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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Stort tack för det här året!
Slutet av det här året står redan för dörren och snart 
är det tid att lugna ner sig inför julen. För Hjärnska-
deförbundet har det här året varit betydande. Det har 
varit mycket arbetskrävande. Förbundets personal 
och alla frivilliga som har deltagit i arrangemangen av 
årets evenemang tillsammans med oss är värda ett 
stort tack!

Under året ordnades två stora evenemang, som 
har genomförts vid sidan av det normala arbetet: 
jubileumsårets symposium Kerralla rysähti – Kaikki 
muuttui, förbundets födelsedag som firades i oktober 
samt förbundsmötet. På förbundsmötet valdes ny 
ordförande för Hjärnskadeförbundet efter Heikki 
Harri som framgångsrikt har lett förbundet. Nästa 
år inleder sakkunnige inom rehabiliteringsbranschen 
Seppo Kantola sitt arbete som ordförande.

I år har vi utfört omfattande påverkansarbete. Ett 
flertal personer har kontaktat oss i fråga om många 
konflikt- och dispytsituationer och detta har varit en 
inspirationskälla för oss att arbeta till förmån för er 
alla. Vi önskar er krafter att orka! Tillsammans går vi 
vidare på den här vägen också i framtiden.

Nästa år kommer vi att utveckla och stödja de 
närståendes välmående. Målet är att ordna ett eget 
veckoslutsevenemang för närstående och samtidigt 
stödja lokalföreningarnas egna sammankomster 
med närstående. Närstående är också välkomna till 
anpassningsträningskurserna. Som startskott för året 
för närstående verkar det här numret av tidskriften 
och Hjärnskadeveckan som firades vecka 46.

En närstående är ofta den allra viktigaste per-
sonen då man har drabbas av en sjukdom eller 

en funktionsnedsättning. En närstående tar 
hand om oss, bär ansvar för oss och uppoff-
rar sig i mångt och mycket för oss, så att vi 
ska ha det bättre. Kommer vi ihåg att tacka 
dem tillräckligt och i vår tur stödja dem?

Ett varmt tack för det här året till alla!

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Iso kiitos tästä vuodesta! 
Loppuvuosi jo häämöttää ja pian on aikaa rauhoittua 
joulun odotukseen. Tämä vuosi on ollut merkittävä 
Aivovammaliitossa.  Se on ollut erityisen työntäyteinen. 
Kiitoksen ansaitsee liiton henkilöstö ja kaikki vapaa-
ehtoiset, jotka olette olleet tekemässä tämän vuoden 
tapahtumia kanssamme! 

Vuoteen ovat mahtuneet kaksi isoa tapahtumaa, 
jotka on toteutettu normaalien töiden lomassa: Kerralla 
rysähti – Kaikki muuttui -niminen juhlavuoden sympo-
siumi ja lokakuussa vietetyt synttärit sekä liittokokous. 
Kokouksessa valittiin aivovammaliitolle uusi puheen-
johtaja menestyksekkäästi liittoa luotsanneen Heikki 
Harrin tilalla. Ensi vuonna puheenjohtajan aloittaa 
kuntoutusalan asiantuntija Seppo Kantola.

Vaikuttamistyötä olemme tehneet tänä vuonna 
enemmän pintaa syvemmälle. Olemme saaneet paljon 
yhteydenottoja liittoon monista ristiriita- ja kiistatilan-
teista ja ne ovat toimineet voimana meille tehdä työtä 
teidän vammautuneiden eteen. Jaksamista teille kaikil-
le! Yhdessä olemme tällä tiellä tulevaisuudessakin.

Tulevana vuonna tulemme kehittämään ja tuke-
maan läheisten hyvinvointia. Tavoitteena on tehdä 
läheisille oma viikonlopun tapahtuma ja samalla tukea 
paikallisyhdistysten omia läheisten kokoontumisia. 
Myös sopeutumisvalmennus-kursseille ovat läheiset 
tervetulleita. Lähtölaukauksena läheisten vuodelle 
toimii lehden tämä numero ja viikolla 46 vietetty Aivo-
vammaviikko. 

Läheinen on usein meidän kaikkien tärkein henkilö 
sairauden ja vammautumisen sattuessa. Läheinen 
huolehtii, kantaa vastuuta ja tekee monia asioita 
pyyteettömästi, jotta sinun olisi parempi olla. 
Muistammeko kiittää läheisiä riittävästi ja tukea 
heitä vastavuoroisesti?

Kiitos kaunis tästä vuodesta kaikille!
Rauhaisaa joulun aikaa,

Anne Porthén
toiminnanjohtaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS
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Tämä yhteinen Aivovammaliittomme juhli komeasti 25-vuo-
tista taivaltaan. Juhlapäivään osallistuneet tunsivat varmasti, 
että liitto on kehittynyt viime vuosina ripeästi oikeaan suun-
taan. Tänään me olemme tunnustettu alan toimija kaikkialla 
siellä, missä aivovamma-asioita käsitellään ammattimaisesti. 

Tuon edellä olevan lisäksi kirjaan muutaman muunkin 
positiivisen kehityslinjan. Viidessä vuodessa liiton jäsenmää-
rä on kasvanut 1 600:sta yli 2 200:aan. Vaikka nykyinen 
jäsenmäärä potentiaaliin verrattuna on edelleen melko pieni, 
prosentuaalisesti kehitys on ollut erinomainen. Kun liitto 
muutenkin on aktivoitunut ja ollut julkisuudessa hyvin paljon, 
niin odotan, että kehitys tässä paranee tulevinakin vuosina 
niin, että oman ennusteeni mukaan seuraavan viisivuotiskau-
den päättyessä jäseniä on jo 5 000. Se olisi todella hienoa.

Yksi toinen erinomainen kehitys on tapahtunut aivovam-
mayhdistyksissä. Mukaan on tullut uusia, nuorempia toimijoi-
ta, ja muutoinkin yhdistysten toiminta on ammattimaistunut. 
Toivottavasti toimijoita saadaan edelleen lisää, koska heidän 
varassaan yhdistykset kehittyvät. On myös hienoa, että 
toimintaryhmien määrä on kasvanut viiden vuoden takaisesta 
moninkertaiseksi. Toimintaryhmät ovat juuri sitä oikeaa pe-
rustyötä, joka voi tarjota jäsenille vertaistukea. Sitä he todella 
tarvitsevat.

Tämä on viimeinen kirjoitukseni tälle palstalle. Kuusi vuot-
ta tuli täyteen puheenjohtajana, ja nyt liitossa tarvitaan 
uusia voimia jatkamiseen. Uusi puheenjohtaja 
Seppo Kantola saa varmasti sen saman tuen 
hallitukselta ja liiton työntekijöiltä, jonka minäkin 
sain.

Toivotan jäsenille, liitolle ja työntekijöille 
kaikkea hyvää tuleviksi vuosiksi.

 Heikki Harri
puheenjohtaja 

Positiivisia 
kehityslinjoja 

Positiva 
utvecklingslinjer

Vårt gemensamma Hjärnskadeförbund firade ståtligt sin 
25-åriga existens. De som deltog i festdagen upplevde sä-
kert att förbundet snabbt har utvecklats i rätt riktning under 
de senaste åren. I dag är vi en erkänd aktör inom branschen 
överallt där hjärnskadefrågor behandlas professionellt.

Utöver det ovan sagda vill jag ytterligare notera några 
positiva utvecklingslinjer. På fem år har förbundets medlems-
antal vuxit från 1 600 medlemmar till över 2 200 medlemmar. 
Trots att det nuvarande medlemsantalet i relation till det 
potentiella är rätt så litet, har utvecklingen procentuellt sett 
varit utmärkt. På grund av att förbundet också i övrigt har 
aktiverat sig och varit väldigt mycket framme i offentlighe-
ten, förväntar jag mig att utvecklingen kommer att tillta även 
under de kommande åren så att förbundet, enligt min egen 
prognos, uppnår ett antal på över 5 000 medlemmar vid 
slutet av nästa femårsperiod. Det vore verkligen fint.

En annan mycket god utveckling har skett i hjärnskade-
föreningarna. Nya, yngre aktörer har kommit med i verksam-
heten och även på andra sätt har verksamheten i fören-
ingarna blivit mer professionell. Förhoppningsvis får vi med 
ytterligare fler aktörer, med hjälp av dem utvecklas nämligen 
föreningarna. Det är fint att antalet verksamhetsgrupper 
under de senaste fem åren har mångdubblats. Verksamhets-
grupperna utför exakt det verkligt grundläggande arbetet, 

som kan erbjuda medlemmarna kamratstöd. Det är 
verkligen något de behöver.

Det här är min sista text till den här spalten. Jag 
har under sex års tid verkat som förbundets ord-
förande och nu behöver förbundet nya krafter för 
att gå vidare. Vår nya ordförande Seppo Kantola 
kommer säkert att få samma stöd av styrelsen 
och förbundets arbetstagare som jag också har 

fått.

Jag tillönskar alla medlemmar, förbundet 
och dess arbetstagare allt gott för de 

kommande åren.

Heikki Harri
ordförande

Tämä on viimeinen kirjoitukseni tälle palstalle. Kuusi vuot-
ta tuli täyteen puheenjohtajana, ja nyt liitossa tarvitaan 
uusia voimia jatkamiseen. Uusi puheenjohtaja 

 saa varmasti sen saman tuen 
hallitukselta ja liiton työntekijöiltä, jonka minäkin 

Toivotan jäsenille, liitolle ja työntekijöille 

grupperna utför exakt det verkligt grundläggande arbetet, 
som kan erbjuda medlemmarna kamratstöd. Det är 

verkligen något de behöver.
Det här är min sista text till den här spalten. Jag 

har under sex års tid verkat som förbundets ord-
förande och nu behöver förbundet nya krafter för 
att gå vidare. Vår nya ordförande Seppo Kantola 
kommer säkert att få samma stöd av styrelsen 
och förbundets arbetstagare som jag också har 

fått.

Jag tillönskar alla medlemmar, förbundet 

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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– Soittaja oli mieheni Erkki. Hän totesi, 
että olen tässä teholle menossa, on 
sattunut tapaturma, päähäni puto-
si imulakaisukoneen puhdistusritilä, 
kertaa Mirja Koivula reilun vuoden 
takaisia tapahtumia.

Monet muistavat – tai ovat ainakin 
kuulleet – tuon takavuosien tietoiskun, 
jossa tentattiin lasten haaveammat-
teja. Yhden tenavan toiveena oli tulla 
lakasin-lakasinkoneen kuljettajaksi. 
Erkki työskenteli juuri tämänlaisen 
katuja puhdistavan ison työkoneen 
kuljettajana. Seinäjoella oli juuri ollut 
Provinssirock-viikonloppu, jossa 
puhtaanapidolla on suuri rooli. Erkki oli 
väsynyt pitkästä ja työntäyteisestä vii-
konlopusta, ja kun kadut oli saatu puh-
taiksi, hän nosti esimiehensä kanssa 
lakaisimia pitelevää ritilää, jotta koneen 
saisi kunnolla putsattua painepesurilla. 
Ritilän painosta kertoo se, että sen 
nostamiseen tarvittiin kahden raavaan 
miehen voimat.

– Kun ritilä oli nostettu ja lukittu, 
lähti esimies muihin töihin ja Erkki jäi 
putsaamaan konetta. Koko ylävarta-
lo oli koneen alla. Sitten oli kuulunut 
kirskahdus – sellainen ääni, joka tulee 
metallin hankautuessa metallia vasten. 
Lukitus oli jostakin syystä pettänyt ja 
koko ritilä putosi puolen metrin kor-
keudesta suoraan Erkin päähän. Isku 
tuli voimakkaimmin vasemman korvan 
taakse.

Kukaan ei tiedä, mistä Erkki sai sel-

Vammautuneen vierellä

Mirja Koivula toivoo, että liitto tuottaisi läheisille suunnatun esitteen. -Uskon, että moni 
läheinen on hukassa, kun rakas ihminen vammautuu. Pelkästään läheisille suunnattu 
esite voisi olla monelle elintärkeä. 

Vuosi sitten heinäkuun neljäntenä 
Mirja Koivulalla alkoi kesän ainoa 
lomaviikko. Hän vietti sitä lastensa 
ja äitinsä kanssa Sievissä, jossa 
äidin vanha kotipaikka palvelee 
nykyisin kesäasuntona. Yhtäkkiä 
kesän ja loman katkaisi puhelinsoitto. 

TEEMANA LÄHEISET 
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Mirja Koivula esittää kehitysidean ahkerasti selailemilleen liiton nettisivuille.  
- Aivovammaliiton sivuilla voisi olla selkeä ”läheisen laatikko”, oma osio, josta 
aivovamman saaneen läheinen löytäisi yhdellä silmäyksellä tietoa vertaistuesta, siitä, 
kehen voi ottaa yhteyttä ja mistä ja minkälaista apua ja tukea läheiset voivat saada.  

laisen adrenaliiniryöpsäyksen, että hän 
loukkaantuneena onnistui nostamaan 
ritilää tarpeeksi päästäkseen sen alta 
pois. Tätä ei mies itsekään muista. 

– Hän käveli itse muutaman kym-
menen metriä sinne, missä esimies ja 
muut työntekijät olivat. Hän oli hokenut, 
että tuleeko verta päästä, tuleeko verta 
päästä. Muut huomasivat heti, että 
nyt oli sattunut jotakin, asettivat hänet 
maahan makaamaan ja soittivat ambu-
lanssin. Matka vei suoraan Seinäjoen 
keskussairaalan teho-osastolle.

Oletettavasti Erkki oli itse halunnut 
soittaa Mirjalle tapahtuneesta. Soiton 
saatuaan Mirja lähti ajamaan kohti Sei-
näjokea ja meni aamulla ensitöikseen 
miestään katsomaan.

– Hän ei saanut heti diagnoosia. 
Meni todella kauan, ennen kuin ensim-
mäistä kertaa sanottiin ääneen sana 
’aivovamma’. Pää kyllä kuvattiin monta 
kertaa, aina, kun uusia oireita tuli.

Erkki oli viikon verran neuroteholla. 
Häntä pidettiin sairaalassa niin pitkään, 
että akuutein hätä meni ohi, joten neu-
rologian vuodeosastolla vierähti vielä 
toinen viikko.

– Muistan, kun vein ensimmäistä 
kertaa mieheni vessaan hoitajan kans-
sa. Huomasin heti Erkin kropan raskau-
den ja sen, että se kallistui vasemmalle. 
Tiesin, että tämä ei ole hyvä merkki. 
Jouduin auttamaan häntä esimerkiksi 
suihkussa ja muutoinkin.

Mirja kertoo, ettei hänelle jää-
nyt neurologian vuodeosastoajasta 
erityisen lämpimiä muistoja. Sen hän 
muistaa, että tasapainovaikeuksia 
tutkittiin korvapolilla ja selvitettiin, että 
onko huono tasapaino korvaperäistä. 
Tulos oli, että se ei ollut. 

– Fysioterapeutti auttoi virheasen-
non kanssa, Erkki lässähti jotenkin 
etukenoon. Sitä yritettiin kovasti hoitaa. 
Hän sai myös voimakkaat kipulääkkeet, 
Mirja muistelee. 

– Minun mielestäni – pystyn tämän 
nyt sanomaan, kun aikaa on kuitenkin 
jo reilu vuosi kulunut – minulle olisi 
ilman muuta pitänyt heti sairaalassa 
sanoa selkeästi, että Erkki on saanut 
aivotärähdyksen tai jopa sitä vaka-
vamman aivovamman. Sitä ei sanottu 
ääneen, ei ainakaan läheiselle. Olisi 
ollut tärkeää, että minulle olisi kerrottu 
sekä aivovammasta että erityisesti siitä, 
minkälaisia oireita vamman jälkitila voi 
tullessaan tuoda. Kotiinlähtötilanne oli 
kamala, lääkäri kirjoitti sairauslomala-
pun ja totesi, että hae tarvittaessa lisää 

työterveydestä. Rollaattorin kanssa 
mies kotiin lähti. Siinä vaiheessa minä 
romahdin. 

Muuttuva oirekuva 

Erkille oli lähtötilanteessa todettu, ettei 
kontrolleja enää neurologisella puolel-
la tarvita. Mirja kertoo miettineensä, 
että minunko pitää osata ottaa vastuu 
miehestä ja hänen vointinsa seuran-
nasta, miehestä, joka ei edes liiku vielä 
kunnolla.

– Olisin kaivannut tukea ja tietoa, 
kontrollikäyntejä, joissa etenemistä olisi 
seurattu sekä myös kysytty, että miten 
läheiset tämän kaiken keskellä jaksa-
vat. Tässä vaiheessa minulle lyötiin 
käteen Aivovammaliiton ”Tietoa lievästä 
aivovammasta” -esite, mutta siitä tai 
sen sisällöstä ei kanssani keskusteltu. 
Olisin kaivannut, että olisimme yhdessä 
istuneet alas ja hoitohenkilökunta olisi 
selvittänyt, mitä oppaassa olevat asiat 
tarkoittavat. Mutta meille ei puhuttu 
mitään: ei vammasta, ei oireista, ei mis-
tään. Ehdottomasti olisi pitänyt. Lisäksi 
uudessa, pelottavassa ja vaikeassa 

tilanteessa olisi ollut tärkeää, että hoita-
va taho antaisi puhelinnumeron, johon 
voisi huoletta ottaa yhteyttä, jos jotakin 
kysyttävää tulee.

Erkin oireet ovat vaihdelleet matkan 
varrella. Akuuttivaiheessa Mirja kuvai-
lee miehensä katseen olleen tyhjän ja 
apaattisen, jopa tuijottavan. Lisäksi oli 
vaikeita tasapaino-ongelmia, huima-
usta, päänsärkyä, valot häikäisivät, 
äänet sattuivat, mies oli pahoinvoiva ja 
valtavan väsynyt.

Seuraavaksi mies alkoi toipua 
kuntoutusjaksolla, jossa kuntoutettiin 
erityisesti fyysisiä oireita. Marras-joulu-
kuussa hän palasi töihin ja teki neli-
tuntista päivää. Väsymys oli hellittänyt 
pahimmasta vaiheesta. Mirja kuvailee, 
että tuo ajanjakso oli hyvää ja seesteis-
tä.

Tammikuussa Erkki alkoi tehdä 
täyttä päivää. Tämä toi oireet takaisin 
entistä voimakkaampina.

– Hän väsähti helmikuussa todella 
pahasti. Lisäksi mukaan tuli tunnepuo-
len jutut, pinna paloi todella herkästi. 
Tajusin nopeasti, että tämä ei ole ohi-
menevä vaihe ja että elämä ei voi jatkua 
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näin. Patistin hänet takaisin lääkärille. 
Sieltä tuli lääkehoito avuksi. 

Muutaman viikon sairausloman 
jälkeen hän jatkoi töitä.

– Asiat sujuivat taas töissä joten-
kuten lähes syksyyn asti. Erkki kyllä 
kertoi, että hän joutuu pinnistelemään 
todella paljon selvitäkseen työpäivistä. 
Tiesin, että tämä ei tule päättymään 
hyvin, näin väsymyksen Erkin silmis-
tä. Kotona hän oli työpäivän jälkeen 
ihan seis, koko arjen pyörittäminen ja 
kuuden lapsemme hoitaminen jäi täysin 
minun kontolleni, sillä työpäivän jälkeen 
Erkistä ei ollut muuhun kuin nukku-
maan. 

Kesän lopussa Erkki oli tunnusta-
nut, että ilman kesälomaa hän ei olisi 
jaksanut enää hetkeäkään. Kesäloma 
antoi mahdollisuuden levätä tovin. Kun 
loma loppui ja työt jälleen alkoivat, soi 
Mirjan puhelin jälleen.

– Erkin esimies soitti, että älä nyt 
säikähdä, mutta Erkki väsähti töissä 
pahasti ja hänet on toimitettu sairaa-
laan. 

Diagnoosiksi tuli, että epätavalli-
sen voimakas väsymys alkoi oireilla 
niin valtavana uupumuksena, että se 
aiheutti fyysisiä oireita, kuten hikoilua 
ja tajunnan tason laskua. Mirja tote-
aa, että olihan väsymys nähtävissä 
koko kesänkin. Esimerkiksi sukulai-
sen rippijuhlissa Erkki nukahti kesken 
kaiken terassituoliin ja serkkujen bileistä 
lähetettiin varsin aikaisin kuvaviesti 
nukahtaneesta miehestä. Nyt hän on 
toistaiseksi pitkällä sairauslomalla.

Läheisen rankka rooli 

Mirja on kovilla. Hänellä on hoidetta-
vanaan koti, lapset, omat työt ja lisäksi 
Erkin arki.

– Joudun kulkemaan Erkin kans-
sa lääkärissä, sillä ensiksikin hänellä 
on sosiaalisissa tilanteissa haasteita 
puhumisessa, hän änkyttää tai puhuu 
mekaanisesti kuin nappia painamalla. 
Lisäksi hän vähättelee oireitaan. Ellei 
omainen ole mukana lääkärikäynnillä, 
ei lääkäri saa oikeaa tietoa todellisesta 
tilanteesta, jolloin myöskin saatava 
hoito jää huonoksi tai vaillinaiseksi. 
Erkki ei myöskään kykene täyttämään 
esimerkiksi Kelan lomakkeita, vaan 
minun pitää niistäkin huolehtia. 

Mirja toteaa, että hänen olisi pitänyt 
olla mukana heti ensimmäisellä lää-
kärikäynnillä. Siellä Erkki oli todennut 
voivansa ihan hyvin, vaikka todellinen 

tilanne oli kaikkea muuta. Oiretie-
dostamattomuus on vieläkin vahvaa. 
Jatkuvan väsyn lisäksi Erkillä on huono 
rasituksensietokyky. Sosiaaliset tilan-
teet korostavat väsymistä, virallisten 
asioiden hoitaminen uuvuttaa täysin. 
Väsymisen myötä toimintakyky ylipää-
tään menee koko ajan huonommaksi. 

– Kuntoutukseen pääsystä ei ole 
ollut puhetta lainkaan. Olen pohtinut, 
että olisiko keväällä syytä hakeutua 
sopeutumisvalmennuskurssille. 

Apua ja tukea läheiselle 

– Olen vammautuneen vierellä 24/7. 
Tunnen tuskaa hänen puolestaan. 
Elokuussa kävimme yksityisellä neuro-
logilla. Senkin jälkeen kuntoutukseen 
hakeutumisesta tuli hylky, sanottiin, 
että ei ole tarvetta. Meidän elämämme 
on nyt elävä esimerkki siitä, minkälai-
seksi elämä muuttuu, kun kuntoutusta 
ei saa. Olen vahvasti sitä mieltä, että 
vammautuneelta itseltään, eikä edes 
omaiselta, voi vaatia jatkuvaa taistelua 
tilanteen ratkaisemiseksi. Olisi tärkeää, 
että ammattilaiset näkisivät tilanteen ja 
järjestäisivät kuntoutumisen ja työkyvyn 
kannalta välttämättömät toimenpiteet. 
Lääkärin pitäisi osata lukea vamman 
saanutta, hänen pitäisi osata lukea 
tilannetta. Lukemani perusteella uskon, 
että esimerkiksi neuropsykologinen 
kuntoutus voisi helpottaa elämäämme 
paljonkin. Helmikuussa myös vakuu-
tusyhtiö vetäytyi tilanteesta. Heidän 
mukaansa Erkin oireet eivät voi enää 
johtua viime kesäisestä onnettomuu-
desta, Mirja kertoo surullisen ja uupu-
neen oloisena. 

