja golf-opetusta 
aivovamman saaneille. Mielestäni on 
tärkeää tarjota lajia myös muualla kuin 
pääkaupunkiseudulla asuville. 

E-tour-osakilpailuja järjestetään 
ensi kesänä viisi kappaletta. Aiemmin 
yksi osakilpailu on ollut Aivovammayh-
distyksen kilpailu. Samainen mittelö 

Timo Pessin palkintokaapissa on pysti poikineen.
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Yksi Timo Pessin suurimmista 
saavutuksista on Tsekin Stableford-
mestaruus erityisgolfi ssa. Pysti irtosi 
varsin kovatasoisen kisan jälkeen.
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järjestetään ensi kesänä Kanavagolfin 
alaisuudessa. Osakilpailuihin tulee eri-
tyisgolfareita kaikkialta Suomesta, sillä 
kisat ovat kaikille erityisgolfareille avoi-
mia. Ainoastaan SM-kisoihin vaaditaan 
EDGA-lisenssi, jotta kilpailusta saa pis-
teitä EDGA-rankingiin. Kaikki muutkin 
vammautuneet saavat osallistua, mutta 
kansainvälisiä pisteitä ei voida las-
kea henkilöille, joilla ei ole lisenssiä. 
EDGA-lisenssi (European disabled golf 
association eli vapaasti suomennettuna 
Euroopan vammaisgolfyhdistys) on 
Suomessa noin 20 pelaajalla ja siinä 
määritellään myös tarve ja lupa käyttää 
autoa kisatessa. 

– EDGA-lisenssiä voivat hakea vain 
henkilöt, joilla on liikuntarajoite. 

Suomen HCP Golf ry:n toimenku-
vaan kuuluu myös kartoittaa ratojen es-
teettömyyttä ja soveltuvuutta eri tavoin 
toimintarajoitteisille, kuten pyörätuolia 
käyttäville. Yhdistys antaa lausuntoja 
golfratoja ylläpitäville tahoille, ja lau-
sunnoissa annettuihin parannusehdo-
tuksiin suhtaudutaankin yleensä varsin 
myönteisesti. 

– Golf on mitä mainioin harrastus 
ja sen parissa saa raitista ilmaa. Kävel-
len rataa kiertävälle kierros kestää nor-
maalisti nelisen tuntia ja askeleita tulee 
helposti yli 10 000. Tietysti riippuu 
siitä, että miten hyvin pelaa. Jos peli 
sujuu kuin rasvattuna, kertyy kilomet-
rejä noin kahdeksan, mutta huonosti 
pelatessa niitä tulee helposti jopa 12. 

Golfia pidetään usein kalliina 
eliittiharrastuksena. Näin ei varsinkaan 
erityisgolfin kohdalla välttämättä ole.

– Green card maksaa tosin noin 
200 euroa, mutta sen tarvitsee suorit-
taa vain kerran. Varusteita voi vuok-
rata, mutta niitä saa myös käytettynä 
suhteellisen edullisesti. Esimerkiksi 
parhaillaan yksi tuttavani myy aloitus-
settiä, jossa on kaikki kengistä alkaen, 
200 eurolla.

HCP Golfin jäsenet saavat paljon 
alennuksia eri radoilla. Normaalisti 
kierros maksaa noin 50 - 100 euroa, 
mutta HCP-läiset pääsevät useilla 
radoilla pelaamaan puoleen hintaan. 
Pessi on myös neuvotellut hyvän sopi-
muksen Pornaisten Kotojärven golfken-
tän kanssa, johon Suomen HCP Golfin 
jäsenkortilla pääse pelaamaan ruuhka-
aikoina 15 eurolla ja ruuhka-aikojen 
ulkopuolella kymmenellä eurolla. 
Varatessa starttiaikaa on mainittava 
Suomen HCP Golfin jäsenkortista ja 
alennuksesta.

Kausi 2018 käynnistynyt 

Viime vuonna Timo Pessin sijoitus 
eurooppalaisessa stableford-sarjassa oli 
neljäs. Kun kausi 2017 alkoi, oli hänen 
sijoituksensa 58. Tavoitteena oli nousta 
kymmenen parhaan joukkoon. Sen hän 
saavuttikin, mutta nälkä kasvaa syödes-
sä ja loppukaudesta tavoite oli päästä 
kolmen parhaan joukkoon. Hänen 
stableford-sarjassaan on 140 pelaajaa.

– Se olisi onnistunutkin, ellei vii-
meinen kisa olisi mennyt penkin alle. 
Siihen oli isona syynä ystäväni auton 
hajoaminen kesken matkaa Espanjan 
Malagasta Portugalin Faroon. Yhteensä 
matkani kotoa Portugalin pelipaikalle 
kesti auto-ongelmien vuoksi yli 20 tun-
tia. Koska itselläni väsyvyys on suurin 
aivovamman tuoma haaste, olin aivan 
pois pelistä seuraavat päivät. Olin siinä 
kisassa kuudes, joten ranking-sijoituk-
seni oli tämän vuoden alkaessa 4. 

Tämän vuoden ensimmäinen eu-
rooppalainen E-tour-kisa on jo koettu 
Portugalissa. Edellisvuoden viimeisen 
mittelön auto-ongelmista viisastunee-
na hän lähti kisapaikalle niin ajoissa, 
että mahdolliset matkavastoinkäymiset 
eivät romuttaisi koko kisaa.

– Troian kenttä on rankingissa 
maailman 32 parhaan kentän joukos-
sa. Se on haastava, sillä se sijaitsee 
Atlantin ympäröimän niemen kärjessä. 
Tuuliolosuhteet olivat kovin arvaa-
mattomat. Tuuli kentän pinnassa oli 
aivan erilainen kuin siellä korkealla, 
jonne pallo syöksähtää 200 kilometrin 
tuntivauhdilla. Sain hyvät lähtölyönnit, 
mutta rata on tuulen lisäksi muutenkin 
haastava, väylät ovat kapeita, siellä on 

paljon hiekkaesteitä ja hiekkaa muu-
tenkin sekä kaiken maailman puita ja 
pensaita, joiden sekaan pallot tuppaa-
vat karkailemaan. Pelillisesti kisa ei 
siis mennyt ihan nappiin. Sijoitus oli 
kuitenkin kolmas, mutta mitä muuta 
sitä kannattaa tavoitella kuin voittoa? 
Kiva oli saada kausi 2018 käyntiin ja 
oli hienoa pelata yhdellä maailman 
huippukentistä! 

Teksti: Pia Warvas 
Kisakuvat: Tony ja Sue Bennett

Muut kuvat: Pia Warvas

Sanastoa
Green card = kortti, joka antaa oikeuden pelata täysmittaisilla radoilla ja jonka 

suorittanut osaa peliin liittyvät säännöt ja etiketin. 
Täysmittainen golfrata = 18 reikää. Rata voi olla myös 9-reikäinen.
Väylä = kahden reiän välinen matka
Par = kahden reiän väliselle matkalle määritelty ihannelyöntitulos 
Tiiauspaikka = aloituspaikka
Stableford-peli = golfin muoto, jossa pelaaja kisaa reiän par-tulosta vastaan. Jokai-

sella pelaajalla on oman tasoituksen määrittämä henkilökohtainen ihannetulos 
jokaiselle reiälle. 

Henkilökohtainen tasoitus eli HCP = muodostuu pelaajan pelaamien kierrosten 
lyöntimäärän mukaan. Tasoitus elää jatkuvasti pelaajan taitojen kehittymisen 
myötä. 

Erityisgolf eli vammaisgolf = golfin muoto, jossa säännöt antavat ihmisille, joiden 
haitta johtuu synnynnäisestä tai muusta sairaudesta, näkö- tai kuulorajoit-
teesta tai muusta vammasta, mahdollisuuden harrastaa lajia omien kykyjensä 
mukaan. 

E-tour = kaikille liikunta-, kehitys-, näkö-, tai kuulovammaisille ja elinsiirron saa-
neille avoin golf-kilpailu.

Golf-lyönnit: par = ihannetulos, birdie = yksi lyönti alle perin, eagle = kaksi 
lyöntiä alle parin, albatrossi = kolme lyöntiä alle parin, bogey = yksi lyönti yli 
parin ja tuplabogey = kaksi lyöntiä yli parin

Timo Pessi alkaa kokeilla ystävänsä, opet-
taja ja joogaohjaaja Susa Kokon johdolla 
uudenlaista syvärentoutusta. Siinä puolen 
tunnin rentoutuksella pitäisi saavuttaa 
sama tulos kuin kolmen tunnin torkuilla. 
Jos tulokset ovat lupaavat, lupaa Pessi 
kertoa menetelmästä ja sen tuloksista 
tulevissa Aivoitus-lehdissä.
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– Elämämme oli reilut kymmenen 
vuotta sitten todella hektistä. Olim-
me mieheni kanssa molemmat töissä 
ja pojat pelasivat jääkiekkoa, joten 
vapaa-ajan ongelmia ei ollut. Pojat 
olivat kulkeneet pienestä pitäen isänsä 
kanssa metsällä, joten tuo joulutauon 
aikainen päivä päästä yhdessä metsälle 
oli mukavaa vaihtelua arkeen, kertoo 
Tarja Laakko. 

Kesken Tarjan kävelylenkin van-
hempi pojista soitti ja kertoi hienova-
raisesti, että isälle on sattunut onnetto-
muus.

– Poikani kertoi, että mieheni saat-
toi saada kimmokkeita erään metsäs-
täjän hauleista ja että häntä viedään 
parhaillaan sairaalaan. Tiedustelin, 
että kävikö pahasti. Poikani vastasi, 
että oletettavasti ei, mutta mene kotiin 
odottamaan lisätietoja, sillä ambu-
lanssinkuljettajat eivät tienneet, mihin 
hänet viedään hoitoon.

Tarjan huoli kasvoi edelleen, kun 
hän näki ambulanssin kiitävän tiellä 
valot vilkkuen kohti pohjoista – Kala-
joella asuvan perheen kotikonnuilla 
sairaala kun on aivan eri suunnassa. 
Ilmansuunta viittasi tavallista terveys-
keskusta suurempaan sairaalaan ja sa-
malla vakavampaan onnettomuuteen.

– Kävellessäni kotiin askeleeni 
olivat todella raskaat. Matka tuntui 
pitkältä ja siltä, etten ole ikinä kotona. 
Itsellänikin on metsästyskortti, joten 
tiedän lajiin liittyvistä vaaroista. Sen 
perusteella tiesin kuitenkin, että kim-
mokkeet eivät välttämättä ole vaaralli-
sia. Siis välttämättä. 

Kun Tarja pääsi kotiin, alkoi hän 
soitella pohjoisen suunnassa olevista 
sairaaloista ensimmäiseksi Raaheen. 
Kun hän lopulta tavoitti sieltä ihmi-
sen langan päähän, kerrottiin Harria 
käytetyn siellä keuhkokuvassa kyljessä 
olleen osuman vuoksi ja että nyt matka 
on jo jatkunut Oulun yliopistolliseen 
sairaalaan. 

– Minua kehotettiin soittamaan 
OYSiin puolen tunnin päästä. Aloin aa-
vistaa, että nyt on oikeasti sattunut pa-
hasti. Muistan, että tässä välissä pojat 
tulivat kotiin ja menivät ensimmäiseksi 
vessaan pesemään enimmät veret pois. 

Päivä, jolloin elämä pysähtyi 
Loppiaisen jälkeisenä päivänä vuonna 2007 Harri 
Laakko lähti työkaverinsa ja 14- ja 15-vuotiaiden 
poikiensa kanssa jäniksenpyyntiin. Harrin puoliso 
Tarja Laakko lähti samaan aikaan kävelylle.  
Lenkillä ollessaan hänen puhelimensa soi.  
Tuo soitto pysäytti perheen elämän pitkäksi aikaa.

Tarja ja Harri Laakon avio-
liitto on pysynyt vahvana 

vammautumisen tuomista 
muutoksista huolimatta.  

Tässä jutussa Tarja kertoo 
Harrin vammautumisesta 
omasta näkökulmastaan. 

Harri pääsee ääneen 
numeron 3/2018 

”Minä selvisin” 
-teemanumerossa ja 

kertoo puolestaan 
tarinansa omin 

sanoin.  
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He olivat tahriutuneet isänsä vereen, 
kun olivat yrittäneet lumella tyrehdyt-
tää pahimpia verenvuotoja. 

Kun Oulusta tuli lisätietoa, eivät 
uutiset olleet rohkaisevia.

– Minulle todettiin, että hänet 
viedään pään kuvaukseen, soita tunnin 
kuluttua. Se oli elämäni pisin tunti. En 
tiennyt, että mitä odottaa. Muistan, että 
pysyäkseni kasassa minun oli tehtävä 
jotakin odottaessani. Niinpä silitin – ja 
sen jälkeen menikin pitkään, että kyke-
nin jälleen silittämään.

Lopulta kirurgi soitti.
– Hän kertoi, että mieheni päähän 

kasvojen alueelle oli osunut useita 
hauleja, joista kaksi oli edennyt aivoi-
hin saakka aiheuttaen laajan veren-
vuodon. Minulle selvitettiin, että hänet 
viedään välittömästi leikkaukseen ja 
että tilanne on vakava. Siinä vaiheessa 
perheemme elämä pysähtyi. 

Epävarma tulevaisuus 

Tarja oli odottaessaan soittanut van-
hemmilleen, jotka organisoivat Tarjan 
veljen kuskiksi sairaalaan. Tarjan äiti 
oli välittömästi todennut, että hänen 
tyttärensä ei nyt pidä rattiin istua. 

– Leikkaus oli niin pitkä, että eh-
dimme lasten kanssa odotella Oulus-
sakin uutisia hyvän tovin. Leikkauksen 
jälkeen Harri vietiin teholle. Kirurgi 
kertoi, että iso verenvuoto on nyt pois-
tettu ja mieheni viedään teho-osastolle, 
jossa hänet pidetään nukutettuna. 
Lääkäri totesi, että kaikki mahdollinen 
on tehty, emmekä voi nyt kuin odottaa, 
alkavatko aivopaineet laskea. Lääkärin 
puheista ymmärsin, että tulevan en-
nustaminen oli tässä vaiheessa mah-
dotonta. Elimme tästä lähtien päivän 
kerrallaan.

Tarja sai luvan mennä katsomaan 
miestään teho-osastolle tyttärensä ja 
poikiensa kanssa.

– Muistan olleeni shokissa ja ajatel-
leeni, että kyllä elämä on ihmeellistä; 
aamulla terve mies lähtee rakkaan har-
rastuksensa pariin ja sanoo normaalisti 
heipat, mutta nyt hän makaa tuossa 
verisenä, täynnä piuhoja ja letkuja ja 
taistelee elämästään. 

Laakon perheen elämässä alkoi 
musta viikko. Mitään ei luvattu, mitään 
ei ennustettu. Viikon aikana ei tiedetty, 
että herääkö mies koskaan. Ja jos he-
rää, tuleeko hän koskaan kotiin. Ja jos 
tulee, käveleekö hän enää ikinä.

– Ajattelin, että on kai hyvä, ettei 

toivoa anneta liikaa. Mutta oli äärim-
mäisen raskasta olla sen varassa, että 
mitään ei tiedetä, ennen kuin mieheni 
herää. Emme tienneet, että tunteeko 
hän herätessään enää ketään, ja oli 
epävarmaa, puhuuko hän enää kos-
kaan.

Kalajoelta on 130 kilometriä Ou-
luun ja koska Tarja halusi olla miehen-
sä lähellä, yritti hän saada potilashotel-
lista itselleen yösijaa. 

– Silloin vanhempi hoitaja totesi, 
että ihan turhaan sinä tänne jäät, sinun 
kannattaa olla kotona ja kerätä voimia. 
He lupasivat, että voin soittaa teholle 
mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä. Li-
säksi hän lupasi, että jos jotakin muu-
tosta tapahtuu, he soittavat minulle 
välittömästi. Yhtenä yönä tajusin, että 
soitto yöllä ei tarkoittaisi ihmeparantu-
mista, vaan tilanteen huonontumista. 
Siitä alkaen aloin pelätä puhelimen 
yöllistä pirahdusta – ja välillä kuvittelin 
kuulleenikin sen soineen. 

Haulit osuivat Harria vasemmalle. 
Vasemmalla puolella oleva aivove-
renvuoto herätti myös ikäviä muistoja 
lapsuudesta. Kun Tarja oli pieni, hänen 
60-vuotias mummonsa sai aivoveren-
vuoden juuri vasemmalle puolelle, 
eikä osannut sen jälkeen sanoa mitään 
muuta sanaa kuin ”ei”. Hänen rakas 
mummonsa eli puhumattomana yli 20 
vuotta.

– Harrin haavoittuminen vasem-
malle puolelle nosti siis traumaattisen 
lapsuuden kokemuksenkin esiin. Tiesin 
mummoni tilanteen kautta, että puhe-
keskus on vasemmalla. Kun miestäni 
alettiin herätellä, minulle kerrottiin-
kin viestikeskuksen sijaitsevan juuri 
vammautuneella alueella ja varoitettiin 
sen mahdollisesti mukanaan tuomista 
ongelmista, kuten muun muassa puhe-
kyvyn menetyksestä.

Kun Harria heräteltiin, liikahti 
ensiksi toinen varvas ja sitten toinen. 
Seuraavaksi liikkui toinen käsi ja sitten 
toinenkin. Tässä vaiheessa tiedettiin, 
ettei mies ole halvaantunut. Trakeo-
stomian vuoksi mies ei pystynyt heti 
puhumaan, mutta kirjoittaa hän yritti. 
Puhettakin alkoi tulla hiljakseen puo-
lentoista viikon kuluttua, tosin sanat 
olivat hukassa.

– Loppujen lopuksi suurimmaksi 
ongelmaksi muodostui erittäin paha 
lähimuistin heikkous, eikä se olekaan 
mikään pieni juttu. Mutta tästä toipu-
minen alkoi.

Aivovammaosaamisen  
puutteesta haasteita 

Harri siirrettiin parin viikon kuluttua 
Kokkolan keskussairaalaan, sillä kunto 
oli jo kohentunut ja OYSissa oli pulaa 
petipaikoista.

– On luonnollista, että jatkohoito ei 
ollut pienemmässä sairaalassa yhtä hy-
vää kuin mitä se oli ollut – ja olisi ollut 
– yliopistollisessa sairaalassa. Pikku-
paikkakuntien sairaaloissa ei useimmi-
ten ole aivovammoihin erikoistunutta 
henkilökuntaa. Meidän – ja kaikkien 
samaan tilanteeseen joutuvien – kan-
nalta se on tietysti huono juttu. 

Tarja harmittelee, että kukaan ei 
maininnut kertaakaan sanaa aivovam-
ma. Ei edes siinä vaiheessa, kun Harri 
kotiutettiin viiden viikon kuluttua. 

– Muistan edelleen kotiutuspäi-
vän kuin se olisi ollut eilen. Minulta 
kysyttiin, että onko kukaan Harrin 
kanssa kotona. Totesin, että minä olen, 
minulla on talviloma. Seuraavaksi lyö-
tiin nippu reseptejä käteen ja todettiin, 
että nämä lääkkeet voi hakea apteekis-
ta. Ja siinä se. Ei ohjeita, ei esitteitä, ei 
mitään tietoa siitä, miten aivovamman 
muuttamassa tilanteessa eletään. Aino-
astaan kerrottiin, että miehesi tilassa on 
nyt jotakin alzheimerin taudin kaltais-
ta, jotakin afasian tyyppistä ja jotakin 
aivoverenkiertohäiriöitä muistuttavaa. 
Näihin liittyviä esitteitä kyllä annettiin. 
Tämä tosin herätti enemmän kysy-
myksiä kuin antoi vastauksia – mietin, 
että vaivaako miestäni nyt jokin suuri 
tuntematon, jolle ei ole edes nimeä. 

Tarja kysyi itse, että kai tässä nyt 
jonkinlaista kuntoutusta tarvitaan, vaik-
ka ei edes tiennyt, mitä se kuntoutus 
voisi olla.

– Minulle todettiin, että puheterapi-
asta ja neuropsykologisesta kuntoutuk-
sesta voisi olla hyötyä, mutta ei teidän 
kotipaikkakunnalla ole näitä tarjolla. 
Totesin, että jos niistä on hyötyä, 
antakaa nyt ihmeessä lähete, kyllähän 
meillä vakuutus oli, joten päästään 
tarvittaviin terapioihin kotikulmien 
ulkopuolellekin. 

Harri pääsikin sitten neuropsyko-
logille Kokkolaan ja puheterapiaan 
kotipaikkakunnallaan Kalajoella. Neu-
rologin seurantakäynnit olivat myös 
Kokkolassa. 

