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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Info om 
hjärnskador når fram
Frågor om hjärnskador har varit mycket på tapeten 
under hela början av året. Ett tack för det här går till 
Pertti Latvala och hans kompanjoner som lade fram 
ett medborgarinitiativ om att förnya systemet med 
försäkringsläkare. Medborgarinitiativet har under-
tecknats av 60 000 personer. Till samma helhet hör 
tidigare lagmotioner som lämnades in av riksdags-
ledamöterna Jari Ronkainen och Sanna Lauslahti. 
De här motionerna talar om att det finns ett behov 
av förnyelse i såväl systemen som lagstiftningen. 
Förbundet deltar även i delegationen för utveckling 
av systemet med försäkringsläkare.

Det är viktigt att personer med hjärnskador får 
berätta om sina egna erfarenheter, med dessa be-
rättelsers hjälp får den breda allmänheten nämligen 
information om hurdan vård och rehabilitering dessa 
personer har fått. De här berättelserna har på ett bra 
sätt lyfts fram under början av året såväl i regionala 
tidningar som i ledande riksmedier. Några riksdags-
ledamöter som har främjat och drivit frågan framåt 
med sin egen auktoritet har också gett saken publici-
tet. Även i TV har det producerats program om saken 
regelbundet. Information är viktigt för den breda 
allmänheten.

I förbundet har det här särskilt märkts genom allt 
fler kontakttaganden. Vårt galleri med personer som 
på förhand har gett sitt samtycke till att intervjuas 
och lyfta fram sina egna berättelser har spelat en 
viktig roll då olika medier har sökt personer som är 
villiga att bli intervjuade.

Vår uppgift är att upprätthålla och föra en 
saklig diskussion i våra nätverk om frågor som 
rör hjärnskador. Jag utmanar nu alla er som 
läser den här tidskriften att tala om hjärnskador 
under sommarens fester. Nu är det ett ypperligt 
tillfälle att göra det, förebyggandet av hjärns-
kador är nämligen också en viktig del av vårt 
gemensamma arbete. Man kan exempelvis tala 

olika anvisningar om användning och val 
av cykelhjälm, som också ingår i det här 

numret av tidskriften.
Solig sommar!

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Aivovammaviesti 
kulkee 
Aivovamma-asiat ovat olleet koko vuoden alun hyvin 
esillä. Tästä kiitos kuuluu vakuutuslääkärijärjestelmän 
uudistamiseksi tehdyn kansalaisaloitteen tekijälle 
Pertti Latvalalle kumppaneineen ja 60 000 sen alle-
kirjoittajalle. Samaan kokonaisuuteen liittyvät aiem-
mat lakialoitteet, jonka tekivät kansanedustajat Jari 
Ronkainen ja Sanna Lauslahti. Nämä tehdyt aloitteet 
kertovat sen, että uudistamisen tarvetta on sekä järjes-
telmissä että lainsäädännössä. Olemme myös mukana 
neuvottelukunnassa kehittämässä vakuutuslääkärijär-
jestelmää.

Aivovamman saaneiden ihmisten omien koke-
musten kertominen on tärkeää, sillä niiden avulla 
välittyy suurelle yleisölle tietoa siitä, millainen on 
ollut kunkin vammautuneen hoito- ja kuntoutuspolku. 
Näitä tarinoita on ollut hyvin esillä alkuvuodesta sekä 
maakunnallisissa lehdissä että valtakunnan ykkösme-
dioissa.  Julkisuuteen on noussut lisäksi muutamia 
kansanedustajia, jotka vievät asiaa eteenpäin omalla 
statuksellaan ja siten edistävät asian esilläoloa. Myös 
TV tuottaa aiheesta ohjelmia säännöllisesti. Tieto on 
tärkeää suurelle yleisölle.

Tämä on näkynyt erityisesti siinä, että liittoon tulee 
entistä enemmän yhteydenottoja. Puhuvien päiden 
galleria, johon kuuluvat henkilöt ovat antaneet etukä-
teen suostumuksensa haastatteluihin ja omien tarinoit-
tensa esille tuomiseen, on ollut tärkeässä roolissa eri 
medioille sopivia haastateltavia etsittäessä. 

Tehtävänämme on pitää yllä asiallista keskustelua 
aivovamma-asioista verkostoissamme. Haastankin 
teidät lehden lukijat, pitämään yllä aivovamma-
keskustelua kesän juhlissa. Nyt siihen on oiva 
tilaisuus, sillä myös aivovammojen ennalta-
ehkäisy on tärkeä osa yhteistä työtämme. 
Puheeksi voi ottaa vaikkapa pyöräilykypärän 
käyttöön ja valintaan liittyviä ohjeita, joita 
löytyy myös tästä lehdestä.

Aurinkoista kesää!

Anne Porthén
toiminnanjohtaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS
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Lehden viime numerossa kannustin kaikkia aivovamman 
saaneita ja heidän läheisiään tulemaan esiin kertomaan 
erilaisilla forumeilla omista aivovammojen hoitoon ja kun-
toutukseen liittyvistä kokemuksistaan. Aivovammaliiton fb-
sivustolla on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua ja olen 
seurannut sitä pääosin innostuneena ja tyytyväisenä. Kirjoi-
tuksista käy selkeästi ilmi aivovamman saaneiden ja heidän 
läheistensä suurimmat huolen aiheet: diagnoosit, hoito ja 
kuntoutus sekä kiistat vakuutusyhtiöiden kanssa. Huoli siitä, 
kohtelevatko nykyjärjestelmät kokonaisuudessaan kaikkia 
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti on edelleen lisäänty-
mässä.  Haasteenamme juuri nyt on, miten saamme huoles-
tuneisuuden kasvua aikaan myös muualla kuin vain omassa 
keskuudessamme. Aivovammaliitossa pohditaan parhaillaan 
sitä, missä kaikkialla ja miten meidän pitäisi olla läsnä, jotta 
saisimme äänemme kuuluville ja huolemme näkyviksi.

Aivovammaliiton fb-sivustolla käyty keskustelu on 
luonnollisesti ollut pääosin ongelmakeskeistä ja negatiivista. 
Tässä voi piillä myös vaara, että luottamus nykyjärjestelmään 
katoaa kokonaan, jolloin aivovammaisten ja heidän läheis-
tensä ahdistuneisuus alkaa kasvaa entisestään. Järjestelmien 
ja toimintatapojen muutokset eivät tapahdu nopeasti ja tois-
taiseksi meidän on yritettävä tulla toimeen nykyisten kanssa. 
Tästä syystä rohkenen ehdottaa, että keskusteluun tuotai-
siin myös hyviä kokemuksia niin aivovammojen hoidosta 
ja kuntoutuksesta kuin myös vakuutusyhtiöiden toimista.   
Tällaisten positiivisten kokemusten näkyviksi tekeminen 
on tärkeää mm. siksi, että ne voivat toimia mallina niille 
muutoksille, joita ryhdytään viemään eteenpäin. Tutkimusten 
mukaan ratkaisukeskeinen ja positiivinen puhe saavat aikaan 
muutoksia nopeammin kuin ongelmakeskeinen ja negatiivi-
nen. Ratkaisukeskeisyys ja positiivisuus antavat myös toivoa 
ja estävät ahdistuksen kasvua.