Saadakseen apua edes itselleen 
Mirja soitti sairaalan sosiaalivirkailijalle ja 
kysyi, että eikö teillä tosiaan ole tarjota 
mitään tukea vammautuneen läheiselle. 

– Vastaus oli, että ei. Minut ohjattiin 

työpsykologille, jossa sain käydä jutte-
lemassa. Seuraavaksi minut lähetettiin 
perheasiain neuvottelukeskukseen. 
Totesin, että jos nämä kortit ovat ne, 
joita omaiselle käteen annetaan, niin 
ilman muuta käytän ne. Käyn edelleen 
molemmissa. Myös kotiapu lähtee pian 
pyörimään. 

Eniten tukea on tuonut kuitenkin 
muiden tapaaminen, vertaistuki. 

– Olen selaillut aktiivisesti Aivo-
vammaliiton nettisivuja, josta bongasin 
läheisille suunnatun chatin. Olen osal-
listunut sen keskusteluihin ja huomasin, 
että se olikin hyvä. Päätin osallistua 
myös muihin omaisten chatteihin. On 
tärkeää, että tarjotaan selviytymiskei-
noja.

Voimaa ja vertaistukea Mirja on 
erityisesti saanut Etelä-Pohjanmaan 
aivovammayhdistyksestä.

– Liiton sivuja selaillessani huoma-
sin, että täällä on Etelä-Pohjanmaan 
yhdistys ja että puheenjohtajana on 
joku Reijo Salo. Panin Reijolle viestin, 
että toimiiko täällä omaisten vertaistu-
kiryhmä. Reijo vastasikin nopeasti ja 
pahoitteli, että sellaista ei valitettavasti 
ole, mutta meillä on mukava porukka, 
tule rohkeasti mukaan vain. 

Ja Mirja keräsi rohkeutta ja lähti 
ensimmäiseen tapaamiseen yksin. 
Nykyään paitsi kuukausitapaamisissa, 
pariskunta käy myös vastaperustetus-
sa sählyporukassa.

– Ensimmäinen kerta jännitti, mutta 
pian huomasin, että porukka on aivan 
mahtavaa. Meininki on mukavaa, 
vastaanotto oli alusta asti aivan ihana 
ja kaikki kyselivät heti, että minkälainen 
tilanne teillä on, miten sinä jaksat. En-
simmäisestä kerrasta alkaen olen ollut 
mukana yhtä lukuun ottamatta jokai-
sessa yhdistyksen tilaisuudessa. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Haastattelun jälkeen tapahtunutta
Mirja kertoo, että haastattelun jälkeen asiat ovat muuttuneet –  
ja positiiviseen suuntaan!
– Kävimme Tampereella jatkotutkimuksissa ja kuulemassa tulokset.  
Heidän laitteillaan aivojen syvissä osissa näkyi useampi pistemäinen  
kohta, joka vahvistaa diagnoosia. Viimeinenkin saamme virallisen  
diagnoosin vammalle!
Tampereen aivovammapoliklinikan tuoreiden tutkimusten jälkeen vam-
man aste nousee lievästä keskivaikean tasolle ja paperit lähtevät vakuu-
tusyhtiöön uudelleen. 
– Toivomme ja uskomme, että nyt vastuu siirtyy juuri niille ammattilaisille, 
jotka osaavat aivovamman saanutta auttaa. 

TEEMANA LÄHEISET 
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– Tapasimme Timon kanssa netissä 
marraskuussa 2011, kertoo Tatjaana 
”Tatti” Kuosmanen.

– Sä kirjoitit mulle, että olen ihan 
sun tulevan aviomiehen näköinen, 
hymyilee Timo Kuosmanen.

– Timo asui Pieksämäellä, minä 
Lahdessa. Timo tulikin sitten aika pian 
Lahteen minua tapaamaan. Se oli mar-
raskuun puoliväliä.

– Etenimme melkoisella vauhdilla 
alusta alkaen. Huomasimme molem-
mat heti, että meillä synkkaa. Rakkaus 
kolahti kerralla, Timo kertoo.

– Aika pian Timo jo kosikin minua. 
En tiedä, että kuinka edes niin pikaises-
ti uskalsin vastata myöntävästi. Kaikki 
vaan tuntui oikealta.

Rakastumisen huumasta huolimatta 

Älä jätä läheistä yksin

Jos Timo on päivän menossa, 
tarvitsee hän sen jälkeen kolme 
päivää lepoa. Viikkoon ei siis jää 

kovin montaa aktiivista päivää.

Tatti kertoi huomanneensa nopeasti, 
että kaikki ei ollut ihan normaalia.

– Timo eli omasta mielestään nor-
maalia elämää, mutta minä huomasin, 
että jotakin on vialla. 

Nopea vauhti jatkui. Suhteellisen 
pian nuoret kantoivat tavaransa saman 
katon alle. Juhannuksena 2012 paris-
kunta sai tietää, että esikoinen, sittem-
min Pyryksi ristitty lapsi, oli tulossa. 

– Jo ennen kuin plussasin, oli arki 
välillä haastavaa. Välillä sosiaaliset 
tilanteet ja kaupassa käyminen oli-
vat Timolle liki ylivoimaisia, välillä hän 
kutsui meille kylään kymmen ihmistä. 
Myös töihin lähteminen oli haastavaa 
ja minun piti tsempata, että nyt sinun 
pitää oikeasti lähteä. Hän oli siis välillä 
aloitekyvytön. 

Vaikka Timolla oli aloitekyvyttömyyt-
tä, pyöritti hän ennen raskauden alkua 
ja raskauden aikanakin arkea kiitettä-
västi, sillä noihin aikoihin Tatilta meni 
selkä.

– Aikanaan kipuni jäivät leikka-
uspöydälle, mutta sitä ennen arki oli 
Timon harteilla. Hän auttoi minua ihan 
kaikessa, kuten vei minut vessaan 
ja veti raskauden aikana tukisukat 
jalkaani.

Pyry syntyi helmikuussa 2013. 
–Kun selkäni leikattiin, Timo jäi 

kotiin hoitamaan Pyryä. Kun sairaus-
lomani loppui, oli Pyry puolen vuoden 
ikäinen. Siinä vaiheessa minä lähdin 
töihin ja Timo jäi koti-isäksi. Elämässä 
tapahtui paljon. Menimme muun muas-
sa naimisiin elokuussa 2013.
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-Olemme molemmat vielä mel-
koisen hakoteillä ja sopeutumassa 
ajatukseen aivovammasta. Tarvit-
semme kumpikin tietoa ja tukea.

TEEMANA LÄHEISET 

Tatti kertoo, että heillä oli todella 
ihanat ja onnistuneet häät.

–Oli ihme, että häämme onnistuivat 
niin mainiosti. Niihin aikoihin sosiaaliset 
tilanteet olivat Timolle haastavia. Mi-
kään ei oikeastaan onnistunut. Olimme 
esimerkiksi keväällä päättäneet, että 
vietämme vappua kaveripiirissä ja 
teemme munkkeja, mutta tämä - ja 
lähes kaikki muutkin tällaiset suunnitel-
mat – meni ihan reisille. Mikään ei vain 
onnistunut. Mutta ne häät – ne sujuivat 
hyvin! 

Jo ennen häitä Tatti oli saanut 
Timon patistettua lääkärille. 

–Silloin diagnoosiksi tuli sosiaalisten 
tilanteiden pelko. Siitä alkaen Timo oli 
psyykepotilas. Kunnes toisin todistet-
tiin!

Psyykelääkkeistä ei apua 

– Ei meillä käynyt mielessäkään, etten 
olisi ollut psyykepotilas. Emme osan-
neet edes ajatella, että oireeni olivat 
hyvin tyypillisiä aivovamman jälkitilan 
oireita. Emmehän me olleet kumpikaan 
koskaan mistään aivovammasta kuul-
letkaan, Timo kertoo. 

Kun oireet eivät helpottaneet, 
Timon psyykelääkitystä nostettiin. Ja 
kun oireet sen kuin jatkuivat, lääkitystä 
nostettiin taas. Ja sitten taas. Annokset 
nousivat nopeasti isoiksi. Mikään lääke-
määrä ei kuitenkaan auttanut. 

Heinäkuussa 2014 perheeseen 
syntyi Sisu.

– Sisu oli haastava vauva; jälki-
käteen tutuu, että hän huusi vuoden 
tauotta. Vauva vei kaikki mehut molem-
milta, joten silloin kaikki muu jäi hieman 
paitsioon. Minä olin kotona lasten kans-
sa ja Timo pääsi opiskelemaan lähihoi-
tajaksi. Hänhän oli aloittanut opintoja 
aiemminkin, mutta sekä suurtalous-
kokin että media-assistentin opinnot 
olivat jääneet kesken. Näin jälkikäteen 
ajatellen kesken jääneet tutkinnotkin 
olivat merkki siitä, että jotakin oli vialla.

Tatti kertoo, että Timo oli käynyt ylä-
asteen pienluokalla. Koskaan kukaan ei 
ollut kuitenkaan tullut sen kummemmin 
pohtineeksi, että miksi hänet päädyttiin 
sijoittamaan pienluokalle.

– Timon äiti kertoi, että Timo oli 
vauhdikas lapsi. Timon vanhemmat 
olivat eronneet ja poika suhasi van-
hempiensa kotien väliä tuhatta ja sataa. 
Anoppini on kertonut, että poika kaatui 
pyörällä useasti – milloin olivat rillit sol-
mussa, milloin päästä tuli verta ja välillä, 

useampaankin otteeseen, pää kolahti 
kaatuessa niin pahasti, että taju meni. 

– Vapaa-ajan pyöräilyn lisäksi har-
rastin koko nuoruuteni alamäkipyöräilyä 
ja olin tosiaan ruhjeilla ja pää verillä 
tämän tästä. Kolautin pääni todistetta-
vasti useammankin kerran niin, että taju 
meni joksikin aikaa, Timo toteaa.

Useista päähän kohdistuneista 
vammoista huolimatta Timo ei käynyt 
koskaan edes ensiavussa. Tienpienta-
reelta kaverit vain herättelivät tajunsa 
menettäneen, ja kohta taas mentiin. 

Kolarista kuvauksiin 

– Kun Sisun vauvavuosi vähän hellitti 
hieman ennen, kun täytti vuoden, oli 
sulla hirveen paha olla. Hirvee väsymys, 
elämä oli hirveää taistelemista. Siinä oli 
se pieni, huutava vauva ja esikoinen-

kin oli vielä aika pieni, Tatti muistelee 
Timolle.

Lähihoitajaopinnoissa Tatti pystyi 
auttamaan, sillä hän on itsekin koulu-
tukseltaan lähihoitaja.

– Lisäksi sain helpotuksia opin-
toihin. Sain esimerkiksi tehdä osan 
tenteistä suullisesti ja osan kotona rau-
hallisessa ympäristössä, Timo kertoo.

– Helpotuksista huolimatta elämä 
meni kuitenkin siihen, että Timolla oli 
tosi paha olla. Mietimme, että mistä 
jatkuva väsymys voi johtua. Terveys-
keskuksen päivystyksestä hänet 
käännytettiin pois, kun hänellä ei ollut 
itsetuhoisia ajatuksia. Totesin, että 
seuraavalla kerralla kerrot valkoisen 
valheen ja toteat, että juu, kyllä - on 
minulle itsetuhoisia ajatuksia. Ja niin 
Timo sitten tekikin ja pääsi sen myötä 
juttelemaan hoitajan ja lääkärin kanssa 
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tietää, että odotamme kaksosia. Timo 
odotti autossa lasten kanssa, kun kävin 
ultrassa. Sieltä tullessani totesin, että 
odotamme muuten kaksosia. Ja että 
muutamme muuten Kuopioon. 

Timo on kotoisin Kuopiosta, joten 
siellä olevien tukiverkkojen vuoksi Kuo-
pio tuntui useampilapsiselle perheelle 
parhaimmalta asuinpaikalta. 

Mielenterveyspuolella oli alettu 
epäillä ADHD:tä ja psykologiset testit 
valmistuivat juuri ennen muuttoa.

– Psykologi kertoi, että keskittymis-
kyvyssä ei ole vikaa, mutta kognitiiviset 
kyvyt ovat selvästi alentuneet ja työ-
muistissa on haasteita. Hän epäili, että 
aivoille on käynyt jotakin. Kenties aivo-
verenvuoto, kenties jopa muistisairaus, 
ehkä jopa jotakin geneettistä. Sitten 
tulikin lähete pään kuvantamistutkimuk-
seen. Psykiatri lausui magneettikuvista, 
että aivoverenvuoto on ollut ja aivopai-
nekin on koholla. Hän kuitenkin kehotti 
odottamaan jatkohoidon suhteen sitä, 
että olemme asettuneet Kuopioon.

Vihdoin aivovammadiagnoosi 

Koska Timolla oli myös ylivilkkauteen 
liittyviä oireita, kokeiltiin ADHD-lääkitys-
tä. Ennen lääkityksen aloittamista teh-
tiin taas psyykkiset testit, mutta mitään 
psyykepuolen sairautta tai vaivaa ei löy-
tynyt. Niinpä asiakkuus mielenterveys-
puolella purettiin. ADHD-lääkitys auttoi 
aivoväsymykseen, eli Timo nukkui enää 
20 tunnin sijaan 10 tuntia, joka oli jo 
varsin kohtuullista. Muuta hyötyä tästä 
lääkityksestä ei kuitenkaan ollut. 

ja avopsykiatrian asiakkaaksi.
Diagnoosiksi tuli sosiaalisten 

tilanteiden pelko ja määrittelemätön 
ahdistushäiriö. 

– Sain mitä hyvänsä lääkkeitä, ei 
niistä ollut mitään hyötyä. Myöskin 
sivuvaikutukset olivat niin mittavia, että 
minun oli lopetettava lääke toisensa 
jälkeen, Timo kertoo. 

– Koetti sitten päivä, jolloin todella 
rankan viikon jälkeen Timo meni tut-
tuun tapaan päivystykseen kertomaan, 
että olo on niin paha, että hän tarvit-
see oikeasti apua, että tehkää jotain! 
Lääkäri oli määrännyt sata kappaletta 
sellaista lääkettä, jota ei oikeasti saisi 
päivystyskäynnillä määrätä ja jota ei 
saisi määrätä kuin 30 tablettia kerral-
laan. Mutta sadan tabletin purkin kans-
sa Timo päivystyksestä lähti – ja koska 
lääkkeet eivät auttaneet, hän nappasi 
pillerin toisensa jälkeen ja odotti, että 
koska ne alkavat vaikuttaa, koska olo 
oikein helpottuu. 

Timo lähti ajamaan tuttavan luokse 
Pieksämäelle päästäkseen lepäämään. 
Tämä tapahtui sen jälkeen, kun hän oli 
nappaillut vahvoja lääkkeitä.

– Soitin poliisit hänen peräänsä, 
kun puhelimessa hänen kielikään ei 
meinannut kunnolla kääntyä, eikä hän 
suostunut pysähtymään. En tiennyt 
silloin, että hän oli syönyt tabletteja. 
Hän pääsi kuitenkin turvallisesti perille, 
mutta oli siellä ollessaan saanut jonkun 
aivopierun, että nytpä lähden Seinäjoel-
le ensihoitajatuttavan luokse, jos hänen 
kauttaan saisi avun.

Poliisit pysäyttivät miehen Jyväsky-
lässä.

– Poliisi soitti ja kertoi, että Timo 
on nyt Jyväskylän keskussairaalassa. 
Tämä tapahtui puolen yön jälkeen. Olin 
kotona pienten lasten kanssa ja huo-
lesta soikeana. Olin todella helpottunut 
tästä soitosta, mieheni oli turvassa ja 
vihdoinkin hoidossa. Minulle luvattiin, 
että lääkäri soittaa kohta ja kertoo lisää 
Timon voinnista.

Sitä soittoa ei koskaan tullut. Sen 
sijaan kuudelta aamulla tuli puhelu 
tuntemattomasta numerosta. Luurin 
päässä oli Timo, joka kertoi olevansa 
PÄKSissä eli Päijät-Hämeen keskussai-
raalassa ja että auto on rikki.

– Ymmärsin ensiksi, että hän soit-
taa Jyväskylästä ja kehotin, että lepää 
nyt kunnolla. Sitten havahduin, että 
hetkinen, PÄKSissä? Miten hän muka 
Lahdessa olisi, Jyväskylässähän hänet 
oli sairaalaan toimitettu.

Tatti tarttui luuriin ja soitti Päijät-
Hämeen keskussairaalaan. Monien 
mutkien kautta hän sai tietää, että mies 
oli kuin olikin Lahdessa sairaalassa ja 
että häntä oltiin juuri viemässä pään 
CT-kuvaukseen. Hän oli Sysmän koh-
dalla ajaessaan kumartanut laittamaan 
kännykkää lataukseen, jolloin hän teki 
ajovirheen ja täräytti sadan kilometrin 
tuntivauhdista keskikaiteeseen. 

– Myöhemmin kävi ilmi, että Jyväs-
kylässä lääkäri oli kehottanut Timoa le-
päämään, mutta koska häntä ei otettu 
osastolle, oli hän hypännyt välittömästi 
rattiin ja lähtenyt ajamaan kotia kohti. 
Vasemmalla puolella päässä oli iso 
kuhmu ja neljä selkänikamaa murtui. 
Timo oli osastolla kuusi päivää. Noiden 
kuuden päivän aikana hänen psyyke-
lääkitystään justeerattiin jälleen kerran 
uuteen uskoon. 

– Kun Timo pääsi kotiin, hän oli tosi 
seis. Sairauslomaa hän sai selän takia 
ja viimeinen lähihoitajatutkintoon joh-
tava näyttö siirtyi kolarin vuoksi. Aluksi 
hän saikin näytöstä hylätyn, vaikka 
kaikki työssäoppimisjaksot olivat sitä 
ennen sujuneet aina kiitettävästi. Ilmei-
sesti uusi kolahdus päähän aktivoi van-
hoja kolauksien aiheuttamia vammoja. 
Tosin vielä tässäkään vaiheessa emme 
edes osanneet aivovammaa epäillä.

Timo sai kitkuteltua opintonsa 
päätökseen ja valmistui lähihoitajaksi 
vuonna 2016.

– Hän oli muutamia päiviä töis-
sä, mutta hommat eivät sujuneet 
sitten mitenkään. Oirekuva voimistui 
ja sairausloma jatkui. Sitten saimme 

Timo aloittaa uudelleen pyöräilyharrastuksen. – On tärkeää, että pääsen liikkumaan, 
sillä liikunta auttaa myös väsymykseeni, Timo kertoo. Koska Timo on varsin riski mies, 
saattaisi tavallinen markettipyörä taipua hänen allaan. Onneksi hänen ystävänsä Iikka 
Iikan pyörävarikolta on luvannut sponsoroida miehelle kulkupelin.
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selviytymiskeinoja vaikeisiin tilanteisiin. 
Hän toivoo, että Timo saisi nyt mah-
dollisimman pian apua. Tatti kuvailee, 
että Timon oirekuva on sellainen, että 
neuropsykologinen kuntoutus ja toimin-
taterapia olisivat hyödyllisiä. Apua voisi 
olla myös puhe- ja fysioterapiasta. 

– Ellemme saa tukea, on rakkau-
destamme huolimatta olemassa se 
vaara, että kohta olemme entinen 
perhe. Tilanteemme on niin haastava. 
Aivovamman saanutta ja hänen lähei-
siään ei pitäisi jättää yksin diagnoosin 
kanssa, vaan heidän selviytymistään 
pitäisi tukea kaikin mahdollisin keinoin, 
Tatti Kuosmanen korostaa. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Pia Warvas ja 

Kuosmasten albumista

 

Haastattelun jälkeen tapahtunutta
Tatti ja Timo Kuosmanen kertovat, 
että haastattelun jälkeen neurologian 
ylilääkäri lievensi Timon diagnoosia 
ja katsoi, että aivovamma on pienin 
Timon toimintakykyyn vaikuttavista 
haasteista. 
Epikriisin mukaan Timolla on ollut 
psyykkistä oireilua jo lapsesta tai 
nuoresta alkaen. Kolarin jälkeen ku-
vantamisessa näkyy vanha aivovam-
ma, mutta uuden tulkinnan mukaan 
se lievenee keskivaikeasta lievän 
tai hyvin lievän aivovamman jälkiti-
laksi. Epikriisin mukaan potilas, eli 
Timo, on ilmeisen työkyvytön, mutta 
vähiten työkyvyttömyyteen vaikuttai-
si uuden arvion mukaan olemassa 
oleva aivovamma. 
– Timo sysätään jälleen psykiatrian 
puolelle. Olemme siis lähtöruudussa.

huuli pyöreänä. Seuraavaksi kysyttiin, 
että onko teille nimetty oma sosiaa-
lityöntekijä. Eipä ollut ei – eikä näistä 
mistään oltu edes kerrottu mitään!

Vaikka sopeutumisvalmennuksesta 
sai tietoa, oli kurssi henkisesti raskas.

– Kurssin jälkeen Timon vointi laski. 
Tuli tunne, että apua, eihän tämä aivo-
vamma olekaan joku pieni juttu, josta 
parantuu pikaisesti, kunhan diagnoosi 
on saatu ja kuntoutus alkaa. Onnek-
si kaksospojat Otso ja Ukko olivat 
pienestä pitäen helppoja, ihania lapsia, 
joten he eivät tuoneet tavallista vauva-
perhearkea isompia haasteita elämään.

Sittemmin Timolle on alkanut tulla 
epileptisiä oireita, joita parhaillaan tut-
kitaan. Kuntoutussuunnitelmaa ei ole 
vieläkään tehty ja toimintakyvyn arvio 
lepää jossakin virastojen uumenis-
sa. Väliaikainen eläke on parhaillaan 
muutoksenhakulautakunnassa ja Timo 
itse on ansiosidonnaisella päivärahal-
la, vaikkei hän oikeasti työkykyinen 
olekaan.

Tietoa erityisesti läheiselle 

Tatti korostaa, että erityisesti alkuvai-
heessa on tärkeää, että läheinen on 
mukana hoitokäynneillä ja että kaikki 
mahdollinen tieto kerrotaan hänelle, 
sillä vastavammautunut on usein oire-
tiedostamaton, eikä muistikaan usein 
pelaa toivotulla tavalla. 

– Läheisen näkökulmasta ajatellen 
olisi asioiden pitänyt mennä niin, että 
hoitaja olisi heti diagnoosin myötä anta-
nut Aivovammaliiton esitteitä, joissa 
kerrotaan aivovammoista ja sen jälkiti-
lan oireista luotettavasti ja selkeästi. Li-
säksi olisi ollut tärkeää kertoa, että tällä 
alueella toimii vertaistukiryhmä, jonka 
toimintaan kannattaa lähteä mukaan. 
Lääkärin olisi pitänyt heti kertoa, että 
nyt seuraavaksi tehdään toiminta- ja 
työkyvyn arviot sekä laaditaan kuntou-
tussuunnitelma ja hänen olisi pitänyt 
avata, että mitä nämä eri toimenpiteet 
käytännössä tarkoittavat ja pitävät si-
sällään. Meille ei kerrottu mitään näistä 
asioista, vaan kaikki piti selvittää itse. 