– En edes uskalla ajatella, mitä 
toipumiselle olisi tapahtunut, jos en 
olisi itse googlannut asioita ja osannut 
vaatia kuntoutusta miehelleni. 
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Tarja toteaa, että hänen mukana-
olonsa neurologilla oli elintärkeää. 
Harri vastasi lääkärin tiedusteluihin 
kuulumisista, että hyvin menee – jonka 
jälkeen Tarja kaivoi esiin A4-arkillisen 
muistiin kirjoittamiaan haasteita ja 
ongelmia. 

– Toki tämä omaa elämää vaikeut-
ti, sillä pitihän minun korvata töissä 
poissaoloni ja tehdä muina päivinä 
pidempiä päiviä. 

Harri oli työskennellyt logistiik-
kapäällikkönä suurella sahalla. Juuri 
ennen vammautumistaan hän oli 
koekäyttänyt uutta tietokoneohjelmaa 
ja vastasi sen kehittämisestä. Neuro-
psykologi alkoi puuhata työkokeilua, 
sillä työn uskottiin olevan uraorientoi-
tuneelle miehelle parasta kuntoutusta. 

– Työkokeilu alkoi vuoden kulut-
tua tapaturmasta. Työtunteja oli neljä 
päivässä. Hän lähti suurin odotuksin 
kokeiluun ja odotti kovasti sitä päivää, 
jolloin voisi palata työhön. Valitetta-
vasti mikään ei sujunut odotetun ja 
toivotun mukaisesti. Lyhyen työpäivän 
jälkeen hän oli niin poikki, että vain 
nukkui loppupäivän tai kärsi migree-

nistä. Lähimuistin ongelmien vuoksi 
hänelle ei voitu antaa koneelleen edes 
juuri käyttöön otettua Harrin kehit-
telemää ja testaamaa ohjelmaa, sillä 
tuossa vaiheessa hän ei edes muista-
nut, miten ohjelma käynnistetään. Hän 
yritti tutustua demoversioon, mutta ei 
osannut käyttää sitä lainkaan.  Hän ei 
myöskään pysynyt kärryillä palavereis-
sa. Tämä kaikki laski mieheni mielialaa 
suuresti. 

Harri oli harmitellut vaimolleen, 
että miten sinä edes tällaisen kehä-
raakin kanssa olet, täyden nollan. 
Työkokeilu lakkautettiin, kun se 
kuntouttamisen sijaan aiheutti vain 
epäonnistumisen tunteita ja masen-
nusta. Hyvä puoli epäonnistuneessa 
työkokeilussa oli se, että hän pääsi 
jälleen OYSiin kuntoutukseen. 

Tarja kuvailee, että haasteena 
Kokkolassa oli, ettei lääkäri osannut 
kunnolla suomea. Kielivaikeuksien 
vuoksi hän oli pannut rasteja vääriin 
ruutuihin ja vakuutusyhtiölle Harris-
ta oli lähtenyt lausunto, että vamma 
on vain lievä, eikä se aiheuta arkeen 
mitään ongelmia.

– Onneksi ymmärsin pyytää kaikki 
lääkärinlausunnot itselleni. Saatiin ne 
korjattua, kun vaivaa nähtiin, mutta 
kyllä ne ”lievä” ja ”ei aiheuta ongel-
mia” pitkään papereissa kummittelivat. 

Kuntoutuminen  
kunnolla käyntiin 

Kun kuntoutus alkoi OYSin aivovam-
mapoliklinikan alaisuudessa, alkoi 
tuloksiakin tulla. Neuropsykologi oli 
suurin piirtein Harrin ikäinen mies, 
joten he puhuivat jo senkin vuoksi 
samaa kieltä. Neuropsykologin vaimo 
puolestaan oli puheterapeutti, joten 
terapiat pystyttiin nivovamaan saumat-
tomasti yhteen. 

– Harri alkoi pikkuhiljaa olla 
jälleen hyväntuulinen oma itsensä. 
Eräänä päivänä hän totesi, että tiedät-
kö mitä, kyllähän tämä elämä voi olla 
ihan hyvää ja elämisen arvoista, vaikka 
en työhöni enää kykenekään. Hän al-
koi sopeutua ja olla positiivisin mielin. 

Toinen muutos tapahtui Aivovam-
maliiton sopeutumisvalmennuskurs-
silla.

– Kun en sairaalasta ollut tietoa 
saanut, olin itse googlaillut ja löytä-
nyt sekä tietoa aivovammoista että 
Aivovammaliitosta. Liitin meidät heti 
jäseneksi, mutta alkuvaiheessa Harri 

piilotteli Aivoitus-lehtiä, sillä hänen 
mielestään hänellä ei missään nimessä 
mitään aivovammaa ollut. Sitten pää-
simme sope-kurssille!

Tarja kuvailee, että parikurssi oli 
käänteentekevä ja mieleenpainuva ko-
kemus. Siellä oli viisi muuta pariskun-
taa ja sattumalta kaikki vammautuneet 
olivat miehiä. Näin sekä vaimot että 
miehet saivat mitä parhainta vertaistu-
kea myös keskinäisissä keskusteluissa.

– Yksi pariskunta kuvaili, miten 
he ovat käyneet moottoripyörällä 
Euroopassa. Tästä Harri innostui ja 
alkoi ymmärtää, että ei elämä lopu 
aivovammaan ja että jäljellä on vielä 
vaikka kuinka paljon täysin kelvolli-
sia vuosia. Oli myös mahtavaa tavata 
muita aivovamman saaneita ja heidän 
läheisiään, sillä siihen asti olimme 
tunteneet perheemme jonkinlaiseksi 
kummajaiseksi. Oli fiilis, että kehtaa-
ko tästä edes puhua, ei kenelläkään 
muulla varmasti edes ole aivovammaa. 
Nyt huomasimme, että kyllä kehtaa ja 
että aivovamma ei ole edes niin kovin 
harvinainen. 

Tänä päivänä Harri ja Tarja elävät 
suhteellisen normaalia arkea. Tarja 
on saanut vastapainoa opiskeluista ja 
suorittanut tradenomin tutkinnon työn 
ohessa. Mielenkiintoinen ja haastava 
työ antaa muuta ajateltavaa. Harri 
tekee kotityöt ja ulkoiluttaa perheen 
koiria. Metsästysharrastuskin on alka-
nut kiinnostaa uudelleen ja on edel-
leen isän ja poikien yhteinen harrastus. 
Lapset ovat jo muuttaneet kotoa ja 
Laakoista on tullut isovanhempia. Pieni 
tyttärentytär tuo valtavasti iloa elä-
mään. Harrin lähimuisti ei vieläkään 
toimi ja Tarja joutuu ottamaan vastuuta 
arjen sujumisesta. Aivovammaisen 
miehen rinnalla eläminen on vaatinut 
paljon sopeutumista koko perheeltä. 
Murrosikäisten nuorten ei ollut helppo 
ymmärtää muuttuneen isän ongelmia. 
Tasavertaisen puolison muuttuminen 
huolehdittavaksi puolisoksi on ol-
lut aika ajoin vaikeaa kestää. Mutta 
vammautumisesta jääneistä haasteista 
huolimatta elämä on jälleen hyvää, 
vaikkakin se on melko erilaista kuin 
ennen sitä päivää, jolloin elämä py-
sähtyi.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Tarja Laakko toivoo voimia kaikille aivo-
vamman saaneiden läheisille, sillä vakava 
vammautuminen vaikuttaa koko perheen 
arkeen ja muuttaa sitä suuresti. 
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oli vaikea käyttää. Ne lääkärit, joiden 
työkalu Käypä hoito on, toivoivat 
kompaktimpaa ja selkeämpää kokonai-
suutta.

Suositus kansainvälisemmäksi 

Duodecim pohtii säännöllisin vä-
liajoin, että pitääkö jokin Käypä hoito 
päivittää, tarvitaanko uusia tai luovu-
taanko jostakin kokonaan. Esimerkiksi 
gastroenterologian puolella joitakin 
Käypä hoitoja on poistettu, sillä niihin 
liittyvät asiat ovat jo joissakin muissa 
alaan liittyvissä suosituksissa. 

– Suurin sisällöllinen muutos 
diagnostiikkaan tehtiin aivovammojen 
luokitteluun. Luokittelu muutettiin 
viisiportaisesta (hyvin lievät, lievät, 
keskivaikeat, vaikeat, erittäin vaikeat) 
kolmiportaiseksi (lievät, keskivaikeat, 
vaikeat). Näin ne saatiin vertailukel-
poisiksi muiden maiden vastaavien 
suositusten kanssa. 

Esimerkiksi aiempi hyvin lievä 
aivovamma, eli kansanomaisemmin 
aivotärähdys, on nyt osa lieviä aivo-
vammoja. 

– Kolmiportaisessa asteikossa pää-
simme myös löydösten osalta samalle 
viivalle kansainvälisten suositusten 
kanssa. Nyt esimerkiksi myös lievässä 
aivovammassa voi olla kuvantamis-
löydös, kun aiemmin kuvantamislöy-
döksellinen vamma oli automaattisesti 
keskivaikea. Ja aiemmin neurokirurgi-
sen leikkauksen tarve teki vammasta 
automaattisesti vaikean, mutta nyt se 
voi olla myös keskivaikea. Neurokirur-
ginen leikkaus vamman vakavuuden 
arvioinnissa oli rajapintana varsin 
keinotekoinen. Vaikeusasteluokittelulla 
sinänsä on vähän merkitystä käytännön 
hoidon kannalta. Kokonaistilanne löy-
döksineen ja oireineen ohjaa hoitoa, ei 
niinkään vammaluokka, Luoto valottaa. 

Yli puolet oli humaltuneita vam-
mautumishetkellä. 

– Lähivuosina Suomessa ei ole 
tutkittu väestötasolla alkoholin osuutta 
vammoissa. Valikoiduissa suomalai-
sissa tutkimussarjoissa humaltuneina 

Aivovammojen 
Käypä hoito päivitetty
Suomessa on kaikkiaan 106 Käypä hoito -suositusta, 
joissa annetaan nimensä mukaan suosituksia eri 
sairauksien ja vammojen diagnosointiin, hoitoon ja 
mahdollisesti myös kuntoutumiseen. Suosituksista 
vastaa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin 
Käypä hoito -toimitus. Kaikkia suosituksia 
päivitetään määräväliajoin.

Aivovammojen Käypä hoidon 
päivitys julkaistiin 29.12.2017. 
Työryhmän toinen puheenjohtaja, 
neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri, 
dosentti Teemu Luoto kertoo, että 
mikä muuttui ja miksi. 

– Suositustyöryhmät kootaan 
yleisten Duodecimin Käypä hoito 
-periaatteiden mukaan. Suositus-
ta tekemässä ja päivittämässä on 
eri erikoisalayhdistysten edustajia 
ja asiantuntijoita. Yksi esimerkki 
erikoisalayhdistyksestä on Suomen 

neurokirurginen yhdistys, Tee-
mu Luoto kertoo.

Luoto kuvailee, että 
aivovammojen Käypä hoito 
-päivitystä alettiin tehdä 

kahdesta näkökulmasta: 
suosituksesta haluttiin 
aiempaa selkeämpi 
ja kansainvälisesti 
vertailukelpoisempi. 
Luodon mukaan 
laajuudeltaan uusi 
suositus ei eroa 
vanhasta versiosta, 
sillä myös uudessa 
käsitellään koko 
hoitokokonaisuus 
vammahetkestä 
pitkäaikaiseen 
kuntoutukseen. 

– Aiempi suo-
situs koettiin liian 
pitkäksi ja sekavak-
si. Kritisoitiin, että 
monisäikeisyyden 
vuoksi suositusta 

ArTiKKELiT
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vammautuneiden osuus on ollut yli 
50 %. Suomessa alkoholin osuus on 
korostunut verrattuna muihin Euroopan 
maihin, tosin muissa Pohjoismaissa 
ollaan pitkälti Suomen kaltaisessa 
tilanteessa.

Suomessa kaatumisten osuus vam-
mojen aiheuttajana on varsin suuri, 
jopa 60 prosenttia. Kun kansainvälises-
ti liikenneonnettomuudet aiheuttavat 
41 – 59 prosenttia aivovammoista, on 
Suomessa liikennevahinkojen osuus 
noin 20 – 30 prosenttia. Luvussa on 
mukana myös ne liikenneonnettomuu-
det, joissa jalankulkija vammautuu 
liikennealueella. Väkivaltatapauksis-
sa vammautuneita on Pirkanmaan 
alueella noin 7 prosenttia. Suomen 
tasolle yleistettynä väkivalta aiheuttaa 
vammoista 5 – 10 prosenttia. Urheilu-
vammojen osuus on varsin pieni, 2 – 9 
prosenttia. 

Katse diagnostiikkaan ja  
lieviin vammoihin 

Luoto kertoo, että lievien aivovammo-
jen osuutta korostettiin suosituksessa. 
Valtaosa vammoista on lieviä ja suuri 
osa lääkäreistä törmää työssään juuri 
näihin lievempiin vammoihin. Koska 
lievät aivovammat koskettavat laajim-
min koko lääkärikuntaa, haluttiin antaa 
mahdollisimman paljon konkreettisia 
ohjeita lievien aivovammojen alku-
vaiheen diagnostiikkaan ja hoitoon. 
Lievien vammojen diagnostiikka 
koetaan myöskin haastavammaksi kuin 
vaikeampien vammojen alkuvaiheen 
löydösten ollessa vähemmän ilmeisiä. 

Uudessa Käypä hoito -suosituksessa 
korostetaan alkuvaiheen kirjauksien ja 
diagnostiikan tärkeyttä.

– Ensiaputilanteen jälkeen hoito ei 
aina ohjaudu oikeille raiteille. Akuutti-

tilanteissa pyritään hoitamaan henkeä 
uhkaavat vammat ja tässä aivojen 
tietokonetomografiakuvauksella on 
keskeinen rooli. Kuvantamistutkimuk-
sen ollessa normaali jää usein kliiniset 
aivovamman merkit huonommalle 
huomiolle. Tällöin esimerkiksi mah-
dollisen muistiaukon ja tajuttomuuden 
kestot saattavat jäädä kirjaamatta. 

Luoto korostaa, että alkuvaiheen 
diagnostiikan korostamisella halutaan 
varmistaa, että ensiavussa potilas tut-
kittaisiin huolellisesti. Näin lievänkin 
aivovamman saanut saisi nykyistäkin 
useammin heti oikean diagnoosin ja 
ohjautuisi entistä tehokkaammin jatko-
seurantaan. 

– Suosituksessa ohjeistetaan 
ottamaan lievän aivovamman saanut 
potilas herkästi kontrollikäynnille 1-2 
viikon kuluttua vammasta toipumisen 
kartoittamiseksi. Seurantakäynti tukee 
toipumista ja antaa mahdollisuuden 
tunnistaa toipumista pitkittäviä tekijöi-
tä. Lisäksi seurantakäynti luo mahdol-
lisuuden ohjata potilas jatkoselvittelyi-
hin varhaisessa vaiheessa, jos vamman 
jälkeinen tilanne tätä vaatii. 

Tarvittaessa pikapäivityksiä 

Aivovammojen Käypä hoito -suosituk-
sen kirjoitusprosessi venyi, sillä vaikka 
viime vuoden lopulla julkaistu suositus 
on sekin päivitys, kirjoitettiin se käy-
tännössä kokonaan uudelleen. Edelli-
nen suosituspäivitys julkaistiin 2008. 
Suosituspäivitysten välillä oli pitkä aika 
ja monella osa-alueella aivovammo-
jen hoidossa on tutkimustieto mennyt 
eteenpäin. Mitään hoitoa mullistavia 
tutkimuslöydöksiä ei kuitenkaan ole 
tehty sitten vuoden 2008 päivityksen. 
Kaikki suosituksen osa-alueet päivitet-
tiin vastaamaan parhainta tämän päi-

vän tutkimustietoa. Tavallisesti Käypä 
hoito -suosituksia päivitetään noin vii-
den vuoden välein. Mikäli hoitolinjoja 
selkeästi muuttavia tutkimustuloksia 
julkaistaan ennen seuraavaa virallista 
päivitystä, niin tarvittaessa suositus-
tekstiä päivitetään jo aiemmin. 

– Otetaan esimerkiksi veren aivo-
vammamerkkiaineet. Jos näiden osalta 
tulee jotakin mullistavaa, joka vie 
alaa eteenpäin, tehdään uusi osapäi-
vitys hyvinkin nopeasti. Parhaillaan 
suurena kiinnostuksen kohteena ovat 
veren merkkiaineet, joilla voitaisiin 
vähentää tietokonetomografian käyttöä 
ensiavuissa ja jolloin ensihoito voisi 
tunnistaa merkittävän rakenteellisen 
aivovamman jo tapaturmapaikalla.  

Teemu Luoto korostaa, että Käypä 
hoito -suositus on nimensä mukaisesti 
suositus. Se ei ole ohje, jonka mukaan 
on pakko toimia. Suositukseen on 
koottu parasta mahdollista tietoa, jota 
lääkärit voivat hyödyntää. Kliinikolle 
jää aina arviointivastuu ja lopullinen 
päätäntävalta. 

– Olen aina vierastanut sitä, että 
joskus Käypä hoitoa käytetään esi-
merkiksi oikeussaleissa niin sanotusti 
todistusvälineenä. Pitäisi aina muistaa, 
että kyseessä on hoitosuositus, joka on 
tarkoitettu vain hoitoa parantavaksi ja 
yhtenäistäväksi ohjenuoraksi. 

Käypä hoito -työryhmä pyysi 
lausuntoja 86 taholta, joista Aivovam-
maliitto oli yksi. Lausunnon antoi noin 
puolet – josta Aivovammaliitto oli yksi.

– Kävimme kaikki lausunnot läpi. 
Seuloimme niistä toistuvat teemat ja 
pidimme erillisen kokouksen, jossa 
kaikki lausunnot käytiin läpi ja kes-
kusteltiin, että mitä pitää lausuntojen 
valossa muokata. Lopulta teimme 
muokkauksia suositukseen.  

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Lukijan kysymys: Miksi lääkäreillä ei 
ole tietoa aivovammojen aiheuttamista 
ongelmista? 

Luoto: Ei voi sanoa, ettei tietoa olisi, 
mutta tieto on usein vajavaista. Lääke-
tieteen lisensiaattien opetusohjelma on 

hyvin laaja ja siinä on vähän tilaa ja 
resursseja laajaan aivovammaopetuk-
seen. Toisaalta aivovammojen pitkä-
aikaishoito on haluttu keskittää muun 
muassa aivovammapoliklinikoille, 
joissa taas toimivat aiheeseen erikoistu-
neet lääkärit.  

Lukijat kysyvät – Luoto vastaa

ArTiKKELiT

Aivovammaliiton Facebook-sivun seuraajat saivat esittää kysy-
myksiä Teemu Luodolle. ohessa lukijoiden kysymyksiä ja Luo-
don vastauksia. 

▼
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Lukijan kysymys: Miksi Käypä hoidos-
sa painotetaan hoitoon tulovaihetta ja 
kuvauksia vakavuusluokituksissa? Eikö 
ole oikeusmurha potilaita kohtaan, 
jonka lähtötilanne on arvioitu esi-
merkiksi ’asiallisen’ käytöksen vuoksi 
väärin ja kuvaukset tehty niin myö-
hään, ettei enää Käypä hoito -suosituk-
senkaan mukaan mitään voi kuvissa 
näkyäkään? 

Luoto: Aivovammojen diagnosointi 
perustuu kansainväliseen linjaukseen, 
jonka mukaan aivovamma- diagnoosin 
perustana ovat alkuvaiheen löydökset. 
Näistä keskeiset ovat tajunnantaso, 
tajuttomuuden kesto, muistiaukon 
kesto, muut neurologisen löydökset ja 
kuvantamislöydökset.

Ensiaputilanteessa hoitoa ohjaavana 
kuvantamisena käytetään tietokoneto-
mografiaa, jolla voidaan luotettavasti 
tunnistaa vammaperäiset makroskoop-
piset verenpurkaumat. Uusimmassa 
Käypä hoito -suosituksessa ohjeistetaan 
tekemään aivojen magneettikuvaus 
2-3 viikon sisään vammasta seuraa-
vissa tilanteissa: 1) kliinisesti kyseessä 
on aivovamma, johon kuuluu usean 
minuutin tajuttomuus tai usean tunnin 
muistiaukko, 2) kyseessä on suuriener-
giaisessa onnettomuudessa ollut moni-
vammapotilas, 3) pään tietokonetomo-
grafialöydös ei selitä kliinistä oirekuvaa, 
4) kyseessä on pään vamman vuoksi 
välitöntä osastohoitoa vaativa potilas, 
jolla on kliinisin kriteerein vaikeaa tai 
epävarmaa diagnosoida aivovamma.