Aivovammaliiton perustehtävänä on puo-
lustaa aivovamman saaneiden ja heidän 
läheistensä oikeuksia kaikissa mahdollisissa 
tilanteissa. Parhaillaan on käynnissä laaja 
valmistelutyö suomalaisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistamiseksi. Vaikka 
pienen etujärjestön mahdollisuudet vaikut-
taa ovat rajalliset, on muutosten valmistelua 
ja toteutusta seurattava aktiivisesti. Liitossa 
uskomme myös siihen, että yhdessä muiden 
järjestöjen kanssa meillä on mahdollisuus 
vaikuttaa muutosten sisältöön. Pidetään yllä 
toivoa ja positiivista mieltä, sekä itsessämme 
että läheisissämme

 Seppo Kantola
puheenjohtaja 

Anna tilaa myös 
positiivisille ajatuksille

Ge utrymme också 
för positiva tankar

I förra numret av tidskriften uppmuntrade jag alla personer 
som har drabbats av en hjärnskada och deras närstående 
att träda fram och berätta om sina egna erfarenheter om sin 
vård och rehabilitering på olika forum. På Hjärnskadeför-
bundets FB-sidor har under den senaste tiden förts en livlig 
diskussion som jag i huvudsak har följt ivrigt och belåtet. Av 
skrivelserna har klart framgått att de största problemen som 
väcker oro hos personer med hjärnskador och deras närstå-
ende är diagnoser, vård och rehabilitering samt menings-
skiljaktigheter de haft med försäkringsbolagen. Oron över 
huruvida de nuvarande systemen i sin helhet behandlar alla 
på ett jämlikt och rättvist sätt håller alltjämt på att växa. Just 
nu är vår utmaning att sprida oron även i andra kretsar än i 
vår egen. I Hjärnskadeförbundet begrundar vi som bäst på 
vilka alla ställen och på vilka sätt vi ska vara närvarande för 
att få vår röst hörd och synliggöra vår oro.

Den diskussion som har förts på Hjärnskadeförbundets 
FB-sidor har naturligt nog huvudsakligen varit problem-
centrerad och negativ. I det här kan också lura en fara för 
att förtroendet för det nuvarande systemet förloras helt och 
hållet, varvid ångesten hos personer med hjärnskador och 
deras närstående tilltar allt mer. Förändringar i systemen och 
verksamhetssätten sker inte snabbt och tills vidare måste vi 
försöka klara oss med de system vi för tillfället har. Av den 
orsaken tar jag mig friheten att föreslå att vi i diskussionen tar 
med även goda erfarenheter om såväl vården och rehabilite-
ringen av hjärnskador som försäkringsbolagens agerande. Att 
synliggöra sådana här positiva erfarenheter är viktigt bland 
annat för att de kan verka som modeller för de förändringar 
som vi börjar driva igenom. Undersökningar visar att en lös-
ningscentrerad och positiv diskussion åstadkommer förändrin-
gar snabbare än en problemcentrerad och negativ diskussion. 
Lösningscentrerat och positivt förhållningssätt ger också 

förhoppningar och förebygger uppkomsten av ångest.
Till Hjärnskadeförbundets grundläggande uppgift 

hör att försvara hjärnskadade personers och deras 
närståendes rättigheter i alla tänkbara situa-
tioner. Som bäst pågår ett omfattande bered-
ningsarbete i anslutning till reformen av den 
finländska social- och hälsovården. Trots att 
möjligheterna för en liten intresseorganisation 
att utöva påverkan är begränsade, måste bered-
ningen och verkställandet av förändringarna 

följas aktivt. I förbundet tror vi också på att 
vi tillsammans med andra organisationer 
har möjligheter att påverka innehållet i fö-
rändringarna. Nu ska vi med positivt sinne 
hålla hoppet uppe hos oss själva och våra 
närstående.

Seppo Kantola
ordförande

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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Kun olin lapsi, mummolassa kasvoi 
pihapiirissä lähes kaikki tarvittava. 
Pihapiiri oli kuin suoraan Koiramäes-
tä; kaikki rakennukset piirissä neljällä 
sivulla. Talo ja navetta/heinälato, puu-
liiteri/aitta ja meidän lasten iloksi pieni 
leikkimökki yhdellä sivulla pienenä, 
mutta tasavertaisen tuntuisena isom-
piensa rinnalla.

Kasvimaa sijaitsi aurinkoisessa 
rinteessä punaisen mökin vieressä. 
Kasvimaan keskellä oli pieni samea-
ruutuinen kasvihuone. Siellä kur-
kut ja tomaatit kiipeilivät tuuheina 
köynnöksinä. Kasvihuoneen vieressä 
kasvoi raparperia, tilliä, ruohosipulia 
ja persiljaa. Perunamaa ja porkkanat 
olivat kauempana rinteessä. Lanttua, 
naurista, kaalia, musta- ja punajuurta. 
Herneitä, salaattia ja kaikkea muuta, 
mitä sai maistella suoraan pellosta. 
Leikkimökin takana oli mansikkamaa 
ja tuvan ikkunan alla marjapensaat. 
Paljon musta- ja punaviinimarjapensai-
ta, valkeita viinimarjoja ja karviaisia. 

Navetan seinustalla oli pieni pöytä, 
jossa Saimi-mummo istutti siemenet 
ja kouli taimet. Pöydän takana seinäs-
sä kiinni oli muoviverho, joka peitti 
pienen hyllykön. Hyllyllä oli suojassa 
mummon oma pieni ja terävä puukko; 
se taisi olla ainoa asia, johon ei saanut 
ilman lupaa koskea. Veden kasvimaalle 
mummo kantoi järvestä. Rantaan pääsi 
rinteessä laskeutuvaa polkua pitkin. 
Mielikuvissani mummolassa paistoi 
aina aurinko. 

En ole varma, mistä ajatus omasta 
palstasta alun perin lähti liikkeelle. 
Tunne sen tarpeesta vahvistui pikku 
hiljaa yhden aurinkoisen kesän aikana. 
Työkaverillani oli silloin itsellään jo 
vuokrapalsta ja työn lomassa sain kuul-
la ajankohtaiset kuulumiset viljelystä. 
Seuraavana keväänä seisoin sitten 
vuokrapalstajonossa muiden innokkai-
den joukossa.

Ensimmäistä kertaa palstan laidalla 
seisoessa meinasi tulla itku. Savinen 
aarin viljelyalue oli kuivunut pesäpal-
lon kokoisiksi kokkareiksi ja juoluveh-
nän juurakoita pilkisti sieltä täältä, niin 
kuin valoa kohti pyrkiviä perunan ituja. 
Auvoisat haaveet yrttejä pursuavista 
kohopenkeistä, jättikurpitsoista ja kuk-
kivasta perunamaasta ovat äkkiä yhtä 
kaukana kuin lapsuuden hellekesät. 

Seuraavana kesänä palsta ui satees-
sa. Kumpparit liukuvat savivellissä ja 
hetken toivoin, että olisin nuorempana 
harrastanut teatterin sijaan voimistelua. 
Vesivellinen savimaa uskoo kuokkaa ja 
lapiota yhtä huonosti kuin kokkareiksi 
kuivunutkin. Hetki täytyi hengitellä 
syvään… Ja sitten töihin. Tunti tunnilta, 
viikko viikolta palsta alkoi muistuttaa 
(hyvin etäisesti) Saimi-mummon kas-
vimaata. Selkää särki, käsiin ilmestyi 
rakkuloita ja kadoksissa olleet lihakset 
löytyivät. Silti joka kerta palstalta läh-
tiessä ei malttaisi jättää työtä kesken. 
”Jos vielä yhden penkin kääntäisi, 
istuttaisi tai kitkisi. Ja kurpitsoille vettä 
ainakin… Onkohan tomaateilla riittä-
västi kanankakkaa?”

Palstakesinä uni tuli iltaisin hou-
kuttelematta. Kokeilin erilaisia istutus-
aikoja (toiset järkevämpiä kuin toiset). 

Porkkanaa istutin aamuauringon nous-
tessa ennen viittä, että ehdin töihin. 
Punajuuren siemenet pääsivät maahan 
lauantaina keskiyöllä, kun odottelin 
keikalta palaavaa veljeäni ja sillois-
ta tyttöystäväänsä. Rautatieasemalle 
ehdin juuri ennen junan saapumista 
kynnet savessa. 