Tatti ei voi olla jossittelematta, että 
miten elämä olisi mennyt eteenpäin, 
jos Timo olisi saanut ajoissa oikean 
diagnoosin virheellisen psyykkisen 
diagnoosin sijaan. On oletettavaa, että 
jos hän olisi saanut jo kuuden vuoden 
ajan oikeanlaista tukea ja kuntoutusta, 
olisi hän tässä ajassa ehtinyt oppia 
elämään oireiden kanssa ja löytämään 

TEEMANA LÄHEISET 

Perhe Kuosmanen muutti Kuopi-
oon joulukuussa ja silloin he tapasivat 
ensimmäistä kertaa neurologin.

– Neurologi kertoi, että pikkuaivois-
sa näkyvä muutos on vanha aivoruhje. 
Timolla diagnosoitiin tämän vuoden 
tammikuussa keskivaikean aivovam-
man jälkitila. 

Perhe oletti, että nyt vaikeudet voi-
tetaan, kun oikea diagnoosi on saatu. 
Asiat eivät kuitenkaan sujuneet – taas-
kaan – parhaalla mahdollisella tavalla.

– Meille ei kerrottu aivovammoista 
mitään, emme saaneet edes asiasta 
kertovaa esitettä. Arki oli hankalaa, 
minä odotin kaksosia ja koti ja pojat oli 
hoidettava. Sitten aloin etsiä itse tietoa. 
Soitin Aivovammaliittoon silloiselle pal-
velusuunnittelijalle eli Brunsin Anna-
Marille ja kysyin, että voitko tulla ker-
tomaan puolisolleni – ja minulle – että 
mitä tämä aivovamma oikein tarkoittaa 
ja miten sen kanssa oppii elämään. 
Hän totesi, että yksityisopetukseen ei 
valitettavasti ole mahdollisuutta, mutta 
että juuri on käynnissä hakuaika per-
heille tarkoitettuun sopeutumisvalmen-
nukseen. Hän kehotti meitä hakemaan 
kurssille. Puhelun aikana sain useita 
iskuja vasten kasvoja. Minulta kysyttiin, 
että joko toimintakyvyn arviointi on 
tehty. Olin ihan, että mikääääh? Entäpä 
kuntoutussuunnitelma? Jälleen olin 

Tatti kertoo, että hänen on oltava Timon 
mukana esimerkiksi hoito- ja virasto-
käynneillä, sillä Timon muisti, asioiden 
hahmottaminen ja puheen tuottaminen 
eivät toimi kunnolla.

Haastattelun jälkeen tapahtunutta
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– SM-liiga on yritys, jonka tarkoitus on 
tehdä tulosta. Siksi liiga ei halua nostaa 
esille negatiivisia asioita, kuten aivo-
vammoja, muita loukkaantumisia tai 
pelaajien törppöilyitä. Nämä eivät ole 
hyvää mainosta. Toisaalta myöskään 
pelaajat itse eivät liikaa kolhuistaan 
huutele, vaan pikemminkin vähättele-
vät niitä. Liigakiekkoilijan pitää ansaita 
paikkansa joka pelissä ja jos joudut 
pitkään olemaan syrjässä, on joku jo 
korvaamassa sinua. Jos lääkäri sanoo 
vaikkapa niin, että pelaajan pitää olla 
polvivamman takia kolme kuukautta 
sivussa, tokaisee pelaaja välittömästi, 
että kyllä minä nyt parissa kuukau-
dessa pyrin jäälle palaamaan, pohtii 
Tommi Kovanen. 

Tommi pelasi jääkiekkoa 
huipulla 20 vuotta. Hän kuvailee, 
että jokaisen liigakauden alussa 
puhutaan suureen äänen, 
että tänä vuonna kunnioite-
taan muita pelaajia, tänä 
vuonna ollaan avoimia. 
Hän kertoo, että 

siitä huolimatta kerran eräskin pelaaja 
oli todennut, että en sinällään halua 
vahingoittaa, mutta kyllähän seura 
tietää, että jos minut palkkaa, niin niin 
siinä käy. Toinen pelaaja oli puolestaan 
todennut, että hän päätti jo erätauolla, 
että tulee tekemään pelissä tietynlaisen 
taklauksen. 

– Jos sääntöjen vastaiset taklauk-
set halutaan kitkeä, niin en voi olla 
kysymättä, että miksi liiga palkkaa 
kuvaamanilaisia pelaajia. Ehkä osaksi 
siksikin, että kansa – eli katsojat – 
haluavat sirkushuveja. Moni hurraa ja 
taputtaa katsomossa, kun kentällä veri 
lentää, Tommi pohtii. 

Mutta vaikka kauden alussa pu-
hutaan yhdeksän hyvää ja kymmenen 
kaunista ajatusta, niin sitten kun jotakin 
sattuu, suut kuitenkin suljetaan ja epä-
kohdista vaietaan. Alkukauden sloganit 
ovat kuin hienoja sisustustauluja, joista 
ei oikeasti ole mitään hyötyä. Myös 
Tommin suu pyrittiin tukkimaan, kun 
hän halusi puhua uransa päättäneestä 
aivovammasta ja sen aiheuttaneesta 
sääntöjen vastaisesta taklauksesta. 

– Siitä huolimatta, että suuni 
pyrittiin sulkemaan, olen edelleen sitä 
mieltä, että lätkä on hieno laji ja mahta-
va harrastus nuorille ja vanhemmillekin 
kiekkoilijoille. Juuri siksi olen itse aina 
pyrkinyt puhumaan rehellisesti, sillä 
avoimuuden verhon raottaminen tekee 
vain hyvää koko lajille.

Vaikka Tommi itse sai uransa 
päättäneen aivovamman juuri taklaus-
tilanteessa, ei hän tuomitse puhtaita 
taklauksia.

– Taklauskin on taito siinä missä 
maalinteko- tai syöttötaitokin. Hyvät 
taklaajat ovat arvostettuja pelaajia. Me-
diassa puhutaan usein virheellisesti ko-
vista taklauksista silloin, kun puhutaan 
sääntöjen vastaisesta taklauksesta. 
Kovalla taklauksella ei kuitenkaan si-
nällään ole mitään tekemistä sääntöjen 

vastaisen taklauksen kanssa, vaan 
kovakin taklaus voi olla taidokas 

ja puhdas. 

TEEMANA LÄHEISET 

Särkyneestä eheäksi 
Tommi Kovanen oli menestyksekäs SM-liiga-
kiekkoilija siihen saakka, kunnes eräs aivotäräh-
dys – joka oli laatuaan kahdeksas – päätti hänen 
uransa. Elämä muuttui voimakkaasti vammau-
tumisen jälkeen. Vamman myötä Tommilta meni 
ura, perhe, koti ja elämänhalu. Nykyisin päivä 
onneksi paistaa hänelle jälleen. 

Hyvä ystävä nimesi Tommin par-
vekkeen rakkauden parvekkeek-
si. Parvekkeella kahvikuppien 

ääressä syntyi paitsi pariskunta 
Tommi + Jenny, myös Jennyn 
kirjoittama Tommin selviyty-
mistarina, ja kertomus elä-

mästä aivovamman kanssa, 
”Kuolemanlaakso”. 
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Loukkaantumisten  
ehkäisyä 

Tommin kohtalokas aivovamma – se 
kahdeksas – sattui tammikuussa 2013 
Rauman Lukon ja Espoon Bluesin 
välisessä mittelössä. Taklaus tuli heti 
alkusekunneilla ja takaa päin, nollakul-
masta. Tommi ei ehtinyt nähdä mitään, 
mutta koko katsomollinen todisti, miten 
mies makasi liikkumattomana jään 
pinnassa.

– Minulla ensimmäinen diagnoosi oli 
murtunut leuka ja aivotärähdys. Lääk-
keeksi määrättiin särkylääkettä ja lepoa. 
Ennuste oli alkuvaiheessa se, että ole-
tettavasti pääni vielä kuntoutuu, mutta 
muistaakseni mitään aikamäärä kun-
toutumiselleni ei arvioitu. Pääni kuvattiin 
vasta kuukauden kuluttua, kun oireeni 
– voimakas väsymys, muistiongelmat, 
tasapaino-ongelmat ja aloitekyvyttö-
myys – eivät ottanee hellittääkseen. 
Kuvissa näkyi aivovamma selkeästi.

– Nykyään aivovammat on alettu 
ottaa aiempaa vakavammin Suomes-
sakin. Käytännöt ovat muuttuneet ja 
ohjeistuksia on uusittu. Näihin oppia on 
otettu NHL:stä. Suomessa on Jääkiek-
kolääkärit ry:n jäseninä paljon hyviä 
lääkäreitä, jotka ovat erityisen valveutu-
neita, kertoo Jenny Rostain. 

Jenny on yksi niistä asioista, jotka 
toivat synkän kauden jälkeen aurin-
gonpaisteen takaisin Tommin elämään. 
Tänä päivänä hän on miehen avopuo-
liso. 

– NHL:stä tutut baseline-testaukset, 
eli lähtötasotestit, tulivat periaatteessa 
pakollisiksi, mutta tietääkseni niitä ei 
vielä ihan joka paikassa käytetä, sillä ne 
maksavat. Lähtötasotestauksella tar-
koitetaan sitä, että jokaiselta pelaajalta 
selvitetään neurologinen status ennen 
kauden alkua ja aina, jos jokin tälli 
sattuu, tehdään samat testit uudelleen. 
Näin voidaan verrata, että aiheuttiko 
kolaus jotakin muutoksia. Toivoisin, että 
mahdollisimman moni joukkue ottaisi 
testit valikoimaansa mahdollisimman 
pian, Tommi pohtii.

Hän kertoo, että ei ole kovin pitkä 
aika siitä, kun aivotärähdyksen jäl-
keen pelaajalta itseltään kysyttiin, että 
pystytkö pelaamaan - ja vaikkei pelaaja 
oikeasti olisi missään nimessä kuulunut 
jäälle, pelilupa heltisi, jos pelaaja itse 
arvioi olevansa pelikykyinen. Tes-
tien käyttäminen poistaisi riskin, että 
puolikuntoinen tai vieläkin pahemmin 
loukkaantunut kiekkoilija menee jäälle 

takaisin liian aikaisessa vaiheessa.
Myös uudet joustokaukalot tuovat 

turvaa.
– Erityisesti ne vähentävät lonk-

ka- ja olkapäävammoja, mutta myös 
aivovammoja. Aivovammoista suurin 
osa syntyy kuitenkin laitataklausten 
sijaan avojäällä, joten täysin ne eivät 
aivovammariskiä poista. 

Vaiettu vamma

Tommi pohtii, että moni, jonka ura on 
loppunut aivovammaan, ei puhu siitä 
ääneen. Moni kokee, että esimerkiksi 
polvivamma on kunniakkaampi tapa 
päättää uransa. 

– Tämä johtunee siitä, että vielä 
tänäkään päivänä kaikki eivät tiedä, 
mitä aivovamma tarkoittaa. Moni luulee 
virheellisesti, että se on älyvamma. 
Itsekin kuvittelin diagnoosin saadessa-
ni, että nyt minusta tulee pyörätuolissa 
kuolaava vihannes.

– Tutustuin Tommiin vasta hänen 
vammautumisensa jälkeen, mutta 
uskoisin, että vamma on korostanut 
hänen emotionaalisuuttaan, hänen 
herkkyyttään. Tommi on ihminen, josta 
voin olla ylpeä. Se, etteivät kaikki keh-
taa sanoa, että minulla on aivovamma, 
johtuu oletettavasti siitä, että asiasta 
tietämätön kuvittelee toisen olevan 
jotenkin vähä-älyinen. Oikean tiedon 
lisääntyminen poistaa vääränlaista 
stigmaa, Jenny miettii. 

– Tänäkin päivänä moni taistelee 
työelämässä, eikä uskalla kertoa, että 
minulla on aivovamma siinä pelossa, 
ettei hän enää etene urallaan tai saa 
jopa fudut. Itse en ole enää työky-
kyinen valtavan väsymykseni vuoksi. 
On päiviä, jolloin voisin tehdä varsin 
pirteänäkin töitä, mutta tiedän, että sen 
jälkeen joutuisin nukkumaan muutaman 
päivän. Mutta tämä on minun aivovam-
mani – minun vammani jälkitila oirei-
lee näin, jollakin muulla aivovamman 
saaneella voi olla ihan erilainen jälkitila. 
Ja kaduilla kävelee ihmisiä, joilla on 
aivovammadiagnoosin sijaan virheelli-
sesti mielenterveysdiagnoosi. Aivovam-
matietoisuuden levittämisessä on vielä 
työsarkaa jäljellä, Tommi kertoo. 

Rakkaus syttyy 

Tommi pitää neuropsykologista kuntou-
tusta parhaimpana kuntoutusmuotona. 
Jenny on samaa mieltä. 

– Olen huomannut, että ilman sitä 

Tommi tuppaisi unohtamaan koko aivo-
vamman ja sen myötä jaksamisen rajat, 
Jenny kertoo.

– Olen sanonut, että haluan kuntou-
tua niin, ettei vamma näy enää miten-
kään arjessani. Neuropsykologini totesi 
tähän, että ymmärrän tuon, mutta tie-
dät, että tuollainen ajattelu johtaa vain 
pettymykseen ja turhautumiseen. En 
voi neuropsykologisen kuntoutuksen 
lisäksi olla liikaa korostamatta Jennyn 
roolia kuntoutumiseni poluilla. Hän on 
minua ohjaava ulkoinen otsalohkoni, 
Tommi virnistää. 

– Joo, se ulkoinen otsalohko lähet-
tää sinut aina välillä päiväunille, Jenny 
hymyilee takaisin ja jatkaa, että Tommin 
myötä hän on lukenut aivovammoista 
kaiken mahdollisen ja huomannut, että 
puoliso ja muut läheiset ovat varsin 
tärkeässä roolissa. Erityisesti hän toi-
voo, että lähipiiri saisi mahdollisimman 
nopeasti mahdollisimman paljon tietoa 
siitä, miten aivovamma voi vaikuttaa 
ihmiseen. 

Kun Tommi alkoi kuntoutua, hän 
tuumi, että hänen omistaan ja muiden 
rankoista kokemuksista voisi kirjoittaa 
kirjan vertaistueksi muille. Asiaan pereh-
tyessään hän törmäsi Jenny kirjoituksiin, 
joissa tämä kirjoitti omasta elämästään 
ja kohtaamistaan vaikeuksista. 

– Tommi otti yhteyttä ja kysyi, että 
voisinko olla yksi tarina hänen ideoi-
massaan kirjassa. Sitten kävikin ilmi, 
että asuimme samassa talossa! Aloim-
me tapailla aluksi ihan kirjaprojektin 
pohjalta. Istuimme tuntitolkulla par-
vekkeella ja kerroimme toisillemme ne 
syvimmät murheen alhot, joissa olimme 
kahlanneet.

Kun keskustelutunteja ja kuppi-
tolkulla hyvää kahvia kului, jalostui 
idea siitä, että kirja kirjoitetaankin vain 
Tommista. Samalla – jossakin siellä 
juttutuokioiden ja kahvikupposten 
lomassa - Tommi ja Jenny pikkuhiljaa 
huomasivat, että heidän välisensä tun-
teet eivät ole pelkkää kaveruutta, että 
he haluavat viettää aikaa yhdessä muu-
toinkin kuin vain kirjaprojektin parissa.

– Jälkikäteen olemme nauraneet, 
että useimmat kertovat seurustelu-
suhteen alussa itsestään ne kaikkein 
parhaimmat tarinat ja tuovat esille 
mairittelevimmat piirteet. Meidän 
suhteemme alkoi positiivisten ja iloisten 
asioiden sijaan niiden kaikkein synkim-
pien mietteiden jakamisella, Tommi ja 
Jenny nauravat. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

TEEMANA LÄHEISET 
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Marika Kinnunen sai kolarissa voi-
makkaan iskun oikeaan ohimoonsa. 
Isku aiheutti vaikean aivovamman, 
jonka myötä puhelias ja vilkas pikku-
tyttö menetti sekä puhe- että liikun-
takykynsä. Myöhemmin aivovamman 
seurauksena puhkesi myös epilepsia. 
Marika joutui tässä vaiheessa olemaan 
sairaalassa kaksi ja puoli kuukautta.

– Tällä hetkellä Marika on juuri 17 
vuotta täyttänyt teini. Tuon alkuvaiheen 
jälkeenkin on sairaala tullut valitettavan 
tutuksi. Marikalla on todettu osteo-
poroosi ja skolioosi, ja osteoporoosin 
hoitoon määrätty kalkki puolestaan on 
aiheuttanut hänelle haimatulehdusta 
ja munuaiskiviä. Skolioosileikkauksen 
seurauksena hän halvaantui uudelleen 
alaraajoistaan ja menetti virtsaamis-
kyvyn. Kaikki nämä ovat aivovamman 
jälkitilan mukanaan tuomia liitännäis-
sairauksia. Nyt olemme olleet kotona 
joulukuusta 2014 alkaen. Edelleen 
elämme päivän kerrallaan, olemme jat-
kuvasti varpaillamme. Jo pelkästään ta-
vallinen flunssa on jokasyksyinen vaara, 
sillä sekin voi olla Marikalle kohtalokas, 
kertoo Marikan äiti Kirsi Leskelä.

Kirsi kuvailee, että elämän haas-
teista huolimatta Marika on aurinkoinen 
ja onnellisen oloinen nuori. Tunteet voi 
lukea hänen silmistään. Ne viestittävät, 
milloin hän on iloinen, milloin surullinen, 
milloin väsynyt. Varsinainen kommuni-
kointi tapahtuu silmiä räpsäyttämällä. 
Jos häneltä kysyy, onko tytöllä vaik-
kapa väsy, räpsäyttää hän silmiään 
vastauksen ollessa myöntävä. 

”Liikenneviraston tilastoja 9/2016” 
-raportista selviää, että Vuonna 2015 
maantieonnettomuuksissa kuoli 201 
ja loukkaantui 3 607 henkilöä. Vuonna 
2003 yleisillä teillä sattuneissa liikenne-
onnettomuuksissa kuoli 283 ja louk-
kaantui 5 075 henkilöä. Sekä kuollei-
den että loukkaantuneiden määrä on 
pääsääntöisesti laskenut vuosi vuodel-
ta. Silti muuhun Eurooppaan verrattuna 
Suomen liikenneturvallisuus laahaa 
jälkijunassa.

– Sitä luottaa siihen, että jokainen 
pysyy omalla kaistallaan ja noudattaa 
sääntöjä. Mutta sitten, kun joku poikke-
aakin yhteisistä pelisäännöistä, niin 
elämä voi muuttua sekuntien murto-
osassa, silmänräpäyksessä. Ja se voi 
muuttua joko aivan peruuttamattomasti 
tai sitten niin, että ihminen elää Marikan 
tavoin lopun elämäänsä vaikeiden 
asioiden haastamana. 

Ammattiapu heti alussa tärkeää 

Mutta palataanpa ajassa 14 vuotta 
taakse päin. Muille autossa olleille ei 
käynyt onnettomuudessa juuri miten-
kään – ellei muutamia mustelmia ja 
pintanaarmuja lasketa. Mutta Marikan 
vammat olivat vakavat.

– Tiedostin heti, että nyt en selviä 
tästä henkisesti ilman apua ja tukea. 
Meillä alkuvaiheen tuki oli onneksi 
erinomaista. Sanoin heti onnettomuu-
siltana, joka oli torstai, nähdessäni 
Marikan huonon kunnon, että tarvitsen 
ammattiapua. Sain tavata psykiatrin jo 

Ei enää askeleita, 
ei enää puhetta 

TEEMANA LÄHEISET 

Marika Kinnunen vammautui vakavasti liikenneonnetto-
muudessa vuonna 2003 ollessaan vasta kahden vuoden 
ja viiden kuukauden ikäinen. Hän oli perheineen palaa-
massa Lieksasta kotiinsa Joensuuhun, kun vastaantule-
valla kaistalla autoillut iäkäs mies nukahti rattiin ja ajau-
tui tien väärälle puolelle. Nopea väistöyritys ei riittänyt 
estämään törmäystä, vaan ikämiehen auto rysähti juuri 
siihen kohtaan, jossa Marika istui turvaistuimessaan.

Kirsi Leskelää harmittaa, että eri 
puolilla Suomea asuvat omaishoitajat 
eivät ole lainkaan samalla viivalla. Eri 
kunnat tulkitsevat maksettavia tukia ja 
myönnettäviä palveluja omalla tavallaan, 
ja kahdessa eri kunnassa asuvat, mutta 
täsmälleen samanlaisessa tilanteessa 
olevat omaishoitaja voivat saada täysin 
erilaiset palvelut sen kuitenkaan vähen-
tämättä toisaalla taloudellista tukea. 
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itse millään tavalla vastuussa omasta 
vammautumisestaan. 

Tietoa oikeaan aikaan

Kirsi korostaa, että kriisiavun tarjoami-
nen alussa oli ainakin hänelle erityisen 
tärkeää. Muu ensitieto ja tietous aivo-
vammoista ja sen jälkitilan vaikutuksista 
on toki sekin hyvä kertoa heti alussa, 
mutta alun shokissa ei valtaosa kykene 
sisäistämään mitään tietoa, vaikka heti 
kerrottaisiinkin kaikki mahdollinen ja 
jopa mahdotonkin.

– On tärkeää, että aivovammoihin 
liittyvä tieto kerrotaan uudelleen ja uu-
delleen hoitopolun aikana toipumisen 
edistyessä. Ei ole oikein, että läheisen 
pitäisi kenties radikaalistikin muuttu-
neessa elämäntilanteessa alkaa itse 
aktiivisesti kysellä ja tietoa etsiä. 

Hän pohtii, että vaikka tieto on 
läheiselle elintärkeää, ei myöskään 
vammautunutta itseään saa jättää 
paitsioon. Tietoa on annettava myös 
vammautuneelle hänen oman vointinsa 
ja toimintakykynsä mukaan.

– Vakava vammautuminen muuttaa 
niin monen ihmisen elämän. Pelkästään 
vamman saaneen oma elämä ei mene 
pirstaleiksi, vaan se vaikuttaa varsin 
laajasti myös lähipiiriin. 

Kirsi itse alkoi pitää blogia vuosi 
Marikan vammautumisen jälkeen.

mana pahan haimatulehduksen.
– Lääkäri kysyi, että mitä jos Marika 

alkaa hiipua pois, niin lopetetaanko 
aktiivinen hoito. Sanoin, että se ei ole 
omaisen päätettävissä, vaan lääkärin 
on ammattitaitonsa pohjalta tehtävä 
juuri siinä tilanteessa oikea ratkaisu, 
mutta hoitoa ei saa mielestäni 
lopettaa vain sen vuoksi, että 
Marika on vammainen – eli jos 
lääkäri jatkaisi hoitoa muutoin 
terveen ihmisen kohdalla, on 
Marikalle annettava sama mah-
dollisuus; eihän hän ole edes 

perjantaina ja ensimmäisen varsinaisen 
ajan sain maanantaille. Kävin säännölli-
sesti juttelemassa tuskastani ja pelois-
tani. Marika oli kuukauden yliopistolli-
sessa sairaalassa, ja henkinen tuki kulki 
rinnallani koko tuon ajan. 

Tuki jatkui akuuttivaiheen jälkeen 
psykiatrian poliklinikalla viime vuoden 
joulukuuhun saakka, ollen tasaisempi-
na vuosina tauolla.