Jos aivojen magneettikuvaus teh-
dään kuukausien tai vuosien viiveellä 
vammasta, niin osa hyvin pienistä 
vammamuutoksista ei enää näy ku-

vassa. Tämän syynä on aivokudokset 
toipuminen. 

Lukijan kysymys: Miten voisi ottaa 
paremmin huomioon vamman jälkeen 
psyykkisen hyvinvoinnin? Kuntoutus 
voi tuntua turhauttavalta, varsinkin jos 
pitkänkään ajan kuluessa ei tapah-
du muutosta parempaan. Eikä kyse 
välttämättä ole motivaation puutteesta, 
vaan vamman aiheuttaman psyykkisen 
käsittelykyvyn huonontumisesta. 

Luoto: Omilla toimilla pystyy vain rajal-
lisesti vaikuttamaan vamman jälkeiseen 
psyykkiseen hyvinvointiin. Psyykkistä 
hyvinvointia parantaa parhaiten ter-
veellisillä elintavoilla. Kuntoutuessa olisi 
tärkeää tiedostaa rasituksen ja levon 
oikea suhde. Tärkeää olisi pyrkiä palaa-
maan niihin arkipäivän toimiin, jotka 
ennen vammautumista toivat mielihy-
vää. Jos mukana on päihteet, kannattaa 
alkoholinkäyttöön kiinnittää huomiota. 
Liiallinen alkoholin käyttö sekä laskee 
mielialaa että hidastaa kuntoutumista. 

Lukijan kysymys: Haluaisin tietää, 
miten Janne Leinonen voi olla puolu-
eeton Käypä hoito -työryhmässä, sillä 
hän väitti kesällä Validian tehtailleen 
satoja vääriä aivovammadiagnooseja. 
Ja kun J. Leinonen on jäävännyt itsensä 
lautakunnissa ko. lausunnon takia 
nimenomaan aivovammatapauksia 
käsiteltäessä, niin miten hän silloin 
olisi uskottava Käypä hoito -työryhmän 
jäsen?

Luoto: Janne Leinonen on neurologi, 
jolla on laaja tietämystä aivovammois-
ta. Kaikkien Käypä hoito- työryhmän 
jäsenten sidonnaisuudet arvioitiin 
ennen suositustyön aloittamista yleisten 
Duodecimin Käypä hoito -käytäntöjen 
mukaisesti. 

Lukijan kysymys: Miten voitaisiin 
parantaa alkuvaiheessa aivovammo-
jen mahdollista huomioimista? Usein 
muut näkyvät fyysiset vammat peittävät 
aivovammadiagnoosin.

Luoto: Olennaista on tiedon lisäämi-
nen niissä terveydenhuollon pisteissä, 
joissa aivovamman saaneita eniten ja 
ensimmäisenä nähdään. Eli käytän-
nössä terveyskeskusten ja ensiapujen 
lääkäreiden ja muun henkilökunnan 
tietämyksen lisääminen on avainase-
massa. Tämä Käypä hoito on yksi 
väline siihen, ja siksi suosituksessa 
annetaankin konkreettisia ohjeita ja 
korostetaan alkuvaiheen diagnostiikan 
ja kirjausten tärkeyttä. 

Lukijan kysymys: Onko varmennet-
tavissa, että potilaan hyvin tuntema 
henkilö on aina mukana diagnoosia 
tehtäessä – että häneltä kysyttäisiin 
säännönmukaisesti havaintoja muutok-
sista. Näin myös oletettavasti lievien 
vammojen kohdalla.

Luoto: Ilman muuta läheinen saa aina 
olla mukana, ja siitä on usein nimen-
omaan apua. Läheinen on hyvä apu 
kartoitettaessa arjen ongelmia. Potilaal-
la itsellään voi olla hankaluuksia kertoa 
omista oireistaan, tai oiretiedostamat-
tomuuden vuoksi hän ei alkuvaiheessa 
edes ymmärrä niitä. Siksi läheinen 
pystyykin antamaan oikeaa tietoa ja 
näin saadaan potilaalle oikeanlaista 
kuntoutusta ja apua arkeen. 

Lukijan kysymys: Miksi vammautuneel-
la on todistelutaakka vammoista, kun 
alkuvaiheessa ei ole tutkittu kunnolla 
ja asiaa joudutaan myöhemmin jopa 
oikeudessa puimaan vakuutusyhtiön 
kanssa. Vammautuneelle on jo tarpeek-
si vaikeaa selvitä arjesta, jolloin turhat 
kuormitukset vievät toimintakyvyn 
pitkäksi aikaa aivan nollille. Lisäksi ky-
syisin, että miksi aivovamma yritetään 
kääntää psyykkiseksi tai MS-taudiksi?

Luoto: En ole koskaan törmännyt tapa-
ukseen, jossa aivovamma olisi yritetty 
kääntää MS-taudiksi, eikä sellaiseen ole 
mitään perusteita tai tarvetta. Mielestäni 
kenelläkään ei minkään sairauden tai 
vamman kohdalla pitäisi olla todistelu-
taakkaa. Potilaan roolin pitäisi olla ker-
toa, että minkälaisia ongelmia ja haastei-
ta hänellä on. Hoitohenkilökunnan rooli 
on selvittää, mikä vaivat voi aiheuttaa ja 
miten niitä voitaisiin parhaiten hoitaa. 

Lukijan kysymys: Totuus on, että mei-
dän ensihoito ei ikävä kyllä toimi niin 
hyvin, että saataisiin kaikille ensihoi-
don asialliset kirjaukset (aivovammas-
ta). Silloin on myös kohtuutonta, että 
se ottaa noin ehdottoman roolin tuossa 
Käypä hoidon arvioinnissa. Monen 
oikeasti aivovamman saaneen oikeus-
turva vaarantuu syystä, jolle he eivät 
itse voi mitään. Totta kai ensitietojen 
tarkka kirjaus olisi tärkeä asia, mutta 
jos se jää terveydenhuollon ammatti-
laisilta tekemättä, niin ei sitä potilaiden 
piikkiin voi laittaa!

Luoto: Juuri tähän uusi Käypä hoito 
pyrkiikin, että erilaisissa terveydenhuol-
lon yksiköissä aivovammojen mahdolli-
suus osattaisiin tunnistaa ja kirjata, ettei 
keneltäkään sen enempää oikeusturva 
kuin oikea-aikainen kuntoutuskaan 
vaarantuisi. 

ArTiKKELiT
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Lukijan kysymys: Mikä julkinen taho 
valvoo Käypä hoito -suositusten tekijöi-
den sidonnaisuuksia ja suositusten si-
sältöä? Miten kolmas sektori voi ilman 
valvontaa tehdä suosituksen, jota on 
noudatettava julkisessa systeemissä?
Luoto: Kaikkien asiantuntijoiden sidon-
naisuudet ilmoitetaan ja julkaistaan 
avoimesti Duodecimin Käypä hoito 
-periaatteiden mukaisesti. Sidonnaisuu-
det voivat olla este asiantuntijana toi-
miselle. Suosituksen sisältö noudattaa 
parasta ajankohtaista tutkimusnäyttöä. 
Lukijan kysymys: Miksi lääkehoidossa 
ei anneta yhtään enempää arvoa stimu-
lanteille? Varsinkin, kun otsalohkovau-

rioiset hyötyvät niistä selkeästi. Olisi 
kiva saada ne korvauksen piiriin.

Luoto: Ei ole riittävää tieteellistä näyt-
töä siitä, että stimulanteista hyötyisivät 
laajasti kaikki, vaan sekä näiden, kuten 
muidenkin lääkkeiden, hyöty pitää aina 
arvioida tapauskohtaisesti. Lääkekor-
vattavuuden saaminen tietylle valmis-
teelle on monimutkainen prosessi, jossa 
on mukana muun muassa Lääketeol-
lisuus ry, Lääkkeiden hintalautakunta 
(HILA) ja lääkeyritykset. Korvattavuu-
den saamisessa yhtenä arviointikriteeri-
nä on lääketieteellinen näyttö kyseisen 
lääkkeen hyödyistä ja haitoista ko. 
sairauden hoidossa. 

Lukijan kysymys: Minkä takia Suomen 
uusi Käypä hoito -suositus on esimer-
kiksi aivovamman luokittelun osalta 
täysin kansainvälisistä suosituksista 
poikkeava? Koko Käypä hoito on kuin 
harppaus ajassa taaksepäin, eikä näin 
pitäisi olla.

Luoto: Itse asiassa asia on juuri päin-
vastoin. Suositustyöryhmä halusi päi-
vityksellä tuoda uuden Käypä hoidon 
aiempaa lähemmäksi kansainvälisiä 
suosituksia esimerkiksi juuri luokittelun 
osalta.

Tänä vuonna yhdistysten jäsenjär-
jestöavustukset haetaan viimeistään 
31.5.2018 mennessä Aivovammaliitol-
ta. Jäsenjärjestöavustuksella yhdistys 
voi toteuttaa monenlaista toimintaa tai 
juurruttaa jo aikaisemmin aloitettua. 
Tänä vuonna avustusteemoja on viisi.

Avustuksen hakemiseen on tullut 
myös muutama muutos. Olemme 
tehneet jäsenjärjestöavustukselle ha-
kulomakkeen sekä erillisen lomakkeen 
raportointiin. Nämä lomakkeet löytyvät 
Aivovammaliiton verkkosivuilta. Näin 
pyrimme helpottamaan raportointia ja 
toiminnan arviointia jatkossa.

Vuoden 2018 jäsenjärjestö- 
avustusten teemat ovat:

1. Jäsenjärjestöavustuksen avulla pe-
rustetun toiminnan juurruttaminen 
ja ylläpitäminen.

2. Läheisten toiminnan kehittäminen. 
Yhdistys voi esimerkiksi käyttää avus-
tuksen läheisten ryhmän toiminnan 
käynnistämiseen tai kehittämiseen.

3. Yhdistyksen järjestämä tempaus. 
Tempauksella esimerkiksi hankitaan 
lisää jäseniä, jaetaan aivovammatie-
toutta, valistetaan liikenneturvalli-
suudesta tai näytään.

4. Toiminnan käynnistäminen uudelle 
paikkakunnalle. Esimerkiksi yhdistys 
nimeää paikkakunnan, jolle halutaan 
käynnistää toimintaa. Toiminta käyn-
nistetään pitämällä asiantuntijaluen-
to, tai muu tapahtuma. Sen jälkeen 
järjestetään jäseniltoja toiminnan 
jatkuvuuden varmistamiseksi.

5. Nuorten toiminnan tukeminen. Esi-
merkiksi nuoret järjestävät toimintaa 
tai tapahtuman joka tukee toimin-
taan sitoutumista ja toiminnan kehit-
tymistä.

Miettikää yhdessä, mihin toimintaan 
juuri teidän yhdistyksenne kaipaa jä-
senjärjestöavustusta. Jäsenjärjestöavus-
tuksiin liittyvissä kysymyksissä voitte 
ottaa yhteyttä järjestösuunnittelija  
Pihla Putkoseen joko puhelimitse 
050 550 0541 tai sähköpostilla  
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi.

Teksti: Pihla Putkonen

Jäsenjärjestöavustuksella  
voi toteuttaa monenlaista toimintaa
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mahdollisuuden näyttämällä kohdan, 
jossa koiran hajuaistin mukaan jotakin 
voi olla pielessä - tai sulkea pois home-
vaurion kokonaan tai suurella todennä-
köisyydellä. 

– Jos koira ilmaisee jotakin, tarkoit-
taa se lisätutkimuksen tarvetta. Jos joku 
on esimerkiksi ostamassa asuntoa tai 
pohtii, onko hänen omassa talossaan 
homevaurio, en pelkästään koiran löy-
döksen perusteella suosittele ihmisiä 
tekemään lopullista päätöstä suuntaan 
enkä toiseenkaan. Sen sijaan suositte-
len aina lisätutkimuksia. Ne voivat olla 
materiaalinäytteitä, kosteusmittauksia 
tai sisäilmamittauksia. 

Jaana muistuttaa, että koira ei ole 
kone, joten joskus se voi aistia myös 
väärin, sillä ilmavirta voi tuoda ho-
meenhajua muualtakin kuin rakenteista. 
Siksikin lisätutkimukset ovat tarpeen.

Jaana Sagulin perusti vuonna 2006 
Homekoirat Sagulin -nimisen yrityksen, 
jonka työntekijöinä hänen itsensä lisäk-
si toimivat kuusi koulutettua homekoi-
raa: Ready, Rupert, Frodo, Brad, Spot ja 
Buster. Osa heistä on englanninsprin-
gerspanieleita ja osa cockerspanieleita. 
Jutussa esiintyvät Ready ja Rupert ovat 
englanninspringerspanieleita. Kun 
Jaana perusti yrityksensä, ei vastaavaa 
toimintaa Suomessa vielä juurikaan 
ollut. Tällä hetkellä homekoirayrityk-
siä on jo viitisenkymmentä, joista alle 
kymmenen toimii päätoimisesti. 

– Olen myös Suomen homekoi-
rayhdistys ry:n puheenjohtaja. Suomes-
sa on paljon erilaisia homekoirayri-
tyksiä, ja yhdistyksemme tavoitteena 
onkin kehittää alaa ja lisätä ihmisten 
tietoisuutta homekoiratoiminnasta – 
ja erityisesti siitä, mihin homekoirat 
pystyvät ja mihin ne eivät pysty. Näistä 
ihmisillä on paljon mitä erilaisimpia 
harhaluuloja, Jaana Sagulin kertoo.

Hän korostaa, että homekoirien 
avulla voidaan paikallistaa homevau-
rioita. Koirat eivät kerro, että minkä-
laisesta homeesta on kyse, eivätkä ne 
myöskään osaa ilmaista, miten paljon 
kyseissä kohdassa hometta on. Sen 
sijaan ne voivat osoittaa homevaurion 

Ennaltaehkäisevästi 
tai oireiden iskiessä 

Asunnon ostaminen on useimmiten se 
elämän suurin kauppa. Sen lisäksi, että 
kiinteistökaupassa ovat kyseessä isot 
rahat, voi kyseessä olla myös terveys. 
Sen vuoksi homekoiratutkimukseen 
– ja tarvittaessa sen jälkeisiin muihin, 
ihmisten tekemiin tutkimuksiin – sijoi-
tetut rahat kannattavat.

– Koska koirat eivät ole koneita ja 
koska koiralla voi olla huono päivä, on 
minulla keikalla aina kaksi tai kolme 
koiraa. Tällä varmistetaan oikea loppu-
tulos. Jos on vain yhden koiran kanssa 
keikalla ja huomaa, että koira ei ole 
nyt parhaassa vireessä, ohjaajan pitää 
tämä tilaajalle mainita. Ohjaajan kou-
lutukseen kuuluu huomata, jos koiralla 
on huono päivä.

Jaana kuvailee, että tyypillisin on 

Aivoituksessa aloitetaan lukijatutkimuksen toiveiden 
perusteella palsta, jolla kerrotaan jostakin ihan 
muusta kuin aivovammoihin liittyvistä asioista. 

innokas koira säntää välillä kuono 
maassa ja välillä ilmassa nuuhkien. 
Työ on niin mukavaa, että häntä 
heiluu puolelta toiselle nuuskintaa 
tahdittaen. Lopulta kuono löytää 
sen mitä oltiin etsimässäkin: ho-
metta! Homekoirat rupert ja ready 
näyttävät harjoitustilassa, miten he 
tositilanteessa työskentelevät. 

Homekoirat Saguliniin voit tutustua tarkemmin heidän kotisivuil-
laan osoitteessa www.homekoirat.fi  

Elävästä elämästä

Kadonneen homeen 
metsästäjät 

ArTiKKELiT
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– Koirista on kiva päästä töihin. 
Siksi onkin erityisen tärkeää huolehtia 
työkoirien riittävästä levosta. Koira ei 
itse ymmärrä, että lepokin on tär keää 
hyvän työsuorituksen ja työinnon 
ylläpitämiseksi. 

Jaana Sagulin kertoo, että home-
koiraksi sopivat monet rodut. Hänellä 
itsellään olevien spanieleiden lisäksi 
esimerkiksi paimenkoirat, noutajat ja 
terrierit ovat usein soveliaita. Rotua 
tärkeämpää ovat kuitenkin sopivat 
ominaisuudet ja kunkin koirayksilön 
aito into. 

Koirien käyttö erilaisissa tehtävissä 
perustuu niiden ylivertaiseen hajuais-
tiin. Esimerkiksi huume- ja rahakoirien 
työ on samankaltaista kuin homekoi-
rien, mutta niille opetettava etsittävä 
haju on vain toinen.

– Homekoirat opetetaan tunnista-
maan noin 20 erilaista hometta, joissa 
on homesieniä, bakteereita, hiivoja ja 
sädesieniä. Homeita on tietysti paljon 
enemmän, mutta nämä ovat ne, joita 
homevaurioisista rakennuksista yleensä 
löytyy. 

Kun homekoira saapuu työpaikal-

Koirasta homekoiraksi 
Erilaiset koirat sopivat erilaisiin tarkoi-
tuksiin, joten jokaisesta tusinaturresta 
ei homekoiraksi ole. Homekoiralta 
vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia.

– Koiran pitää olla terve, hyvära-
kenteinen, alustavarma ja hermoraken-
teen pitää olla riittävä. Koira ei saa olla 
helposti hermostuva, sillä home-esiin-
tymiä etsitään tavanomaisten asuin- 
ja toimistorakennusten lisäksi mitä 
erilaisimmista ympäristöistä. Meidän 
koiramme ovat tutkineet muun muassa 
laivoja, linja-autoja, asuntovaunuja, 
tehdashalleja ja kirkkoja. Koira voi jou-
tua tekemään työtään ihmishälinässä, 
tunkeutua ahtaisiin paikkoihin tai kul-
kea kierreportaita tai metalliritilöiden 
päällä. Koiran pitää olla luonteeltaan 
kaikin puolin rohkea ja reipas.

Koirien kouluttaminen perustuu 
toivotun toiminnon vahvistamiseen, eli 
koira palkitaan silloin, kun hän tekee 
työtehtävän halutunlaisesti. Palkkio 
riippuu koirasta. Yksi tykkää nameis-
ta, toinen innostuu pallosta. Koiria ei 
koskaan käskytetä, vaan ei toivottu 
käyttäytyminen jätetään yksinkertaises-
ti ottamatta huomioon.

asiakas, joka alkaa ihmetellä jatkuvaa 
päänsärkyä, nuhaa, astmaa, iho-oireita, 
kutinaa, korvatulehdusta tai usein haju-
haittaa. Talossa tai tilassa voi haista kel-
larimaiselta, makealta, tunkkaiselta tai 
pistävältä. Haju voi olla niin voimakas, 
että se tarttuu hiuksiin ja vaatteisiin. Täl-
löin asiakas voi tilata hometutkimuksen. 

– Toinen kohderyhmä ovat he, jotka 
ovat ostamassa tai myymässä kiinteis-
töä. He tilaavat homekoiratutkimuksen 
ennaltaehkäisevästi, ettei tulisi tehtyä 
kallista virhettä.

Haasteelliseksi homeet tekee se, 
että eri ihmiset oirehtivat eri tavoin, 
eivätkä kaikki saa oireita lainkaan.

– Tämän vuoksi esimerkiksi työpai-
kalla, jossa muut ovat kunnossa, oireita 
saava voidaan tulkita luulosairaaksi.

Toisaalta homeoireiden kaltaisia 
tuntemuksia voi tulla monesta muusta-
kin syystä.

– Muovimatoista tai muista raken-
nusmateriaaleista voi irrota erilaisia 
yhdisteitä sekä liimat ja pölyt voivat 
aiheuttaa oireita – eli rakennuksissa on 
monia muitakin asioita, jotka voivat 
olla syypää silloinkin, kun epäillään 
hometta. Näihin ei homekoira luonnol-
lisestikaan reagoi. 

ArTiKKELiT
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le, se tietää heti mitä sen pitää etsiä. 
Pelkkään kosteusvaurioon koira ei 
reagoi, mutta sen sijaan koira haistaa 
kuivankin homeen, jota puolestaan 
ei kosteusmittauksilla löydetä. Muut 
hajut eivät koiraa hetkauta, joten se 
voi tehdä työtään myös runsashajuises-
sa ympäristössä. Kuitenkin talossa jo 
olevat lemmikkieläimet ja niiden lelut 
ja ruokapaikat pitää siirtää muualle. 
Huonekalut siirretään niin, että koirat 
mahtuvat kaikkiin nurkkiin ja soppiin. 
Arvoesineet on syytä viedä pois, ettei 
mitään arvokasta putoa ja hajoa. 