Kasvua on ollut aina ihana seura-
ta! Palstakesinä juhannuksen jäl-
keen emme juurikaan ostaneet enää 
kasviksia. Ruoka muuttui satokauden 
mukaan ja kokeiluiltakaan ei voinut 
välttyä. Punajuuripitsaa ja kesäkurpit-
sapannukakkua perhe ei ole pyytänyt 
uudestaan. Uusia kestosuosikkeja-
kin syntyi; kurpitsasosekeitto, omat 
maustekurkut, grillattu kesäkurpitsa ja 
kuivattu lehtikaalijauhe. 

Syksyn tultua parvekkeella kui-
vuivat sipuliletit ja pakastin täyttyi 
ryöpätyistä pavuista ja kurpitsasosees-
ta. Peruna säilöttiin kellarin puuttuessa 
parvekkeella kylmälaukuissa. 

Syksyn tullen satokauden loputtua 
havahtuu huomaamaan, miten paljon 
aikaa ja voimia viljely on kesän ja 
syksyn aikana vienyt. Mutta se, mitä 

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

Vieraskynä

Kohti uutta kasvua
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TEEMANA 
AivovAurioT

kaksisataa myrkyllistä ainetta.

Häkämyrkytys aiheuttaa nopeasti tajut-
tomuuden ja myrkytystilan. Sen kehit-
tymiseen ei liity sellaisia tuntemuksia, 
joiden avulla tilan voisi tunnistaa, sillä 
häkä on hajuton, mauton ja väritön 
kaasu. Häkämyrkytyksen jälkeinen 
kroonistunut aivovaurio voi olla sa-
mankaltainen kun elvytyksen jälkeinen 
aivovaurio.

Hapenpuute, 
hengityksen häiriöt

Ihmisen elintoiminnoille on välttämä-

nua ilahduttaa ikkunalaudallani olevat 
viherkasvit ja leikkokukat. Erityisen 
ilahtuneena seuraan ison kaktukseni 
kasvamista. Se ei nimittäin itse tiedä, 
onko se joulu- vai pääsiäiskaktus ja sik-
si kukkii molempina valtavan runsain 
kukinnoin.

 Kati rantala 

Tässä kirjoituksessa perehdytään muun 
muassa myrkytyksiin, hapenpuuttee-
seen ja tulehduksiin, jotka voivat aihe-
uttaa pysyviä aivovaurioita.  Aivojen 
tilaan vaikuttavat myös aivoinfarktit 
ja aivokasvaimet. Myös CP-vamma ja 
kehitysvammat vaikuttavat keskusher-
mostoon. 

Myrkytykset

Yleisimmät kodin myrkyt, joilla voi 
aiheuttaa aivovaurion, ovat pesu- ja 
puhdistusaineet sekä lääkkeet ja al-
koholi. Myrkytysoireiden vakavuus ja 
niiden ilmaantumisen nopeus riippuvat 
aineesta ja määrästä sekä siitä, millä 
tavoin myrkky on joutunut elimistöön.

on saanut, on moninkerroin enemmän. 
Viimeinen kerta palstalta kotiin polki-
essa on aina haikea. 

Palstaviljely on palkitsevaa. On 
mahtavaa ajella pyörällä kotiin tarakka 
ja etukori pullollaan itse kasvatettuja 
vihanneksia. Harrastuksesta saa puh-
taan ruuan lisäksi liikuntaa, onnistu-
misen tunteita ja vastustuskykyä. Se 
myös sitoo erityisesti kasvukauden 
alussa alkukesästä. Palstaa ei voi jättää 
kastelematta tai kitkemättä pitkäksi 
aikaa. Palstaviljelijät suunnittelevat-
kin lomansa palstanhoidon ehdoilla. 
Minulle viljeleminen on kuitenkin ollut 
hyvin voimaannuttavaa. 

Oman elämäni muututtua 2016 
kesäkuussa olen välillä surrut hukat-
tuja kesiä. Niin paljon viljelemätöntä 
maata; lapio ja kuokka vinttikomeron 
seinää vasten nojaamassa tarpeetto-

Etanolimyrkytys on yleisin akuutti 
myrkytys, ja se aiheuttaa syvän huma-
latilan.  Etanoli aiheuttaa enemmän 
myrkytyskuolemia Suomessa kuin 
mikään muu yksittäinen aine. Lisäksi se 
on osallisena ja vaikeuttamassa monien 
lääkeaineiden aiheuttamia myrkytyksiä. 
Etanoli imeytyy nopeasti ruoansulatus-
kanavasta ja höyryinä keuhkoista. 

Palokaasumyrkytys Palokaasujen hen-
gittäminen voi aiheuttaa systeemisen, 
eli koko elimistöä koskevan, myrkytys-
tilan. Palokaasumyrkytykset ovat muut-
tuneet yhä vaikeammiksi, koska paljon 
myrkyllisiä palokaasuja tuottavien ra-
kennus- ja sisustusmateriaalien käyttö 
on lisääntynyt. Palokaasut sisältävät yli 

mana. Toisaalta olen ollut kiitollinen, 
etten vuokrannut palstaa keväällä 
2016. Päävammani jälkeen minusta ei 
olisi ollut siitä huolehtimaan. Tämäkin 
on saanut minut ajattelemaan mum-
moani. Saimi-mummollani oli tapana 
nähdä etiäisiä; kuvankaltaisia näkymiä 
tai tuntemuksia tulevasta. Välillä ajatte-
len, että oliko päätös viljelyn välivuo-
desta itselleni tuollainen etiäinen. 

Multava maa on muokkaamista 
ja istuttamista; uutta kasvua varten 
olemassa. Jotain uutta on elämässäkin 
aina tulossa nurkan takana. Liittyykö 
se itselläni multaan ja siemeniin vai 
kynään ja paperiin, se jää nähtäväksi. 
Kesää ja vaihtelevan vihreää luontoa 
odotan kuitenkin. Onkohan tänä ke-
sänä jo oman  vuokrapalstan aika? Vai 
istuttaisinko pihalle kasvulaatikkoon 
yrttejä, salaattia ja kesäkurpitsaa? Kuk-
kia ainakin laitan parvekelaatikkoon 
ja ikkunalaudalle sitruunatimjamin. 
Seuraavaa palstakesää odotellessa mi-

kin lomansa palstanhoidon ehdoilla. 
Minulle viljeleminen on kuitenkin ollut 
hyvin voimaannuttavaa. 

Oman elämäni muututtua 2016 
kesäkuussa olen välillä surrut hukat-
tuja kesiä. Niin paljon viljelemätöntä 

kasvamista. Se ei nimittäin itse tiedä, 
onko se joulu- vai pääsiäiskaktus ja sik-
si kukkii molempina valtavan runsain 
kukinnoin.

Aivovaurion monet kasvot
Tapaturmaisen aivovaurion eli aivovamman lisäksi 
on myös muita asioita, jotka vahingoittavat aivoja 
ja voivat aiheuttaa aivovaurion. Aivovaurio on 
yläkäsite, johon kuuluu mistä tahansa syystä 
(esim. tapaturma, aivoverenvuoto, aivokasvain) 
syntynyt aivokudoksen vaurio. Aivovaurio on siis 
huomattavasti laajempi käsite kuin aivovamma.



6   Aivoitus 2/18 Aivoitus 2/18   7   

TEEMANA  
AivovAurioT

töntä, että solut saavat jatkuvasti hap-
pea. Jos hapensaanti estyy hengityksen 
ja verenkierron vakavien häiriötilojen 
vuoksi, solut alkavat vaurioitua nopeasti. 

Heikoimmin hapenpuutetta sietävät 
aivokudoksen solut, jotka vaurioituvat 
jo 4–6 minuutin kuluttua sydänpysäh-
dyksestä. 