– Olen tyytyväinen siitä, että sain 
näin monet vuodet ulkopuolista apua, 
mutta olisin hyötynyt siitä vielä nyt ja 
jatkossakin, sillä tilanne kotona elää 
edelleen, jokainen päivä tuo omat 
haasteensa ja riskinsä. Meillähän tilan-
ne ei mennyt niin, että se olisi alkanut 
vammautumishetkestä ja tavallaan 
päättynyt siihen hetkeen, että vammau-
tunut olisi kuntoutunut mahdollisimman 
hyvin. Olisi edelleen helpompaa kertoa 
ulkopuolisille ammattilaisille jokapäiväi-
set pelkonsa, huolensa ja murheensa 
kuin oman perheen jäsenille ja muulle 
lähipiirille. 

Kirsiltä on vuosien varrella kysyt-
ty, että eikö olisi ollut helpompaa, jos 
Marika olisi päässyt heti pois.

– En ole koskaan kokenut näin. 
Minulle jokainen yhdessä vietetty vuosi 
on tärkeä ja vaikkei Marika puhu eikä 
kävele, on hän silti iloisa ja valoisa lapsi. 

Asia tuli eteen jälleen, kun Marika 
sai 12-vuotiaana lääkityksen aiheutta-

Kun vireystila on 
hyvä, Marika kom-
munikoi silmiään 
räpsäyttämällä. 
– Hänellä on myös 
hyvä huumorintaju. 
Kun katsomme jo-
takin komediasarjaa 
telkkarista, nauraa 
hän spontaanisti 
samaan aikaan kuin 
me muutkin, Kirsi 
Leskelä kertoo. 

Kotona perheen lisäksi 
seuraa pitää viisi kissaa 

ja kaksi koiraa. 

Marikan vammautumisen jälkeen.
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aikuisena, voi hänestä vamman myötä 
tulla kuin toinen ihminen. Tämä on 
läheiselle erityisesti raskasta. 

Kirsi kertoo, että moni saa Face-
book-ryhmästä kipeästi kaipaamaansa 
tukea. Vertaistukiryhmän vahvuus on, 
että kaikki tietävät, mitä toinen käy juuri 
nyt läpi. 

– Asiat ovat yhteisiä, ja voimme sa-
mastua täysin toistemme tunnetiloihin. 

Kirsi antaa ja saa vertaistukea myös 
muiden kuin aivovamman saaneiden 
läheisten joukossa. 

– Toimin myös Joensuun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry:n vertaisryh-
mäohjaajana ja hallituksen varapuheen-
johtajana sekä TATU ry:n hallituksessa 
ja vertaistukena muutamalle muulle 
äidille.

Joensuun alueen omaishoitajilla on 
kuukausittaisten livetapaamisten lisäksi 
myös Facebook-ryhmä.

– Kun joku panee pyynnön saada 
liittyä ryhmään, pyydän häntä aina ker-
tomaan omasta tilanteestaan. Emme 
hyväksy ryhmään stalkkaajia, vaan 
kaikkien on oltava vertaisia eli oikeasti 
omaishoitajia tai läheisiä. 

Kirsi kertoo omaishoitajien järjes-
töön liittymisen erityiseksi motiiviksi 
sen, että moni mieltää omaishoitajan 
olevan iäkäs ihminen, joka hoitaa iäkäs-
tä puolisoaan. 

– Näinhän se ei aina ole. Minustakin 
tuli omaishoitaja silloin, kun Marika ei 
ollut täyttänyt vielä kolmeakaan vuotta. 
Moni totesi silloin alkuun, että miten 
omaishoitajuutesi eroaa aiemmasta 
tilanteesta, sillä eihän taaperokaan 
vielä ole omatoiminen. Ei toki ollut-
kaan, mutta ennen vammautumistaan 

– Vasta tuossa vaiheessa aloin 
itse kaivata vertaistukea ja olin valmis 
ottamaan tietoa vastaan. Löysin blogin 
kautta vertaisia ja olenkin antanut 
sairaalaan luvan, että jos sinne tulee 
vastaavassa tilanteessa olevia per-
heitä, minun yhteystietoni saa antaa, 
jolloin läheiset voivat halutessaan ottaa 
minuun yhteyttä. 

Vertaisuudesta voimaa 

Koska aivovamman saaneen lähei-
siä on ympäri Suomea, eikä pienellä 
paikkakunnalla välttämättä asu ketään 
toista aivovamman saanutta ja hänen 
läheisiään, pitää vertaistukea hakea 
usein matkojenkin päästä. 

– Mietimme turkulaisen Maritan 
kanssa, että miten saisimme eri puolilla 
Suomea asuvat läheiset keskustelu-
yhteyteen. Siihen aikaan Facebook oli 
melkoisen uusi, joten perustin omaisille 
suunnatun suljetun Facebook-ryhmän. 
Aluksi meitä oli mukana vain muutama 
ja olimme kaikki aivovamman saaneen 
vanhempia. Nyt ryhmään kuuluu jo yli 
80 henkilöä ja mukaan on vanhempi-
en lisäksi tullut muitakin aivovamman 
saaneen läheisiä. Riippumatta siitä, 
millä tavalla itse kukin on läheinen, tais-
telemme samojen ongelmien parissa 
esimerkiksi Kelan ja vakuutusyhtiöiden 
kanssa. 

Hän toteaa, että suurin ero siinä, 
vammautuuko läheinen lapsena vai 
aikuisena on se, miten vamma muuttaa 
ihmistä. Pienelle lapselle ei ole vielä 
kehittynyt niin selkeää luonnetta ja 
identiteettiä, että se voisi edes suuresti 
muuttua. Jos ihminen vammautuu 

TEEMANA LÄHEISET 

Jälleen äänet jakautuivat hyvinkin tasaisesti 
eri juttujen kesken. Suosituimmaksi nousi 
Sanna Aaltosen haastattelu ”Musiikin voi-
ma”. Kakkossijan jakavat Eero Saastamoi-
sen haastattelu ”Puhtia puutarhasta”, Jon-
na Malmeberista kirjoitettu agility-aiheinen 
juttu ja ”Validia – väärien diagnoosien pesä?” 
-artikkeli, joka sisälsi Kristiina Silverin haas-
tattelun. Kolmossijan jakoivat ”Muutoksia 
VR:n toiminnassa” ja ”Tasapainoa tanssista”. 
Jokainen juttu sai kuitenkin ääniä, joten jäl-
leen tarjosimme monelle mieluisaa luettavaa  
– kiitoksia siis hyville haastateltaville ja kiitos 

mielenkiintoisista juttuideoista. Juttuideoita 
otetaan edelleen mielellään vastaan!

Mieluisin vakiopalsta oli pääkirjoitus ja yh-
distysosiosta mieluisinta luettavaa oli katsaus 
Tampereen Puistofiestaan. 

Teeman, uusia aivovammatuulia, koettiin 
tulleen sopivasti esille.

”Lehti luettu kannesta kanteen, kiitos”, 
kommentoi yksi lukija.

Lukijaraatiin yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvotun palkkion nappasi Marla 
LaRue. 

Teksti: Pia Warvas 

Lukijaraadin sananen 

Marika esimerkiksi jo käveli ja puhui ja 
kehittyi päivä päivältä. Kolari toi tuohon 
kaikkeen pysyvän, loppuelämämme 
kestävän stopin. 

Onni löytyy arjesta 

Koska Marikalla on trakeostomia eli 
avanne henkitorvessa ja koska hänet 
pitää katetroida noin neljän tunnin 
välein, keskittyy elämä hyvinkin pitkälti 
oman kodin seinien sisälle. Tämä ei 
kuitenkaan haittaa, sillä tasainen, tur-
vallinen arki on parasta juuri nyt.

– Tässä 14,5 aikana on oppinut 
elämään hetki ja päivä kerrallaan. 
Aina, kun jotakin on tapahtunut, on se 
tapahtunut yllättäen. Juuri nyt haavee-
na on unelma turvallisesta, tasaisesta 
arjesta. 

Kirsi kertoo, että erityisesti sairaala-
reissujen jälkeen on onni olla kotona.

– On ihanaa vain olla, istua rauhas-
sa ja vaikkapa sytyttää kynttilän. En 
tavoittele pilvilinnoja. Toivon vain, että 
ne monet vaivat ja sairaudet, joita ai-
vovamman jälkitila on Marikalle tuonut, 
eivät häntä liikaa vaivaisi. Itse asiassa 
tasan 17 vuotta sitten tähän aikaan olin 
synnytyssalissa. Marikan syntymä  oli 
yksi elämäni onnellisimmista hetkistä. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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Taru kertoo miettineensä, että mikä 
tarkoitus oli sillä, että hän valmistui lähi-
hoitajaksi yli viisikymppisenä. Jälkeen-
päin hän on kokenut, että ehkä se, 
että se antoi valmiuksia käsitellä niitä 
asioita, joita elämä hänen tielleen toi.

Työtapaturma 
viattomien lasten päivänä 

Elettiin joulukuuta 2015. Tarulla oli taka-
naan pitkä työputki, Jussi aloitti työt 
joulun pyhien jälkeen 28.12. Lastenlap-
sia oli ollut isovanhempien luona joulua 
viettämässä ja he palasivat sunnuntai-
na kotiin. 

– Jussi oli todella väsynyt, mutta 
päätti tehdä joulukuun laskutukset pois 
tieltä. Totesin, että onhan tässä vielä 
joulukuuta, tee myöhemmin, mutta hän 
piti päänsä ja hoiti kirjalliset työt valmiik-
si. Sen jälkeen hän meni vuoteeseen. 
Minä jäin vielä katsomaan televisiota, 
sillä sieltä tuli Pieni suklaapuoti, jonka 
halusin nähdä.

Aamulla Jussi heräsi ensimmäise-
nä ja keitti kahvit valmiiksi. Hän kyseli 

tehnyt opettajan sijaisuuksia kyläkou-
lussa viisi vuotta. 

Tarua harmitti välillä se, ettei hänellä 
ollut opettajan pätevyyttä. Koulutuk-
seltaan hän on merkonomi ja työhis-
toriaan kuului opettajan sijaisuuksien 
lisäksi pari vuotta pankissa ja maatilan 
emännyys. Sitten tuli päivä, jolloin opin-
tojenohjaajan sijaisena ollessaan Taru 
neuvoi opiskelijoita jatko-opintoihin 
hakeutumiseen liittyvissä seikoissa.

– Yksi opiskelija kysyi, että mihin 
sinä itse hakisit. Mietin, että mihin minä, 
yli viisikymppinen, nyt muka enää ha-
keutuisin. Oppilas tivasi kuitenkin, että 
mikä minua kiinnostaisi. Totesin, että 
lähihoitajan ammatti kiehtoisi. Seuraa-
vana päivänä lehdessä olikin ilmoitus, 
että Forssassa alkaa monimuotokoulu-
tuksena lähihoitajan tutkintoon johtavat 
opinnot. Hain ja pääsin. Halusin ennen 
opintielle astumista kokeilla, että olisiko 
minusta kyseiseen ammattiin ja pääsin-
kin kesätöihin paikalliseen hoivakotiin. 
Rakastuin työhön, aloitin opinnot ja val-
mistuin lähihoitajaksi vuonna 2014. Sain 
heti valmistuttuani vakituisen työpaikan.

Tuoreena avioparina Taru ja Jussi 
Välttilä pitivät Jussin kotitilaa. 12 vuot-
ta sitten tilanhoito siirtyi sukulaismie-
helle, Jussi jäi luopumistuella eläkkeelle 
maanviljelijän ammatista ja pariskunta 
osti parin kilometrin päästä viehättävän 
1900-luvun alkupuolella rakennetun ta-
lon. Lapsia syntyi vuosien aikana viisi ja 
lastenlapsia on tällä hetkellä yhdeksän. 

– Meillä oli todella hyvä avioliitto. 
Tietenkään kaikki päivät eivät olleet 
pelkkää päivänpaistetta, mutta liitto-
amme voi luonnehtia onnistuneeksi ja 
onnelliseksi. Vakaana aikomuksemme 
oli elää vanhoiksi asti yhdessä. 

Kun kotitilan pitämisestä oli luovut-
tu, perusti Jussi ajankuluksi maansiirto-
yrityksen. Talvisin hän urakoi esimerkik-
si lentokenttää auraamassa ja kesäisin 
asvalttitöissä. Tarukaan ei osannut 
levätä laakereillaan tilanpidon päätyttyä.

– Olin ihan tuuliajolla siinä vaihees-
sa, kun lopetimme eläinten pidon. 
Mietin, että mitä alkaisin tehdä. Niinpä 
soitin koulutoimistoon, että jos tarvit-
sette sijaista, voitte kääntyä puoleeni. 
Vaikken pätevä opettaja ollutkaan, olin 

Tarina toivosta, tuskasta 
ja luopumisesta

Taru Välttilä löysi Jussinsa jo 
nuoruudessa. -Me aloimme 
seurustella ihan kakaroina, 
minä olin 15 ja Jussi 18. 
Menimme naimisiinkin 
nuorina, en ollut ihan 
19 vuotta ehtinyt täyt-
tämään. Aviovuosia 
meille kertyi 41. 

– Juttelen Jussille joka päivä ja minusta tuntuu, että joskus hän vastaakin, toteaa Taru Välttilä hellästi hymyillen. 

TEEMANA LÄHEISET 



18   Aivoitus 4/17TEEMANA LÄHEISET 

Tarulta, että mitä meinaat tehdä, kun 
sinulla on nyt kolme päivää vapaata. 

– Totesin, että enköhän minä jotakin 
puuhaa keksi. Jussia ei olisi huvittanut 
yhtään lähteä töihin. Ehdotinkin, että 
pidä sairaspäivä, mutta töihin hän vain 
lähti. Siinä halasimme ja pussasimme, 
kuten tavallista. 

Puolen päivän aikaan soi puhelin. 
Jussin pomo soitti ja kertoi, että työ-
maalla oli sattunut jotakin ja Jussi on 
nyt ambulanssissa matkalla sairaalaan. 
Onnettomuus oli tapahtunut puoli 11 
aikoihin. Kukaan ei tiennyt, että mihin 
sairaalaan miestä oltiin viemässä ja 
mitä oikeastaan oli tapahtunut. Taru 
soitti ensimmäiseksi Forssan sairaa-
laan, jossa asiasta ei tiedetty mitään. Ei 
myöskään Hämeenlinnassa, ei Tampe-
reella, ei Turussa. Taru ennätti välissä 
soitella lapsilleen, että isällä on sattunut 
jotakin, mutta vielä ei tiedetä, että mitä. 

– Yhdellä lapsistani oli vapaapäivä 
ja hän tuli luokseni. Poikani soitti paikal-
liselle ambulanssinkuljettajalle, että 
mistä saisimme selville, missä Jussi on. 
Hän tiesi kertoa, että Jussia kuljettava 
ambulanssi oli ollut matkalla Hämeen-
linnaan, mutta matkalla tajunnan 
taso oli laskenut ja hänelle piti panna 
hengitysputki, joten auto jatkoi Hä-
meenlinnan sijaan suoraan Tampereen 
yliopistolliseen sairaalaan. 

Tämän tiedon varassa Taru istui au-
ton rattiin ja suuntasi tyttärineen kohti 
Tamperetta. Kun he olivat päässeet 
Tampereelle, puhelin soi.

– Lääkäri kysyi, että oletteko Jussin 
omaisia. Ajattelin, että nyt mieheni on 
kuollut. Sanoin, että olen juuri tulossa 
sairaalaan, enkä oikein voi pysähtyä 
tähän, että voisiko lääkäri soittaa uu-
delleen 10 minuutin päästä. Hän lupasi, 
mutta sitä soittoa ei koskaan kuulunut.

TAYSissa meni pitkään ennen kuin 
löytyi henkilö, joka osasi kertoa jotakin 
Jussista. Kerrottiin, että Jussi on 
leikkauksessa, menkää teho-osastolle 
odottamaan. Siellä vierähti kuutisen 
tuntia.

– Oli tosi rankkaa odotella, kun ei 
oikein tiennyt, että mitä oli tapahtunut. 
Lisäksi siellä oli lapsi juuri kuolemaisil-
laan, joten tunnelma raskas ja synkkä. 

Lopulta leikannut lääkäri saapui 
kertomaan uutiset. Työkone oli iskey-
tynyt Jussia päähän ja aiheuttanut 
massiivisen aivovamman. Elintoiminnot 
olivat hiipuneet leikkauksen aikana, 
mutta hänet oli saatu elvytettyä takaisin 
elämään. Lääkäri lupasi, että tunnin 

kuluttua miestä pääsee katsomaan, 
mutta että vasta aamun koittaessa 
nähdään, jääkö mies henkiin vai ei. 

Toivo toipumisesta 

Taru jäi tyttärensä kanssa potilashotel-
liin yöksi. Hän soitti vielä illalla teholle, 
jossa kerrottiin Jussin tilan olevan 
ennallaan. Taru kiittelee yöhoitajia erin-
omaisen upeasta ammattitaidosta, jolla 
he kohtelivat järkyttynyttä läheistä. 

– Kun aamulla menimme katso-
maan, oli Jussi herännyt. Hän tunsi 
meidät selvästi ja sormet ja varpaat 
liikkuivat, joten siksi ajattelin, että eihän 
tässä nyt mitään niin kauheaa olekaan 
tainnut tapahtua. Päässä hänellä oli 
turbaani, mutta kasvot näyttivät aivan 
normaaleilta. Uudenvuodenpäivänä 
hän oli jo niin hyvässä kunnossa, että 
hänet siirrettiin Turkuun. 

Jussi oli alkanut puhua jo ennen 
siirtoa Turkuun. Taru oli kertonut mie-
helleen, että hänet siirretään uuteen 
sairaalaan. Jussi oli kysynyt, että millä 
sinne mennään. Kun Taru oli kertonut, 
että ambulanssilla, kummasteli Jussi, 
että miksei sinne mennä Tarun autolla. 

– Tässä vaiheessa Jussi oli jo varsin 
reipas ja jutteli normaalisti. 

Turussa Jussi joutui eristyksiin 
varmuudeksi, sillä Tampereella jylläsi 

MRSA-bakteeri. Mies alkoi tulla levot-
tomaksi ja koska hän änkeytyi väkisin 
pystyyn, sidottiin hänet. Tämä lisäsi 
levottomuutta entisestään. 

– Kerran ollessani katsomassa 
häntä avasin siteet, mutta hän punkesi 
pystyyn ja totesi, että nyt lähdetään. 
Hän ihan hurjistui ja tilanne meni paini-
otteluksi, että sain pidettyä hänet sän-
gyssä. Itkin koko kotimatkan. Pelkäsin, 
että onko lempeä mieheni muuttunut 
raivoisaksi. Onneksi myöhemmin kävi 
ilmi, että näin ei ollut käynyt, vaan 
hänestä tuli entistäkin avoimempi ja 
lempeämpi. Hän jopa pussaisi muiden 
läsnä ollessa. Moista hän ei ollut ennen 
vammautumistaan tehnyt. 

Kun Jussi pääsi pois eristyksestä, 
alkoi hänen vointinsa huonontua.

– Emme vieläkään tarkalleen tiedä, 
että mikä hänellä oli, mutta oletetta-
vasti aivokalvontulehdus. Hänet vietiin 
takaisin teholle ja pidettiin nukutettuna 
voimakkaan lääkekuurin ajan. Teho-
osastolla hoito oli erinomaista, mutta 
osastolla se ei enää ollut niinkään 
hyvää.

Esimerkkinä Taru kertoo Jussin 
nimeen liittyvän episodin. Jussin etuni-
mi on oikeasti Antti. Kutsumanimi tuli 
kolmannesta nimestä, Johanneksesta. 
Häntä oli aina kutsuttu Jussiksi, joten 
Antti-nimi ei sanonut hänelle mitään. 
Vaikka Taru oli alleviivannut useasti, 
että häntä kutsutaan Jussiksi, tuli 
jälleen yksi hoitaja tarkistamaan Jussin 
tajunnantasoa huhuilemalla, että Antti, 
kuuletko sinä, Antti. Tähän mies ei 
reagoinut mitenkään, sillä eihän hän 
mikään Antti ollut, hänhän oli Jussi. 

Taru vaati vihdoin saada puhua 
osastonhoitajan kanssa. Osastonhoi-
taja saa Tarulta suuren kiitoksen, sillä 
tämä oli lämminsydäminen ihminen, 
joka kuunteli Tarun huolet ja murheet. 
Sen sijaan Tarun toiveisiin järjestää 
hoitokokous ja laatia hoitosuunnitelma 
niin, että läheinen on mukana, ei aluksi 
reagoitu lainkaan.

– Lopulta niitä järjestettiin kaksi, 
mutta sisällöltään ne olivat niin heppoi-
sia, että minulle jäi sellainen tunne, että 
ne järjestettiin vain näön vuoksi - että 
saataisiin tämä raivostuttava läheinen 
tyytyväiseksi ja hiljaiseksi. Lääkäri 
esimerkiksi kertoi, että kyseessä on 
työtapaturma, josta seurauksena oli 
aivovamma. Kerroin, että tottahan minä 
tuon tiedän, mutta haluaisin tietää, että 
missä päin aivoja vamma on ja minkä-
laista kuntoutusta se tarvitsee. Näihin 

Taru Välttilä työsti suruaan kirjoitta-
malla päiväkirjamerkintöjensä pohjalta 
runokirjan ”Olen luonasi nyt ja aina”. 
Kirjaa voi tilata sähköpostitse taru-
valttila@gmail.com hintaan 22 euroa + 
postikulut. 
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tokentälle lähtöä Jussia katsomaan, 
oli hän juuri nousemassa seisomaan 
seisontatelineen avulla. Hän seisoikin jo 
todella hienosti. Halattiin ja suukoteltiin 
ja Jussi jäi vilkuttamaan, kun lähdin 
huoneesta. 

Taru heräsi yöllä valtavaan päänsär-
kyyn. Hän etsi kassiaan, jossa olisi ollut 
käsikauppasärkylääkettä, mutta sitten 
kipu yllättäen lakkasi. Aamulla tuli tieto, 
että Jussi oli nukkunut pois – juuri sillä 
hetkellä, kun päänsärky loppui. 

Kotimaassa olevat lapset pääsivät 
katsomaan isäänsä keskiviikkona, 
mutta Taru ja Hollannissa asuva tytär 
pääsivät Suomeen vasta torstaina.

– Itkin, huusin ja paruin, halasin Jus-
sia. Sitten lauloin hänelle Romanssin, 
sua yli kaiken mä rakastan. Kun olin lau-
luni laulanut, itkuni loppui ja minut ym-
päröi valtava rakkaus ja rauha. Sanoin 
lapsille, että nyt voimme lähteä kotiin, ei 
Jussi ole enää täällä. Hän on kanssam-
me ja lähtee mukanamme kotiin.

Taru Välttilä istuu tunnelmallises-
sa ja rauhaa henkivässä keittiössään 
pirtinpöydän ääressä ja katsoo ulos 
aurinkoiseen syyspäivään. 