– Ennen kuin koiraa edes tuodaan 
tutkittavaan tilaan, käydään tilat ja ta-
lon pohja- ja rakennuspiirustukset läpi. 
Pohjapiirustukseen merkitään kohdat, 
jotka koira mahdollisesti merkkaa. Sa-
malla mietitään, että mitä tämä merk-
kaus voi tarkoittaa. Onko mahdollinen 
home esimerkiksi silikonisaumassa tai 
rakenteissa tai jos talossa on rossi-
pohja, voisiko siellä olla ilmavuotoja, 
jolloin homeen haju tulisikin ulkoa. 

Jaana Sagulin muistuttaa, että 
hometta voi olla, vaikkei sitä silmin 
havaitsisikaan, mutta toisaalta silmin-
nähtävä homerihmasto voi puolestaan 
olla hyvinkin paikallinen. Varmuuden 
saamiseksi yksi varteenotettava keino 
on homekoiran tekemä tutkimus. Jos 
homekoira epäilee, ettei kaikki ole 
kunnossa, kutsutaan eri alojen ammat-
tilaisia tekemään tarvittavia jatkotutki-
muksia.

Pätevyyden perustana 
homekoiraohjaajakoulutus 

Paitsi homekoiran, myös koiran ohjaa-
jan pitää olla koulutettu. Ohjaajalla 
pitää olla rakennusteknistä ymmärrys-
tä niin pohjapiirroksesta, rakenteista 
kuin esimerkiksi ilmanvaihdostakin. 
Esimerkiksi tuuletusaukot sisältävä 
rossipohja käyttäytyy eri tavoin kuin 
teräsbetonilaattaperustus. Tärkeää on 
myös tietää, toimiiko rakennuksen 
ilmanvaihto ali- vai ylipaineella, eli 
virtaako ilma tehokkaammin sisään 
vai ulos.  Ohjaajan pitää osata ker-
toa homekoiratutkimuksen tilaajalle, 
että mitä koiran löydös voi merkitä 
tietynlaisessa rakennuksessa. Suomen 
homekoirayhdistyksen valtavin työsar-
ka on paitsi tiedon jakamisessa, myös 
kouluttamisessa.

– Koulutamme omia jäseniämme, 
että homekoiraraportit olisivat selkei-
tä ja joita jatkotutkijat ja asiakkaat 
voisivat vaivatta lukea, raportointi 
yhtenäistä, koirien koulutus jatkuvaa 
ja ohjaajien tietotaito olisi ajan tasalla. 
Järjestämme luentoja muun muassa 
rakennusteknisistä seikoista ja ilman-
vaihtoon liittyvistä asioista.

Yhdistys järjestää myös tasotestejä 
sekä koirille että ohjaajille. Suurin 
osa Suomen homekoirayhdistykseen 
jäseniksi hyväksyttävistä ovat suorit-
taneet Kälviällä Keski-Pohjanmaan 
kansanopistossa reilun vuoden mit-

Jaana Sagulin kertoo, että 
virallisen homekoiraohjaaja-
koulutuksen lisäksi maas-
samme on tarjolla monia  
alaan liittyviä lyhytkursseja. 
Ne ovat hyvä ja mieluisa 
harrastus monelle koiralle, 
mutta nimenomaan vain 
harrastus. Lyhytkurssit eivät 
pätevöitä alan ansiotöihin. 

Homekoira palkitaan halutunlaisesta 
suorituksesta. Palkkio riippuu koiran miel-
tymyksistä. Yksi tykkää ruoasta, toinen 
innostuu pallosta. Tässä Rupert kuitenkin 
näyttää, miten annetaan tassua. 

taisen homekoiraohjaajakoulutuksen, 
joskaan se ei ole ehto jäsenyydelle. 
Opinnoissa perehdytään mikrobio-
logiaan, rakennustekniikkaan ja alan 
lainsäädäntöön – unohtamatta tietysti 
koiran hyvinvoinnista huolehtimista ja 
homekoiraksi kouluttamista. Opiskeli-
jaksi valittavalla pitää siis olla työhön 
soveltuva hauva hankittuna. Lisäksi 
opitaan asiakaspalvelutaitoja.

– Homekoiraohjaajan työ on mitä 
suurimmassa määrin ihmistyötä ja 
asiakaspalvelua. Tutkimusten aikana 
tai jälkeen kohdataan mitä moninai-
simpia tunnetiloja surusta ja lohdut-
tomuudesta kiukkuun ja jopa vihaan. 
Homekoiranohjaajan pitää osata 
toimia näissäkin tilanteissa korrektisti 
ja hätääntymättä. 

Se, ettei joku ole Suomen home-
koirayhdistyksen jäsen, ei tarkoita 
automaattisesti sitä, että homekoirakko 
olisi epäpätevä. 

– Mutta koska Suomen home-
koirayhdistykseen hyväksytään vain 
koulutuksesta valmistuneet tai muutoin 
vastaavan pätevyyden hankkineet, on 
yhdistyksemme kautta tilattu home-
koira luotettava valinta.

Suomen homekoirayhdistyksen 
kotisivuilta www.suomenhomekoi-
rayhdistys.fi löytyykin paikkakunnit-
tain luetteloituna eri alueilla toimivat 
koulutetut homekoiranohjaajat.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

ArTiKKELiT

Moniammatillinen kokenut tiimi tukenasi
löydät voimavarasi ja elämänhallinnan keinoja
saavutat konkreettisia yksilöllisiä tavoitteitasi

saat yhteisöllistä tukea

Lämpimästi tervetuloa Neuroniin!

Vehmersalmentie 735, 71130 Kuopio 
kuntoutus@neuron.fi puh. 050-430 2040 

www.neuron.fi

Yksilöllisen kuntoutuksen palvelut Neuronissa 
Kela, terveydenhuolto, vakuutusyhtiöt, itsemaksaen

Jos
tahdot
tietää missä on hyvä kuntoutua.

Arvokas elämä.

Validia Kuntoutus on kotimainen kuntoutuksen asian-
tuntija. Kuntoutus on yksilöllistä tarpeet huomioivaa, 
moniammatillista ja aina tutkimustietoon perustuvaa. 
Tarjoamme kuntoutusta yli 60 vuoden kokemuksella. 
Jos tahdot tietää missä on hyvä kuntoutua, valitse 
Validia Kuntoutus. validia.fi

Validia Kuntoutus p. 09 777 071  kuntoutus.helsinki@validia.fi

Vaikeuksia 
korvauksien 

kanssa?

Oikeus ei toteudu itsestään.
Anna meidän auttaa. 

jarkkomannisto.fi

Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

Tule kuntoutukseen  
Kankaanpäähän ja voi paremmin!

Kuntoutuksesta saat moniammatillista tukea 
elämään aivovamman jälkeen. Meille voit 
hakea kuntoutukseen esimerkiksi Kelan tai va-
kuutusyhtiön kautta tai omalla kustannuksella. 

• Kelan sopeutumisvalmennuskurssi 2018  
  aivovamman saaneille aikuisille (2x5vrk)
  66387 alk. 10.9.2018 

• Aivovammakurssi vakuutusyhtiöiden 
  asiakkaille (2x5vrk) alk. 14.5.2018 
 
• Yksilölliset moniammatilliset kuntoutusjaksot

Tarja Lammi antaa lisätietoja  
kuntoutukseen hakemisesta: 
p. 050 394 7524 tai 
tarja.lammi@kuntke.fi

Osaaminen
Hyvä ilmapiiri
Mukava miljöö

Vertaistuki

Hae
nyt!
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Aleksis Kiven katu 20
00500 HELSINKI
infopalvelu@ potilasvahinkoapu.fi
www.potilasvahinkoapu.fi 

Potilasvahinkoapu
on kokenein potilasvahinkoasioihin keskittynyt lakitoimisto maassamme.
Tarjoamme laadukkaita oikeudellisia palveluita valtakunnallisesti. Autamme 
erityisesti silloin, kun harkitset valittamista Potilasvakuutuskeskuksen 
korvauspäätöksestä  potilasvahinkolautakuntaan. Hoidamme myös lääke-
vahinkoasiat sekä erityisesti viallisiin tekoniveliin liittyvät tuotevastuuasiat 
ulkomaisia valmistajayhtiöitä vastaan. Toimistomme käyttää tarvittaessa 
apunaan kokeneita asiantuntijalääkäreitä.

Ajamamme jutut menestyvät selvästi keskimääräistä paremmin. 

Vuoden 2013 asiakaskyselyyn vastanneista 95 % arvioi,
että hoidimme hänen asiansa erinomaisesti tai hyvin.

Asiakkaamme eivät myöskään pitäneet palvelua kalliina.
Mikä tahansa kotivakuutus korvaa 80-85 % asianajokuluista.
Varmistamme asian aina etukäteen puolestasi.

Jos sait potilasvakuutuksesta kielteisen korvauspäätöksen, taikka jos sinulla tai 
läheiselläsi on ongelmia viallisen tekonivelen kanssa, lähetä asiakirjat postitse / 
sähköpostitse meille. Teemme maksutta alkuarvion asiassasi.

Toimistomme palveluksessa on useita kokeneita lakimiehiä. Toiminnasta vastaa
varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Joni Siikavirta, jolla on yli
vuosikymmenen päätoiminen kokemus potilasvahinkoasioiden hoitamisesta.

Palvelunumero oikeudellista 
neuvontaa varten
0600 10112 (2,88 e/min)

Toimistomme toimintaa
koskevat yleistiedustelut
0400 420 220

 Hoidamme myös vaativat liikennevahinko- ja työtapaturma-asiat!

APTEEKISTA.

Burana 400 mg, ibuprofeeni. Useimmille Burana sopii, mutta jos saat allergisia reaktioita muista 
särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, munuais- tai maksasairaus tai olet raskaana, neuvottele 

käytöstä lääkärin kanssa. Burana 400 mg ei tule käyttää alle 20 kg painaville lapsille eikä 
raskauden viimeisellä kolmanneksella. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.  

Pakkauskoot 10, 20 ja 30 tabl. burana.fi
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Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.

Medicortex Finland SP

Hyvää kevättä!

Westpro cc Oy
Haukilahdenkatu 5 A, 02170 Espoo

Puh. 09 3158 1100
www.westpro.fi

Espoo • Puh. 040 552 8484

Espoo ympäristöineen

Sun-Car Oy
Espoo

Puh. 09 412 8400
www.vesijohtoliikelaitinen.com

Kauniaisten Apteekki-
Grankulla Apotek

Kirkkotie 15, 02700 Kauniainen
Puh. 09 505 1331

JM-Alltrans Oy
Masala

www.jm-alltrans.fi

Rakennuspalvelu
Heikki J. Oksanen

Kirkkonummi
Puh. 0400 314 475

Mapei Oy
ESPOO

Puh. 09 867 8900

Ravintola Alberga Oy
Leipurinkuja 2, 02650 Espoo

Puh. 09 512 3600
www.ravintolaalberga.fi

Matinkylän Apteekki
Kauppakeskus Iso Omena
Espoo • Puh. 09 8676 6450

Matinkylän Huolto Oy
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
www.matinkylanhuolto.fi

Huoltokaari Oy
Espoo

Puh. 09 241 6525

Muista että Jeesus Kristus
on elävä Jumala , Hän pelastaa

www.mela.fi
www.keittiomaailma.fi

WIRMAX OY
Espoo

www.wirmax.fi

Joutsa ympäristöineen

TS Kiinteistöpalvelut Oy
Joutsa

Puh. 050 3688 024

Metsä-Pirkka Ky
Joutsa

Puh. 040 7610 237
www.metsapirkka.fi

Konetyö Haikula Oy
Joutsa

www.haikula.fi

Joutsan Fysiopiste Oy
Jousitie 36, 19650 Joutsa
www.joutsanfysio.com

Saaga-Talli
Issikanpolku 51, Joutsa

Puh. 040 592 4056
www.saagatalli.net

Kaatuminen on aivovamman yleisin aiheuttaja.  
Sijoita, tule omistajaksi ja tue tärkeää tutkimustyötä.

www.medicortex.fi/investors

Yllättikö talven liukkaus?
Kehitämme aivovammaan helppoa testiä!



40   Aivoitus 1/18 Aivoitus 1/18   41   

Aleksis Kiven katu 20
00500 HELSINKI
infopalvelu@ potilasvahinkoapu.fi
www.potilasvahinkoapu.fi 

Potilasvahinkoapu
on kokenein potilasvahinkoasioihin keskittynyt lakitoimisto maassamme.
Tarjoamme laadukkaita oikeudellisia palveluita valtakunnallisesti. Autamme 
erityisesti silloin, kun harkitset valittamista Potilasvakuutuskeskuksen 
korvauspäätöksestä  potilasvahinkolautakuntaan. Hoidamme myös lääke-
vahinkoasiat sekä erityisesti viallisiin tekoniveliin liittyvät tuotevastuuasiat 
ulkomaisia valmistajayhtiöitä vastaan. Toimistomme käyttää tarvittaessa 
apunaan kokeneita asiantuntijalääkäreitä.

Ajamamme jutut menestyvät selvästi keskimääräistä paremmin. 

Vuoden 2013 asiakaskyselyyn vastanneista 95 % arvioi,
että hoidimme hänen asiansa erinomaisesti tai hyvin.

Asiakkaamme eivät myöskään pitäneet palvelua kalliina.
Mikä tahansa kotivakuutus korvaa 80-85 % asianajokuluista.
Varmistamme asian aina etukäteen puolestasi.

Jos sait potilasvakuutuksesta kielteisen korvauspäätöksen, taikka jos sinulla tai 
läheiselläsi on ongelmia viallisen tekonivelen kanssa, lähetä asiakirjat postitse / 
sähköpostitse meille. Teemme maksutta alkuarvion asiassasi.

Toimistomme palveluksessa on useita kokeneita lakimiehiä. Toiminnasta vastaa
varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Joni Siikavirta, jolla on yli
vuosikymmenen päätoiminen kokemus potilasvahinkoasioiden hoitamisesta.

Palvelunumero oikeudellista 
neuvontaa varten
0600 10112 (2,88 e/min)

Toimistomme toimintaa
koskevat yleistiedustelut
0400 420 220

 Hoidamme myös vaativat liikennevahinko- ja työtapaturma-asiat!

APTEEKISTA.

Burana 400 mg, ibuprofeeni. Useimmille Burana sopii, mutta jos saat allergisia reaktioita muista 
särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, munuais- tai maksasairaus tai olet raskaana, neuvottele 

käytöstä lääkärin kanssa. Burana 400 mg ei tule käyttää alle 20 kg painaville lapsille eikä 
raskauden viimeisellä kolmanneksella. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.  

Pakkauskoot 10, 20 ja 30 tabl. burana.fi

2/
20

18

Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.

Medicortex Finland SP

Hyvää kevättä!

Westpro cc Oy
Haukilahdenkatu 5 A, 02170 Espoo

Puh. 09 3158 1100
www.westpro.fi

Espoo • Puh. 040 552 8484

Espoo ympäristöineen

Sun-Car Oy
Espoo

Puh. 09 412 8400
www.vesijohtoliikelaitinen.com

Kauniaisten Apteekki-
Grankulla Apotek

Kirkkotie 15, 02700 Kauniainen
Puh. 09 505 1331

JM-Alltrans Oy
Masala

www.jm-alltrans.fi

Rakennuspalvelu
Heikki J. Oksanen

Kirkkonummi
Puh. 0400 314 475

Mapei Oy
ESPOO

Puh. 09 867 8900

Ravintola Alberga Oy
Leipurinkuja 2, 02650 Espoo

Puh. 09 512 3600
www.ravintolaalberga.fi

Matinkylän Apteekki
Kauppakeskus Iso Omena
Espoo • Puh. 09 8676 6450

Matinkylän Huolto Oy
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
www.matinkylanhuolto.fi

Huoltokaari Oy
Espoo

Puh. 09 241 6525

Muista että Jeesus Kristus
on elävä Jumala , Hän pelastaa

www.mela.fi
www.keittiomaailma.fi

WIRMAX OY
Espoo

www.wirmax.fi

Joutsa ympäristöineen

TS Kiinteistöpalvelut Oy
Joutsa

Puh. 050 3688 024

Metsä-Pirkka Ky
Joutsa

Puh. 040 7610 237
www.metsapirkka.fi

Konetyö Haikula Oy
Joutsa

www.haikula.fi

Joutsan Fysiopiste Oy
Jousitie 36, 19650 Joutsa
www.joutsanfysio.com

Saaga-Talli
Issikanpolku 51, Joutsa

Puh. 040 592 4056
www.saagatalli.net

Medicortex Finland SPMedicortex Finland SP

Kaatuminen on aivovamman yleisin aiheuttaja.  
Sijoita, tule omistajaksi ja tue tärkeää tutkimustyötä.

www.medicortex.fi/investors

Yllättikö talven liukkaus?
Kehitämme aivovammaan helppoa testiä!



42   Aivoitus 1/18

heikius.fi
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MAALAHDEN KUNTA
MALAX KOMMUN

www.malax.fi

www.pohjanmaanexpo.fiwww.t-drill.fi

Teollisuustie 10,
65610 Mustasaari
Puh. 010 229 0150
www.mapromec.fi

Vörågatan 13, 65100 Vasa
Tel. 06 320 9100

www.vaasanrakennuskorjaus.fiwww.seppalankoulukuvat.fi

KWH-yhtymä
www.kwhgroup.com

 isällehäl aavrutnämälE
  

Vaasan vanha Apteekki
Gamla Apoteket i Vasa

Vaasanpuistikko 13, 65100 Vaasa
Vasaesplanaden 13, 65100 Vasa

Puh./Tel. 06-357 5300
www.vanha-apteekki.fi

www.avecon.fi

Oy Kontaktor Ab
Myllärinkatu 6 B, 65100 Vaasa

Puh. 06 3177 900

Laihian
Fysioterapiapalvelu

Puh. 06 477 1477
www.laihianfysioterapiapalvelu.fi

Oy Tecon Trans Ab
Johannavägen 5,
65610 Korsholm

Puh. 0500 267 224

Luotettavaa silmälasi palvelua
Kyrönmaan Näkö

Asematie 5, 66440 Tervajoki
Puh. 06 4785 440

Avoinna arkisin 9-17

Dom-Laite Oy
Vaasa

www.dom-laite.fi

Härmän Kuntokeskus
Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
www.harmankuntokeskus.fi

Hyvää Kevättä
Maasturipurkaamo

M & M Ollila
Tervajoki

Puh. 0500 266 940

Vaasan
sairaanhoitopiiri
www.vshp.fi

www.hartman.fi

Vempan Kalat
Samulintie 63, 77700 Rautalampi

Puh. 040 728 1855

Rautalammin
Autoapu Oy

Koritie 6, 77700 Rautalampi
Puh. 0400 557 882

Tmi Harrin Hammas
Asemakatu 11,

77600 Suonenjoki
Puh. 017 513 652

Willmar Oy
Kirkkotie 1, Rautalampi

Puh. 017 531 400
Rautalampi
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Tervajoki

Puh. 0500 266 940

Vaasan
sairaanhoitopiiri
www.vshp.fi

www.hartman.fi

Vempan Kalat
Samulintie 63, 77700 Rautalampi

Puh. 040 728 1855

Rautalammin
Autoapu Oy

Koritie 6, 77700 Rautalampi
Puh. 0400 557 882

Tmi Harrin Hammas
Asemakatu 11,

77600 Suonenjoki
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Willmar Oy
Kirkkotie 1, Rautalampi

Puh. 017 531 400
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Jomet Oy
Lammintie 518, 30100 Forssa

Puh. 010 404 6200
www.jomet.fi

Forssa ympäristöineen
Tammelan Konekaivuu Oy

Syrjäläntie 201, Liesjärvi
Puh. 0400 219 511

www.konekaivuu.fi

Forssan LVI-Kulma Oy
Hämeentie 24, 30100 Forssa

Puh. 03 4241 500

Forssan Liivikeskus
Torikatu 10, 30100 Forssa

Puh. 050 3566 723

Puutavaran kuljetusta
Pentti Grön Oy

Portaantie 40, Tammela
P. 0400 843 260 • sami.gron@gmail.com

KuntoForssa Ky
Aleksinkatu 6, 30100 Forssa

Puh. 050 5824 366

Humppilan Fysikaalinen
Hoitolaitos Oy

Lehtokuja 1, 31640 Humppila
Puh. 0400 468 941

Forssan Helapuu Oy
LETKU

Puh. 041 460 3436

Forssan 
Teräsrakenne Oy

FORSSA
Puh. 050 512 3003

Kuljetusliike
Mikko Meri Oy

Suojoentie 475, 31340 Porras
Puh. 0500 307 757

Konepaja
E. Virtanen Oy

Seppientie 9, 31600 Jokioinen
Puh. 03 4383 838

Kuntoutumisasema OTE Oy
Asemapuiston Hyvinvointitalo

Rajakatu 2, 30420 Forssa
Puh. 03 435 6868

Terveyskauppa Helokki
Torikatu 10, Forssa
Puh. 03 4355 544

Tapulikuja 6, Prismakeskus Forssa
Puh. 03 4355 545 www.fennia.fi

LSV-Sementtivalimo Oy
Kurikkamäentie 27, Forssa

Puh. 050 521 2583
www.lsv-sementtivalimo.com

Rakentajat R & M Oy
Forssa

Puh. 0400 909 150

Pekka Kujanpää Oy
Kujanpääntie 23, 
31610 Vaulammi

Puh. 0500 480 840

Terveyskauppa Helokki

www.rtkpalvelu.fi

PALVELuASuMISTA
Tammela

Puh. 0400 484 372
lindabella@surffi.net

www.lindabella.fi

Pyörätuoli & Paarikuljetus

InvataksI
Matti Lehtinen

Puh. 0500 210 164

Paulinkatu 9, 30420 Forssa
puh. 029 70200 111
www.forssanenergia.fi

Enemmän kuin energiaa.