Hapenpuute voi johtua 1) hengitys-
esteestä, eli tajuttomuudesta, jolloin 
nielun lihakset veltostuvat ja kieli 
painuu estämään hengityksen, nieluun 
joutuneesta vierasesineestä, oksennuk-
sesta tai verestä tai hengitysteiden vam-
masta, 2) neurologisen vamman  
tai sairauden tai myrkytyksen aiheutta-
masta hengityslamasta, 3) hengitys- 
tiesairaudesta, 4) sydänsairaudesta tai 
5) häkämyrkytyksestä tai hukkumises-
ta. Elvytyksen jälkeinen anoksinen, eli 
hapenpuutteesta johtuva, aivovaurio on 
vakava ongelma, sillä tehohoitoyksikössä 
hoidetuista sydänpysähdyksen saaneista 
potilaista jopa kaksi kolmannesta kuolee 
elvytyksen jälkeiseen aivovammaan.

Aivoinfarkti ja aivoverenvuoto

Aivoinfarktissa aivokudosta tuhoutuu 
äkisti verenkierron häiriintymisen 
vuoksi. 

Aivoinfarktin yleisin syy on aivoval-
timon veritulppa. Sen syynä on yleensä 
valtimoiden kovettumatauti eli ateros-
kleroosi. Siksi sydän- ja aivoinfarktilla 
on yhteiset riskitekijät, joista tärkeim-
mät ovat ikä, diabetes, tupakointi, kes-
kivartalolihavuus, liiallinen alkoholin 
käyttö, suurentunut veren kolesteroli-
pitoisuus ja kohonnut verenpaine. Val-
timotaudin jo valmiiksi kaventamaan 
suoneen voi kehittyä verihyytymä, joka 
lopullisesti tukkii suonen.

Noin neljännes aivoinfarkteista 
syntyy sydämestä lähtöisin olevasta 
verihyytymästä eli emboliasta. Tällöin 
verihyytymä kulkeutuu veren mukana 
valtimoita pitkin, kunnes kiilautuu 
johonkin aivovaltimon haaraan. Yleisin 
syy emboliaan on sydämen rytmihäiriö 
eli eteisvärinä. 

Noin 15% johtuu aivovaltimon 
repeämisestä ja sitä seuranneesta 
verenvuodosta aivokudoksen sisään. 
Vuodon yleisin syy on kohonnut veren-
paine, joka vuosien mittaan aiheuttaa 
muutoksia aivovaltimoiden seinämiin. 
Toinen yleinen syy on runsas alkoholin 
käyttö. Joskus aivovaltimoissa voi olla 
synnynnäisiä muutoksia, jotka lisäävät 
vuotovaaraa.

Aivoihin kohdistuvia  
tulehduksia

Aivokalvotulehdus (meningiitti)  
Aivokalvotulehduksista valtaosan 
aiheuttavat bakteerit tai virukset. Sienet 
ja amebat ovat harvinaisia aiheutta-
jia. Bakteerien ja virusten aiheutta-
mat tulehdukset eroavat ratkaisevasti 
toisistaan. Bakteerin aiheuttamat ovat 
henkeä uhkaavia ja vaativat kiireellisen 
antibioottihoidon. Viruksen aiheut-
tamat ovat lieviä ja valtaosin hyvin 
itsestään paranevia, eikä niihin ole 
lääkehoitoa.
Aivotulehdus (”aivokuume”)  
Suomessa todetaan noin 500 aivotu-
lehdusta eli enkefaliittia vuosittain. 
Tauti on useammin viruksen kuin 
bakteerin aiheuttama. Yleisimpiä aihe-
uttajia ovat herpesvirukset, puutiaisen-
kefaliittivirus ja enterovirukset. Myös 
influenssaan voi liittyä aivotulehdus. 
Bakteereista tulehduksia aiheuttavat 
mykoplasma, listeria, borrelia sekä 
tuberkuloosibakteeri ja alkueläimistä 
toksoplasma. Kahdessa kolmasosassa 
aivotulehduksista taudin aiheuttajaa ei 
tunnisteta. 
Herpesvirus 
Herpes simplex -virus voi aiheut-
taa pysyviä aivovaurioita. Aikainen 
viruslääkehoito (asikloviiri) pienentää 
riskiä merkittävästi. Nuorimpien (alle 
40-vuotiaiden) potilaiden ennuste on 
hyvä. Lähes kaikki paranevat oireetto-
miksi, jos tauti tunnistetaan nopeasti 
ja lääkehoito aloitetaan ensimmäisen 
neljän oirepäivän aikana
Puutiaisaivotulehdus  
(punkkiaivokuume, TBE)
Puutiaisaivotulehduksesta käytetään 
myös nimityksiä punkkiaivokuume, 
TBE eli tick-borne encephalis sekä 
Kumlingen tauti ja sen sukulaisia ovat 
hyttysten levittämät dengue-, keltakuu-
me- ja Japanin aivokuume -virukset 
sekä zikavirus.

Aivojen ja selkäytimen  
kasvaimet  
(Keskushermoston kasvaimia) 

Kasvaimia esiintyy kaikkialla elimis-
tössä, niin myös keskushermostossa eli 
aivojen ja selkäytimen alueella. Uusia 
keskushermoston kasvaimia todetaan 
noin 1 000 vuodessa. Niistä 90 % 
esiintyy aivoissa, loput selkäytimes-
sä. Melko yleinen on meningeooma, 
aivokalvoista lähtöisin oleva hyvänlaa-

tuinen kasvain. Yleisin syöpäkasvain, 
gliooma, saa alkunsa aivojen tukisolu-
kosta. Glioomia on useita eri tyyppejä, 
jotka voivat käyttäytyä hyvinkin eri 
tavoin. Keskushermoston kasvainten 
syntyyn ei voi itse omilla elämäntavoil-
laan vaikuttaa eikä myöskään tiedetä 
tapaa ehkäistä niitä. Kasvaimet eivät 
ole perinnöllisiä.

CP-vamma ja kehitysvamma

Cp-vamma 
Cp-vamma eli Cerebral Palsy tarkoit-
taa sikiön tai pienen lapsen aivoille 
tapahtunutta pysyvää vauriota. Vaurio 
on aivojen liikettä säätelevällä alueella 
(cerebral). Tämän takia cp-vammainen 
ei pysty käyttämään joitakin lihasryh-
miä normaalisti (palsy). Cp-oireyhtymä 
on yleisnimitys moniuloitteiselle 
aivovauriolle ja yksilöllisille toiminta-
rajoitteille. Vaurion ajankohta voi olla 
sikiöaikana, vastasyntyneisyysvaihees-
sa tai varhaislapsuudessa kuitenkin 
ennen kolmatta ikävuotta. Cp-vamma 
voi vaihdella pienestä toimintahäiriöstä 
vaikeaan monivammaisuuteen. 
Kehitysvamma
Kehitysvamma on vamma ymmär-
rys- ja oppimiskyvyn alueella. Kehi-
tysvammaisuuden syitä on todella 
paljon. Kehitysvammaisuus voi johtua 
perintötekijöistä tai ongelmista odo-
tusaikana. Kehitysvammaisuus voi 
johtua myös esimerkiksi synnytyksen 
aikaisesta hapen puutteesta, lapsuus-
iässä tapahtuneesta onnettomuudesta 
tai lapsuusiän sairaudesta. Myös äidin 
raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi 
aiheuttaa lapselle kehitysvammaisuutta 
tai oppimisvaikeuksia. Kehitysvamma 
ilmenee ennen 18 vuoden ikää.

Teksti: Anne Porthén 
Lue lisää: 
– Häkä- ja palokaasumyrkytys: Lääke-

tieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 
2004;120(4):457-63

– Päihdepotilas: Lääketieteellinen Aika-
kauskirja Duodecim, 2009;125(8):897-
904

– Duodecim, Terveyskirjasto:
 Hengityksen, verenkierron ja tajun-

nan häiriöt
 Aivokalvontulehdus
 Aivotulehdus
 Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivove-

renvuoto)
– CP-liiton www-sivut
– Kehitysvammaisten tukiliitto www-sivut
– Kehitysvammaliitto 
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Anne Leminen istui kuumana kesä-
päivänä puolisonsa kyydissä matkalla 
taidenäyttelyyn, kun pahoinvointi ja 
päänsärky iskivät kuin salama kuuman 
kesäpäivän pilvettömältä taivaalta.