– Itken vieläkin joka päivä ja opet-
telen olemaan yksin. Minulla oli siihen 
kenraaliharjoitusta jo se kahdeksan 
kuukautta, jotka Jussi oli sairaalassa. 
Hän oli aina sanonut, että pahinta mitä 
voisi tapahtua, olisi joutua muiden 
armoille ja autettavaksi, että hän haluaa 
kuolla saappaat jalassa. Uskon, että 
hänen olisi kuulunut kuolla heti onnet-
tomuudessa, mutta lahjaksi minulle hän 
sinnitteli nämä kuukaudet, jotta saisin 
aikaa sopeutua. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

ei pureuduttu lainkaan. Sosiaalihoitajan 
tapaaminen sisälsi sen, että hän print-
tasi minulle Kelan päivärahalomakkeen. 
Tuosta olisin selvinnyt kyllä varsin hyvin 
itsekin. 

Äidin menetys 
ja shunttileikkaus 

Sitten, tammikuun lopussa, Tarun äiti 
sairastui. Diagnoosina oli maksasyöpä. 
Äiti eli diagnoosin jälkeen enää viikon. 
Kuolema tuli siis vierailulle varsin yllät-
täen. Jussi oli tässä vaiheessa teho-
osastolla.

– Kysyin äidiltäni, kun hän oli jo ta-
junnan rajamailla, että joko olet käynyt 
siellä varjojen maassa ja jos olet ja näet 
siellä Jussin, lähetäthän hänet vielä 
takaisin. Saman päivänä, kun äitini 
pantiin arkkuun, Jussi heräsi teholla, 
kohotti kättään ja silitti minua – aivan 
kuin hän olisi tiennyt, että tarvitsin 
tukea juuri nyt. 

Kun Jussi siirrettiin Loimaalle, ta-
pahtui edistystä koko ajan, mutta sitten 
hän alkoi olla limainen. Hänelle oli tehty 
aivokalvontulehduksen aikana trakeo-
stomia, joka aiheutti limaisuuden. Se 
vei myös kyvyn puhua. Lääkäri lupasi, 
että kuffi voidaan myöhemmin vaih-
taa reiällisiin, jolloin puhuminen taas 
onnistuisi. 

Loimaalla meni pitkään hyvin, 
Jussi jopa jo kirjoitteli sanomalehden 
kulmaan. Sitten aivopaineet alkoivat 
nousta, tajunnantaso laski ja mies alkoi 
nähdä harhoja. Hänet lähetettiin takai-
sin Turkuun ja aivopaineiden hillitsemi-
seksi päähän asennettiin shuntti. 

– Minua huolestutti, että miten 
shuntti vaikuttaa elämään tulevaisuu-
dessa. Elin jo tulevassa, sillä en hetke-
äkään uskonut, että tässä kävisi lopulta 
huonosti. Mietin, että miten esimerkiksi 
saunominen ja kova pakkanen vaikut-
tavat shunttiin ja pohdin, että vaikut-
taako se kävelemiseen. 

Shuntin kanssa kaikki ei aluksi suju-
nut hyvin. Ensiksi pää alkoi muistuttaa 
tyhjentynyttä jalkapalloa ja kun shunttia 
säädettiin, mentiin toiseen ääripäähän 
ja pää ja kaula turposivat palloiksi. 
Myöskään epätietoinen läheinen ei 
tavannut lääkäriä, jolta olisi lisätietoja 
saanut. Eräänä päivänä Taru odotteli 
lääkärin audienssia kolme tuntia ja 
toisena viisi. Turhaan. Lopulta lääkäri 
antoi shuntin nimen ja kehotti Tarua 
googlaamaan.

Koska Jussilta oli iso pala päästä 

pois, tehtiin hänelle implanttileikkaus. 
Leikkaus meni hyvin ja mies oli pirteä. 
Mutta sitten tapahtui kuitenkin jota-
kin. Hän ei herännytkään seuraavana 
päivänä, joten mies kärrättiin takaisin 
leikkaussaliin uuteen leikkaukseen. 

Kesää kohti Jussi piristyi ja hän 
pääsi takaisin Loimaalle. Taru, lapset ja 
lastenlapset työnsivät Jussia pyörätuo-
lissa pitkin kesäistä kaupunkia. Taru 
alkoi peräänkuuluttaa kuntoutuksen ja 
terapioiden alkamista, mutta ainoas-
taan fysioterapeutti kävi kuntouttamas-
sa satunnaisesti. Elokuun alussa hän 
vihdoin pääsi kuukauden kuntoutusjak-
solle Turkuun.

– Siellä oli toiminta-, fysio-, puhe-, 
ja psykoterapiaa. Kuntoutuskeskus 
oli valtavan ihana paikka. Shunttileik-
kauksen jälkeen Jussi ei voinut enää 
käyttää kunnolla vasenta jalkaansa ja 
oikeaa kättään, mutta kuntoutukses-
sa hän alkoi itse saada käden auki 
ja nyrkkiin. Myös jalka alkoi toimia. 
Ajattelin, että tästä se lähtee, tästä me 
nousemme. Jussi myös leikki lasten 
kanssa, he pallottelivat ilmapallolla niin 
pitkiä toveja, että lapset kyllästyivät 
puuhaan Jussia aiemmin. 

Viimeiset jäähyväiset 

Tuli elokuun loppupuoli ja sunnuntai. 
Taru kysyi mieheltään, että pahastut-
ko, jos lähden käymään Hollannissa 
siellä asuvamme tyttäremme ja hänen 
perheensä luona. Jussi ei moisesta 
ajatuksesta pahastunut, joten niinpä 
Taru nousi lentokoneeseen ja lähti pa-
rin päivän visiitille tulppaanien maahan.

– Kun menin aamulla ennen len-

Tarun kirjoittama runokirja on 
rakkauskertomus, yhden 
aivovamman tarina, vertais-
tukea muille läheisensä 
menettäneille sekä tarina 
luopumisesta. 

TEEMANA LÄHEISET 
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Omaishoitaja on henkilö, joka pitää 
huolta perheenjäsenestään tai muusta 
läheisestään, joka sairaudesta, vam-
maisuudesta tai muusta erityisestä 
hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy 
arjestaan omatoimisesti. Suomessa 
on pääasiallisia omaishoitajia noin 
350 000.

Erilaisia  
omaishoitotilanteita

Omaishoito yhdistetään usein ikäih-
misten avun tarpeeseen. Omaishoito 
voi kuitenkin olla yhtä lailla vammaisen 
tai pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren 
tai työikäisen henkilön auttamista tai 
hoitamista. 

Omaishoitotilanne voi syntyä 
vähitellen ja omaishoidon tarve kas-
vaa esimerkiksi läheisen ikääntymisen 
mukanaan tuomien sairauksien vuoksi. 
Joskus omaishoitotilanne syntyy äkil-
lisesti sairauden tai vammautumisen 
seurauksena tai esimerkiksi silloin, kun 
perheeseen syntyy vammainen lapsi. 
Monet omaishoitajat käyvät myös 
samanaikaisesti ansiotyössä.

Raja läheisen toisilleen antaman 
avun ja virallisen kunnan tukeman 
omaishoitajuuden välillä on liukuva. 
Hoivan ja avun tarpeen lisääntyessä 
ja hoidon ja sitovuuden kasvaessa 
siirrytään tavanomaisesta auttamisesta 

omaishoitajuuteen.
Omaishoitaja voi sanana tuntua vie-

raalta. On kuitenkin tärkeää, että hoi-
tava henkilö tunnistaa ajoissa olevansa 
omaishoitaja tai että omaishoitajuus voi 
olla pian ajankohtaista. Omaishoitajan 
on saatava tukea hoitotyöhön. Kaikesta 
ei tarvitse selvitä yksin. 

Omaishoidon tuki sisältää  
hoitopalkkion ja palvelut

Omaishoitolain mukaan omaishoidon 
tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka 
muodostuu hoidettavalle annettavista 
palveluista sekä omaishoitajalle myön-
nettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja 
omaishoitoa tukevista palveluista. 

Omaishoidon tuki ei ole ns. sub-
jektiivinen eli ehdoton oikeus. Tuen 
myöntämisperusteet ja hoitopalkkioi-
den suuruus voivat vaihdella kunnasta 
toiseen. 

Vuonna 2017 noin 44 000 omais-
hoitajaa oli tehnyt omaishoidontukiso-
pimuksen. Kaikilla omaishoitajilla tuen 
saannin ehdot eivät täyty, kunnilla ei ole 
riittäviä määrärahoja tai omaishoitajat 
eivät osaa tai halua hakea tukea. 

Valtaosa omaishoitajista toimii siis 
läheisensä tukena ilman yhteiskunnan 
tarjoamaa apua. Omaishoito ei ala 
omaishoidon tuen saamisesta. Tukea 
kannattaa kuitenkin hakea.

Hakemus tehdään kuntaan

Omaishoidon tukea haetaan ottamalla 
yhteyttä hoidettavan kunnan sosiaalitoi-
meen ja siellä omaishoidon yhteyshen-
kilöön. Hänelle kerrotaan tilanteesta, 
hoidettavan avun tarpeesta ja kuvataan 
omaishoitajan roolia. Keskustelussa 
voidaan miettiä eri vaihtoehtoja avun 
järjestymiseksi sekä omaishoidon tuen 
mahdollisuutta. 

Kunnasta pyydetään omaishoidon 
tuen hakemuspaperit, kunnan omais-
hoidon tuen linjaukset sekä tiedote 
hoidettavan ja hoitajan oikeuksia kos-
kevista omaishoitolain säännöksistä ja 
niiden soveltamisesta.

On hyvä tutustua hakemuspaperei-

Tukea läheisen hoitamiseen

Omaishoitaja voi saada tietoa, palveluita  
ja omaishoidon tukea. Niitä pitää  
kuitenkin hakea. Omaishoidon tukea  
haetaan hoidettavan kotikunnasta.  
Myös omaishoitajien paikallisyhdistyksistä, 
järjestöistä ja seurakunnasta voi kysyä  
tukea omaishoitotilanteeseen.

TEEMANA LÄHEISET 

Kirsi Leskelä toimii tyttärensä Marika 
Kinnusen omaishoitajana 
Kuva Pia Warvas
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hin jo ennakkoon ja hankkia hakemuk-
seen tarvittavat liitteet, kuten lääkärin 
lausunto hoidettavan tilanteesta. Myös 
hoidettavan kanssa kannattaa keskus-
tella eri vaihtoehdoista, jos se vain on 
mahdollista. Täytetyt hakemuspaperit 
lähetetään kuntaan.

Kotikäynnillä  
arvioidaan tuen tarve

Kun hakemus on tehty, omaishoidon 
tuesta vastaava henkilö tekee kotikäyn-
nin, jolla käydään läpi hoidettavan pal-
velun tarve ja omaishoidon tuen myön-
tämisedellytykset. Etukäteen on hyvä 
miettiä, mitä palvelun, tuen, ohjauksen 
tai tiedon tarpeita omaishoitoperheellä 
on ja mikä on niiden tärkeysjärjestys. 
Neuvotteluun voi pyytää mukaan myös 
jonkun läheisen, omaisen, ystävän, 
sukulaisen tai muun tukihenkilön. 

Omaishoitolain mukaan kunta voi 
myöntää omaishoidon tukea, jos 
 henkilö tarvitsee alentuneen toi-

mintakyvyn, sairauden, vamman 
tai muun vastaavanlaisen syyn 
vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta 
huolenpitoa 

 hoidettavan omainen tai muu 
hoidettavalle läheinen henkilö on 
valmis vastaamaan hoidosta ja 
huolenpidosta tarpeellisten palve-
luiden avulla 

 hoitajan terveys ja toimintakyky 
vastaavat omaishoidon asettamia 
vaatimuksia

 omaishoito yhdessä muiden tarvit-
tavien sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen kanssa on hoidettavan 
hyvinvoinnin, terveyden ja turvalli-
suuden kannalta riittävää

 hoidettavan koti on hoitoon sopiva 
tuen myöntämisen arvioidaan 
olevan hoidettavan edun mukaista.

Laki määrittelee  
sopimuksen sisällön

Kotikäynnin jälkeen kunnan viranhaltija 
tekee päätöksen. Jos päätös on myön-
teinen, tehdään omaishoitosopimus, 
jonka liitteeksi tulee hoito- ja palvelu-
suunnitelma. 

Jos päätös on kielteinen, siihen voi 
hakea muutosta päätöksessä olevan 
ohjeen mukaan. Tukea voi myös hakea 
myöhemmin uudelleen, jos esimerkiksi 
hoidon määrä lisääntyy tai hoidettavan 
tilanne heikkenee.

Jos omaishoitosopimus solmitaan, 
sen tulee omaishoitolain mukaan sisäl-
tää vähintään seuraavat tiedot: 
 hoitopalkkion määrä ja maksutapa
 omaishoitajan oikeus vapaapäiviin
 vapaan järjestämisen vaihtoehdot
 määräaikaisen sopimuksen kesto 

sekä
 hoitopalkkion maksaminen hoidon 

keskeytyessä hoitajasta johtuvasta 
syystä tai hoidettavasta johtuvasta 
muusta kuin terveydellisestä syystä

Verollisen hoitopalkkion vähimmäis-
määrä vuonna 2018 on 392,57 euroa 
kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan 
siirtymävaiheen aikana maksettava hoi-
topalkkio on vähintään 785,14 euroa 
kuukaudessa. 

Vuonna 2016 lakiin omaishoidon tu-
esta tehtiin muutoksia. Muutosten seu-
rauksena kaikilla sopimuksen tehneillä 
omaishoitajilla on oikeus vähintään 
kahteen vapaavuorokauteen kuukau-
dessa. Sitovaa ja raskasta hoitotyötä 
tekevällä omaishoitajalla on edelleen 
oikeus vähintään kolmeen vapaavuoro-
kauteen kuukaudessa. 

Sosiaalihuoltolain mukaan kunta 
voi järjestää sitovissa ja vaativissa 
omaishoitotilanteissa myös ilman sopi-
musta oleville omaishoitajille mahdolli-
suuden saada vapaata.

Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, 
että omaishoitaja voi pitää vapaapäi-
vänsä useana alle vuorokauden pituise-
na jaksona. Kunta saa periä jaksoittain 
pidetyistä vapaista enintään yhden 
maksun vuorokautta kohti.

Vapaiden ajaksi kunnan tulee järjes-
tää hoidettavalle soveltuva sijaishoito. 
Vuonna 2017 hoitomaksua sijaishoi-
dosta sai periä hoidettavalta enintään 
11,50 euroa vuorokaudessa. 

Omaishoitajan vapaan aikainen 
sijaishoito voidaan järjestää myös 
toimeksiantosopimuksella. Kunta voi 
tehdä sopimuksen sijaishoitajaksi 
soveltuvan henkilön kanssa. Kunta 
päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden 
suuruudesta.

Terveystarkastuksia  
hyvinvoinnin tueksi

Kunnan tulee vuoden 2016 lainmuu-
toksen myötä tarvittaessa järjestää en-
sisijaisesti omaishoidon tukea saaville 
omaishoitajille hyvinvointi- ja terveys-
tarkastuksia. Tarkastuksissa selvitetään 
omaishoitajan hyvinvointia, tervey-

dentilaa ja toimintakykyä ja annetaan 
neuvontaa. Tarvittaessa omaishoitaja 
ohjataan muiden sosiaali- ja terveys-
palveluiden piiriin, kuntoutukseen tai 
esimerkiksi vertaistukiryhmiin.

Sopimuksen liitteeksi  
hoito- ja palvelusuunnitelma

Omaishoitaja tarvitsee palveluita, jotta 
omaishoito onnistuu. Omaishoidontu-
kisopimukseen kuuluu aina hoito- ja 
palvelusuunnitelma, joka laaditaan 
yhdessä viranomaisen, omaishoitajan 
ja hoidettavan kanssa. 

Jos omaishoitaja tai hoidettava on 
viranomaisen kanssa eri mieltä suunni-
telmaan kirjattavista asioista, kirjataan 
suunnitelmaan sekä viranomaisen että 
omaishoitajan tai hoidettavan näke-
mykset. Hoito- ja palvelusuunnitelma 
ei kuitenkaan ole viranomaisen päätös, 
vaan suunnitelmaan kirjattuja palveluita 
pitää erikseen hakea. Kunnan tulee ne 
myöntää, jos kunnalla ei ole perusteltua 
syytä menetellä toisin.

Lain mukaan hoito- ja palvelusuun-
nitelman tulee sisältää ainakin seuraa-
vat asiat:
 omaishoitajan antaman hoidon 

määrä ja sisältö 
 muiden hoidettavalle tarpeellisten 

sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lujen määrä ja sisältö 

 omaishoitajan hoitotehtävää tukevi-
en sosiaalihuollon palvelujen määrä 
ja sisältö 

 miten hoidettavan hoito järjeste-
tään hoitajan vapaan, terveyden-
hoitoon liittyvien käyntien 

 tai muun poissaolon aikana

Kun sopimus ja hoito- ja palvelu-
suunnitelma on tehty, hoitopalkkion 
maksu ja palvelujen toteuttaminen 
alkaa. Jos tuntuu, että kokonaisuus 
ei ole kohdallaan, kunnan kanssa voi 
neuvotella tilanteesta. Sopimuksen voi 
myös irtisanoa, jolloin irtisanomisaika 
on omaishoitajan puolelta yksi kuukausi 
ja kunnan puolelta kaksi kuukautta.

 
Katso lisää osoitteesta www.
omaishoitajat.fi

Teksti: Matti Mäkelä,  
Merja Purhonen ja Juha Viitanen

TEEMANA LÄHEISET 
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Vammauduin keväällä 1988 Mosko-
vassa, kun olimme työtoverin kanssa 
menossa lentokentälle palataksemme 
Suomeen.  

Olin silloin 43-vuotias freelancertoi-
mittaja. Entinen elämä loppui, perheeni 
ja läheiseni saivat surua ja murhetta, 
mutta yllättäen elämäämme kehittyi 
vähitellen myös uusia arvokkaita asi-
oita; menetimme paljon, saimme ehkä 
enemmän. Sitä on vaikea arvioida, 
mutta olenpahan elossa.

Autokolarissa mukanani ollut 
valokuvaaja selvisi suhteellisen vähin 
vammoin, samoin autoa kuljettanut 
yhteyshenkilömme. Olin ollut tekemäs-
sä juttua Venäjän ortodoksisen kirkon 
ikoniaarteista. En muista mitään koko 
siitä keväästä. Tuohon Moskovan ko-
laukseen päättyi toimittajanurani, kaksi 
vuotta ennen Neuvostoliiton hajoamis-
ta. 

Olen myöhemmin lukenut Suomen 
Kuvalehdestä Moskovassa keräämäni 
aineiston perusteella koostetun jutun, 
jonka kirjoittajaksi kollega oli merkinnyt 
minut, vaikka jutun ilmestymisen aikaan 
en tiennyt maailmasta ja sen menosta 
mitään – hyvä kun olin hengissä; ajatte-
lemaan en kyennyt.

Moskovalaisessa sairaalassa sain 
ensiapua hengenvaarallisiin vammoihin. 

Samalla sain verensiirrossa C-hepatiit-
titartunnan. 

Kuntoutuminen käyntiin 

Lopulta Helsinkiin tuotiin ambulans-
sikoneen kyydissä aivovammainen, 
muistinsa ja tasapainonsa menettänyt, 
hepatiittitartunnan saanut entinen 
toimittaja. 

Kun vaimoni tuli vuoteeni viereen 
Meilahden sairaalassa, ilahduin vierai-
lusta, vaikka en tiennyt, että olimme 
naimissa. Minulla oli vain tunne – tiesin, 
että rakastan tuota ihmistä. Hän kertoi, 
että olemme naimissa. Ilahduin siitä.

Töölön sairaalan neurologisen osas-
ton ensiavun ja diagnoosien jälkeen 
tärkeimpiä hoitoja olivat psykologin 
kanssa käydyt keskustelut ja Invali-
diliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen 
kuntoutuskurssit. Myöhemmin osal-
listuin kursseille myös tukihenkilönä. 
Vasta muutamia vuosia myöhemmin, 
kun kävin verenluovutuksessa, minussa 
havaittiin moskovalaisessa sairaalasta 
saatu C-hepatiittitartunta.

Helsingin yliopiston psykologian 
laitoksella oli meneillään muistivammo-
ja koskeva tutkimusprojekti, jota veti 
psykologi Hely Kalska. Hänen tuellaan 
sain vähitellen kuukausien ja vuosien 
kuluessa muistiani selkeämmäksi ja 
parempaan kuntoon. Siinä samalla 
rakensin psykologin avulla uudestaan 
omaa minuuttani ja suhteitani läheisiin.

Käpylän kuntoutuskeskukses-
sa menin mukaan toimintaan, jon-
ka seurauksena perustimme sitten 
Aivovammayhdistyksen. Käpylässä 
hoitoa saavien aivovammaisten ja 
meidän omaisten lisäksi yhdistyksessä 
oli alkuun mukana hoitohenkilökuntaa. 
Esimerkiksi Ilkka Taipale oli kantava 
voima, jonka avulla Aivovammayhdistys 
käynnistyi. Samaan aikaan Tampereella 
perustettiin vastaava yhdistys.

Aivovammaliittoa  
perustamassa

Vuonna 1991 olin sitten toipunut niin 
hyvin, että olin aktiivisesti mukana 
perustamassa Aivovammaliittoa, jonka 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi minut 
valittiin. Tosin itse ehdotin puheenjoh-
tajuutta Ilkka Taipaleelle, mutta hän 
sanoi, että hänen osaltaan homma 
oli hoidettu: Nyt saavat aivovammai-
set ja omaiset ottaa liittonsa omalle 
vastuulleen. Ymmärsin, että Taipale oli 
oikeassa. Teimme asioita itse. Toiminta 
Aivovammaliitossa ja erilaiset jäsenta-
paamiset olivat kuntoutuksen jatkoa. 

Aivovammayhdistykset ovat 
toimintamme ydin. Ne huolehtivat 
vammaisten ja omaisten keskinäisestä 
yhteydenpidosta, tuesta ja jäsentapaa-
misista. Liitto vastaa yhteistoiminnasta 
valtakunnan tasolla.

Vaikka Aivovammaliitto ja sen jäsen-
yhdistykset ovat nimenomaan vam-
maisten ja omaisten yhteisöjä, mukana 
toiminnassa oli alkuun useita hoito-
alan ammattilaisia. Muistoissani Ilkka 
Taipaleen lisäksi etenkin Timo Kaitaro, 
Sanna Koskinen ja Sari Juhlia olivat 
upeita kumppaneita yhdistysten ja liiton 
syntyvaiheissa ja pitkälle myöhemmin-
kin. 

On surullista, että aina aivovammaa 
ei huomata eikä ymmärretä, mistä on 
kyse. Siksi Aivovammaliiton ja yhdis-
tysten työ on myös tiedon levittäjänä 
korvaamatonta.

Oma yhteisö on yhä välttämät-
tömämpi meille vammoista kärsiville 
myös sen vuoksi, että vakuutusyhtiöt 
välttelevät velvoitteitaan ja vastuitaan. 
Vakuutusyhtiöt käyttävät jopa hoito-
alalle koulutettuja asiantuntijoita apuna 
välttelemään velvoitteita, jotka vakuu-
tusehtojen perusteella niille kuuluisivat. 
Aivovammainen ja tämän omaiset ovat 
yksin voimattomia puolustamaan oi-

KUN KAIKKI 
MUUTTUI

TEEMANA LÄHEISET

Olin tehnyt työtä neljännesvuosisadan, 
kun kaikki muuttui kertarysäyksellä. 