Parma Rail Oy ab

Leipomotuote
Katriina

Puh. 03 4377 264

”Tuoretta joka päivä”
Avoinna joka päivä 7–18

Riihimäki ympäristöineen

PrimaMedical Oy
www.primamedical.fi

Riihimäen
Öljynpoltinhuolto Oy

Petsamonkatu 90, 11120 Riihimäki
Puh. 010 666 7910

www.roph.fi

Kultasepänliike
Holmoos & Kni

Hämeenkatu 22, 11100 Riihimäki
Puh. 019 733 797

Urkurakentamo
Martti Porthan Oy

urkupilli 2, 12400 Tervakoski
Puh. 040 512 5155

Pineline Group Oy
Kynttilätie 3, 11710 Riihimäki

Puh. 019 774 860

Lopen Fysikaalinen
Hoitolaitos

Linja-autoasema, Loppi
Puh. 050 490 3860

Top Testing Oy
Mäyräntie 27, 12400 Tervakoski

Puh. 0400 568 944

NB-Seinä Oy
Läyliäinen

Puh. 0400 894 991
www.nb-seina.fi

Loppi Yhdystie
Puh. 019 440 290

www.neste.fi

Riihimäen
Kaukolämpö
Puh. 010 454 4222

www.rkloy.fi

Hyvinkää ympäristöineen
Hyvinkään

Hyvä Kunto Oy
uudenmaankatu 29, 05800 Hyvinkää

Puh. 019 426 1200

Consystems Oy
Hyvinkää

Puh. 040 709 8165

Turvavyö Oy
Hyvinkää

www.turvavyo.fi

Willan 
Kehrä Apteekki

Prisma-Keskus
Hyvinkää

Puh. 029 3400 670
www.kehraapteekki.fi

Tammisaari ympäristöineen
Kahvila Alan´s Cafe

Raatihuoneentori 4,
10900 Hanko

Puh. 019 248 7622

Hangon Apteekki-
Hangö Apotek

Nycanderinkatu 18, 10900 Hanko
Puh./Tel. 019-2482 312

www.hangonapteekki.fi

Varattu

Varattu

Hyvää kevättä!

Hyvää kevättä!
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www.brontoskylift.com

Tampere ympäristöineen

Vanha Vaasantie 14, Ylöjärvi
www.prolampo.fi

Kuljetusliike
T. Järvenpää Oy

Tampere • Puh. 0400 233 550

Pirkkalan 1. apteekki
Suupantori 4, 33960 Pirkkala

Puh. 03 3587 500

Tilitoimisto
Riitta Hyry Oy

Hatanpäänvaltatie 34, 33100 Tampere
Puh. 03 225 4700

Tampereen
Ensimmäinen Apteekki

Hämeenkatu 21 (Sokos),
33200 Tampere • Puh. 03 253 7700

Hyvää Kevättä!
Saumasaneeraus T & H Oy

Tampere
Puh. 040 545 9394

www.saumasaneeraus.fi

WSK-Sähkö Oy
Messukyläntie 1, Tampere

www.wsk.fi

Rautarakenne Lehtinen
Vesalantie 19, 33960 Pirkkala

Puh. 03 379 1559
www.rautarakennelehtinen.fi

ORTTO-KENKÄ
Vuohentaival 5, 33700 Tampere

Puh. 020 7850 790
Valmistamme ortopedisiä jalkineita 

ja tukipohjia

H. Liljeroos Oy
Kehräsaari, 33200 Tampere

Puh. 03 2110 355
www.hliljeroos.fi

Kalevan
Talonmiespalvelu Oy
Tampere • Puh. 050 5240 610

PG-TRANS OY
TAMPERE

Puh. 03 265 5700

Terminaalipalvelu
J. Korpela Oy

Tampere • 0400 625 084

Touch-Tennis Ky
Toimelankatu 8, 33560 Tampere

Puh. 03 3138 4310

Maanrakennus
Arska & Poika

Runsaantie 23, 34130 Ylinen
Puh. 0500 511 499

Moision Kotipakari Oy
Ristamäentie 24,

39100 Hämeenkyrö
Puh. 03 371 6641

Stilberg Oy
Ylöjärvi

www.stilberg.com

Kuljetusliike 
Tuohenmaa Oy

Hämeenkyrö • Puh. 0400 634 928

Puristeteos Oy
Kangasala

www.puristeteos.fi

Lielahden Apteekki
Prisma Lielahti, Turvesuonkatu 2

Puh. 03 347 3800

Kangasalan Palvelutalo-
säätiö Jalmarin Koto

Finnentie 11, 36200 Kangasala
Puh. 03 313 601

Jalkaterapiapalvelut Pia Kallio
Koskikeskuksessa, 3. krs, Pirkanmaan

erikoiskuntoutus Oy:n tiloissa
Tampere • Puh. 0400 250 354

www.piak.fi

Turtolan Kaivin Oy
Tampere

Puh. 0400 632 300
www.turtolankaivin.fi

Pirkanmaan Keittiökalustetukku Oy
Teollisuustie 4, 33470 Ylöjärvi Puh. 020-720 9240

www.keittiokalustetukut.fi
Osuusmyllynkatu 5 C 1,

33700 Tampere
Puh. 03 356 2007

www.pesukaksikko.fi

Pesukaksikko
MattoPesula

www.metsaboard.com

www.labkotec.fi

HäMeenkYRö
Kyreltie 2, 39200 Kyröskoski

Puh. 020 770 5710 www.sgf.fi

www.lansilinjat.fi

Haka-Apteekki
Prisma-Keskus

Hyvät kulkuyhteydet
Sammonkatu 75,
33540 Tampere

Puh. 03 225 9000

Kuljetuspalvelu
Vatiala Oy
Veturitie 15-16, 

36240 Kangasala
Puh. 03 364 2990

www.kuljetuspalveluvatiala.fi

Lähes 2500 vaihtoauton
jättivalikoima rintajouppi.fi

Hatanpään valtatie 334,
33100 Tampere

Puh. 020 788 1260
rintajouppi.fi

Hatanpään valtatie 334,

www.kuntsu.fi

Elämäsi RakEnTaJa
Ota yhteyttä SRV Pirkanmaa/Asuntomyynti

Puh. 020 145 5979 | www.srv.fi

Rautalampi

Varattu
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Rakentaminen,
myynti ja vuokraus

Puh. 050 5417 303,
0500 572 712
www.atlaspoint.fi

www.kitee.fi

www.palavaneri.fi

Joensuu ympäristöineen
Insinööritoimisto

Kantelinen Oy
Joensuu

www.kantelinen.fi

Joensuun Laakeri Oy
Kuurnankatu 29, 80130 Joensuu

Puh. 010 3969 200

Lavapaja Korhonen Oy
Rekijoentie 4, 82710 Kovero

Puh. 044 368 4220

Outokummun Seutu
www.outokummunseutu.fi

Karjalan Heili
Torikatu 23 E, 80100 Joensuu

Puh. 010 230 8500

Motopuu
Leskinen Oy

Joensuu • Puh. 050 512 5813

Hieronta Leena Varis
Postilantie 16, 82600 Tohmajärvi

Puh. 013 621 316

MI-PE Oy
Puhoksentie 7, KITEE

Puh. 0500 271 896

Tilausliikenne 
E Karhu Ky

Kitee • Puh. 013 423 515
www.tilausliikennekarhu.com

Metsäpalvelu
Turunen Oy

Eno • Puh. 0500 278 828

Kontiolahden 
Tilitoimisto Ky

Keskuskatu 21, 81100 Kontiolahti
Puh. 013 731 683

Kuljetusliike
Kai Toropainen Oy

Joensuu • Puh. 0400 852 042
www.kuljetustoropainen.fi

Hoito ja Hyvinvointi-
palvelu Solarus

Ilomantsissa ja Joensuussa
Puh. 040 9134 272

www.solarus.fi

Outokumpu
Puh. 044 522 4125
www.invantor.fi

Tohmajärven kunta
www.tohmajarvi.fi

WWW.RAKENTAJATERVO.FI

www.kiteen.fi

abloy.fi/henriksson

Torvelantie 67, Kerimäki
www.kerigolf.fi

savonlinna ympäristöineen

Ohitustie 5,
58900 Rantasalmi
Puh. 015 440 761

Ohitustie 5,
58900 Rantasalmi
Puh. 015 440 761

Teknosavo Oy
Olavinkatu 46, Savonlinna

Puh. 015 477 0700
www.teknosavo.fi

Hyvää Kevättä ! Maansiirto Lepistö Oy
Kulennoinen

Puh. 0400 659 722

Lörtsypojat Oy
Savonlinna

Puh. 015 510 111, 0500 557 038

SuurSavonhalli/
Rantasalmi

PL 50, 58901 Rantasalmi
Puh. 0400 161 257

Savonlinnan
Tilikeskus Oy

Olavinkatu 53, 2. krs, 57100 Savonlinna
Puh. 010 271 3800

Savonlinnan
Uusi Apteekki

Citymarket, Tullinportinkatu 10,
57100 Savonlinna • Puh. 0400 857 502

Sulkavan Osuuspankki
Alanteentie 28, Sulkava

Puh. 010 256 4801
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särkyjä, puutumista, iskiasta, 
nivelvaivoja, migreeniä, vatsavaivoja, 
ihottumaa???
- Tule hermoratakäsittelyyn!

kemi, Tornio ympäristöineen

 aloipaTihäL nenillakiaP
 ippal/fi.aloipatihal.www

• Aikuisten neurologiaan erikoistunut yksikkö
• Liikuntarajoitteisille sopiva kuntosali
• Fysioterapia LPG-hoitoja
• Ryhmäliikuntatunteja
   Tule tutustumaan!

info@fysiokemi.fi
www.fysiokemi.fi

Valtakatu 21-23, 94100 Kemi
Puh. 016 223 754

Valtakatu 1, 94100 Kemi • Puh. 020 763 0600

Automaalaamo Jyrkäs Ky

Pankonkatu 2, 94700 KEMI
Puh. 0400-974 118

mika.jyrkas@pp.inet.fi

Merilapin 
Ajoneuvohuolto Oy
Valiontie 6, 94450 Keminmaa

Puh. 020 7710 910

Koneurakointi
Rantamaula Ky

Koroiskyläntie 385 B, 95365 Maula
Puh. 0400 848 676

PK-Hitsaus-asennus Oy
Töyryntie 21, 94830 Kemi

Puh. 050 545 0898

Toimintaterapia 
A. Kaarretkoski Oy
Kemi • Puh. 040 5084 357

Hinauspalvelu/Kuljetusliike
O. Johansson Oy

Keminmaa • Puh. 0400 692 066
Hinauksia Kemi-Tornion alueella 24h

Kiiruna Talot Oy
Tornio

Puh. 040 5033 180

Kemi Gym Oy
Kemi

Puh. 040 8677 500

Automaalaamo
Arto Peltoniemi Oy

Viantie
Puh. 0400 262 272

Vestom Oy
Kemi

Puh. 0400 723 746

MR-PUMPPAUS OY
Kemi

Puh. 040 572 7853

Tornion 
Tennishalli Oy

Meri-Lapin
Talonmies- ja 

remonttipalvelu
Talonmiestyöt • Remontit
mihin vain apua tarvitset

myös palvelusetelillä
Puh. 040 413 9270/Heikki
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www.tvons.fi
Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä

Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä
www.tvons.fi

Rauma ympäristöineen
ELON KAUPPA
Koskenkylänraitti 59,
27650 HONKILAHTI
Puh. 02 866 8056

Rauman Pesuhaka Oy
Isometsäntie 19, 26100 Rauma

Puh. 02 823 2908
www.pesuhaka.fi

Länsi-Kalkkuna Oy
Säkylän Apteekki

Pyhäjärventie 1,
27800 Säkylä

Puh. 02 8387 9050

Kollan 
Teräsrakenne Oy

Kollantie 246, 26560 Kolla
www.kollanterasrakenne.fi

Euran Autotalo
Jokinen & Juusela

Ratakaari 5, Kauttua
Puh. 02 8650 320

Erkko Näppi Oy
Eurajoki

www.erkkonappi.fi

Rauhanmajan
Arkiapu-Työosuuskunta

Säkylä • Puh. 044 056 9920
Beacon Finland Ltd Oy

Rauma
Hyvää kevättä!

Liikenne Lönnberg Oy
Suulitie 34, 27510 Eura

Puh. 02 865 2110

Motoseal
Components Oy

Rauma Puh. 02 8378 900
www.masitools.fi

Rauman Akku Oy
Hakunintie 7, 26100 Rauma

Puh. 02 555 211
www.raumanakku.fi

Tellemode
Kauppakatu 9, 26100 Rauma

Puh. 02 822 3244

Raumaster Oy
Nortamonkatu 34, 26100 Rauma

Puh. 02 837 741

Aiko-Set Oy
Ahlaistentie 648, 29700 Ahlainen

Puh. 050 537 4208

Viherkäine Oy
Lensunkalliontie 3, 26660 Rauma

Puh. 02 822 5946

Rauma Cata Oy
Kalliokatu 2 T 40, 26100 Rauma

Puh. 02 8227 900

Rakennus ja Asennus
Marko Salo Oy

Panelia • Puh. 040 5480 140

Euran Yritystilit Oy
Satakunnankatu 27, 27510 EuRA

Puh. 02 8378 7950
www.euranyritystilit.fi

Rauman 
Tehopakkaus Oy

www.tehopakkaus.fi

Euran Rakennustarvike Oy
Rakentajantie 2, Eura

Puh. 02 8387 9150
www.euranrakennustarvike.fi

Länsi-Suomen
OP-Isännöinti

TEXPRO OY
RAUMA

www.texpro.fi
Yksityishenkilöille
kauppa texpro.fi

Euroports Rauma Oy

Paneliakosken
Voima Oy

Mäkiläntie 7, 27430 Panelia
Puh. 02-838 6100

www.paneliakoskenvoima.fi

Tainan
Lähimmäispalvelu Oy

Toimii Pyhäjärviseudulla
Puh. 0440 235 746

www.tainanlahimmaispalvelu.fi

Varattu

KEMI   -   TORNIO   -   KEMINMAA

www.merilapintaksit.fi

aurinkoista 
kevättä!
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särkyjä, puutumista, iskiasta, 
nivelvaivoja, migreeniä, vatsavaivoja, 
ihottumaa???
- Tule hermoratakäsittelyyn!

kemi, Tornio ympäristöineen

 aloipaTihäL nenillakiaP
 ippal/fi.aloipatihal.www

• Aikuisten neurologiaan erikoistunut yksikkö
• Liikuntarajoitteisille sopiva kuntosali
• Fysioterapia LPG-hoitoja
• Ryhmäliikuntatunteja
   Tule tutustumaan!

info@fysiokemi.fi
www.fysiokemi.fi

Valtakatu 21-23, 94100 Kemi
Puh. 016 223 754

Valtakatu 1, 94100 Kemi • Puh. 020 763 0600

Automaalaamo Jyrkäs Ky

Pankonkatu 2, 94700 KEMI
Puh. 0400-974 118

mika.jyrkas@pp.inet.fi

Merilapin 
Ajoneuvohuolto Oy
Valiontie 6, 94450 Keminmaa

Puh. 020 7710 910

Koneurakointi
Rantamaula Ky

Koroiskyläntie 385 B, 95365 Maula
Puh. 0400 848 676

PK-Hitsaus-asennus Oy
Töyryntie 21, 94830 Kemi

Puh. 050 545 0898

Toimintaterapia 
A. Kaarretkoski Oy
Kemi • Puh. 040 5084 357

Hinauspalvelu/Kuljetusliike
O. Johansson Oy

Keminmaa • Puh. 0400 692 066
Hinauksia Kemi-Tornion alueella 24h

Kiiruna Talot Oy
Tornio

Puh. 040 5033 180

Kemi Gym Oy
Kemi

Puh. 040 8677 500

Automaalaamo
Arto Peltoniemi Oy

Viantie
Puh. 0400 262 272

Vestom Oy
Kemi

Puh. 0400 723 746

MR-PUMPPAUS OY
Kemi

Puh. 040 572 7853

Tornion 
Tennishalli Oy

Meri-Lapin
Talonmies- ja 

remonttipalvelu
Talonmiestyöt • Remontit
mihin vain apua tarvitset

myös palvelusetelillä
Puh. 040 413 9270/Heikki

w
w
w
.tv
on
s.
fi

Y
di

nv
oi

m
ao

sa
am

is
en

 e
de

llä
kä

vi
jä

www.tvons.fi
Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä

Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä
www.tvons.fi

Rauma ympäristöineen
ELON KAUPPA
Koskenkylänraitti 59,
27650 HONKILAHTI
Puh. 02 866 8056

Rauman Pesuhaka Oy
Isometsäntie 19, 26100 Rauma

Puh. 02 823 2908
www.pesuhaka.fi

Länsi-Kalkkuna Oy
Säkylän Apteekki

Pyhäjärventie 1,
27800 Säkylä

Puh. 02 8387 9050

Kollan 
Teräsrakenne Oy

Kollantie 246, 26560 Kolla
www.kollanterasrakenne.fi

Euran Autotalo
Jokinen & Juusela

Ratakaari 5, Kauttua
Puh. 02 8650 320

Erkko Näppi Oy
Eurajoki

www.erkkonappi.fi

Rauhanmajan
Arkiapu-Työosuuskunta

Säkylä • Puh. 044 056 9920
Beacon Finland Ltd Oy

Rauma
Hyvää kevättä!

Liikenne Lönnberg Oy
Suulitie 34, 27510 Eura

Puh. 02 865 2110

Motoseal
Components Oy

Rauma Puh. 02 8378 900
www.masitools.fi

Rauman Akku Oy
Hakunintie 7, 26100 Rauma

Puh. 02 555 211
www.raumanakku.fi

Tellemode
Kauppakatu 9, 26100 Rauma

Puh. 02 822 3244

Raumaster Oy
Nortamonkatu 34, 26100 Rauma

Puh. 02 837 741

Aiko-Set Oy
Ahlaistentie 648, 29700 Ahlainen

Puh. 050 537 4208

Viherkäine Oy
Lensunkalliontie 3, 26660 Rauma

Puh. 02 822 5946

Rauma Cata Oy
Kalliokatu 2 T 40, 26100 Rauma

Puh. 02 8227 900

Rakennus ja Asennus
Marko Salo Oy

Panelia • Puh. 040 5480 140

Euran Yritystilit Oy
Satakunnankatu 27, 27510 EuRA

Puh. 02 8378 7950
www.euranyritystilit.fi

Rauman 
Tehopakkaus Oy

www.tehopakkaus.fi

Euran Rakennustarvike Oy
Rakentajantie 2, Eura

Puh. 02 8387 9150
www.euranrakennustarvike.fi

Länsi-Suomen
OP-Isännöinti

TEXPRO OY
RAUMA

www.texpro.fi
Yksityishenkilöille
kauppa texpro.fi

Euroports Rauma Oy

Paneliakosken
Voima Oy

Mäkiläntie 7, 27430 Panelia
Puh. 02-838 6100

www.paneliakoskenvoima.fi

Tainan
Lähimmäispalvelu Oy

Toimii Pyhäjärviseudulla
Puh. 0440 235 746

www.tainanlahimmaispalvelu.fi

Varattu

KEMI   -   TORNIO   -   KEMINMAA

www.merilapintaksit.fi

aurinkoista 
kevättä!