– Mieheni kysyi, että lähdetään-
kö kotiin, jätetäänkö avajaiset väliin. 
Totesin, että ei, mennään vaan, kun 
olemme tätä tilaisuutta odottaneetkin. 
Päivän aikana iski kova kuume ja aloin 
oksentaa. Kotimatkasta en muistakaan 
enää mitään. 

Lääkärissä Annelle diagnosoitiin 
auringonpistos ja häntä kehotettiin 
juomaan runsaasti. Seuraavaan päivään 
mennessä hänen tilansa oli huonon-
tunut niin paljon, ettei häneen saanut 
enää mitään kontaktia.

– Olin aivan tiedottomassa tilassa, 
joten mieheni soitti lääkärille – sinne 
samaan paikkaan, jossa edellisenä 
päivänä diagnosoitiin auringonpistos. 
Lääkärit olivat kehottaneet tilaamaan 
ambulanssin pikaisesti, sillä oirekuvani 
perusteella he tajusivat, että nyt on 
kyse jostakin paljon vakavammasta 

Aivokuume yllätti

TEEMANA 
AivovAurioT

Oli helteinen heinäkuun päivä vuonna 2001. 
Vaasalainen Anne Leminen oli puolisonsa kanssa 
matkalla taidenäyttelyn avajaisiin, kun yhtäkkiä, 
täysin ilman ennakkovaroitusta, hän alkoi voida 
huonosti.

Anne Leminen toimii Etelä-Pohjanmaan 
aivovammayhdistyksessä. – Aivokuumee-
ni jälkitila on hyvin samankaltainen kuin 
aivovamman jälkitila. Siksi aivovammayh-
distys on mielekäs paikka toimia.

Aivokuume yllätti
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kuin pelkästä auringonpistoksesta. 
Minut kiidätettiin sairaalaan, jossa 
lääkitys aloitettiin välittömästi. Tässä 
vaiheessa toivoa toipumisesta ja selviä-
misestä annettiin vain tunti kerrallaan. 
Minulla oli aivokuume. 

Sairaala-ajasta Anne ei muista 
mitään. Hänelle on sittemmin kerrot-
tu, ettei hän koko aikana tunnistanut 
esimerkiksi vanhempiaan tai lapsiaan. 
Sairaalassa hän oli kymmenen vuoro-
kautta. Kotonakin ensimmäiset kaksi 
kuukautta ovat vaipuneet unholaan. 
Anne muistaa alkuvaiheesta vain pie-
niä väläyksiä, kuten sen, että puoliso 
syötti häntä ja että ihan pienikin kä-
velylenkki uuvutti kokonaisvaltaisesti. 
Syyskuussa tapahtui käänne.

– Sitten, yhtä yhtäkkiä kuin sairaus 
oli iskenytkin, niin sanotusti heräsin 
jälleen elämään. Tajusin, että olen 
kotonani ja ihmettelin, että miksi äitini 
touhuaa täällä kotiaskareiden parissa 
kuin kotonaan. Ihmettelin, että kyllä-
hän minä – aikuinen ihminen – kotini 
hoidan. Äitini kertoi, että minulla on 
ollut aivokuume ja että olen toipilas. 
Se ei sanonut minulle oikein mitään, 
totesin vain, että nyt on kiire töihin, 
sillä meillä on kolme lasta ja tarvitsem-
me rahaa. 

Suuntavaisto katosi

Töihin ei kuitenkaan kovin nopeasti 
ollut asiaa. Vasta kolmansien neuro-
psykologisten testien jälkeen työhön 
paluulle näytettiin vihreää valoa. Anne 
oli innoissaan, sillä töihin oli kova 
palo. Kaikki ei kuitenkaan sujunut 
toiveiden mukaan.

– Minulta oli kadonnut suuntavais-
to, enkä osannut kulkea töihin. Äitini 
yritti opettaa minua menemään bussil-
la, mutta en oppinut. Nyt jo edesmen-
nyt isäni vei minut aamuisin ja mieheni 
haki minut iltaisin. En saanut nukuttua 
öisin, vaan pääasiassa valvoin yön 
toisensa jälkeen. Töissä minua varten 
pantiin punainen kyltti siihen oveen, 
josta pääsen ulos, sillä muutoin eksyin 
tuttuun toimistoon, enkä osannut läh-
teä sieltä kotiin. 

Anne meni työterveyshoitajalle 
ja ihmetteli, että eikö ole hullua, että 
työt sujuvat, mutta hän ei osaa kulkea 
töihin, eikä töissä.

– Lääkäri poisti yhden lääkkeen, 
joka vaikutti lähimuistiin. Sitten tuli 
epilepsia. Tässä vaiheessa mieheni soit-

ti työterveyteen ja kertoi, että vaimoni 
luulee osaavansa tehdä töitään, vaikkei 
hän oikeasti osaa.  Hän myös totesi, 
ettei hän sen lisäksi osaa myöskään 
liikkua paikasta toiseen, ja tämän hän 
itsekin tiedostaa. Vasta myöhemmin 
ymmärsin, että enhän minä töitänikään 
osannut; en esimerkiksi lainkaan hah-
mottanut niitä tietokoneohjelmia, joita 
työssäni jälkimarkkinoinnin parissa 
tarvitsin. 

Aluksi Anne haki kuntoutukseen, 
sillä hän toivoi sitä kautta saavansa 
avun ongelmiinsa. Hakemukset hylät-
tiin sillä perusteella, että mitään ei ole 
tehtävissä, Annea ei voi kuntouttaa.

– Sitten työterveydestä pantiin 
vetämään eläkepaperit ja ne menivät 
kerralla läpi. Se oli kauheaa. Oli hirvit-
tävää saada parhaassa työiässä kuulla, 
ettei minusta enää saa työkykyistä, 
vaan minun on pakko jäädä eläkkeelle. 
Neuropsykologisissa testeissä todet-
tiin, että työmuistini on vaurioitunut 
pysyvästi. 

Eteenpäin askel kerrallaan

Anne kertoo, että hänellä meni pitkään 
ymmärtää ja hyväksyä, että moni asia 
on peruuttamattomasti muuttunut ja 
ettei hän osaa enää liikkua edes tutussa 
ympäristössä. Lääkäri oli todennut, että 
kuusivuotias orientoituu ympäristöönsä 
samalla tavalla kuin Anne. Suuntavais-
ton menetyksen lisäksi aivokuume jätti 
jälkeensä univaikeudet, epilepsian ja 
pysyvän vaurion aivoihin. 

Anne kertoo, että kolmannes me-
nehtyy aivokuumeeseen, kolmannes 
paranee täysin ennalleen ja kolmannes 
vammautuu pysyvästi.

– Minä olen se, joka vammautui 
pysyvästi. Aivokuumeen voi saada yhtä 
helposti kuin voittaa lotossa, joten ei 
tämä mikään kauhean yleinen tauti 
ole. 

– Sairastuin vuonna 2001 ja eläk-
keelle jouduin vuonna 2003. Puolisoni 
on ollut suurena tukena kaiken aikaa. 
Hän on suhtautunut hyvin ymmärtäväi-

TEEMANA 
AivovAurioT

Anne on löytänyt itselleen kuoroharrastuksen. Hän laulaa sekä kirkkokuorossa että 
pienessä kokoonpanossa, joka käy laulamassa ikäihmisille. 

kuin pelkästä auringonpistoksesta. 
Minut kiidätettiin sairaalaan, jossa 
lääkitys aloitettiin välittömästi. Tässä 
vaiheessa toivoa toipumisesta ja selviä-
misestä annettiin vain tunti kerrallaan. 
Minulla oli aivokuume. 