Kari Vanhapiha Aivovammaliiton 20-vuo-
tishistoriikkia kokoamassa. 
Kuva: Pia Warvas
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keuksiaan jättimäisten vakuutusbisnes-
ten puristuksessa. Aivovammaliitto ja 
yhteisön voima on usein ratkaiseva apu.

Niin, vielä siitä C-hepatiitista! Osal-
listuin vuosien ajan erilaisten lääke-
valmisteiden kokeiluihin. Välillä se oli 
raastavan raskasta, mutta olihan minun 
tartuttava tilaisuuteen, kun mahdolli-

suuksia parantumiseen tarjottiin.
Lopulta pari vuotta sitten minulle 

tarjottiin kokeiltavakseni uutta lääkettä, 
joka tuntui lupaavalta. Koin ihmeen, 
kun C-hepatiittitartunta, joka oli jo 
vuosia heikentänyt maksani toimintaa, 
katosi.

Tarinani tärkein opetus on yhteisölli-

LUKUTOUKKA

miehestä, joka kävi pitkän ja ankaran 
koulun tutustuakseen aivovammaansa 
ja joka lopulta oppi elämään sen kans-
sa. Vaikka etenkin kirjan alkupuolella 
liikuntaan liigakiekkoilun maailmassa ja 
vaikka jääkiekko on läsnä läpi teoksen, 
ei kyseessä kuitenkaan ole urheilukirja 
sanan varsinaisessa merkityksessä, 
vaan kirja aivovammasta, sen jälkiti-
lan oireista ja sopeutumisesta, joten 
jääkiekosta kiinnostumatonkin uskaltaa 
kirjaan tarttua. 

Kirja on helppolukuinen, ja se on 
saatavana myös äänikirjana. HUOM! 
Katso Aivoituksen lukijoille suunnat-
tu tarjous tästä kirjasta, takasivulta.

Juti – Timo Jutilan tarina 
Mika Saukkonen
Docendo, 208 sivua 

Kirja kertoo tamperelai-
sen jääkiekkoilijan Timo 
Jutilan tamperelaisen 
tarinan tamperelaisesta 
jääkiekosta. Koska 
Jutila on yksi tamperelaisen seuran, 
Tapparan, ikonisimmista pelaajista, on 
kirja siis väkisinkin Tampere-keskeinen. 
Se ei kuitenkaan haittaa muuallakaan 
asuvaa lukijaa ja on Jutilan taustan 
nähden varsin luonnollinen näkökulma. 
Kirja kertoo Jutilan uran alusta loppuun 
ja luo katseen uran jälkeisiin siviilielämän 
käänteisiinkin. Mukana on Jutin high-
light-hetket Tapparan Suomen mesta-
ruuksista aina Suomen ensimmäiseen 
jääkiekon MM-kultaan, jonka Suomi-
kiekkoilijat nappasivat vuonna 1995.
Kirja oli siitä virkistävää luettavaa, 
ettei se ollut sensaatiohakuinen, vaan 
rehellinen henkilökuvaus suomalaisesta 
kiekkotähdestä. 

Lukutoukka

Tarina kuvaa, kuinka lähiön kujilta 
Suomen yhdeksi parhaimmaksi jää-
kiekkoilijaksi nouseva erityislahjakkuus 
joutuu taistelemaan uransa aikana läpi 
päihde- ja huumehelvetin ja joka sel-
viytyy kuin ihmeen kaupalla voittajana 
kaikista ongelmistaan. Kirjaa lukiessa 
välillä pohtii, voiko kaikki olla edes 
totta. Lopuksi ei voi kuin todeta, että 
jopa päihderiippuvuuksien ja parisuh-
desotkujenkin jälkeen elämässä kaikki 
voi olla mahdollista.  

Kirjassa kerrotaan kiekkoilijan 
elämästä sekä kaukaloissa että niiden 
ulkopuolella. Kirja on jaettu sopivanmit-
taisiin lukuihin, joten se on paksuudes-
taan huolimatta helppolukuinen.

Kuolemanlaakso
Tommi Kovanen, 
Jenny Rostain
Bazar Kustannus 
240 sivua

”Minulla oli aivovamma, 
joka oli muuttanut elä-
mäni – halusin niin tai 
en. Minun pitäisi tutustua siihen, tai se 
pysyisi vihollisenani, sillä tähän men-
nessä totuuden pakeneminen oli vain 
näännyttänyt minut”, toteaa entinen 
jääkiekkoilija Tommi Kovanen kirjansa 
loppupuolella.

”Kuolemanlaakso” kertoo pienestä 
pojasta, jonka ensirakkaus oli jääkiek-
ko. Kirja kertoo liigakiekkoilijasta, jonka 
elämä oli jäähallien pukuhuoneissa 
ja kiekkokaukaloissa. Kirja kertoo 
miehestä, jonka ura päättyy taklauksen 
aiheuttamaan aivovammaan – joka, 
kuten kirjasta myöhemmin selviää, oli 
hänen kahdeksas ”aivotärähdyksen-
sä”. Mutta ennen kaikkea kirja kertoo 

Maeve Binchy
Ystävyyden piiri
WSOY, 529 sivua

Kirjan alussa eletään 
40-luvun loppua. 
Herrain vaatehtimoa 
pitävän perheen 
silmäterä, romuluinen 
Benny-lempinimellä kutsuttu tyttö, 
täyttää 10 vuotta. Hän ystävystyy kou-
lukaverinsa, siron Even kanssa, joka on 
menettänyt traagisesti vanhempansa jo 
pienenä ja asuu siksi nunnien luona.

Varsin pian loikataan ajassa eteen-
päin useampia vuosia hetkeen, jolloin 
tytöt lähtevät opiskelemaan Dubliniin. 
Yliopistossa tulee uusia tuttuja, eikä 
rakkausseikkailuiltakaan vältytä. 

Vuonna 2012 kuolleen Maeve 
Binchyn lämminhenkinen teos kasvus-
ta, ystävyydestä ja rakkaudesta on nyt 
saatavissa myös pokkarina. Teos on 
saatavina myös äänikirjana esimerkiksi 
Celianetistä. 

Jere
Aki Linnanade
WSOY, 235 sivua

Hieno kuvaus rockstar-
jääkiekkoilija (lue kirja, 
niin ymmärrät äskeisen 
viittauksen 😉) Jere 
Karalahden elämästä. Kiekkoilijan, joka 
viettää nuoruutensa Tapulikaupungis-
sa, joka on maineeltaan yksi Helsingin 
huonomaineisimmista lähiöistä.

syyden voima ja merkitys. Ilman omais-
ten tukea, kohtalotovereiden ystävyyttä 
ja ammattilaisten tarjoamaa hoitoa ja 
ymmärrystä olisin ollut mennyttä.

Yhteys ihmisiin pelastaa, kiitos siitä! 

Kari Vanhapiha, aivovammainen

Kirjoja vaikka pukinkonttiin
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Aivovamma voi laskea ihmisen toi-
mintakykyä rajusti ja viedä hänen 
työkykynsä. Kirsi on elänyt muuttuneet 
toimintakyvyn kanssa vuodesta 2010, 
jolloin hän sai peräänajokolarissa 
aivovamman, kaularankavamman sekä 
niskanretkahdusvamman. Vammautu-
minen vaikeuttaa edelleen Kirsin joka 
päivästä elämää, sillä hänen lähimuis-
tinsa ei toimi, keskittyminen on han-
kalaa, aloitekyky on laskenut ja luetun 
ymmärtäminen on vaikeampaa kuin 
ennen. Kirsi kuormittuu ja väsyy hel-
posti sekä kärsii poissaolokohtauksista. 
Oman lisänsä arjessa selviytymiseen 
tuovat liikkumiseen liittyvät toimintaky-
vyn rajoitteet, kuten tasapainon hallinta 
ja Kirsi käyttääkin liikkumisen apuna 
nykyään rollaattoria. Apuvälineiden 
lisäksi tärkeä apua ja tuki on oma mies. 
Läheiset auttavat Kirsiä jaksamaan ja 
uskomaan parempaan huomiseen, 
vaikka elämä tuntuu välillä haastavalta. 
Kirsin tarina on yksi monista. Samalla 
kun vammautunut joutuu luopumaan 
paljosta toimintakykynsä suhteen,  
saa hän sanoa myös hyvästit tienes-
teilleen. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä ihmisille 

Vammautunut saattaa olla eriarVoisessa 
asemassa myös taloudellisesti

VARAINHANKINTA

maksetaan eläkettä ennen työkyvyttö-
myyden alkamista kertyneestä eläk-
keestä sekä tulevan ajan eläkeosasta. 
Jos työvuosia vammautumishetkellä on 
takana vasta muutamia tai ei lainkaan, 
ei työeläkettä ole vielä ehtinyt kertyä. 
Toki on myös heitä, jotka joutuvat 
taistelemaan toimeentulostaan, koska 
maksajatahot eivät aina löydä yksiselit-

teisesti yhteistä näke-
mystä siitä kuka korvaa 
vammautuneelle ja mitä. 
Kirsi kertoo, että aluksi 
asiat etenivät hänen 
kohdallaan hyvin ja 
hän sai sairauspäivä-
rahaa ja sen loputtua 
kuntoutustukea. 

Tämän vuoden kevää-
nä kuntoutustuki kuitenkin päätetiin 
lopettaa. Syyksi Kirsille kerrottiin, että 
maksajataho ei ollut saanut riittäviä 
tutkimustuloksia ja selvityksiä hoitavalta 
taholta tuen maksamiseksi. Huhtikuus-
ta lähtien Kirsi on elänyt toimeentulotu-
en sekä asumistuen varassa. 

Urheilutapaturmassa aivovammau-
tunut Sami on myös tottunut elämään 

- astu yhteiseen rintamaan 
lahjoittamalla vähävaraisten 
aivovammautuneiden hyväksi
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niukasti. Miehen suureksi pettymyk-
seksi hänet on todettu täysin työky-
vyttömäksi ja hän elää erilaisten tukien 
turvin. Samin mukaan hän on koh-
dannut paljon epäoikeudenmukaista 
kohtelua ja vähättelyä aivovammansa 
vuoksi erilaisilta tukia maksavilta tahoil-
ta. "Noin suurilla tuloilla ei voida tukea 
maksaa, palaa asiaan kun sähköt 
katkaistaan", Sami kertoo saaneensa 
vastaukseksi, kun oli mennyt hake-
maan toimeentulotukea sähkölaskun 
maksamiseksi, kun tili näytti nollaa ja 
eläkkeen maksupäivään oli vielä kaksi 
viikkoa. Lisäksi Sami jäi velkavankeu-
teen omistusasuntonsa kanssa. Vam-
mautuminen vei Samilta työkyvyn ja 
samalla toimeentulon eikä hän kyennyt 
maksamaan enää asuntovelkaansa. 
”Asunto lähti, mutta velka jäi” Sami 
tiivistää tilanteensa. 

Sekä Kirsi että Sami kertovat talou-
dellisen huono-osaisuuden heijastuvan 
myös sosiaalisena osattomuutena. 
”Vähävaraisuus vaikuttaa elämän-
laatuun ja arjen toimintoihin suoraan. 
Yhtenä esimerkkinä on sosiaalinen 
eristäytyminen, koska raha ei yksinker-
taisesti riitä mihinkään ylimääräiseen 
esimerkiksi ystävien kanssa elokuvissa 
käymiseen. Lisäksi arjessa on joutunut 
miettimään, onko varaa ostaa itsel-
leen tai perheelle tarpeellista vaatetta, 
koska se on suoraan pois ruuasta 
tai kodin tarpeellisista käyttötavarois-
ta.” kuvailee Kirsi. Samin sosiaalinen 
elämä on myös kaventunut vam-
mautumisen myötä. Hän kuvaa, että 
työkaverit olivat hänelle aikaisemmin 
tärkeä voimavara, jonka hän menetti 
työkyvyn mukana. Myös harrastuk-
set ovat saaneet jäädä pois Samin 
elämästä taloudellisen tilanteen vuoksi. 
”Välillä olisi kiva saada aikuista juttu-
seuraa” 9-vuotiaan pojan isä sanoo-
kin.  Lisäksi, kun oman haasteensa 
yhteiskuntaan osallistumiseen luovat 
aivovammautumisen tuomat oireet, on 
yhteisön tuki todella tarpeen. ”Tuntuu 
täysin kohtuuttomalta tilanteelta kaiken 
kaikkiaan, kun taistelee sairastunee-
na vielä omista perusoikeuksistaan. 
Ihminen on kuitenkin lähtökohtaisesti 
sosiaalinen niin kuin minäkin ja kärsin 
kovasti tästä kokonaistilanteesta. 
Kuvaan useasti tätä tilannetta, että 
olen oman elämäni vanki vailla omaa 
syytäni”, Kirsi kertoo.

Aivovammaliitto haluaa seistä muun 
muassa juuri niiden vähävaraisten ai-
vovammautuneiden rinnalla, jotka eivät 

VARAINHANKINTA

Voit myös helposti soittaa 
lahjoitusnumeroomme
0600 18555 soittajahinta 5,09 €/puh + pvm
0600 14477 soittajahinta 10,01 €/puh + pvm

tai tehdä suoran tilisiirron lahjoitustilillemme
Helsingin OP Pankki
IBAN: FI25 5541 2820 0202 21
BIC OKOYFIHH

 
Poliisihallituksen rahankeräyslupa nro POL-2016-3041

Lupa on voimassa 6.6.2016 – 30.4.2018 kaikkialla Suomessa 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Keräys- ja vetoamistavat ovat yleisöön vetoaminen internet-
ilmoituksin, kirjeitse, puhelinkeräyksellä, jossa voi soittaa mak-
sulliseen numeroon ja lehti-ilmoituksin.

taloudellisista syistä pysty osallistu-
maan oman elämänsä kannalta mer-
kitykselliseen toimintaan. Tästä syystä 
olemme avanneet jokaiselle mahdolli-
suuden kasvattaa avustuspottia, jonka 
kautta voimme yhdessä tukea aivo-
vammautuneita kohti osallistuvampaa 
arkea. Avustuspotin varat ohjataan 
aivovammautuneille, jotka ovat hake-
neet kauttamme osallistumisavustusta 
johonkin elämänlaatuaan parantavaan 
tapahtumaan tai toimintaan. Lah-
joittamalla autat vähävaraisempiakin 
jäseniämme uuden elämän alkuun ja 
tuot valonpilkahduksen sen ihmisen 
elämään, joka luuli, että vammautumi-
sen jälkeen on vain tyhjyys.

Astu kanssamme kulkemaan 
vammautuneiden rinnalla ja lahjoita 10 
euroa tai liity kannatusjäseneksemme 
(40 €/vuosi) http://www.elamajatkuu.fi 
-sivustollamme!

Kirsi ja Sami esiintyvät jutussa omilla 
nimillään.

Teksti: Anni Heinonen
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Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyh-
teisöjen vapaaehtoistoiminnan ennak-
koperinnän ennakkoperintäkysymykset 
ohjeen avulla (julkaistu keväällä 2017) ei 
kiristetä verotuskäytäntöjä vaan useat 
ohjeessa esitetyt linjaukset keventävät 
verotuskäytäntöjä. Ohje löytyy verohal-
linnon sivuilta kokonaisuutena, tässä 
joitain poimintoja oppaasta.

Talkoo- ja vapaaehtoistyön 
käsite verotuksessa
Yleishyödylliset yhteisöt ovat yleensä 
rekisteröityjä yhdistyksiä tai säätiöitä. 
Yleishyödyllisen yhteisön toiminta pe-
rustuu vahvasti vapaaehtoistoimintaan 
ja talkootyönä tehtävään varainhan-
kintaan. Talkootyö on toisen lukuun 
talkoissa tehtävää vapaaehtoista ja 
korvauksetonta tilapäiväistä työtä. 
Vapaaehtoistyö perustuu vapaaehtoi-
seen osallistumiseen eikä siitä makseta 
palkkaa.

Talkoo- ja vapaaehtoistyö on vas-
tikkeetonta vain silloin, kun talkoisiin 
ja vapaaehtoistyöhön osallistuneiden 
kanssa ei ole sovittu työsuorituksista 
korvausta.

Esimerkki: Yleishyödyllinen 
yhdistys järjestää yhdistyksen mö-
kin kevätkunnostustalkoot. Talkoisiin 
osallistuneille ei anneta alennusta 
kausimaksuista eikä muista korvauksia 
työsuorituksista, joten talkoisiin osallis-
tuneet eivät saa veronalaista tuloa.

Talkoo- ja vapaaehtoistyön 
liittyvät tarjoilu
Talkoissa järjestettävää tavanomaista ja 
kohtuullista tarjoilua ei pidetä talkoo-
työnä tekevien veronalaisena etuna. 
Jos tarjoilu on sovittu nimenomaisesti 
korvaukseksi talkootyön tekemisestä, 
osallistujille muodostuu veronalaista 
etua.

Esimerkki: Talkoisiin saa osallistua 
kaikki ja talkoolaisille annetaan päivän 
aikana keittoa ja kahvia. Talkoolaiset 
eivät saa veroetua.

Esimerkki: Yleishyödyllinen seura 
järjestää talkoot. Seura ja osallistujat 
sopivat, että seura tarjoaa talkoopäi-
vän päätteeksi illallisen ravintolassa 
korvauksena työn tekemisestä. Koska 
illallinen sovitaan vastikkeeksi työn 
tekemisestä, talkootyötä tekevät saavat 
aterian hinnan verran veronalaista etua.

Vapaaehtoistyöntekijöiden 
kouluttaminen
Myös palkattomat vapaaehtoiset tarvit-
sevat aika ajoin koulutusta tehdessään 
työtä vapaaehtoisena yleishyödyllisen 
yhteisön hyväksi. Vapaaehtoistyön-
tekijälle ei muodostu veronalaista 
etua vapaaehtoisityöhön liittyvässä 
koulutuksessa yhteisön maksamasta 
koulutuksesta.

Esimerkki: Henkilö toimii vapaaeh-
toisena ryhmänohjaajana yleishyödylli-
sessä yhdistyksessä. Yhdistys tai sen 
keskusjärjestö järjestää ryhmänohjaaja-
koulutusta tai ensiapu ryhmänohjaajille. 
Henkilö ei saa veronalaista etua siitä, 
että yhdistys kustantaa koulutuksen.

Sen sijaan vapaaehtosityöhön 
liittymättömän tai muuten tavanomaista 
kalliimman koulutuksen kustannukset 
katsotaan henkilön saamaksi veronalai-
seksi ansiotuloksi.

Vapaaehtoisille ja yleis-
hyödyllisen yhteisön
jäsenille annettavat edut
Tuloverolain 29 §:n mukaan rahana tai 
rahanarvoisena etuutena saadut tulot 
ovat veronalaisia. Verotuskäytännössä 
arvoltaan vähäisiä etuja, joilla ei ole 
merkittävää vapaaehtoistyöntekijän 
tai yhteisön jäsenten elatusmenoja 
säästävää vaikutusta, ei ole kuitenkaan 
pidetty veronalaisina.

Jäsenedut ovat verovapaita silloin, 
kun edun antamiseen liittyy läheisesti 
yleishyödyllisen yhteisön toimintaan. 
Edun tulee olla tavanomainen ja kaikki-
en jäsenten käytettävissä samanlaise-
na. Verovapaana jäsenetuna voidaan 
pitää jäsenlehteä, yleishyödyllisen yhtei-
sön yhteistyökumppanilta saatavaa 
alennusta sekä yleishyödyllisen yhtei-
sön jäsenilleen järjestämää tilaisuutta.

Esimerkki: Jäsenhankintakampan-
jasta annetaan kaikille palkinnoksi pins-
si, kynä, lippalakki tai T-paita, jotka ovat 
vähäisinä mainoslahjoina verovapaita.

Esimerkki: Seura myöntää vähä-
varaisisten perheiden lapsille alennus-
ta seuran kausimaksusta. Alennus 
voidaan myöntää vain hakemuksesta. 
Lisäksi ennakkoon määrättyjen edel-
lytysten on täytyttävä, jotta perhe on 
oikeutettu alennukseen. Vähävaraisuu-
den perusteella annettava alennus on 
verovapaata.

Kiitokset ja muistamiset
Vapaaehtoistyöntekijän verovapaana 
arvoltaan vähäisenä tavaralahjana 
voidaan pitää hänelle kiittämistarkoituk-
sessa annettua lahjaa jos

� henkilö on tehnyt vapaaehtoistyötä 
yleishyödyllisen yhteisön hyväksi

� lahjaa ei ole sovittu vastikkeeksi 
vapaaehtoistyön tekemisestä

� henkilö ei ole saanut valita lahjaa 
vapaasti

� lahja on saatu muuna kuin rahana 
tai siihen verrattuna suorituksena

� sen arvo on enintään 100 euroa.
Tavaralahjan laadulla ei ole merki-

tystä. Siten vapaaehtoistyöntekijälle 
voidaan antaa kiitokseksi T-paita, 
huppari, elokuvalippuja, muistoesine, 
kukkakimppu tms.

Vähäistä arvokkaammat tavaralah-
jat ja vapaavalintaiset lahjakortit ovat 
veronalaisia.

Tilaisuudesta, jonka yleishyödyllinen 
yhteisö järjestää vapaaehtoismijoilleen 
kiitokseksi tehdystä työstä, ei muodos-
tu vapaaehtoisille veronalaista etua. 
Tilaisuuden tulee olla satunnainen ja 
kustannuksiltaan vähäinen ja tilaisuutta 
ei ole sovittu ennalta korvaukseksi työn 
tekemisestä.

Yleishyödyllisen yhteisön 
tarjoama ruoka
Yleishyödyllisen yhdistyksen tarjoamaa 
kahvia tai kahvileitpää eikä sen järjestä-
mää virvoketarjoilua ei pidetä veronalai-
sena etuna. Jos kahvitarjoilu on runsas, 
korvaa normaalin aterian, pidetään sitä 
silloin veronalaisesta ateriaedusta.

Edellytykset vapaaehtoisille 
maksettavista matka-
kustannuksista
Muista ainakin nämä:

� Matkoista on tehtävä matkalasku. 
� Päivärahojen enimmäismäärä on 20 

päivää vuodessa.
� Kilometrikorvauksien enimmäis-

määrä on 2000 euroa.

Teksti: Anne Porthén 

Lue lisää netistä saatavasta oppaasta:
Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyh-
teisöjen vapaaehtoistoiminnan ennak-
koperintäkysymykset

VerotusKÄytÄnnöt VaPaaeHtoistyössÄ

Trevor Powell Aivotyökirja
Opas ja harjoituksia 
aivovaurion saaneelle, 
läheiselle sekä ammattilaiselle

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

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 sopeutumisvalmennuskurssit 2018  
  aivovamman saaneille aikuisille (2x5vrk)
  66386 alk. 19.2. • 66387 alk. 10.9. 

• Aivovammakurssi vakuutusyhtiöiden 
  asiakkaille (2x5vrk) alk. 14.5.2017 
 
• 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!

Hyvää Joulua
ja 
Onnellista
Uutta Vuotta
2018!

Vaikeuksia 
korvauksien 

kanssa?