Hämeenlinna ympäristöineen
Aulangon Apteekki

Viipurintie 34,
13210 Hämeenlinna

Puh. 03 622 900

Koulutus- ja Materiaalipalvelu
Sillanrakentajat Oy

Leppäkoskentie 365, 12380 Leppäkoski
Puh. 044 532 3965

Insinööritoimisto
HMR Oy

Hämeenlinna

Histec Oy
www.maalaamohistec.com

Janatrans Oy
Viralantie 232,

14240 Janakkala
Puh. 0400 737 233

JR-Monitoimi
Hämeenlinna

Puh. 0500 554 294

Patria-Rakennus Oy
Hämeenlinna

www.patria-rakennus.fi
www.httcomputers.com

NeuroPirkot Oy
Niina Samelin ja Silja Nasi

www.neuropirkot.fi

Yksilöllisesti valmistettavia apuvälineitä
Hämeen Apuvälinetekniikka Oy

Aulangontie 18 A, 13210 Hämeenlinna
Puh. 03 617 2444

SORAA HAUHOLTA !
Murskeet 0-16, 0-32, 0-55

Täytesorat • Rantahiekat • Seulottua filleriä
Kaivuuta tela-alustalla ja yhdistelmäkoneella

velj. Lehtinen
Hauho, Mustila • Puh. 040 549 8828

Tasolounas
Vanajantie 7,

13110 Hämeenlinna
Puh. 040 564 5477

Metsäkonepalvelu Oy
Hämeenlinna

www.metsakonepalvelu.fi

Parolan Teltta Oy
Teollisuustie 3, 13720 Parola

Puh. 03 637 2270

Neste K Linnatuuli
Helsingintie 1426,
12400 Janakkala
Puh. 03 630 4220

Veteraanipolku 3, 13600 Hämeenlinna • Puh. 03 5706 100
www.ilveskoti.fi

w
w

w
.u

kr
i.fi

Painontie 15, 14200 Turenki
Puh. 040 521 4205
www.sahko-jore.fi

Kellosepänkatu 21, 44200 Suolahti
Siivoukset puh. 050 407 2570
Remontit puh. 050 532 3520

Rakennus- ja peruskorjaustyöt
Siivous- ja kodinhoitoapuwww.ikkunapuolella.fi

www.mvh-palvelut.fi

äänekoski, suolahti ympäristöineen

Äänevoima Oy
ÄÄNEKOSKI

TAKSIPALVELU
Raimo Hakkarainen
Suolahti • Puh. 0400 219 505

Kartano Kievari
Saarijärventie 434,
44170 Äänekoski

Puh. 020 743 6450

Ramin LVI ja Rauta Oy
Aatulantie 36, 44200 Suolahti

Puh. 014 5480 200

Hautauspalvelu Kukkasuvanto
Palvelua kaikkiin elämäntilanteisiin!

Asemakatu 22, 44200 Suolahti
Puh. 014 542 462

Erical Oy
Äänekoivisto
www.erical.fi

Pinnoitus 
Pylväinen Oy

Äänekoski
Puh. 0400 737 638

MA–LA 8–21, SU 10–20
Työskintie 3, puh. 010 538 2500

kauppiaasi Mika Lankinen
ÄÄNEKOSKI

kemijärvi, salla
Kemijärven

Yhteismetsän
Osakaskunta

Kemijärven
Hammaslääkärikeskus Oy

Vapaudenkatu 8 A 5, 98100 Kemijärvi
Puh. 016 812 013

lieksa, nurmes ympäristöineen
Veljekset 

Kokkonen Ky
LIEKSA

Puh. 0400 333 085

Nurmeksen Kala Oy
Hiekkatie 6, 75530 Nurmes

Puh. 0400 576 812

Juuan kunta
www.juuka.fi

Pielis Jani Oy
PIELISEN

FYSIKAALINEN HOITOLA OY
Porokylänkatu 19, 75530 NuRMES

Puh. 013 462 080
Kaarlonkatu 3, 75500 NuRMES

(lääkäriasema) Puh. 0400 293 933

Nurmes

Helsinki + ymp.

www.sol.fi

PORVOO
Puh. 019 576 7300
www.sulmu.fi
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kotka, Hamina ympäristöineen

QM Service Oy
Kotka

Lämpöhuolto
Ahola Oy

Hamina • Puh. 0400 556 862

Antikaisen
Puutarha Ay

Pekkolankuja 42, 49520 Reitkalli
Puh. 040 7750 155

Sähköpalvelu
Hämäläinen Oy

Willian Ruthinkatu 2, 48600 Kotka
Puh. 010 574 2800

Parkon Kauppa Ky
Myllykyläntie 154,  
49630 Vehkajoki
Puh. 05 345 4025

Erikoishammasteknikko
Erkki Hartikainen

Vesitorninkatu 2 C, 48600 Kotka
Puh. 05 266 214

Nortamaa Oy
Nakarin

Kalanviljelylaitos Ky
Virolahti

Puh. 0400 754 554

Pyhtään 
Autopurkaamo Oy
Kankitie 13, 48400 Kotka

Puh. 05 228 4110

Oy Rakennuspartio
Hamina Puh. 020 792 8815

www.rakennuspartio.fi

Myllykylän
Palvelukeskus

www.karhulankuntoutuskoti.eu

PPT Pölynpoistotekniikka Oy
Hakamäentie 7, 48400 Kotka

Puh. 010 841 6000
www.ppt-filter.com

Insinööritoimisto
JO-Kone Oy

KOTKA
www.jokone.fi

Rekisteröity hieroja
Marja Jantunen
Kymenlaaksonkatu 10,

48100 Kotka • Puh. 044 2232 704

Kuljetus Lääti Ky
Inkeroinen

Puh. 040 595 2825

Pesuainetukku Osola Oy
Laturintie 1, Kotka
Puh. 05 2275 300

www.pesuainetukkuosola.fi

Tmi Niksinikkari
Miehikkälä

Puh. 040 5537 397

Rakennusliike
Kalevi Suntio Oy
www.suntiorakentaa.fi

VARATTU
Isännöinti Hillo Oy ISA AIT

Helsingintie 1 A, Hamina
Puh. 05 340 2400

www.isannointihillooy.fi

Myyryn
Sora ja Kuljetus Oy

Heinlahdentie 146, 49200 Heinlahti
Puh. 05 220 1025

Kuljetus
Kujala & Muuri

KOTKA
www.kuljetuskm.com

Siivousliike Hel-Jo Ay
Kotka

Virolahden kunta
www.virolahti.fi

www.sotek.fi
Itäkatu 10, 48100 Kotka

Puh. 05 218 6359
www.kotkanfysikaalinenhoitola.com

Kotkan
Fysikaalinen 
Hoitola Oy

Keskuskatu 29, 48100 Kotka
Puh. 010 444 3630

Mäkelänkankaantie 2,
49490 Neuvoton
Puh. 05 343 5667
www.hamre.fi

www.op.fi

www.haapamaenautohuolto.fi

keuruu ympäristöineen
Veljekset

Lehtomäki Oy
MuLTIA

Koulutus- ja Konferenssi-
keskus Iso Kirja ry

Heikkiläntie 177, 42700 Keuruu
www.isokirja.fi

Veikon Kone Keuruu/
Ykkösmerkit Oy

Tervantie 4, Keuruu
Puh. 014 720 014

Multian Saha Oy
www.multiansaha.fi

Metsä-Multia Oy
www.metsa-multia.fi

Reka Kaapeli Oy
KEuRuu

Keuruun Kuntoutus
Kippavuorentie 6, 42700 Keuruu

Puh. 040 350 9935
www.keuruunkuntoutus.fi

Kukontie 3, 42600 Multia
Puh. 010 289 6000
www.multimek.fi

HAAPAmäen APteeKKi
tervAn APteeKKi
muLtiAn APteeKKi

Multian kunta
www.multia.fi

Keuruun kaupunki
www.keuruu.fi

HOLLOLAN
APTEEKKI

Keuruun 
rengas OY



48   Aivoitus 1/18 Aivoitus 1/18   49   

www.lasivuorimaa.fi

kotka, Hamina ympäristöineen

QM Service Oy
Kotka

Lämpöhuolto
Ahola Oy

Hamina • Puh. 0400 556 862

Antikaisen
Puutarha Ay

Pekkolankuja 42, 49520 Reitkalli
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Marja Jantunen
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Inkeroinen
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Tervantie 4, Keuruu
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Multian Saha Oy
www.multiansaha.fi
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KEuRuu

Keuruun Kuntoutus
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www.lumon.fi

Vantaa ympäristöineen

Uudenmaan
Ajoharjoitteluradat

www.uar.fi
Puh. 09 8946 1300

Turvallisuutta johon voi luottaa.
www.bosch.fi

Finland
www.rasmussen.fi

Hyvää kevättä ! Ilmapaja Oy
Vantaa

www.ilmapaja.fi

Wulff Naxor
www.wulffnaxor.fi

VANTAAN PALVELUPESULA
Kielotie 30, 01300 Vantaa

Puh. 09 823 7103
www.finnrentteks.fi

Toimikkaat Oy
Vantaa

Puh. 040 501 9471

Maanrakennus
Lindqvist Oy

uusi Porvoontie 1623, 01190 Box
Puh. 0400 481 024

Oy Veljekset
Kulmala Ab

VANTAA
HESSUMOBIILI OY VARATTU

TK-Ilmastointi Oy
Vantaa

Puh. 0400 454 528

Uudenmaan
Vuoto ja Saneeraus

VANTAA • Puh. 045 8020 475 www.sensorola.fi

RAUL-RAKENNUS Oy
Vantaa

Puh. 040 550 6681

Meltex Oy
www.meltex.fi

Tooltechnic Oy
Vantaa

Puh. 010 2295 110

Autokoulu Akseli Oy
Vetotie 4, Vantaa
Puh. 050 3222 147

www.autokouluakseli.fi

Kuljetusliike
H & M Hintikainen
Vantaa • Puh. 0400 943 872

mika.hintikainen@hmhintikainen.inet.fi

Martinlaakson 
Apteekki

Kivivuorentie 4, 01620 Vantaa
Puh. 09 8553 1400

Muuttoliike JYPI Oy
PK-Seutu

Puh. 040 900 9889

www.evacar.fi
Puh. 010 404 2900

Cramo Finland Oy
Vantaa

www.cramo.fi

Alarm Control 
Alco Oy Ab

www.alco.fi

Tmi Manu Auvinen
Vantaa

Puh. 040 930 4466

Laskentapalvelu
Mikkola Oy

Kivimäentie 5 B, 01620 VANTAA
Puh. 09 890 299

www.laskentapalvelu.fi

VANTAAN 
TAKSIAUTOILIJAT ry

www.vantaantaksi.fi
KIELOTIE
MANTELI
www.k-market.fi

Vapaalantie 8, 01650 Vantaa
Puh. 044 308 7375

www.vasapalvelut.fi

www.isolieri.fi

matkakumppanisi organisaatio-
muutoksissa järjellä ja tunteella.

www.innotiimi-icg.fi

PUTKIERISTYSTYÖT

Apua arkeen
Senioritalkkarit

Vantaa
Puh. 040 160 4230

www.senioritalkkarit.fi

TIKKURILAN
KIRJAKAUPPA OY
Asematie 1, 01300 Vantaa

Puh. 09 823 1366

www.vantaanenergia.fi

Puh. 010 2554401, 
verkkosivu op.fi/akaa ja  

s-posti akaan.seudun@op.fi

Valkeakoski, akaa, Urjala ympäristöineen

www.anpap.fi

Tikimaantie 66, Valkeakoski
Puh. 03 577 5700
www.emport.fi

Extron Engineering Oy
www.extron-mecanor.com

MB-Varaosat ja huolto
Venetmäki Oy

Nahkatehtaantie 10, 37830 Akaa
Puh. 040 1406 000

Kiinteistöhuolto
E. Koivumäki Oy

AKAA

Lounaspirtti
Myllytie 3, 37800 Akaa

Puh. 03 542 1567
Va Be Oy

Valkeakoski

Kaivinpari Oy
Ritvalanraitti 175, 37720 Ritvala

Puh. 0400 5374 009

Puutavarakuljetukset
J. Tavela ja Kumppanit Ky

Valkeakoski
Puh. 040 5842 152

Maa- ja Viherrakennus
Rämö Oy

Lontilanraitti 38, 37800 Akaa
Puh. 03 543 6750, 040 5577 957

Huhtalan
Kukkakauppa

Valtatie 18, 37800 Akaa
Puh. 03 5422 336

AKAA
www.sks.fi

Hyvää kevättä!

Varattu

Hyvää kevättä!
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Tällä hetkellä tutkimusta tehdään 
Turun yliopistollisessa sairaalassa ja 
Satakunnan keskussairaalassa Porissa. 
Meneillään on toinen kliininen koe, 
jossa tutkitaan 20 tuoretta aivovam-
man saanutta, 20 juuri luunmurtuman 
saanutta ja 20 tervettä verrokkia. Kun 
kaikki tutkimustulokset on saatu, 
analysoidaan ne huolellisesti. Tarkoi-
tuksena on selvittää, erittyykö aivo-
vamman saaneelta jotakin sellaista 
biomarkkeria, jota ei näy esimerkiksi 
luunsa murtaneella tai terveellä ih-
misillä. Kokeeseen eivät käy sellaiset 
aivovamman saaneet, jotka ovat yli 
75-vuotiaita tai joilla on jokin metabo-
linen sairaus kuten kilpirauhassairaus 
tai diabetes. Tarkoituksena on löytää 
mahdollisimman monta biomarkkeria, 
joiden avulla aivovamma voitaisiin 
varmuudella todeta tai sulkea pois 
mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa – kenties tulevaisuudessa jo heti 
onnettomuuspaikalla. 

Projektin jatko

Kun toisen vaiheen tulokset on analy-
soitu ja jos ne ovat yhtä lupaavia kuin 
odotetaan, alkaa kolmas kliininen koe. 
Siinä otoksena on enintään sata tuoret-
ta aivovamman saanutta ihmistä. 

Ensimmäisessä kliinisessä vaihees-
sa tutkittiin 12 aivovammapotilasta 
ja 12 tervettä verrokkia. Kun ensim-
mäisessä vaiheessa biomarkkerikoe 
otettiin keskimäärin 27 tunnin kuluttua 

vammautumisesta vaihteluvälin ollessa 
14 – 48 tuntia, toisessa vaiheessa 
tarkoituksena on tutkia aivovamman 
saanut heti ensiavussa, alussa joka 
toinen tunti, myöhemmin harvemmin 
seuraavien kahdentoista tunnin kulu-
essa ja lopuksi vielä kotiutusvaihees- 
sa. Tämän testin tarkoituksena on var-
mistaa, että miten nopeasti aivovam-
man osoittava biomarkkeri voidaan 
havaita ja miten pitkään vammau-
tumisen jälkeen biomarkkeritesti on 
luotettava. 

Ensimmäinen kliininen testi kesti 
noin viisi kuukautta, toiselle on varattu 
aikaa kesään asti  ja jos kaikki sujuu 
suunnitelmien mukaan, kolmannen 
kliinisen vaiheen pitäisi olla purkissa 
kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas

Biomarkkerikehitystyö 
myötätuulessa
Medicortexin aivovamman paljastavan biomarkkerin 
kehitystyö on edennyt toiseen kliiniseen kokeeseen. 
Yrityksen tutkimusjohtaja Lasse Välimaa ja lääketie-
teellinen johtaja Mårten Kvist kertovat, että missä tällä 
hetkellä mennään ja mitä tulevaisuus tuo mukanaan.

Mårten Kvist ja Lasse Välimaa kertovat biomarkkerikehitystyöstä.
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Täällä ei tarvitse miettiä, 
että miten kerron, 
kuinka minusta tuli 

sellainen kuin nyt olen. 
Kaikki ymmärtävät ja 

tietävät sen muutenkin. 

PääFestistä sanottua! 
 
 

   
 

 
 
 

PääFest on suunnattu 17-40-vuotiaille  
aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen.  
Emme kuitenkaan ole tiukkapipoisia, joten jos olet hiukan vanhempi,  
niin olet kyllä tervetullut mukaamme. 

Osallistumismaksu jäsenille 155€, ei-jäsenille 175€.  
Osallistumismaksu sisältää täysihoidon, monipuolisen ohjelman ja 
yhteiskuljetuksen Lahdesta. Muut matkakulut maksetaan itse.  
Jos junamatkasi kestää yli 4 tuntia yhteen suuntaan, voit kysyä matka-
avustusta liitosta. 

Tapahtuma järjestetään ti 28.- pe 31.8.2018  
esteettömässä Parinpellon leirikeskuksessa 18 km Lahdesta länteen.  

Kysy lisätietoja Aivovammayhdistysten nuorisovastaavilta  
tai liitosta Heidi Kokko p. 050 306 4181 tai Susanna Jämsä  
p. 040 512 4954 / etunimi.sukunimi@aivovammaliitto.fi 

Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi/palvelut/paafest/  
Facebookissa: https://www.facebook.com/PaaFest 

Yhdessä-
olo on ollut 

parasta. 

Ulkopuolisuuden 
tunne yhdistää.  

Se on 
mielenkiintoinen 

paradoksi. 

Ilmoittaudu 
15.6.2018 

mennessä ja 
pyydä  

kaverikin 
mukaan! 
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Olen Aivovammaliiton jäsen, osallistumismaksu 155€ 

En ole Aivovammaliiton jäsen, osallistumismaksu 175€
Haluan käyttää leirikeskuksen liinavaatteita 8€

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

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

Lähiosoite

Lisätietoja Heidi Kokko p. 050 306 4181 tai Susanna Jämsä p. 040 512 4954 / etunimi.sukunimi@aivovammaliitto.fi

Täytä tämä lomake ja postita se osoitteeseen: Aivovammaliitto/PääFest, Malminkaari 5, 00700 Helsinki. 

Lisätietoja

En tarvitse 
yhteis- 
kuljetusta

Kuljen yhteiskuljetuksella. Yhteiskuljetus lähtee Lahden rautatieasemalta                                        
ti 27.8. klo 16:15. (Oulun ja Kajaanin suunista saapuvien yhteiskuljetus eri aikaan.) 
Paluu Lahden rautatieasemalle pe 31.8. noin klo 15:45. 

Yhteiskuljetus 

OHJELMAPAJAT

Muita erityistarpeita, toivoisin että 
huomioisitte myös seuraavat asiat osaltani:

Erityisruokavaliot ja allergiat:

Terveydentilassa ja vammassa huomioitavaa 
(liikuntakyky, aistivamma, apuvälineet yms. )

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

Pysähdy ja lataa akkusi Tutustumme hiljaisuuden ja 
luonnon terveysvaikutuksiin. Opitaan löytämään oma tapa 
rentoutua näiden avulla. 

Luvassa monipuolista ohjelmaa: keskustelua, nuotiolauluja kitaran säestyksellä, liikuntaa, saunomista, uimista ja uusia 
kokemuksia. Alla olevista toiminnallisista pajoista valitaan mieleisin:

Putterit, Midarit, Draiverit
Frisbee-golfin salat aukeavat tässä pajassa. Luvassa peliä 
hyvässä hengessä. Tarvitset vain heittokäden!

Jos metsään haluat mennä nyt…
Askel lähemmäs luontoon. Vinkkejä takataskuun mukavaan 
ja turvalliseen retkeilyyn. Mitä pitää ottaa huomioon ja 
miten retkeilystä saa nautinnollista. 

Toiminnalliset pajat, valitse näistä yksi

Osallistujan nimi

TIETOSUOJA: Ilmoittautumistietoja käytetään tapahtuman järjestämiseen. Tietoja käsittelevät tapahtumasta vastaavat 
työntekijät. Tietoja säilytetään asianmukaisesti ja ne hävitetään tapahtuman jälkeen. Osallistujalista ja ruokavaliotiedot 
luovutetaan leirikeskukselle.

Ilmoittautumislomake

Postinumero ja -toimipaikka

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

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

H
U

O
M

! 

PERUUTUSEHTO: Mahdolliset peruutukset 14.8.2018 mennessä. Peru ilmoittautuminen ottamalla yhteyttä liittoon, 
yhteystiedot lomakkeen ylälaidassa. 14.8.2018 jälkeen peruneilta laskutetaan osallistumismaksu täysimääräisenä. 

VAKUUTUS: Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. 

Ilmoittaudu pe 15.6.2018 mennessä. 

OSALLISTUMISMAKSU

Kortti kaverille
Onko mieltäsi vaivannut yhteydenotto vanhaan ystävään? Tee 
hänelle erityinen kortti tai kirjoita kirje. Postitetaan se yhdessä. 
Etsitään yhteystiedot, jos ne ovat hukassa. 

HENKILÖTIEDOT

Syntymäaika

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
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YHdiSTYSoSio

– Hän soitteli useamman kappaleen 
ja kertoili välillä hauskoja juttuja. Hä-
nellä oli kaksi erilaista haitaria. Ensiksi 
hän soitteli mustalla, joka on moderni 
peli, ja sitten kullanvärisellä. Vanhempi 
haitari on peräisin niiltä ajoilta, kun 
Viipuri oli vielä Suomea. Kahdessa 
eri haitarissa oli aivan erilainen ääni, 
kertoo yhdistyksen puheenjohtaja 
reijo Salo. 

Vaikka musta haitari oli nykyaikai-
nen, oli sekin peräisin ajalta, jolloin 
Suomessa vielä oli haitaritehdas. Tuo 
Pohjoismaiden ainoa harmonikkateh-
das pani pillit pussiin jo vuonna 1995. 