Sairaala-ajasta Anne ei muista 
mitään. Hänelle on sittemmin kerrot-
tu, ettei hän koko aikana tunnistanut 
esimerkiksi vanhempiaan tai lapsiaan. 
Sairaalassa hän oli kymmenen vuoro-
kautta. Kotonakin ensimmäiset kaksi 
kuukautta ovat vaipuneet unholaan. 
Anne muistaa alkuvaiheesta vain pie-
niä väläyksiä, kuten sen, että puoliso 
syötti häntä ja että ihan pienikin kä-
velylenkki uuvutti kokonaisvaltaisesti. 
Syyskuussa tapahtui käänne.
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Aivotulehdus (eli aivokuume eli enkefaliitti)
Lähde: terveyskirjasto.fi
Suomessa todetaan noin 500 aivotulehdusta eli enkefaliittia vuosittain. Tauti on 
useammin viruksen kuin bakteerin aiheuttama. Aivotulehdusta epäillään, kun 
kuumeen ja muiden infektio-oireiden lisäksi oireisiin kuuluu ylenmääräinen 
uupumus, tajunnan tilan tai ympäristön ymmärtämisen häiriöitä, persoonalli-
suuden muuttumista tai äkilliseen kuumetautiin liittyviä halvauksia.

Yleisimpiä aiheuttajia ovat herpesvirukset, puutiaisenkefaliittivirus ja 
enterovirukset. Myös influenssaan voi liittyä aivotulehdus. Bakteereista näitä ai-
heuttavat mykoplasma, listeria, borrelia (Lymen tauti) sekä tuberkuloosibakteeri 
ja alkueläimistä toksoplasma. Kahdessa kolmasosassa aivotulehduksista taudin 
aiheuttajaa ei tunnisteta. Nämä ovat oletettavasti pääasiassa virustauteja. 

Puutiaisaivotulehdus (eli Kumlingen tauti eli puutiaisaivokuume)
Lähde: thl.fi 
Puutiaisaivotulehdus johtuu puutiaisen eli punkin puremasta. Punkit levittävät 
myös borrelioosia eli Lymen tautia, joka on eri sairaus kuin puutiaisaivotulehdus.

Puutiaisaivotulehdus on kaksivaiheinen. Oireita ilmenee vain 10-30 prosen-
tilla tartunnan saaneista. Aika puremasta ensimmäisiin oireisiin vaihtelee 4-28 
vuorokautta. Noin viikon kuluttua puremasta potilas alkaa kuumeilla, voida 
huonosti ja tuntea itsensä sairaaksi. Ensimmäinen vaihe kestää muutamasta päi-
västä viikkoon, ja valtaosalla infektio päättyy ensimmäiseen vaiheeseen. 

20 - 30 prosenttia sairastuneista saa 3 - 21 kuumeettoman päivän jälkeen 
varsinaisen aivotulehduksen. Kuolleisuus puutiaisaivotulehdukseen on hyvin 
pieni, noin 0,5-1 prosenttia. Puutiaisaivokuumetta vastaan on olemassa rokote. 

INFO

– Sain vihdoin yhdeksän edestakaista tak-
simatkaa kuukaudessa! Se avarsi elämäni 
ihan uudella tavalla. En ole enää sidok-
sissa neljän seinän sisälle ja läheisten 
avun armoilla, vaan pääsen liikkumaan 
omatoimisesti, Anne iloitsee. 

sesti ja muun muassa opettanut minul-
le lenkkireitin niin, että sen osaan nyt 
itsenäisesti kulkea. Tarvitsin lukematto-
man määrän toistoja, että opin hah-
mottamaan edes tämän kotini vieressä 
olevan aiemmin tuttuakin tutumman 
reitin. Lapsille tämä oli varmasti silloin 
alussa todella raskasta, sillä he olivat 
sairastuessani kaksi teini-iässä ja yksi 
aikuisuuden kynnyksellä - siinä vai-
heessa, kun he olisivat itse tarvinneet 
äitinsä neuvoja ja apua, ja nyt äidistä 
tulikin se, jota piti neuvoa ja auttaa. 

Annen isä oli todennut, että tytär 
tarvitsisi jonkinlaisen navigaatiolait-
teen. Niinpä hän saikin apuvälineenä 
puhelimen, jossa oli navigaattori. 
Nykyäänhän tuo ominaisuus on luu-
rissa kuin luurissa, mutta 2000-luvun 
alkupuoliskolla moinen vempain oli 
huomattavasti harvinaisempi. 

– Muistan, että kun täytin 50 vuot-
ta, päätin mennä Motonetiin ostamaan 
itselleni lahjaksi kiikarit. Panin navi-
gaattoriin reitin, sujautin kuulokkeet 
korviini ja lähdin reippaasti mat-
kaan. Olisin voinut itkeä ilosta, kun 
pääsin kuin pääsinkin perille omatoi-
misesti. 

Läheisten tuki oli korvaamatonta, 
mutta ammattilaisten antaman kun-

toutuksen puute sai Annen tuntemaan 
epätoivoa.

– Minusta tuntui, että jos lääkärei-
den mielestä mitään ei ole tehtävissä, 
ei minulla ole enää edes ihmisarvoa. 
Tyttäreni sitten totesi, että onhan 
pakko olla jotakin, joka edes vähän 
auttaisi arjessa. Lopulta minulle 
ehdotettiin neuropsykologista kuntou-
tusta. Ensimmäinen neuropsykologi 
totesi, että en voi ottaa sinua asiak-
kaakseni, en osaa helpottaa tilannettasi 
mitenkään. Toinen sen sijaan sanoi, 
että totta kai sinä voit tulla asiakkaak-
seni, kyllä me jotakin apua arkeesi 
keksitään. 

Ja niin tapahtuikin. Neuropsykologi 
jalkautui Annen kanssa Vaasan kaduil-
le. Hän opetti kulkemaan yleisimmät 
reitit ja tuntemaan suurimmat puistikot. 
Koska Vaasassa on ruutukaava, sinnik-
käällä harjoittelulla tuttujen reittien 
kulkeminen alkoi sujua. Anne sai myös 
kotitehtäviä.

– Kerran neuropsykologini totesi, 
että lähde täältä kirjastolle, maamerk-
kinä on pitkä piippu. Hän oli katsonut 
ikkunasta, että nyt minä lähdin kävele-
mään väärään suuntaan. Yhtäkkiä olin 
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hymyillyt ja kääntynyt – olin todennut, 
että se pitkä piippuhan on toisessa 
suunnassa.

Neuropsykologinen kuntoutus vei 
myös kahvilaan. Istumme tänään 
Annen kanssa samassa kahvilassa. 
Neuropsykologi opetti, miten kahvi-
lassa ollaan, mistä otetaan tarjottimet, 
miten tilataan ja minne maksetaan. 
Nyt Anne opasti minua minulle vie-
raassa ympäristössä. Ja hyvin meni! 
Saimme kahvit ja maukkaat leivonnai-
set pöytään! 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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– Olen kolhinut itseäni vuosien varrella aivan 
älyttömän monta kertaa. Ensimmäinen kerta, jonka 
varmuudella tiedän, tapahtui minun ollessani viiden 
tienoilla. Kävelin ratakiskoilla. Äitini kielsi, että 
siellä ei saa kävellä, sattuu vielä jotakin. Minä en 
tietenkään uskonut ja totesin, että eikä satu, hyvin 
menee – ja vähän päästä kuului PAM. Kaaduin ja 
löin pääni, kertoo Timo Sund.

Timo kuvailee, että seuraava muistikuva on ruot-
sinlaivalta, jossa isä pyytää häntä laulamaan. Sen 
Timo muistaa, että hänen silmänsä olivat mustana.