Oikeus ei toteudu itsestään.
Anna meidän auttaa. 

jarkkomannisto.fi
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Hyvää Joulua toivottaa Kokkola ympäristöineen

Larsmo Församling
Marieholmsvägen 23, Larsmo

Tfn. 06 7281 555

Kokkolan 
Keskusapteekki

Prismantie 1, 67700 kokkola
Puh. 06 823 4300

www.kokkolankeskusapteekki.fi

Kruunupyyn Apteekki
kirkkotie 4, 68500 kruunupyy

Puh. 06 8345 004

Vetelin Apteekki
koulutie 63, 69700 Veteli

Puh. 06 8621 419
www.vetelinapteekki.fi

Kannuksen
Kaukolämpö Oy

Riuttasentie 4, 69100 kannus
Puh. 06 874 3800

Kannuksen
Kello ja Koru

Tukkitie 4, 69100 kannus
Puh. 06 870 040

Lestijärven
Hakeosuuskunta

Asennus Hartome Oy
www.hallienasennus.fi

J. Parpala Oy
kokkola

Puh. 0400 470 138

Tilitoimisto
Mäkelä & Jungell Oy
Terveystie 10, 69600 kaustinen

Puh. 06 8611 200

EAK Consult
kaustinen

Puh. 040 5950 766

Fysio natunen Oy
Snellmaninkatu 15,

67100 kokkola
Puh. 050 582 5949

Pintaurakointi 
Fingeroos Oy

kannus
Puh. 050 5922 112

VARATTU

österbacka
Trädgård öb

Teerijärvi
www.osterbacka.com

Lasso Capital Ab
yrittäjäntie 5-7, 67100 kokkola

Puh. 044 262 6880
Furfix Oy

kAUSTinen

Ab Riskas Snickeri Oy
Lötvägen 2, 68500 kronoby

Tel. 06 834 5654

Kronobyvägen 8, 68500 Kronoby 
Tel. 06 8328 100

Yrittäjäntie 12,
76100 Kokkola

Puh. 0207 658 200
www.haggblom.fi

Lestijärven kunta
www.lestijarvi.fi

www.kannus.fi

  

  

Fresh Servant
edsevö

www.fresh.fi

www.perho.com

Keski-Pohjanmaan 
Hoitopalvelu Oy

kokkola
www.kphoi.fi

Kobolttia Kokkolasta
vuodesta 1968

Hyvää Joulua toivottaa Ikaalinen, Parkano ympäristöineen

Parkanon kaupunki
www.parkano.fi

Alaku Oy
yrittäjänkatu 15

Puh. 0400 737 344

TAKSI
Tarja Marttila

Parkano • Puh. 0500 231 610

Pirkanmaan 
Pienkoti Oy
Puh. 03 4733 880
www.pienkoti.fi

Ravintola Tei-Tupa
Teikankaantie 330
Puh. 03 4587 656

ikaalisten kaupunki
www.ikaalinen.fi

ikaalisten 
Tili ja Kiinteistö Oy

Puh. 03 457 330
www.iktiki.com

Kihniön Apteekki
Prunnintie 6, kihniö

Puh. 03 448 4214
Avoinna ark. 9-17 la 9-13

Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa. Akuutin 
vertaistukitoiminnan kehittämistä jatke-
taan. Myös sope-kursseille koulutetaan 
vertaisohjaajia. 

Kokemustoimintaa jatketaan. 35 
kokemustoimijan tarinoita nostetaan 
esille eri lähteissä. Kokemustoimijoi-
den lisäksi on kaksi jo valmistunutta ja 
joulukuussa valmistuva kokemusasi-
antuntijaa. Uusi kokemustoimijoiden 
koulutuksen yhteistyökurssi järjeste-
tään ainakin Etelä-Pohjanmaalla. 

Viestinnässä korostuu Aivoitus-
lehden kehittäminen, liiton ja vammojen 
tunnettuuden nostaminen tarjoamalla 
juttuja eri alojen lehtiin sekä palvelukar-
tan juurruttaminen. Palvelukartta rää-
tälöidään jokaiselle yhdistykselle 
ja toimintaryhmälle ja sitä jaetaan 
kunkin alueen sote-alan toimijoille 
(palvelukartta = yhdenmukainen 
ulkoasu jokaisen yhdistyksen ja 
ryhmän toiminnan esittelylle esi-
merkiksi julisteena tai esitteenä), 
jotta alueen ammattilaiset tulevat 
tietoisiksi alueen aivovammatoi-
minnasta. 

Vaikuttamis-, kou-
luttamis-, ja neuvon-
tatyö jatkuu ja pyrimme 
saamaan eduskun-
taan aivovammatyön 
neuvonta- ja tukiryh-
män. Vaikuttamistyölle 
laaditaan suunnitelma, 
jossa määritellään 
vaikuttamistyön paino-
pistealueet. Annamme 
lausuntoja, kannanottoja 
ja tiedotteita. Kan-
sainvälisesti toimimme 
eurooppalaisessa BIF-
järjestössä (Brain injured 
and families). 

Sopeutumisval-
mennuskurssien 
järjestämistä ja loma-
toiminnan tarjoamista 
jatketaan. Ensi vuonna 
järjestetään yhdeksän 
omaa sope-kurssia, 
kaksi lyhytkurssia ja 
kaksi yhteistyökurssia. 
Rahoituskuviot ovat 
muuttumassa niin, että 
jatkossa järjestetään 
STEA-rahoituksella omat 
kurssit ja vakuutusyhtiöi-

den maksusitoumuksilla omat kurssit. 
Käytäntö tulee rahoittajataholta, mutta 
loppukäyttäjälle tämä ei näy. 

Hallinnossa liittokokouksia järjes-
tetään kaksi. Syysliittokokouksen yhte-
ydessä järjestetään liittopäivät. Vaki-
tuista henkilökuntaa on kuusi henkilöä, 
lisäksi tammikuusta kesäkuun loppuun 
on määräaikainen työntekijä. Uutena 
työntekijänä haetaan järjestöpäällikköä. 
Varainhankinta on käynnistetty ja sen 
toimintaa vahvistetaan edelleen. Varoja 
käytetään erityisesti osallistumisen 
tukemiseen. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Heidi Kokko 

Syysliittokokous valitsi uuden puheenjohtajan

Seppo Kantola on Aivovammaliiton tuore 
puheenjohtaja. Kuva: Pia Warvas

Aivovammaliiton syyskokoukseen 
osallistui 58 virallista edustajaa, kolme 
seuraajaa ja kuusi liiton työntekijää. Ko-
kouksen tärkein anti oli valita liitolle uusi 
puheenjohtaja seuraavalle kaksivuo-
tiskaudelle. Valituksi tuli yksimielisesti 
kuntoutuksen ammattilainen Seppo 
Kantola Päijät-Hämeen yhdistyksestä.

Hallitukseen valittiin kolme varsinais-
ta ja kolme varajäsentä. Valituiksi tulivat 
Timo Kallioja, Aivovammayhdistys 
(varajäsen Terje Vainio, Varsinais-Suo-
mi), Marge Miettinen, Keski-Suomi 
(varajäsen Kari-Pekka Rauhala, Aivo-
vammayhdistys) ja Kimmo Heinonen, 
Itä-Suomi (varajäsen Reijo Salo, Etelä-
Pohjanmaa).

Toiminnanjohtaja Anne Porthén 
esitteli toimintasuunnitelman. Ensi 
vuodelle on sovittu kolme yhteistä 
painopistealuetta: läheisten ja omaisten 
tukeminen, palvelukartan juurruttaminen 
ja arvioinnin ja seurannan kehittäminen. 

Yhdistystoiminnan tukemista 
jatketaan antamalla räätälöityä tukea ja 
koulutusta sekä kehitetään ja tuotteis-
tetaan vapaaehtoistehtäviä. Tavoitteena 
on rekrytoida pilottiryhmä vapaaehtois-
toiminnan kehittämiseen. 

Vertaistukitoiminnan tavoitteena 
on, että vammautunut/läheinen saa 
vertaistukea koulutetulta vertaistuki-
henkilöltä. Koulutuksia järjestetään 
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Aivovammaliitto
25 vuotta
Aivovammaliitto juhli 25-vuotista taivaltaan lokakuun loppupuolella Helsingissä. 
Varsinainen perustamisasiakirja on allekirjoitettu 18.8.1992, mutta juhla oli luon-
tevaa sijoittaa syysliittokokouksen kainaloon.

YHDISTYSOSIO

Kutsuvierastilaisuudessa juhlapuheen 
piti sosiaali- ja terveysministeri Pirkko 
Mattila. Sekä päivätilaisuuden että jäse-
nille suunnatun iltajuhlan hauskuudesta 
piti huolen Tuhmat tädit -niminen poppoo, 
jonka stand up – ja laulushow sai naurun 
kyyneleet virtaamaan. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Heikki Hjelt 

Aivovammaliiton Oskarit
Aivovammaliitto palkitsi juhlassaan 
ansioituneita yhdistysjäseniä. Elämäntyö-
oskarin sai huhtikuussa tapaturmaisesti 
menehtynyt Tommi Viitanen. Vuoden 
heittäytyjäksi valittiin Tarja Holopainen, 
positiivariksi Eila Sääskö ja aktivaattorik-
si Reijo Salo. 

Hämeen sanomissa julkaistiin pieni 
juttu siitä, miten Tommin vaimo, muu 
perhe ja ystäväpiiri kokoontui muista-
maan Tommia ja juhlistamaan hänen elä-
mäntyöoskariaan sinä päivänä, kun mies 
olisi marraskuussa täyttänyt 50 vuotta.
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Aivovammayhdistys ry:n Tampereen 
seudun toimintaryhmän aktiivijäseniä ja-
kamassa infoa aivovammoista Hatanpään 
sairaalan aulassa.

Pikkujouluilua Itä-Suomessa

Teksti: Tarja Holopainen
Kuvat: Mari Forsman

Itä-Suomen Aivovammayhdistyksen 
pikkujoulu vietettiin joulukuun ensim-
mäisenä viikonloppuna Rantasalmella 
Järvisydämessä. Osa meistä polskutteli 
ja saunoi lauantaina uudehkossa järvi-
kylpylässä ennen majoittumista. 

Majoituimme mukaviin huviloihin ja 
nautimme maittavan jouluaterian Ravin-
tola Piikatytössä. Pulleine vatsoinemme 
jaksoimme vielä seurustella huvilan 
oleskelutilassa ja kaikuihan siellä myös 
karaokelaulanta. Rentoutuneena 
oli lokoisa rupatella ja hauskat jutut 
kirvoittivat kunnon naurut. Yöpuulle 
vetäydyimme kukin oman kunnon ja 
voinnin mukaan ja sunnuntaiaamuna 
istahdimme vielä yhteiselle aamiaisel-
le. Kyllä tästä kelpasi lähteä adventtia 
viettämään ja joulupukin tuloa odotte-
lemaan. 



Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 

Kurkkaa tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 

Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 26.1.2018 mennessä järjestösuunnittelija   
Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi / 050 550 0541. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/avy 

 

Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja Riitta Hätinen 
aivovammayhdistys@gmail.com 

UUTTA!  
Yhdistykselle on hankittu  
puhelin, soita 045 151 2820.  

Seuraa aivovammayhdistys.fi ja 
Facebook-sivuamme. Näin saat 
toiminnastamme tuoreimmat lisätiedot!  

Helsinki – Espoo – Vantaa 

Käy kurkkaamassa lisätietoja 
www.aivovammayhdistys.fi tai kysy  
aivovammayhdistys@gmail.com 

PIKKUJOULUT 
Lämpimästi TERVETULOA AVY.n 
pikkujouluihin avecin kera to 14.12.  
klo 17.30-20.00 Aivovammaliiton 
toimistolle, Malminkaari 5.   
Ohjelmassa tonttuilun ja laulelun lisäksi 
Tiernapojat, ystävyydentanssi ja 
Ystävyydentanssi kuvataidenäyttely, 
runonlausuntaa -ja ties mitä:) 
Ota mukaan 5€ joululahja paketoituna, 
sillä joulupukkikin saattaa vierailla. 
Puuron ja muun herkuttelun vuoksi vp. 
4.12. mennessä. Ilmoitathan, myös jos 
sinulla on erityisruokavalio. 
Piiu 0505449103, Ulla 0505185758 

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. Tervetuloa mukaan! 

Liikuntaryhmät: maanantaisin 
sählyryhmä hyvin liikkuville ja tiistaisin 
mattojumppa (ryhmässä vapaita 
paikkoja), tiedustelut Matti Vartiainen 
(vmvartiainen@hotmail.com) 

Avoin kulttuuriryhmä vierailee mm. 
teatterissa, oopperassa, baletissa. 
Kokoontumiset säännöllisen 
epäsäännöllisesti, tapaamisista 
tiedotetaan nettisivuilla. 
Ilmoittautumiset Päiville, 
kazandjianp@yahoo.com. 

"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 seurakunnan 
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 

Kokoonnumme pääsääntöisesti joka 
kuukauden 1. ti klo 14-16 Onnensillassa 
(Siltakatu 6). Ryhmään osallistuu myös 
aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita. 

12.12 pikkujoulut + 2 euron paketti 
16.1.2018 Sairaalappastori Carina 
Lievendahl 
6.2. Fysioterapeutti Päivi Tolppanen 
vetää tuolijumpan 
6.3. Toimintaterapeutti Sanna Nuutinen 
3.4. Levyraati 
8.5. Nyyttärit, KESÄTAUKO ALKAA 

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

 

 

 

 

Tampere  

Toimintaryhmä kokoontuu kuukauden 2. 
to klo 17:30–19:30 (Pellervonkatu 9). 
Suunnitteilla myös uutta toimintaa.  

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

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti 
(kesätauko, toiminta jatkuu elokuussa) 
klo 17:30-19:30 (Pellervonkatu 9).  

Vetäjinä Jori Willandt ja Eveliina Kiuru. 
Lisätietoja Facebook "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 

 
 

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

 

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

Seinäjoki 

Tapaamme syksyn aikana, eri puolilla 
toimialuettamme, aina kuukauden 
ensimmäisenä torstaina klo 17.00.  

Katso seuraava tapaaminen yhdistyksen 
nettisivulta. 

Nuorten ryhmän toiminta jatkuu!  
Katso seuraava tapaaminen kotisivuilta.  

Salibandy-ryhmä kokoontuu lauantaisin 
Ylistaron Kirmaus-hallilla klo 15 (os. 
Kirkkokuja 20). Tervetuloa! 

Vaasa 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kuun 
toinen keskiviikko. Kokoontumisesta 
ilmoitetaan aina yhdistyksen 
verkkosivulla noin viikkoa ennen 
tapaamista ja paikallislehden 
yhdistyspalstalla. Voit myös olla 
yhteydessä yhteyshenkilöihin. 

Yhteyshenkilöt: 
Matti Hintikainen p. 040 730 7594 ja 
Anne Leminen p. 040 826 0647. 
  



Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 

Kurkkaa tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 

Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 26.1.2018 mennessä järjestösuunnittelija   
Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi / 050 550 0541. 

 
 

Aivovammayhdistys ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/avy 

 

Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja Riitta Hätinen 
aivovammayhdistys@gmail.com 

UUTTA!  
Yhdistykselle on hankittu  
puhelin, soita 045 151 2820.  

Seuraa aivovammayhdistys.fi ja 
Facebook-sivuamme. Näin saat 
toiminnastamme tuoreimmat lisätiedot!  

Helsinki – Espoo – Vantaa 

Käy kurkkaamassa lisätietoja 
www.aivovammayhdistys.fi tai kysy  
aivovammayhdistys@gmail.com 

PIKKUJOULUT 
Lämpimästi TERVETULOA AVY.n 
pikkujouluihin avecin kera to 14.12.  
klo 17.30-20.00 Aivovammaliiton 
toimistolle, Malminkaari 5.   
Ohjelmassa tonttuilun ja laulelun lisäksi 
Tiernapojat, ystävyydentanssi ja 
Ystävyydentanssi kuvataidenäyttely, 
runonlausuntaa -ja ties mitä:) 
Ota mukaan 5€ joululahja paketoituna, 
sillä joulupukkikin saattaa vierailla. 
Puuron ja muun herkuttelun vuoksi vp. 
4.12. mennessä. Ilmoitathan, myös jos 
sinulla on erityisruokavalio. 
Piiu 0505449103, Ulla 0505185758 

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. Tervetuloa mukaan! 

Liikuntaryhmät: maanantaisin 
sählyryhmä hyvin liikkuville ja tiistaisin 
mattojumppa (ryhmässä vapaita 
paikkoja), tiedustelut Matti Vartiainen 
(vmvartiainen@hotmail.com) 

Avoin kulttuuriryhmä vierailee mm. 
teatterissa, oopperassa, baletissa. 
Kokoontumiset säännöllisen 
epäsäännöllisesti, tapaamisista 
tiedotetaan nettisivuilla. 
Ilmoittautumiset Päiville, 
kazandjianp@yahoo.com. 

"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 seurakunnan 
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 

Kokoonnumme pääsääntöisesti joka 
kuukauden 1. ti klo 14-16 Onnensillassa 
(Siltakatu 6). Ryhmään osallistuu myös 
aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita. 

12.12 pikkujoulut + 2 euron paketti 
16.1.2018 Sairaalappastori Carina 
Lievendahl 
6.2. Fysioterapeutti Päivi Tolppanen 
vetää tuolijumpan 
6.3. Toimintaterapeutti Sanna Nuutinen 
3.4. Levyraati 
8.5. Nyyttärit, KESÄTAUKO ALKAA 

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

 

 

 

 

Tampere  

Toimintaryhmä kokoontuu kuukauden 2. 
to klo 17:30–19:30 (Pellervonkatu 9). 
Suunnitteilla myös uutta toimintaa.  

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

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti 
(kesätauko, toiminta jatkuu elokuussa) 
klo 17:30-19:30 (Pellervonkatu 9).  

Vetäjinä Jori Willandt ja Eveliina Kiuru. 
Lisätietoja Facebook "AVY:n nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä - Pirkanmaa". 

 
 

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

 

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

Seinäjoki 

Tapaamme syksyn aikana, eri puolilla 
toimialuettamme, aina kuukauden 
ensimmäisenä torstaina klo 17.00.  

Katso seuraava tapaaminen yhdistyksen 
nettisivulta. 

Nuorten ryhmän toiminta jatkuu!  
Katso seuraava tapaaminen kotisivuilta.  

Salibandy-ryhmä kokoontuu lauantaisin 
Ylistaron Kirmaus-hallilla klo 15 (os. 
Kirkkokuja 20). Tervetuloa! 

Vaasa 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kuun 
toinen keskiviikko. Kokoontumisesta 
ilmoitetaan aina yhdistyksen 
verkkosivulla noin viikkoa ennen 
tapaamista ja paikallislehden 
yhdistyspalstalla. Voit myös olla 
yhteydessä yhteyshenkilöihin. 

Yhteyshenkilöt: 
Matti Hintikainen p. 040 730 7594 ja 
Anne Leminen p. 040 826 0647. 
  

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

 

Asutko Itä-Suomessa? 
Ota yhteyttä, niin siirretään  

jäsenyytesi Itä-Suomen avy:yn.  

anni.heinonen@aivovammaliitto.fi  
tai (09) 836 6580 (klo 9-15) 

 
 

 

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

 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Kimmo Heinonen  
aivkuopio@gmail.com  

Löydät meidät Facebookista:  
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 

Kuopio 

Liikuntaryhmä kokoontuu aina 
parittoman 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 

Vuoden viimeinen tapaaminen ennen 
joulutaukoa: Yhteinen ilta ti 12.12  
klo 17 Kuopiossa Ramin konditoriassa 
kahvilla. 

Joensuu 

Toimintaryhmä - Lohkottomat 
kokoontuu joka kuukauden 1. ti  
klo16-17:30 (Kartanotie 9, hissillä 
yläkertaan) Kokoontumiskerrat: 9.1., 
6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.  

Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen, 050 541 
4180, Timo Sund, 0440 928192 
lohkottomat@gmail.com 

Savonlinna 

Toimintaryhmä kokoontuu klo 16-17:30 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
tiloissa (Pappilankatu 3).. 
Kokoontumiskerrat:  
20.12.2017 ja 
10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 9.5. 2018 

Lisätietoja: Marko Eilittä, 050 311 4574, 
mark.eilitta@hotmail.com 

Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 

 

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

 

Yhteyshenkilöt: 
Marge Miettinen sihteeri, 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 

Saku Virtanen pj, 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 

Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 

Toimintaryhmät ovat tauolla kesän, 
mutta syyskuussa taas jatketaan.  

Jyväskylä 

Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo 
16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
Paikkana Toimintakeidas Oy, 
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön) 

9.1. Jyväskylän erityisliikunnalta tulee 
vierailulle liikunnanohjaaja. Pitää meille 
ensiksi kevyen jumpan (30 min.), ja 
esittelee kaupungin tarjoamia 
liikuntapalveluja. 

13.2. Lea Vuorinen Validia asumisesta, 
esittelee heidän tarjoamia 
palvelutuotteita. 

16.3. klo 15.00. Café Alvar.  Tutustutaan 
Alvar Aalto -museoon. Kahvitellaan 
alkajaisiksi museon  kahvilassa. 

10.4. Kahvitellaan Toimintakeitaalla 

Tiedustelut: Marge Miettinen p. 040 650 
6474, marge.miettinen@gmail.com 

Omaisten vertaistukiryhmä  
kuukauden kolmas ti klo 17:30. 
Vetäjänä  Tarja Juntunen, 
tarja.juntunen@hotmail.com 
Paikkana Pääkirjaston Kahvila Novellin 
oma kokoustila. 

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 
ensimmäinen tiistai klo 14.30-16.00. 

Ryhmää ohjaa POKE:n sosiaali -ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 

Tiedustelut: Marge Miettinen p. 040 650 
6474, marge.miettinen@gmail.com 

Keuruu 
Keuruun toimintaryhmä kokoontuu aina 
kuukauden ensimmäinen tiistai. (os. 
Toimintakeidas oy, Koulutie 5) 
Alkamisaika klo 17.30.  
Tiedustelut: Hannu Taipale  
0400 869 316. 

 

Kymenlaakson avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 

 

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho 
puh. 040 513 5605 
maija.sankiaho@gmail.com 

Sihteeri Venla Sänkiaho 
puh. 0400-945 606 
venla.sankiaho@gmail.com  

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

Kouvola 

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys 
muuttaa ensi vuoden alusta  Kimppa-
taloon os.Savonkatu 23, 1. krs. 
Kouvola.  Mekin tapaamme siellä 
uusituissa tiloissa. Talossa on monia 
erilaisia yhdistyksiä, joten yhteistyötä 
voisi syntyä entistä paremmin. 

Vuoden alussa helmi-maaliskuussa on 
vuosikokous uudessa paikassa, johon 
toivoisi paljon osallistujia, kutsu tulee 
ajallaan henkilökohtaisesti. 

Lappeenranta 

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäinen ti klo 17-19  
Iso apu-palvelukeskuksessa  
(os. Kauppakatu 63).  
 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen,  
041 478 2136, cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli, p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi  

 

Yhdistysten 
yhteinen 

Tallinnan-matka!  
Ilmoittautuminen käynnissä. 

Paikkoja rajoitetusti.  
Mainos tämän lehden sivuilla.  



Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

 

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja: Eila Sääskö 
p. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 

Liikuntavastaava: Mika Raudasoja 
p. 040 352 5896  
mirauda67@gmail.com 

Löydät meidät Facebookista:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 

Kotisivut: 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 

Katso aivovammaluento tietokoneeltasi 
Asiantuntijat: 
- Aivo-ja kaularankavammat ja tyypilliset 
oireet, LL, neurologi Helena Huhmar 
- Aivovamma- arki ja liikunta, 
fysioterapeutti, TtM Matti Vartiainen 

Esitys on katsottavissa: 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/lue
nnot/ 

Oulu 

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

Kevään 2018 tapaamiset 31.1., 28.2., 
28.3., 25.4., 30.5. 