Reijo kertoo, että osallistujia oli 
lähes 20 ja kaikki viihtyivät musiikkia 
ja juttuja kuunnellessa sekä kahvia 
siemaillessa. Yhteislaulua ei tilaisuu-
dessa ollut, mutta musiikkiaiheinen 
tietokilpailu järjestettiin. Uusitalo soitti 
neljän kappaleen sikermän, josta eri 
kappaleet piti tunnistaa. 

– Kolme tunnistimme, mutta neljäs 
oli vieras. Emme muista vieläkään, että 
mikä se mysteeriksi jäänyt ulkomainen 
kappale oli, Reijo nauraa. 

Säkkijärven polkka on hanuristien 
vakiomateriaalia, joten sitä luonnolli-
sesti toivottiin – ja se myös soitettiin.

– Kuulimme myös Säkkijärven 
polkkaan liittyvän tarinan. Talvisodan 
aikana venäläisillä oli ollut radiotaa-

juuksin laukaistavia miinoja, joilla 
vihollisen oli tarkoitus tuhota muun 
muassa siltoja. Suomalaiset saivat 
vihiä suunnitelmasta ja tiesivät, että 
radiotaajuuksia voi sotkea soittamalla 
tiettyä melodiaa. Melodiaksi valikoitui 
juuri Säkkijärven polkka. Sitä soitettiin 
kolme vuorokautta tauotta, eivätkä ve-
näläiset saaneet miinojaan räjäytetyksi. 
Kun miinojen akut tyhjenivät, tuli niistä 
käyttökelvottomia. 

Teksti: PW 
Kuvat: Reijo Salo

Haitarimusiikillinen jäsenilta 

iloinen iltapäivä Turussa 

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys järjesti  
Kurikassa jäsenillan, jossa esiintyi palkittu  
hanuristi Janne Uusitalo.

Lämpimin terveisin Tarja ja Marita

Henna ja Tero 
aloittivat pipareis-
ta,  Risto ja Henrik 
tekivät jälkiruokaa, 
Sami ja Jani aloittivat 
keittojen valmista-
misen. Varauduttiin 
myös nakkikeittoon 
jos kaikki eivät pidä 
kalakeitosta.

Tero teki ohjeen mukaan 
Piparisia kierteitä siniho-
mejuustosta ja Henna teki 
makean version niistä. 

Ensin tietysti kaikki 
pesivät kädet ja Tarja 

veti venytystuokion 
meille. Toni N. taittoi 

lautasliinoja

Hienosti päästiin sovitusti, eli 15.30 jälkeen syömään. Pöydän ympärillä vasemmalta oikealle 
istuvat;  Jarmo, Toni L, Karoliina, Henrik, Tero, Toni N, Jasmin, Jani, Sami, Risto, Henna, Tarja.  
Sitten annoimme porukalle vähän omaa aikaa ja Tarja lähti ekana Stoccalle, missä oli läheis-
ten tapaaminen klo16 alk, minä menin myöhemmin mukaan. Etu-ja  ja jälkiruoan jälkeen oli 
vuorossa kahvia/teetä leivonnaisten ja piparien kera. 
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Aivovammayhdistys ry
www.aivovammayhdistykset.fi /avy

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Riitta Häti-
nen aivovammayhdistys@gmail.com
Yhdistyksen p. 045 3321 362

Aivovammayhdistyksen kevätkokous
22.3. sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään Aivovammaliiton toimistolla Malminkaa-
ri 5 klo 17.00   Lämpimästi tervetuloa. 

Helsinki – Espoo – Vantaa

12.3. Luento: Biologi Hannele Kettunen: 
Suoli- aivo-akseli ja aivovaurio. 
Klo: 17:00-20:00. Paikka: Kampin palve-
lukeskuksen ruokala, Salomoninkatu 21B. 
Ei tarvitse ilmoittautua, tule vain paikalle. 
Lisätietoa Piiu 050 544 9103 tai Riitta 
050 307 4801
20.3.Kokemustoimijaluento aivovam-
maisten ihmisten läheisille. Luennoitsija Tiiu 
Pohjola. Paikka: Aivovammaliiton toimisto 
Malminkaari 5 klo: 18-20.
Vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen 
keskiviikko, parilliset viikot klo 15-17 
Kampin palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöinä toimivat Ari, Ulla ja Mikko 
aivovammayhdistys@gmail.com Tervetuloa!
Askarteluryhmä kokoontuu parillisilla 
viikoilla tiistaisin klo 10-13 Aivovammaliiton 
tiloissa os. Malminkaari 5, Helsinki. Tervetu-
loa mukaan!
Liikuntaryhmät: maanantaisin sählyryhmä 
hyvin liikkuville ja tiistaisin mattojumppa. 
Ryhmässä vapaita paikkoja, tiedustelut 
Matti Vartiainen vmvartiainen@hotmail.com
Omaistenryhmä on tauolla, vetäjää etsi-
tään.
Avoin kulttuuriryhmä vierailee mm. teatte-
rissa, oopperassa, baletissa. Kokoontumi-
set säännöllisen epäsäännöllisesti, tapaami-
sista tiedotetaan nettisivuilla.
"Ystävyyden tanssit"- ryhmä 
jatkaa alkaen 15.1. 2018 ma klo 10.00-
11.15 Tanssipajalla, Korppaanmäentie 23 
B, Pikku- Huopalahti. Yksilöasiakkuus on 

edelleen mahdollista. Lisätietoja Päiviltä: 
kazandjianp@yahoo.com.

Porvoo 

Toimintaryhmä kokoontuu parillisen viikon 
ma klo 10-12 Porvoon suomalaisen seura-
kunnan kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
Lundinkatu 5, ylin kerros.
Lisätiedot: avryhma.porvoo@gmail.com 
(varmin yhteydenottotapa) tai 
045 331 6869 ryhmänohjaaja Calle Nyholm 
(Rune Rehnberg) ”vastaa jos mahdollista” 
arkena klo 10-16. Myös ruotsin kielellä.

Hyvinkää

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

Hyvinkään aivoitusryhmän tapaamiset 
6.3. tiistai klo:14-16 toimintaterapeutti 
Sanna Nuutinen
3.4. tiistai klo:14-16 levyraati
8.5. tiistai klo:14-16 nyyttärit
KESÄTAUKO
4.9. tiistai klo:14-16 Sirkka ja Liisa
2.10. tiistai klo:14-16 Paula
6.11. tiistai klo:14-16 Pirjo
4.12. tiistai klo:14-16 Päivi

Tampere 

Toimintaryhmä kokoontuu kuukauden 2. 
to klo 17:30–19:30 Pellervonkatu 9. Suun-
nitteilla myös uutta toimintaa. 

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

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti klo 17:30-
19:30 Pellervonkatu 9. 
Vetäjinä Jori Willandt ja Eveliina Kiuru. Lisä-
tietoja Facebook "AVY:n nuorten aikuisten 
vertaistukiryhmä - Pirkanmaa".

Yhdistyspalsta
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea. 
Tervetuloa mukaan! Saat lisäti etoja kunkin yhdistyksen koti sivuilta 
tai ott amalla yhteytt ä yhteyshenkilöön.

Kurkkaa tuoreimmat ti edot yhdistyksesi verkkosivuilta!
www.aivovammaliitt o.fi /toimintaa/yhdistykset/

Seuraavan yhdistyspalstan ti edot toimitetaan 27.4.2018 mennessä 
järjestösuunnitt elija Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitt o.fi  / 050 550 0541.

Etelä-Pohjanmaan avy ry
www.aivovammayhdistykset.fi /epavy

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

Seinäjoki

10.3. Vuosikokous klo 14.00 Järjestötalon 
Paulan salissa. Katso esityslista yhdistyk-
sen nettisivulta. 
5.4 Keilaamaan. klo 16.00 SQB Center 
Seinäjoki, käyttöön varattu 4 rataa. Jäsenil-
lemme maksuton. 
3.5. Eläinten vanhainkoti Wanhamarkki 
klo 17.00 Esittelyssä tilan eläimet ja toimin-
ta, kahvi tarjoilu. 
Peliryhmä: Katso yhdistyksen nettisivulta, 
tai kysy Reijolta 
Nuortenryhmä: Seuraavan tapaamisen 
löydät nettisivulta, tai kysy Villeltä ville.koyk-
ka@seamk.fi  Peliryhmä: Katso yhdistyksen 
nettisivulta, tai kysy Reijolta

Vaasa

Yhteyshenkilöt:
Matti p. 040 730 7594 tai Anne p. 040 826 
0645 Katso yhdistyksen nettisivulta lisätie-
toja tai soita yhteyshenkilöille.

itä-Suomen avy ry
www.aivovammayhdistykset.fi /iavy

Yhteyshenkilö:
Usi Riikonen p. 050 5414 180
aivkuopio@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: 
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys”

Itä-Suomen Aivovammayhdistyksellä on 
tammi-huhtikuun aikana pilottiprojektin 
vetäjä Cecilia Riikonen töissä, joka järjestää 
13.3. vanhusten aivovammojen ehkäisy 
teemapäivän kts. Joensuun toimintaryh-
män alta alta lisätietoja.

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi 
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Savonlinna

Toimintaryhmä kokoontuu klo 16-17:30 Sa-
vonlinnan Seudun Kolomonen ry:n tiloissa 
(Pappilankatu 3) 
Kokoontumiskerrat: 7.3., 4.4. ja 9.5.
Marko Eilittä, 050 311 4574,  
mark.eilitta@hotmail.com

19.5. Osallistumme Yhdistysten kevättorille. 
Esittelemme Itä-Suomen aivovammayhdis-
tyksen ja Aivovammaliiton toimintaa.
Toukokuussa osallistumme Parkinson ker-
hon järjestämä Kevätpäivään. Tarkemmat 
tiedot tulee huhtikuussa.

Löydät meidät Facebookista:  
”Savonlinnan Toimintaryhmä”

outokumpu

Kokoontuvat pari kertaa kuukaudessa
HUOM! Yhteydenotot VAIN tekstiviestillä: 
044 5751 652 Niina Hottinen

Keski-Suomen avy ry
www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy

Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen sihteeri, 
040 650 6474
marge.miettinen@gmail.com
Puheenjohtaja: Saku Virtanen
p, 040 054 1119 saku.virtanen@elisanet.fi
Osoite: Yliopistonkatu 34 B 20
40100 JYVÄSKYLÄ

Seuraa toimintaa: 
Facebook.com/Keski-Suomen aivovam-
mayhdistys
http://aivovammayhdistykset.fi/ksavy/
http://keskisuomenaivovammayhdistys.
yhdistysavain.fi/

Toimintaryhmät ovat tauolla kesän, mutta 
syyskuussa taas jatketaan. 
17.6. kesäkuussa on yhdistykselle varattu 
lippuja jäsenetuhintaan Ilmavoimat 100 
-vuotta juhlalentonäytökseen, Tikkakoskelle 
30.9. vietetään yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa 
Jyväskylässä.
Tilaisuuksista lisätietoja tulevassa yhdistys-
kirjeessä.

Jyväskylä

Paikkana on Toimintakeidas Oy,  
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön)
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo 
16:30-18:00, ellei toisin mainita.
16.3. klo 15.00. Café Alvar.  Tutustutaan 
Alvar Aalto -museoon. Kahvitellaan alkajai-
siksi museon kahvilassa.

10.4. Kahvitellaan Toimintakeitaalla.
22.5. klo 15.00. Vietetään yhdistyksen ke-
vätkauden päättäjäisiä. Grillataan makkaraa 
yhdistyksen jäsenen mökillä Tiituspohjassa, 
Majajärven rannalla. Kaikki jäsenet tervetul-
leita.
Tiedustelut: Marge Miettinen 
p. 040 650 6474, marge.miettinen@gmail.
com
Omaisten vertaistukiryhmä kuukauden 
kolmas ti klo 17:30. Vetäjänä Tarja Juntu-
nen, tarja.juntunen@hotmail.com Paikkana 
Pääkirjaston Kahvila Novellin oma kokous-
tila.
Nuorten Ryhmä (n. 18-35v) kuukauden 
kolmas to klo 16:00-17:30 Toimintakeitaalla. 
Ota yhteyttä Marge Miettiseen p. 040 650 
6474, marge.miettinen@gmail.com

Äänekoski

Toiminnallinen aivovammaryhmä kokoontuu 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston 
tiloissa Äänekoskella, osoite Opinahjontie 1. 
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden ensim-
mäinen tiistai klo 14.30-16.00.
Ryhmää ohjaa POKE:n sosiaali -ja terveys-
alan kuntoutuksen lähihoitajaopiskelijat.
Tiedustelut: Marge Miettinen p. 040 650 
6474, marge.miettinen@gmail.com

Keuruu

Yhteyshenkilö: 
Hannu Taipale p. 0400 869 316
Keuruun toimintaryhmä kokoontuu aina 
kuukauden ensimmäinen tiistai. (os. Toi-
mintakeidas oy, Koulutie 5) Alkamisaika klo 
17.30.

Kymenlaakson avy ry
www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho
p. 040 513 5605
maija.sankiaho@gmail.com
Sihteeri Venla Sänkiaho
p. 0400-945 606
venla.sankiaho@gmail.com 

Toiminnasta tuoreimmat uutiset!  
Kurkkaa facebook-sivua Kymenlaakson 
Aivovammayhdistys ry. 

Kouvola

Kouvolan toimintaryhmää elvytetään. Ohjel-
massa keilausta, biljardia ym. toiveiden mu-
kaan. Tapaamiset kerran kuussa perjantai-
iltapäivällä klo 14.30, päivämäärät voivat 
vaihdella, seuraa facebookia. Ilmoituksen 
saat myös tekstiviestinä, jos tiedämme 
osallistumisestasi.

20.-22.4.Virkistysviikonloppu  
Siilinjärven Ruokoniemen leirikeskuksella
Kaikki yhdistyksen jäsenet ja heidän 
läheisensä ovat tervetulleita virkistäyty-
mään, keskustelemaan ja suunnittelemaan 
tulevaa toimintaa. Lähempänä tapahtu-
maa tulee ilmoittautumis- ja hintatiedot. 
Seuraa Itä-Suomen Aivovammayhdistyksen 
Facebook-sivua ja nettiä: http://aivovam-
mayhdistykset.fi/iavy/

Kuopio

Liikuntaryhmä kokoontuu aina paritto-
man viikon keskiviikkona klo 12 liikunnan 
tai rentoutuksen merkeissä Rauhalahden 
kylpylässä tai ilmoitetussa paikassa.
Vertaistukiryhmä kokoontuu parittoman 
viikon ke klo 13 Rauhalahden kylpylässä 
tai ilmoitetussa paikassa kahvin ääressä 
rupatellen, ruokaravintolan kahvio.
Lisätietoja: aivkuopio@gmail.com

Joensuu

Yhteyshenkilöt: 
Usi Riikonen p.050 541 4180,  
riikonen.susanne@gmail.com
Timo Sund p.044 0928 192  
lohkottomat@gmail.com
Meillä on käytössä suljettu whatsup-ryhmä 
ja FB -ryhmä, johon pyydettäessä voit liittyä.

Toimintaryhmä –Lohkottomat kokoontuu 
joka kuukauden 1. ti klo16:00-17:30 Kar-
tanotie 9, hissillä yläkertaan. Huhtikuussa 
muutamme Kotikartanoyhdistys ry:n tiloihin 
Joensuun Piparkakkutaloon osoite: Kaup-
pakatu 34. Muuttoajankohta vielä avoin. 
6.3. Toimintaryhmän tapaaminen Kotikar-
tanolla
13.3. Vanhusten aivovammojen ehkäisy 
teemapäivä, klo 14.00 Seniorineuvonta 
Ankkuri, Senioripihan Matti talossa, Osoite 
Rauhankatu 1A
3.4. Toimintaryhmän tapaaminen 
8.5. Toimintaryhmän tapaaminen
Kevätretki paikka ja aika sovitaan erikseen 
Kesäkuussa- Heinäkuussa-Elokuussa 
kesätauko

Mikkeli

UUTTA TOIMINTAA!
Asiantuntijaluento ti 24.4. klo 12 Mikkelin 
pääkirjastolla (os. Raatihuoneenkatu 6). 
Luennoitsijana neuropsykologi Merja Varpa-
mäki. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Toimintaryhmän ensimmäinen kokoon-
tuminen to 3.5. klo 16-18, Estery-talo os. 
Otto Mannisenkatu 4.  Jatkossa aina joka 
kuukauden viimeinen to klo 16-18. 
Lisätietoja: Wilhelmiina Halme, p. 0500 
878 195, wilhelmiinahalme@gmail.com 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi
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Huom! Toimitila Veturi on muuttanut uuteen 
paikkaan Porukkataloon, os Savonkatu 23, 
45100 Kouvola 1.krs, jossa on avarat ja 
valoisat tilat meidänkin yhdistyksen kokoon-
tua.

Lappeenranta

Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen, 
p. 041 478 2136, cosmic.anni@gmail.com
ja Johanna Muhli, p. 040 585 4343
johanna.muhli@hotmail.fi 
Lappeenrannan toimintaryhmä kokoon-
tuu tiistaina 6.3. 2018 klo 17-19 kahvila 
Aleksanterissa, os Valtakatu 42, 53100 
Lappeenranta. Jatkossa tapaamisia voi olla 
myös Imatralla, jossa mahdollinen tapaa-
mispaikka on liikekeskus Mansikkapaikas-
sa. Tarkemmat tiedot myöhemmin.

oulun seudun avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary

Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja: Eila Sääskö  
p. 040 765 6989 eila.saasko@gmail.com
Tiedottaja: Hannu Pirnes  
oulunavry.sihteeri@gmail.com
Liikuntavastaava: Mika Raudasoja
p. 040 352 5896, mirauda67@gmail.com

Löydät meidät Facebookista: 
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry

Hallituksen sähköposti:  
oulunavry@gmail.com

oulu

Jäsentapaamiset avoimena vertaisryhmänä 
kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 
12 - 15 (Töllintie 38), Kastellin seurakunnan 
Pappilan kamari.

Kevään 2018 tapaamiset 
28.3. Vieraana Liikenneturvan edustaja 
aiheena "Turvallisuus "
25.4. Tarinatuokio
30.5. Suunnitellaan yhdistyksen kesäpäi-
vää.
Kesän jäsentapaamiset torstaina 26.7. 
ja 30.8. klo 12-15 Kesäkoti Irjalassa os. 
Mustasaarentie 19, 90500 Oulu.  Omat 
grillattavat mukaan yhdistys tarjoaa kahvit.

10.3. Sääntömääräinen kevätkokous 
la klo 13-15 Kumppanuuskeskus, koko-
ustila Asema, Kansankatu 53 90100 Oulu 
(sisäänkäynti Vanhantullinkadun puolelta.) 
Kahvitarjoilu Tervetuloa
17.3. Avoin luento kaikille, la klo 13 -15.  
Aleksinkulma, juhlasali, Aleksanterinkatu 9 
90100 Oulu. kahvitarjoilu ja vapaa sisään-
pääsy. Arpoja myynnissä.

Puheterapeutti Sari Paaso ja toimintatera-
peutti Helena Pyyhtiä
Aiheena: Moniammatillisesta yhteys-
työstä ja kuntoutuksesta aivovammai-
sille.

9.6. la klo 13-16 Kesäpäivä Myllyojan Asu-
kastuvalla, sijaitsee kauniissa maisemassa 
Oulujoen rannalla os. Jokivarrenpolku 5 
90650 Oulu. Tervetuloa koko perheellä 
yhdistyksen tarjoaman grillattavan, kahvin ja 
yhdessäolon merkeissä. Esteetön kulku.
Ohjelmassa: Sulo Räinä sahasoittaja, säes-
tää Kauko Korkala mandoliini

Sporttipoppoo Boccian viikoittaiset per-
jantain pelivuorot ovat Oulun
Urheilutalolla klo 13.30-15.00. Omavastuu 
salin vuokrasta on 15€/jäsen ja 20€/ei 
jäsen/syyskausi tai 2€/kerta.
Tiedustelut liikuntavastaava Mika Rau-
dasojalta puh.040 352 5896,  
mirauda67@gmail.com.

Nuoret Aikuiset
Lisätietoja tapaamisista saat lähettämällä 
sähköpostia 
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla netti-
sivuja www.aivovammayhdistykset.fi/osary

Kemi

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

21.3. Talvitapahtuma Kallinkankaalla. 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. 
Kokoonnumme Kemin kaupungintalon 
parkkipaikalle, josta Lähtö Kallinkankaalle 
kello 15.30 yhteiskyydeillä. Säähän sopiva 
vaatetus ja jalkineet. Ilmoittaudu Harrille 
16.3. mennessä.
25.4. Kevätretki Kiikeliin. Kokoonnumme 
Kemin Cumulus hotellin ala-aulaan kel-
lo.15.30. Lähdemme yhdessä kävelemällä 
Kiikelin laavulle/ näköalatornille. Säähän 
sopiva vaatetus ja jalkineet. Mukaan omat 
eväät, makkarat ja kahvit. Ilmoittaudu Harril-
le 20.4. mennessä.
23.5. Avointa keskustelua kevät kahvien 
merkeissä uudessa ryhmän kokoontumis-
paikassa Yhdessä ry:n tiloissa klubitalo 
Keskuspuistokatu 21. Kello 16.00 - 18.00
Seuraa Aivokaisten puuhastelua blogissa: 
aivokaiset.blogspot.fi. Ryhmään ovat terve-
tulleita vammautuneet ja heidän läheisensä.

rovaniemi

Yhteyshenkilöt: Hellevi p.045 633 5392 tai 
Tarja p.040 5382 947

Tervetuloa aivovammautuneiden ja 
omaisten vertaistuki-iltaan Kauppatorin 

asukastuvalle os. Pohjolankatu 4-6 toritaso. 
Tapaamme kerran kuukaudessa, yleensä 
keskiviikkona klo 18-20. Kysy seuraavasta 
tapaamisesta.

Ylivieska

Yhteyshenkilö: 
Asto Myllylä p. 050 5530606,  
astojanne@gmail.com
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän yhteys-
henkilöltä.

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

Kajaani

Lisätietoja tapaamisista:
Yhteyshenkilö: Lea Karjalainen  
lea.karjalainen@hotmail.com

Päijät-Hämeen avy ry
www.aivovammayhdistykset.fi/phavy

Yhteyshenkilöt:
Kari Vainio pj, p. 040 828 0906
karivainio63@gmail.com
Paula Juhola, p. 040 553 8493
juholapaula@gmail.com
www.aivovammayhdistykset.fi/phavy
Facebook: Päijät-Hämeen Aivovammayh-
distys

Lahti

Kuukausitapaamiset LINK Lahden järjestö-
keskuksessa, Hämeenkatu 26 A, 3.krs,  
klo 17.30-19.30 

6.3. Vuosikokous 
3.4. Järjestösuunnittelija Pihla Putkonen tuo 
liiton terveiset
8.5. Esa Roine laulaa ja laulattaa 
5.6. Kevätkauden päättäjäiset Tuomisten 
mökillä Hollolassa 
3.7. Kunnon komedia Heinolan kesäteat-
terissa  
 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu 13.3. ja 10.4. Linkissä. Touko-
kuun tapaamispäivä sovitaan myöhemmin.

Läheisten ryhmä kokoontuu 15.3., 19.4., 
17.5.  Katso tarkemmat tiedot facebook- ja 
kotisivuiltamme.
 
Tiistaisin 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 8.5., 22.5. 
keilausta klo 16-17 Lahden Keilahallissa, 
Launeenkatu 5.

Jäsenille ilmainen kuntosalivuoro keskiviik-
koisin 13.5. asti klo 16-17 Mäkikatsomon 
salissa.

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi
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Hämeenlinna

Yhteyshenkilö: Erja Harmaakorpi, 
050 521 6389 
Kokoonnumme Kumppanuustalolla joka 
kuukauden ensimmäinen ti klo 14-16.

Satakunnan  
Aivovammayhdistys

www.aivovammayhdistykset.fi/skavy

Yhteyshenkilö:
Markku Jantunen pj. p. 045 6776 193
makejantunennakkila@gmail.com
satakunnan.aivovammayhdistys@dnainte-
rnet.net

Löydät meidät Facebookista:
"Satakunnan Aivovammayhdistys"

Pori

Jäsentapaamiset:
Ti 27.3 ja ti 24.4. Aika ja paikka tekstivies-
tillä.
Ti 8.5. klo 12-17.00 yhdistyksen Kevätjuh-
lat Eurajoen Lahdenperässä.
Ti 5.6. klo 14.00 kahvilatapaaminen Van-
hassa Raumassa.

Kankaanpää

Yhteyshenkilö: Ninni Uusitalo 
p. 040 510 6717
Jäsentapaamiset kuukausittain keskiviik-
koisin

rauma

Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen p. 044 995 
1212 tai ritvaparjanen60@gmail.com
Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi kokoon-
tuu kerran kuukaudessa.
Seuraa yhdistyspalstaa ja menolistaa pai-
kallislehdessä.

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:
Marjatta Pihlajamaa, puheenjohtaja pu-
heenjohtaja.vsavy(at)gmail.com
Risto Savolainen, sihteeri 
sihteeri.vsavy(at)gmail.com
Terje Vainio, taloudenhoitaja 

tä ja niiden toiminnasta tarkempaa tietoa 
tammikuun jäsenkirjeestä ja verkkosivuil-
tamme.

Muita tulevia tapahtumia
Kutsumme jäsenemme mukaan yhdistyk-
sen vuosikokoukseen tiistaina 20.3.2018, 
alkaen klo 18 Happy Houseen, os. Ursinin-
katu 11. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat mm. toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2018. Kokouksessa 
valitaan myös uudet jäsenet hallitukseen 
erovuoroisten tilalle.
27.–28.3. Miniristeily tehdään Turku-Tuk-
holma Viking Gracella 
17.4. Asiantuntijaluento pidetään tiistaina 
klo 18., Ortodoksisen kirkon seurakuntasa-
lissa. Kevään luennolla esitellään sitä mitä 
tiedetään aivovammoihin liittyvistä kielellisis-
tä oireista ja esitellään uutta tutkimustietoa 
aiheesta. Luennoitsija on erikoispuhetera-
peutti Marjaana Raukola-Lindblom.
9.6. Kevään perhepäivä järjestetään 
jäsenistöllemme. Tulkaa kaikki mukaan, niin 
perheet kuin perheettömätkin. Lähdemme 
vesibussilla Vepsän saarelle lauantaina 
9.6.2018 klo 11.00. Lähtöpaikka on Län-
tisellä Rantakadulla lähellä Vaakahuonetta, 
Aurajoen länsirannalla, Turussa. Yhdistys 
maksaa vesibussimatkan jäsenperheille.

Salo

Yhteyshenkilöt: Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen p. 040 554 3627. Kokoonnum-
me joka kuukauden toisena ti klo 18 Prykin 
kerhokeskuksessa, Os. Salmenranta 2. 

uusikaupunki

Yhteyshenkilö: Marketta Hämeenkor-
pi, p. 050 348 8854 s-posti: marketta.
hameenkorpi(at)gmail.com

Kokoonnumme joka kuukauden toinen ke 
klo 14 Sakunkulma Päiväkeskuksessa, os. 
Zachariasseninkatu 1. 

Forssa

Kokoonnumme kerran kuukaudessa 19.3., 
16.4. ja 14.5. Forssan Ystävän kamma-
rissa, os. Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä 
toimii Tiina Åhlman, s-posti tiina.ahlman(at)
gmail.com ja puh. 044 314 4838. 
12.3. Luento klo 17 - 19 Luento Lääkäri 
Merja Augustinin aiheesta "Vaali aivojasi".
HAMK, auditorio, Forssa. Wahreninkatu 11, 
C -ovi, 4 krs, järj. Forssan seudun muistiyh-
distys. Forssan toimintaryhmä ja Aivovam-
maliitto on mukana esittelemässä toimintaa 
yhdistyspöydässä.
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 
23.5. Forssan Vesihelmessä, Tiina toimii 
tässäkin yhteyshenkilönä.

Toivotamme kaikille jäsenillemme kaikkea 
hyvää vuodelle 2018!
Lue toiminnasta tarkemmin jäsenkirjeestä ja 
yhdistyksen nettisivuilta www.vsavy.fi

Turku

Jäsenillat Happy Housessa, pääsään-
töisesti joka kuukauden ensimmäinen 
ja kolmas tiistai klo 18. (Ursininkatu 11). 
Ohjelman ja tarkemmat ajankohdat löydät 
kotisivuilta ja jäsenkirjeestä. 

Keskusteluryhmät
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen ti. 
Tuula Aallontie p. 040 720 3371. Paikalla 
lisäksi vertaistukihenkilö vammautuneille: 
Pirjo Saarinen p. 050 528 6475 
Miesten Karjukerho kokoontuu monitoi-
mikeskus Happy Housessa kuukauden 
ensimmäinen ke klo 12.30–14.30. Jari 
Karjalainen, p. 0400 818 104 tai Risto 
Savolainen, p. 040 506 5192.
Naisten kerho kokoontuu monitoimikeskus 
Happy Housessa kuukauden ensimmäise-
nä to   klo 13.00–15.00. Pirjo Saarinen p. 
050 528 6475.
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: vertaistuki.vsavy(at)
gmail.com 

Toiminnalliset vertaisryhmät:
Liikuntaryhmät
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai. Ryhmiä on kaksi: 
perus- ja peliryhmä. Perusryhmään osallis-
tuvilla voi olla apuvälineitäkin, kuten keppi 
tai rollaattori. Peliryhmässä harrastetaan 
monipuolista kuntoa kohottavaa liikuntaa. 
Ryhmät toimivat fysioterapeutti, kuntoutuk-
sen ohjaaja Annemari Pättiniemen johdolla 
(puh 050 339 4083). Kokoontuminen: 
Härkämäen salissa, Rahjekatu 3. Perus-
ryhmä klo 16.30–17.30 ja peliryhmä klo 
17.30–18.30. 
Taidekerho
Taidekerho on kokonaisuudessaan tauolla, 
ainakin kevään ajan.
Kerhon bändi harjoittelee ja pari esiintymis-
täkin on tiedossa. Jos jotakuta kiinnostaa 
yhteissoitto, ota yhteyttä Annikki Karjalai-
seen 045 876 9080.
Hyvinvointiryhmä
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella kokoon-
tuu Hyvinvointikerho kuukausittain ennen 
ensimmäistä jäseniltaa klo 16.30-17-30 
Happy Housessa. Sen kokoontumisesta 
saat tarkempaa tietoa tammikuun jäsenkir-
jeestä ja nettisivuilta.  
Kädentaitopäivät 
Happy Housen Kädentaitopäivä on ke klo 
13-14. Aiheina piirustus- ja väritys, askarte-
lu sekä kädentaitokävelyt. Os. Ursininkatu 
11. www.happyhouseturku.fi.
Toiminnallisista keskustelu- ja vertaisryhmis-

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi



Tuetut lomat 2018 

• Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet  
15.07.2018 -20.07.2018 Spa Hotel Runni

• Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille  
23.09.2018 -28.09.2018 Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy

Aivovammaliitto ry Tapahtumakalenteri 2018

Helmikuu
19.  - 23.2. Väsyvyys-kurssi
23.2. Aivovammaliiton hallituksen kokous

Maaliskuu
5. - 11.3. Aivoitus-lehti 1/2018 ilmestyy
12. - 18.3.  AIVOVIIKKO 
13.-14.3.  Rovaniemen vertaistukikurssi, 
 Norvajärvenleirikeskus, Rovaniemi
16.3. Aivovammaliiton hallituksen kokous
19. - 23.3. Mindfulness-kurssi

Huhtikuu
7.4. Kevätkokous
13.4. Kansallinen tapaturmapäivä
23. - 27.4. Parikurssi
27.4. Aivoitus-lehden 2/2018 aineistopäivä

Toukokuu
 OYS:n aivovammapoliklinikan ensitietokurssi
18. – 20.5.  Omaisten tapahtuma
25.5. Hallituksen kehittämispäivä
25. - 27.5.  Maailma kylässä -festivaalit
28.5. - 3.6. Aivoitus-lehti 2/2018 ilmestyy

Vammautuneille tarkoitetut kurssit
• Mindfulness kurssi vammautuneille  

19.-23.3.2018: Nuorisokeskus Piispala
Vammautuneille yksin tai yhdessä läheisen kanssa  
tarkoitetut kurssit
• Parikurssi aivovammautuneelle ja puolisolle  

23.-27.4.2018: Kuopion Kylpylä Oy
• Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle  

27.-31.8.2018: Kuopion Kylpylä Oy
• Mitä nyt? - kurssi vastavammautuneille tai äskettäin diagnoo-

sin saaneille kuntoutujille ja heidän läheisilleen  
10.-14.9.2018: Kuopion Kylpylä Oy

• Voimavaroja arkeen - kurssi jo pidempään vamman kanssa 
eläneille kuntoutujille ja heidän läheisilleen  
1.-5.10.2018; Nuorisokeskus Piispala

Perhekurssit
• Perhekurssi 1 - Alle kouluikäisten 

ja koululaisten perheille  
11.-15.6.2018: Kiipulan koulu-
tus- ja kuntoutuskeskus

• Perhekurssi 2 - Teini-ikäisten ja 
nuorten aikuisten perheille  
17.-21.10.2018: Nuorisokeskus 
Piispala 
 
 

Lisätiedot ja hakemukset:  
aivovammaliitto.fi  Vertaistuki 
ja sopeutumisvalmennus

Kesäkuu
5. - 9.6. Oma suunta -kurssi
11. -15.6. Perhekurssi, alle kouluikäisten perheet

Heinäkuu
Toimisto suljettu
15. - 20.7. Voimaa vertaisuudesta -loma, lapsiperheille

Elokuu

24.8. Aivovammaliiton hallituksen kokous
24.8. Aivoitus-lehden 3/2018 aineistopäivä
27. - 31.8. Väsyvyys-kurssi 
28.-31.8. PääFest-nuortentapahtuma, Parinpellonleirikeskus, Hollola

Syyskuu
10. - 14.9. Epilepsi och hjärnskada -kurs
10. - 14.9. Mitä nyt? -kurssi
21.9. Aivovammaliiton hallituksen kokous
21. - 23.9. Aivomyrsky
23. - 28.9. Voimaa vertaisuudesta loma, aikuisille
24.9. - 30.9. Aivoitus-lehti 3/2018 ilmestyy

Lokakuu
1. - 5.10. Voimavaroja arkeen -kurssi
4.10.  OYS:n ensitietopäivä

LOMAT 2018

Sopeutumisvalmennuskurssit 2018

Soluku-lomat 2018

• Voima vertaisuudesta, lapsiperheille. 
Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti, 4.-9.3.2018

• Elämyksiä Luonnosta -loma, aikuisille. 
Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti, 10.-15.03.2018

• Voimaa vertaisuudesta, aikuisille. 
Yyterin Kylpylähotelli, Pori 10.-15.6.2018

• Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille. 
Yyterin Kylpylähotelli, Pori, 24.-29.6.2018

• Voima vertaisuudesta, lapsiperheille. 
Saarijärven Kylpylä/ Kylpylähotelli Summassaari 22.-
27.7.2018

• Elämyksiä Luonnosta -loma, aikuisille. 
Mantan luontopalvelut, Möhkö. 20.-25.08.2018

Tuetuille lomille ja soluku-lomille haku 3 kk  ennen 
loman alkua, www.mtlh.fi



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

– hallinto, kehittäminen ja koulutus
– vaikuttamistyö
– päätoimittaja

Järjestöassistentti Sirpa Salonen, 
p. 040 408 7095
sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi 
– avustavat viestintätehtävät, toimistotehtävät
– jäsenasiat
– esitetilaukset

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

– tiedotustehtävät
– Aivoitus-lehden toimittaja
– lehdistöyhteydet
– messut, tapahtumat

Kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen
p. 050 373 9076, 
arja.kaasalainen@aivovammaliitto.fi 
– sopeutumisvalmennus
– tuetut lomat

Järjestösuunnittelija Heidi Kokko 
p. 050 306 4181, 
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

– Vertaistukitoiminta
– Nuorten toiminta

– Yhdistysten www-sivujen tukihenkilö
opintovapaalla 1.4. – 30.6., sijainen Susanna Jämsä

Järjestösuunnittelija Pihla Putkonen 
pihla.putkonen(at)aivovammaliitto.fi 
p. 050 550 0541
– Paikallisyhdistysten ja toimintaryhmien 
   tukeminen
– Läheisten toiminta
– Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Järjestösuunnittelija Susanna Jämsä 
susanna.jamsa(at)aivovammaliitto.fi                                                             
p. 040 512 4954
– Kehittämis- ja kartoitustyö
Heidi Kokon sijainen 1.4. – 30.6.

Projektikoordinaattori Henna Väänänen 
p. 050 452 5611, 
henna.vaananen@aivovammaliitto.fi 

Viestintäkoordinaattori Anni Heinonen 
p. 050 432 9555, 
anni.heinonen@aivovammaliitto.fi 

LAKiNEuVoNTA, Kynnys ry
ma ja to klo 9-12 ja klo 13-16, 
Lakimies Mika Välimaa 
puh. (09) 6850 1129, mika.valimaa@kynnys.fi 
Sosiaalityöntekijä Yodit Melaku, 
puh. (09) 6850 1114, yodit.melaku@kynnys.fi 

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

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

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

HALLiTuS VuoNNA 2018 
Seppo Kantola, puheenjohtaja (2018 – 2019)
Jyrki Itäsalmi, E-P (2017 – 2018),  vara: Taina Mäkitalo S-K (2017 – 2018)
Annamaria Marttila, Oulu (2017 – 2018),  vara: Marko Eilittä, I-S (2017 – 2018)
Riitta Hätinen, AVY (2017 – 2018),  vara: Jonna Ruohoniemi Osa (2017 – 2018)
Timo Kallioja, AVY (2018 – 2019),  vara: Terje Vainio, V-S (2018 – 2019)
Marge Miettinen, K-S (2018 – 2019),  vara: Kari-Pekka Rauhala, AVY (2018 – 2019)
Kimmo Heinonen, Itä-Suomi (2018 – 2019),  vara: Reijo Salo, E-P (2018 – 2019)

Facebook.com/Aivovammaliitto

Twitter: @Aivovammaliitto

Tee kypärätemppu -projekti 2018 – 2020



 

Vertaistukitapaaminen 
Levin Panorama-hotelli to 7.- la 9.6.2018 

 
Aivovammautuneiden henki öiden ja heidän l
läheistensä vertaistapaaminen. Päivien aikana on 
luvassa vertaistukea, luonnossa liikkumista, saunomista, 
herkullista ruokaa ja hyvää seuraa. 
 
Hinnat:  
102€/hlö, kun huoneessa majoittuu 2 henkilöä 
150€/hlö, kun huoneessa majoittuu 1 henkilö 
 

Hinta sisältää aamiaiset ja päivälliset molempina 
päivinä. Perjantain lounas omakustanteisesti 
metsäretkieväinä, käymme yhdessä kaupassa. Hinta ei 
sisällä Levi Express Gondoli hissilippua. 
 
Varaukset viimeistään 24.5.2018 suoraan Levin 
varauspalveluun: Varaukset 040 456 2059, mainitse 
koodisana ”Aivovammaliitto”, niin saat sopimushinnan. 
Muista ilmoittaa myös mahdolliset erityisruokavaliot tai 
muut erityistarpeet. 
 

HUOM! Ilmoita osallistumisesta myös Aivovammaliiton 
järjestösuunnittelija Susanna Jämsälle p.040 512 4954,  
susanna.jamsa@aivovammaliitto.fi.  
Tieto tarvitaan tapahtuman järjestäjiä varten.  
 

Kirjaa voi tilata sähköpostitse taruvalttila@gmail.com 
hintaan 22 euroa + postikulut. 

Runokirja 
”Olen luonasi 
nyt ja aina”

Taru Välttilä työsti 
suruaan kirjoittamalla 
päiväkirjamerkintöjensä 
pohjalta runokirjan 
”Olen luonasi nyt ja 
aina”. 

Kevätliittokokous
Aivovammaliiton sääntömääräinen kevätliittokokous 

lauantaina 7.4.2018 klo 13.00 Iiris-keskus (Marjaniemen-
tie 74, Itäkeskuksen metroaseman vieressä), Helsinki

Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Puheenjohtajat ilmoittavat hallitusten nimeämät viralliset 
edustajat viimeistään ma 26.3. sähköisellä lomakkeella, jon-
ka linkki toimitetaan puheenjohtajien sähköpostiin samana 
päivänä, jolloin kokousmateriaalit lähetetään. 

Yhdistykset voivat mieluiten lähettää pöytäkirjanotteet ennak-
koon joko sähköpostitse sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi 
tai postitse osoitteeseen Aivovammaliitto, Malminkaari 5, 
00700 HELSINKI tai ottaa ne mukaan kokouspaikalle. 
Huom! Kirjoittakaa ilmoittautumiseenne myös edustamanne 
yhdistyksen nimi sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat! 

Kokouspäivän aikataulu
Klo  11.30 Valtakirjojen tarkastus
 12.00 Lounas
 13.00 Kokous alkaa

Tervetuloa!
Aivovammaliiton hallitus

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

30 € 
Pipo valkoinen,

punainen, sininen

15 € 

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi ➞ Tilaa tuotteita