Asiantuntijaluento Aivoviikolla la 17.3. 
klo 13 -15.  Aleksinkulma, juhlasali , 
Aleksanterinkatu 9. 90100 Oulu. 
Yleisöluento, kahvitarjoilu ja vapaa 
sisäänpääsy. Arpoja myynnissä. 

Luennoitsijoina:  
Puheterapeutti Sari Paaso ja 
toimintaterapeutti Helena Pyyhtiä 
aiheena: Moniammatillisesta 
yhteystyöstä ja kuntoutuksesta 
aivovammaisille. 

Sporttipoppoo  
Boccian viikoittaiset perjantain 
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 
Raudasojalta puh.040 352 5896, 
mirauda67@gmail.com. 

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

 

Kemi 

17.1.2018 Vierailijana Juha Tulkki: Löydä 
kadonneet voimavarasi - fyysiset ja 
henkiset. Tapaamme uudessa ryhmän 
kokoontumispaikassa Kaivokatu 5 
(sisäänkäynti kadunpuolelta) klo16.00 - 
18.00. 

21.2. Vierailijana Fysioterapeutti Heidi 
Komu: Kehon 
liikkuvuusharjoittelu/painoharjoittelu. 
Tapaamme uudessa ryhmän 
kokoontumispaikassa Kaivokatu 5 
(sisäänkäynti kadunpuolelta). Kello 
16.00 - 18.00. Löysät ja mukavat 
vaatteet&sisäkengät. 

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 
kello.15.30. Lähdemme yhdessä 
kävelemällä Kiikelin 
laavulle/näköalatornille. Säähän sopiva 
vaatetus ja jalkineet. Mukaan omat 
eväät, makkarat ja kahvit. Ilmoittaudu 
Harrille 20.4. mennessä. 

23.5. Avointa keskustelua kevät kahvien 
merkeissä uudessa ryhmän 
kokoontumispaikassa Kaivokatu 5 
(sisäänkäynti kadunpuolelta). Kello 
16.00 - 18.00. 

Voit seurata toimintaamme: 
http://aivokaiset.blogspot.fi 

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

Rovaniemi 
Tervetuloa aivovammautuneiden ja 
omaisten vertaistuki-iltaan Kauppatorin 
asukastuvalle os. Pohjolankatu 4-6 
toritaso. Tapaamme kerran 
kuukaudessa, yleensä keskiviikkona klo 
18-20. Kysy seuraavasta tapaamisesta. 

Hellevi puh.045 633 5392 tai Tarja 
puh.040 5382 947 

Ylivieska 

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

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, 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 

Paula Juhola, p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 

Yhdistyksen Facebook-sivuilta löydät 
ajankohtaista tietoa tapahtumista. 

Lahti 

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

2.1. Vertaistukea kahvittelun merkeissä 

6.2. Aivovammaliiton puheenjohtaja 
Seppo Kantola, illan aiheena 
“Puolisoiden ja muiden läheisten 
jaksaminen”  

6.3. Vuosikokous  

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmän 
sekä läheisten ryhmän toiminnasta 
löydät tietoa facebook- ja 
kotisivuiltamme. Lisätietoja 
yhteyshenkilöiltä. 

Keilaus 
Tiistaisin 2.1., 16.1., 6.2., 20.2. ja 6.3. 
keilausta klo 16-17 Lahden Keilahallissa, 
Launeenkatu 5. 

Kuntosali 
Jäsenille ilmainen kuntosalivuoro 
keskiviikkoisin 3.1.-13.5. (ei 28.2.) klo 
16-17 Mäkikatsomon salissa. 

Hämeenlinna 

Kokoonnumme Kumppanuustalolla  
(os. Kirjastokatu 1) joka kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina  
(eli markkinatiistaisin) klo14-16.  
Ota mukaasi kolikko kahvirahaa. 

Yhteyshenkilö: Erja Harmaakorpi,  
050 5216389 
  

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

 

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

 

Yhteyshenkilö: 
Markku Jantunen pj. p. 045 6776 193 
makejantunennakkila@gmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 

Löydät meidät Facebookista: 
”Satakunnan aivovammayhdistys” 

Pori 

Jäsentapaamiset: 
Ti  30.1.2018 kahvilajäsentapaaminen 
Porissa. Aika ja paikka tekstiviestillä. 

Ti 13.2.2018 
Vuosikokous/jäsentapaaminen klo 15-
17.00 Porin Yhteisökeskuksessa. 

Kankaanpää 

Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin. 

Tiedustelut:  
Ninni Uusitalo, 040 510 6717 

Rauma 

Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi 
kokoontuu kerran kuukaudessa. 

Seuraa yhdistyspalstaa ja menolistaa 
paikallislehdessä. 

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

 
 

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, 
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com 

Risto Savolainen, sihteeri,  
sihteeri.vsavy@gmail.com 

Terje Vainio, taloudenhoitaja,  

Toivotamme kaikille jäsenillemme Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018! 

Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen 
nettisivuilta www.vsavy.fi 

 

 

 

Turku 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti 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 
monitoimikeskus Happy 
Housessa kuukauden ensimmäinen ke 
klo 12.30–14.30. Jari Karjalainen, p. 
0400 818 104 tai Risto Savolainen, p. 
044 314 4838. 

Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä 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 
osallistuvilla voi olla apuvälineitäkin, 
kuten keppi tai rollaattori. Peliryhmässä 
harrastetaan monipuolista kuntoa 
kohottavaa liikuntaa. Ryhmät toimivat 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemen johdolla (puh 050 
339 4083). Kokoontuminen: Härkämäen 
salissa, Rahjekatu 3. Perusryhmä klo 
16.30–17.30 ja peliryhmä klo 17.30–
18.30. Tarkista ulkoliikuntakerrat 
Annemarilta. 

Taidekerho 
Harjoittelemme runonlausuntaa ja 
pienimuotoisia näytelmiä. 
Päätavoitteena on tuottaa esityksiä 
yhdistyksen kevät- ja joulujuhliin. 
Yhteyshenkilö Annikki Karjalainen, 
puh. 050 526 9635. 

Hyvinvointiryhmä 
Vuoden vaihteen jälkeen kokoontuu 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
hyvinvointiryhmä kuukausittain ennen 
ensimmäistä jäseniltaa Happy Housessa. 
Sen kokoontumisesta saat tarkempaa 
tietoa tammikuun jäsenkirjeestä ja 
nettisivuilta.   

MUUT KERHOT 

Kädentaitopäivät  
Happy Housen Kädentaitopäivä on ke 
klo 13-14. Aiheina piirustus- ja 
väritys, askartelu sekä kädentaitokävelyt. 
Os. Ursininkatu 11. 
www.happyhouseturku.fi. 

Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa 
tammikuun  jäsenkirjeestä ja 
verkkosivuiltamme. 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 

Nuorten iloinen iltapäivä Turussa pe 
12.1.2016 klo 14-20 Happy Housessa 
ruuanlaiton merkeissä. 

Salo 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 

Vetäjinä toimivat Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen puh. 040 554 3627. 

Uusikaupunki 
Kokoonnumme joka kuukauden toinen 
ke klo 14 Sakunkulman Päiväkeskuk-
sessa, os. Zachariasseninkatu 1. 

Vetäjänä toimii Marketta Hämeenkorpi, 
puh. 050 348 8854 ja 
marketta.hameenkorpi@gmail.com 

Forssa 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, tiina.ahlman@gmail.com 
ja puh. 044 314 4838. 

Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 

  

 

 

  

Opi lisää aivovammoista!  
www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/luennot/ 



Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

 

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja: Eila Sääskö 
p. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 

Liikuntavastaava: Mika Raudasoja 
p. 040 352 5896  
mirauda67@gmail.com 

Löydät meidät Facebookista:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 

Kotisivut: 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 

Katso aivovammaluento tietokoneeltasi 
Asiantuntijat: 
- Aivo-ja kaularankavammat ja tyypilliset 
oireet, LL, neurologi Helena Huhmar 
- Aivovamma- arki ja liikunta, 
fysioterapeutti, TtM Matti Vartiainen 

Esitys on katsottavissa: 
www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/lue
nnot/ 

Oulu 

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

Kevään 2018 tapaamiset 31.1., 28.2., 
28.3., 25.4., 30.5. 

Asiantuntijaluento Aivoviikolla la 17.3. 
klo 13 -15.  Aleksinkulma, juhlasali , 
Aleksanterinkatu 9. 90100 Oulu. 
Yleisöluento, kahvitarjoilu ja vapaa 
sisäänpääsy. Arpoja myynnissä. 

Luennoitsijoina:  
Puheterapeutti Sari Paaso ja 
toimintaterapeutti Helena Pyyhtiä 
aiheena: Moniammatillisesta 
yhteystyöstä ja kuntoutuksesta 
aivovammaisille. 

Sporttipoppoo  
Boccian viikoittaiset perjantain 
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 
Raudasojalta puh.040 352 5896, 
mirauda67@gmail.com. 

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

 

Kemi 

17.1.2018 Vierailijana Juha Tulkki: Löydä 
kadonneet voimavarasi - fyysiset ja 
henkiset. Tapaamme uudessa ryhmän 
kokoontumispaikassa Kaivokatu 5 
(sisäänkäynti kadunpuolelta) klo16.00 - 
18.00. 

21.2. Vierailijana Fysioterapeutti Heidi 
Komu: Kehon 
liikkuvuusharjoittelu/painoharjoittelu. 
Tapaamme uudessa ryhmän 
kokoontumispaikassa Kaivokatu 5 
(sisäänkäynti kadunpuolelta). Kello 
16.00 - 18.00. Löysät ja mukavat 
vaatteet&sisäkengät. 

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 
kello.15.30. Lähdemme yhdessä 
kävelemällä Kiikelin 
laavulle/näköalatornille. Säähän sopiva 
vaatetus ja jalkineet. Mukaan omat 
eväät, makkarat ja kahvit. Ilmoittaudu 
Harrille 20.4. mennessä. 

23.5. Avointa keskustelua kevät kahvien 
merkeissä uudessa ryhmän 
kokoontumispaikassa Kaivokatu 5 
(sisäänkäynti kadunpuolelta). Kello 
16.00 - 18.00. 

Voit seurata toimintaamme: 
http://aivokaiset.blogspot.fi 

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

Rovaniemi 
Tervetuloa aivovammautuneiden ja 
omaisten vertaistuki-iltaan Kauppatorin 
asukastuvalle os. Pohjolankatu 4-6 
toritaso. Tapaamme kerran 
kuukaudessa, yleensä keskiviikkona klo 
18-20. Kysy seuraavasta tapaamisesta. 

Hellevi puh.045 633 5392 tai Tarja 
puh.040 5382 947 

Ylivieska 

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

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, 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 

Paula Juhola, p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 

Yhdistyksen Facebook-sivuilta löydät 
ajankohtaista tietoa tapahtumista. 

Lahti 

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

2.1. Vertaistukea kahvittelun merkeissä 

6.2. Aivovammaliiton puheenjohtaja 
Seppo Kantola, illan aiheena 
“Puolisoiden ja muiden läheisten 
jaksaminen”  

6.3. Vuosikokous  

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmän 
sekä läheisten ryhmän toiminnasta 
löydät tietoa facebook- ja 
kotisivuiltamme. Lisätietoja 
yhteyshenkilöiltä. 

Keilaus 
Tiistaisin 2.1., 16.1., 6.2., 20.2. ja 6.3. 
keilausta klo 16-17 Lahden Keilahallissa, 
Launeenkatu 5. 

Kuntosali 
Jäsenille ilmainen kuntosalivuoro 
keskiviikkoisin 3.1.-13.5. (ei 28.2.) klo 
16-17 Mäkikatsomon salissa. 

Hämeenlinna 

Kokoonnumme Kumppanuustalolla  
(os. Kirjastokatu 1) joka kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina  
(eli markkinatiistaisin) klo14-16.  
Ota mukaasi kolikko kahvirahaa. 

Yhteyshenkilö: Erja Harmaakorpi,  
050 5216389 
  

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

 

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

 

Yhteyshenkilö: 
Markku Jantunen pj. p. 045 6776 193 
makejantunennakkila@gmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 

Löydät meidät Facebookista: 
”Satakunnan aivovammayhdistys” 

Pori 

Jäsentapaamiset: 
Ti  30.1.2018 kahvilajäsentapaaminen 
Porissa. Aika ja paikka tekstiviestillä. 

Ti 13.2.2018 
Vuosikokous/jäsentapaaminen klo 15-
17.00 Porin Yhteisökeskuksessa. 

Kankaanpää 

Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin. 

Tiedustelut:  
Ninni Uusitalo, 040 510 6717 

Rauma 

Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi 
kokoontuu kerran kuukaudessa. 

Seuraa yhdistyspalstaa ja menolistaa 
paikallislehdessä. 

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

 
 

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, 
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com 

Risto Savolainen, sihteeri,  
sihteeri.vsavy@gmail.com 

Terje Vainio, taloudenhoitaja,  

Toivotamme kaikille jäsenillemme Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018! 

Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen 
nettisivuilta www.vsavy.fi 

 

 

 

Turku 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti 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 
monitoimikeskus Happy 
Housessa kuukauden ensimmäinen ke 
klo 12.30–14.30. Jari Karjalainen, p. 
0400 818 104 tai Risto Savolainen, p. 
044 314 4838. 

Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä 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 
osallistuvilla voi olla apuvälineitäkin, 
kuten keppi tai rollaattori. Peliryhmässä 
harrastetaan monipuolista kuntoa 
kohottavaa liikuntaa. Ryhmät toimivat 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemen johdolla (puh 050 
339 4083). Kokoontuminen: Härkämäen 
salissa, Rahjekatu 3. Perusryhmä klo 
16.30–17.30 ja peliryhmä klo 17.30–
18.30. Tarkista ulkoliikuntakerrat 
Annemarilta. 

Taidekerho 
Harjoittelemme runonlausuntaa ja 
pienimuotoisia näytelmiä. 
Päätavoitteena on tuottaa esityksiä 
yhdistyksen kevät- ja joulujuhliin. 
Yhteyshenkilö Annikki Karjalainen, 
puh. 050 526 9635. 

Hyvinvointiryhmä 
Vuoden vaihteen jälkeen kokoontuu 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
hyvinvointiryhmä kuukausittain ennen 
ensimmäistä jäseniltaa Happy Housessa. 
Sen kokoontumisesta saat tarkempaa 
tietoa tammikuun jäsenkirjeestä ja 
nettisivuilta.   

MUUT KERHOT 

Kädentaitopäivät  
Happy Housen Kädentaitopäivä on ke 
klo 13-14. Aiheina piirustus- ja 
väritys, askartelu sekä kädentaitokävelyt. 
Os. Ursininkatu 11. 
www.happyhouseturku.fi. 

Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa 
tammikuun  jäsenkirjeestä ja 
verkkosivuiltamme. 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 

Nuorten iloinen iltapäivä Turussa pe 
12.1.2016 klo 14-20 Happy Housessa 
ruuanlaiton merkeissä. 

Salo 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 

Vetäjinä toimivat Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen puh. 040 554 3627. 

Uusikaupunki 
Kokoonnumme joka kuukauden toinen 
ke klo 14 Sakunkulman Päiväkeskuk-
sessa, os. Zachariasseninkatu 1. 

Vetäjänä toimii Marketta Hämeenkorpi, 
puh. 050 348 8854 ja 
marketta.hameenkorpi@gmail.com 

Forssa 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, tiina.ahlman@gmail.com 
ja puh. 044 314 4838. 

Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 

  

 

 

  

Opi lisää aivovammoista!  
www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/luennot/ 
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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

Tammikuu
15. - 19.1. Voimavaroja arkeen -kurssi
26.1. Aivovammaliiton hallituksen kokous
26.1. Aivoitus-lehden 1/2018 aineistopäivä 

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
19. - 23.3. Mindfulness-kurssi
23.3. Aivovammaliiton hallituksen kokous

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

Vammautuneille tarkoitetut kurssit
• Väsyvyyskurssi vammautuneille 

19.-23.2.2018: Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 
• Mindfulness kurssi vammautuneille 

19.-23.3.2018: Nuorisokeskus Piispala
Vammautuneille yksin tai yhdessä läheisen kanssa 
tarkoitetut kurssit
• Voimavaroja arkeen - kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille 

kuntoutujille ja heidän läheisilleen 15.-19.1.2018: Nuorisokeskus Piispala
• 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 diagnoosin 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 koulutus- ja kuntoutuskeskus
• Perhekurssi 2 - Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten perheille 

17.-21.10.2018: Nuorisokeskus Piispala

Lisätiedot ja hakemukset: aivovammaliitto.fi 
vertaistuki ja sopeutumisvalmennus

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

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

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

– hallinto, kehittäminen ja koulutus
– vaikuttamistyö
– päätoimittaja

Järjestöassistentti Anni Heinonen
p. 050 408 7095,  
anni.heinonen@aivovammaliitto.fi
työaika 3 pvä/vko

– avustavat hallinto- ja viestintätehtävät
– esite – ja tuotetilaukset
– jäsenrekisteri ja osoitteenmuutokset
– varainhankinnan koordinointi

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

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

Assistentti Sirpa Salonen, 
p. 040 512 4954
sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi 
työaika 2 pvä/vko

– avustavat viestintä- ja toimistotehtävät

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

– paikallisyhdistysten ja toimintaryhmien   
   tukeminen

Järjestösuunnittelija Pihla Putkonen aloittaa 2.1.2018
Järjestösuunnittelija sijainen Susanna Jämsä aloittaa 
2.1.2018

LAKINEUVONTA, Kynnys ry
Lakimies Mika Välimaa päivystää maanantaisin ja torstaisin 
klo 9-12 ja klo 13-16, puh. (09) 6850 1129, 
mika.valimaa@kynnys.fi 
Neuvontaa antaa myös sosiaalityöntekijä Yodit Melaku, joka 
päivystää maanantaisin ja torstaisin klo 9-12 ja klo 13-16, 
puh. (09) 6850 1114, yodit.melaku@kynnys.fi 

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

VAPAAEHTOISTOIMIJAKSI
Aivovammaliitto kouluttaa vertaistukihenkilöitä,
joita voi tiedustella tukea tarvitsevien vammautuneiden
ja omaisten tueksi.
Aivovammaliitto kouluttaa myös kokemustoimijoita, joita
voi kutsua kokemusasiantuntijaluentojen pitäjiksi oppilaitok-
siin ja ammattilaisille virastoihin ja laitoksiin.
Vertaistukihenkilötiedustelut Heidi Kokolta, 
kokemustoimijatiedustelut Pia Warvakselta.

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 2017 
Heikki Harri, pj (2016 – 2017)
Jyrki Itäsalmi E-P (2017 – 2018),  vara: Taina Mäkitalo S-K (2017 – 2018)
Annamaria Marttila, Oulu (2017-18),  vara: Marko Eilittä, I-S (2017 - 18)
Timo Kallioja, Avy (2016-17),  vara: Terje Vainio, V-S (2016 –2017) 
Marge Miettinen, K-S (2016-17),  vara: Reijo Salo, E-P (2016 – 2017)
Riitta Hätinen, AVY (2017 -18),  vara: Jonna Ruohoniemi Osa (2017 -18)
Kari-Pekka Rauhala, Avy (2016-17),  vara: Jenna Leppelmeier, Avy (2016 – 2017)

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



Aivoituksen lukijoilla tarjotaan mahdollisuus tilata Tommi Ko-
vasen aivovammasta ja siitä toipumisesta kertova Kuoleman-
laakso-kirja normaalia edullisemmin.

Saat kirjan tarjoushintaan 19 euroa + posti-
kulut, kun tilaat sen kampanja-aikana 
6. – 31.12.2017 Bazarin verkkokaupassa 
(www.bazarshop.fi). Käytä ostokorissa 
kampanja-koodia KOVANEN2017

 

Yhdistysten yhteinen  
RISTEILY-HOTELLIMATKA 

TALLINNAAN  
ke 23. – pe 25.5.2018 

Lähde kanssamme risteilylle keväiseen Tallinnaan. 
Yövymme ensimmäisen yön laivalla ja seuraavan yön 
hotellissa. Vietämme aikaa leppoisasti Tallinnassa 
yhdessä kokien ja näkien. Hinta 63€/osallistuja/2hh. 
1hh lisämaksu 25€. 

Hintaan sisältyy: Laivamatkat, menomatkalla 2hh  
B-luokan hytti, paluumatka (2,5h) kansipaikoin. 
Aamiainen Tallinnassa (Ravintola Kochi Aidad). 
Yöpyminen hotelli Metropol 2hh, sis. aamiaisen. 

Muuta: Tarvitset mukaasi passin tai kuvallisen 
henkilökortin. Matkalla ollaan yksityishenkilönä. 
Jokainen on itse vastuussa itsestään. Tarkista että 
matkavakuutuksesi on voimassa. Paikkoja on 
ensimmäiselle 50:lle. Matkanjärjestäjä Matkapojat Oy. 

Ilmoittautumiset 9.4. mennessä Reijo Salolle  
puh. 040 512 6522 tai reijo.salo@pp3.inet.fi. 
Ilmoittautuminen on sitova, peruminen vain 
sairastapauksissa. 

 

ROVANIEMEN 
vertaistukihenkilökoulutus 

ti 13.- to 14.3.2018 
 

Aivovammaliiton ja Suomen Parkinson-liiton yhteinen 
vertaistukijakoulutus Rovaniemellä Norvajärven 
leirikeskuksessa 13.-14.3.2018. (klo 14-20 ja 9-15).  
 
Vertaistukihenkilö huolehtii vertaistuen toteutumisesta 
joko kahden kesken ajatuksia vaihtaen tai ryhmässä. 
Vertaistukitoiminta perustuu yhdenvertaisuuteen, 
toisen ihmisen kunnioittamiseen ja arvostukseen sekä 
vapaaehtoisuuteen.  
 
Koulutus on maksuton, mutta matkat ovat 
omakustanteisia. Mukaan mahtuu meiltä viisi 
osallistujaa. Mukaan ovat tervetulleita niin 
vammautuneet, kuin läheiset.  
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 15.2.2018 mennessä 
järjestösuunnittelija Heidi Kokko, 050 3064181 tai 
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi 
 

Tommi Kovasen Kuolemanlaakso-kirjasta tarjous!

"Ystävyyden tanssit"- ryhmä jatkaa 15.1. 2018 ma 
klo 10.00-11.15 Tanssipajalla, Korppaanmäentie 23 B, Pikku- 
Huopalahti, Helsinki. Lisätietoja Päiviltä kazandjianp@yahoo.com

Tanssi- ja liiketerapia kuuluu luoviin terapiaryhmiin, joka vahvis-
taa kehon ja mielen yhteyksiä kokonaisvaltaisesti. Tunneilla työs-
kennellään enimmäkseen oman kehon tuntemuksia ja tarpeita ais-
tien ja havainnoiden. Tunnit sisältävät mm. hengitys-, rentoutus-, 
kehonhahmottamis-, tasapaino-, mielikuva-, leikki- ja liikeimprovi-
saatioharjoituksia sekä tietoisen läsnäolotaidon harjoituksia.

”AIVOT HERÄÄVÄT TANSSIESSA”
Tanssi- ja liiketerapiaa 