– Tuosta kolauksesta siis seurasi muistiaukko, 
joka jo sinällään olisi aivovammadiagnoosin tuonut, 
jos asiaa olisi tuolloin tutkittu.

Seuraava pahempi kolaus tapahtui 80-luvun 
alkupuolella nuorukaisen ollessa 17-kesäinen. 

– Olin polkupyöräonnettomuudessa. Kaikki kas-
voluuni poskipäistä ylöspäin murtuivat ja vammoja 
tuli rankaani ja niskaani. Minut vietiin terveyskes-
kukseen.

Vaikka itse kolari ei ollut kuolemaksi, hoito 
terveyskeskuksessa meinasi sitä olla.

– Vaikka kasvoni olivat säpäleinä ja veren-
vuotoa oli niin sisäisesti kuin ulkoisesti, oli 

minut pantu selälleen makaamaan ja jätetty 
valvomatta. Tajunnan tasoni oli alentu-
nut, mutta jossakin vaiheessa havahduin 

siihen, etten voinut hengittää. Veri oli 

Aneurysmasta 
selvinnyt

Timo Sund toimii aktiivina 
Itä-Suomen aivovamma-
yhdistyksessä.

– Olen 52-vuotias eläkeläinen, 
minulla on aivovamma, aivovaurio, 
selkärankareuma ja kaksisuuntai-
nen mielialahäiriö. Olen ollut 30 
vuotta naimisissa saman naisen 
kanssa, minulla on viisi lasta ja 
yksi lapsenlapsi, joka täytti kuu-
si vuotta aprillipäivänä, tiivistää 
joensuulainen Timo Sund elämä-
kertansa. Mutta tutustutaanpa 
Timoon tarkemmin.

TEEMANA 
AivovAurioT
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valunut hengitysteihini. Olin innokas 
vapaapalokuntalainen, joten sen myötä 
ensiaputaidot olivat hallussa ja ym-
märsin itse kääntyä kylkiasentoon. Sen 
jälkeen taju meni taas kankaalle. Jos en 
olisi itse kyennyt kääntymään, olisihan 
sitä ihmisille jäänyt ihmeteltävää, että 
miksi valvonnassa oleva kaveri jätettiin 
valvomatta ja vertavuotava tyyppi sel-
laiseen asentoon, että vuotava veri esti 
hapen saannin. 

Aivovammaa ei tuolloinkaan tutkit-
tu, eikä sen mahdollisuutta mainittu. 
Hoitona oli diapamia, särkylääkettä ja 
komento mennä kotiin nukkumaan. 
Pyöräilykypäröitähän ei tuolloin vielä 
ollut käytössä – pyöräilykisoissakin ne 
tulivat pakollisiksi vasta 2000-luvulla. 

oireena ankara päänsärky 

Useista kolhuista huolimatta aivovam-
ma ei ole miehen työkyvyttömyyden 
syy. 

– Selvisin lukiosta nippanappa 
ja autokoulusta vielä heikommin, 
mutta molemmista sain paperit. Lukion 
jälkeen lähdin opiskelemaan nuoriso-
työnohjaajaksi. Kolmen vuoden kou-
lutukseen meni neljä vuotta. Osittain 
syynä oli aivovammojen aiheuttamat 
muistiongelmat. Tenteistä oli hieman 
vaikeaa päästä läpi, kun kokeessa ei 
muistanut enää lukemaansa. Muis-

Maarit-vaimo löytyi rinnalle jo opiskeluaikana. – Vaikka meille on paljon sattunut, 
olemme aina saaneet luottaa Jumalaan, Maarit Sund kertoo. Timon ja Maaritin kesät 
kuluvat moottoripyörän selässä. Pyöräily on pariskunnan yhteinen rakas harrastus.

TEEMANA 
AivovAurioT

tamattomuus ja haasteet opinnoissa 
aiheuttivat stressiä, ja stressi puolestaan 
toi mukanaan vatsahaavan. Osansa 
hitaaseen opiskelutahtiin vaikutti myös 
samaan kouluun myöhemmälle vuosi-
kurssille tullut naispuolinen opiskelija, 
Timo virnistää ja katsoo vieressään 
istuvaan vaimoonsa Maaritiin.

Maarit-vaimo löytyi siis jo opis-
keluaikana, ja siitä pitäen pariskunta 
on pitänyt yhtä. Vastavalmistuneet 
nuoriso-ohjaajat perustivat kotinsa 
Kuhmoon, jossa nuoriso-ohjaajana vie-
rähti useampia vuosia. Sen jälkeen elä-
mä vei Tampereelle valokuvaamoon ja 
kun jälleen elämä muutti suuntaa, tuli 
kotipaikaksi Kiihtelysvaara. Varsinaisen 
leipätyön ohella Timo on aina tehnyt 
moninaisia äänimiehen hommia. 

Timo kärsi lapsuudestaan saakka 
päänsäryistä. Kipu oli jatkuva seura-
lainen vuosien ja vuosien ajan. Sitten 
eräänä päivänä vuonna 2004 kipu 
äityi niin pahaksi, etteivät lääkkeet tai 
hieronta purreet. Kipu vain paheni ja 
toimintakyky aleni.

– Tajusin ensitieto-osaamiseni 
kautta, että tällainen kipu kertoo 
todennäköisimmin aivoverenvuodosta 
tai aivokalvontulehduksesta ja koska 
muita aivokalvontulehdukseen viittavia 
oireita ei ollut, oletin kyseessä olevan 
aivoverenvuodon. Kun ambulanssi tuli 
paikalle, olin jo täysin liikuntakyvytön.

Koska Timo oli nuori, vasta 38-vuo-
tias, pääsi hän Kuopion yliopistollises-
sa sairaalassa leikkausjonon kärkeen.

– Minulta oli poksahtanut aneurys-
ma päästä. Oletettavasti verisuoni oli 
tihkunut jo pidempään ja aiheuttanut 
aivopainetta. Mutta päänsärky oli ainoa 
oire, mikään muu ei kielinyt aneurys-
masta. Kun kalloni avattiin, huomattiin 
samalla, että minulla oli aivovaltimossa 
ylimääräinen haara. Verisuonivika ja 
aneurysma olivat synnynnäisiä. Veren-
vuoto tukittiin klipsillä ja ylimääräinen 
haara poistettiin verisuonesta. Päänsär-
kyni jäivät sairaalaan. 

Timo kertoo, ettei hänen päänsärky-
jään oltu koskaan otettu vakavasti. 60- 
ja 70-luvuilla niitä pidettiin ryhtivian 
aiheuttamina ja häntä pidettiin vain 
laiskana, kun kaikkeen ei aina jaksanut 
osallistua.

Sairaalassa vierähti kymmenen 
päivää. 

– Kotiuduttuani todettiin, ettei 
kuntoutuksesta olisi vastaavaa hyö-
tyä, joten mitään kuntoutusta en ole 
koskaan saanut. Kun kotiuduin, aloin 
etsiä tietoa aivoverenkiertohäiriöistä. 
Sellaista ei juuri löytynyt ja jos jotakin 
löytyi, nettisivut olivat niin huonoja ja 
sekavia, ettei niistä ollut mitään iloa; 
pääni ei hahmottanut niitä lainkaan. 
Niinpä perustin keskustelupalstan 
aivoverenvuodon kokeneille. Sivulla 
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INFO
Aneurysma = valtimon pullistuma 
Lähde: terveyskyla.fi 
 Aivovaltimopullistuma eli aneurysma on pussimainen pullistuma aivoverisuonen haarautumiskohdassa.
 Aneurysma voi olla synnynnäinen tai kehittyä myöhemmin. 
 Vähintään 2-3 % väestöstä eli noin 100 000 – 150 000 suomalaisella on vuotamaton aneurysma. Näistä suurin osa ei ai-

heuta minkäänlaisia oireita elämän aikana.
 Vain noin joka neljäs aneurysma puhkeaa elinaikana. Siksi läheskään kaikkia löydettyjä aneurysmia ei hoideta ennaltaeh-

käisevästi.  
 Hoitovaihtoehtoja ovat 

- mikrokirurginen leikkaushoito (aneurysmaan pannaan leikkauksessa klipsi, eli puristin)
- suonensisäinen eli endovaskulaarinen hoito (aneurysma koilataan eli täytetään pienillä platinalangoilla, jotka täyttävät 

pullistuman, eikä se enää täyty verellä) sekä
- konservatiivinen hoito (eliminoidaan puhkeamisen riskitekijät eli lopetetaan mahdollinen tupakointi ja hoidetaan korkea 

verenpaine. Hoitoon kuuluu usein seuranta, eli 1 - 10 vuoden välein tehtävät kuvantamiskontrollit).

Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Lähde: mielenterveysseura.fi 
 Kaksisuuntainen mielialahäiriö = bipolaarihäiriö
 Kutsuttiin ennen maanis-depressiivisyydeksi. 
 Häiriötä luonnehtivat tavanomaisesta poikkeavat mielialojen vaihtelut: masennus ja maniajaksot sekä sekamuotoiset jaksot 

vaihtelevat.
 Maniajaksojen aikana mieliala kohoaa liiallisesti tai muuttuu kiihtyneeksi
 Masennusjaksojen aikana sairastunut kokee syyllisyyden ja arvottomuuden tunteita, syvää väsymystä ja keskittymiskyvyn 

puutetta. Myös unihäiriöt ovat tavallisia.
 Välillä sairastuneella voi olla täysin oireettomia jaksoja tai jaksoja, jolloin oireet ovat hyvin lieviä.

distä. Keskittymiskykyni on kuin kulta-
kalalla ja rasituksensietokykyni täysin 
ruvella. Yritin tehdä opettajansijaisuuk-
sia, mutta jo keskiviikon kohdalla alkoi 
taju olla ihan kankaalla. 

Pian kävi selväksi, että säännöl-
linen työ ei enää onnistu. Sen sijaan 
äänimiehen hommia hän voi edelleen 
tehdä, sillä ne ovat keikkaluontoisia ja 
tahdin voi määrätä itse.

– Olen luonteeltani sellainen, että 
kykenen tekemään asioita tovin sata 
lasissa, mutta sitten tarvitsen lepoa. 
Äänimiehen hommissa tämä onnis-
tuu ja lisäksi siinä ajatukset saavatkin 
sinkoilla oikein luvan perästä, eli tästä 
aivovaurion mukanaan tuomasta sei-
kasta on jopa hyötyä tässä hommassa, 
Timo nauraa.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

oli parhaimmillaan 500 000 käyntiä 
vuodessa. Nykyään palstani toimii 
Facebook-ryhmänä.

Aivovammayhdistykseen 
aktiiviksi 

Omaksi liitoksi valikoitui Aivovam-
maliitto, eikä silloin Aivohalvaus- ja 
dysfasialiitto -nimellä toiminut järjestö 
(nykyinen Aivoliitto)

– Tutustuin kyllä silloiseen Aivohal-
vaus- ja dysfasialiittoon, mutta siellä 
oli niin iäkästä porukkaa, että tiesin 
heti, että sinne en kotiutuisi. Aivo-
vammayhdistykseen ajauduin ikäni 
vuoksi ja päätin käydä tsekkaamassa 
toiminnan. Siellä olikin samanikäisiä 
ihmisiä ja vaikka diagnoosi oli eri, oli 
oirekuva kuitenkin niin samanlainen, 
että koin saaneeni vertaistukea heiltä, 
joilla diagnoosina oli tapaturmainen 
aivovaurio. 

Timon työkyvyttömyyden syynä 
ovat aivovaurio ja kaksisuuntainen 
mielialahäiriö yhdessä.

– Aivovaurio on se ensisijainen 
syy. Lyhytkestoinen muistini on aivan 
reikäinen. Muistitestissä pääsin nel-
jänteen numeroon saakka ja takaperin 
numeroita luetellessa putosin heti kyy-

TEEMANA 
AivovAurioT

Timo tekee satunnaisesti äänimiehen 
hommia, sillä satunnainen ja omaan 
tahtiin tehtävä työ onnistuu, vaikkei 
säännöllinen palkkatyö aneurysman 

ja aivovamman jälkitilojen vuoksi 
enää onnistukaan.
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– Olin aloittamassa toista luokkaa, kun 
aivopaineeni nousu aiheutti neurologi-
sia oireita. Minulla oli ollut migreeniä, 
mutta sitten tuli akuutti kova päänkipu, 
pahoinvointia, oksentelua, näköhäiriöi-
tä ja tajunnan tasoni laski. Pääni kuvat-
tiin Lappeenrannassa ja siellä todettiin, 
että minulla on aivokasvain. Sieltä 
minut kiidätettiin ambulanssilla Töölön 
sairaalaan, kertoo Anni Härkönen. 

Vuosi oli 1989 ja Annilla todettiin 
astrosytooma. 

– Minulla lukee muistiinpanoissani, 
että astrosytooma on yleisin matalan 

pahanlaautuisuusasteen glioomista 
lapsilla. Sen ilmaantuvuushuippu on 
seitsemän vuoden tienoilla ja tyyppi-
paikkoja ovat talamusseutu, näköhermo 
ja pikkuaivot. Minulla se oli talamus-
seudun vasemmalla puolella. Talamus 
sijaitsee väliaivojen sivuseinämissä. 

Anni kertoo, että aivan ensim-
mäiseksi hänelle piti leikkauksessa 
asentaa hydrokefaluksen, eli vesipäi-
syyden, vuoksi suntti, jotta aivopaine 
laskisi. Duodecim-lehti kertoo, että 
hydrokefalus on aivokasvainta pote-
valla lapsella yleinen. Hydrokefalus 

on aivojen nestekierron häiriö, jossa 
aivokammioihin kertyy liikaa aivo-
selkäydinnestettä. Se puolestaan nostaa 
aivopainetta. Hydrokefalusta hoidetaan 
asentamalla päähän suntti, joka ”pump-
paa” liian nesteen aivokammioista vat-
saonteloon. Samalla aivopaine laskee.  

– Päällimmäisenä sunttileikkauk-
sesta jäi mieleeni hiusten menetys. 
Minulla oli ennen operaatiota pitkä 
tukka. Se letitettiin, palmikko leikattiin 
irti ja sen jälkeen hiukseni ajettiin pois. 
Sain letin muistoksi. Jälkikäteen olen 
ajatellut, että hiusten menetys oli nuo-
relle tytölle todella iso asia. En saanut 
edes peruukkia. 

Heti, kun aivopaine saatiin las-
kemaan ja olo kohentui, aloitettiin 
Lappeenrannassa sädehoidot. 

– Mie sain sädehoitoa 40 kertaa. 
Muistan, että massasta tehtiin kaukalo, 
jotta pääni pysyisi liikkumatta hoitojen 
ajan. Koko sädetyksen ajan piti maata 
selällään paikallaan. En muista, että 
kuinka kauan yksi hoitokerta kesti, 
enkä sitäkään, että miten tiheälle 
aikavälille hoitokerrat jakautuivat. Sen 
muistan, että sain aina jokaisen hoito-
kerran jälkeen kiiltokuvan muistoksi. 
Oikeastaan muuta ei sädehoitojak-
sosta ole mieleeni jäänytkään. Äiti on 
sanonut jälkikäteen, että olin tuolloin 
koko ajan todella väsynyt.

Kun sädehoidot olivat ohi, otet-
tiin päästä uusi magneettikuva. Hyvä 
uutinen oli, että kasvain oli kadonnut. 
Magneettikuvia otettiin tämän jälkeen 
aluksi kerran vuodessa, sen jälkeen har-
vemmin ja lopulta kontrollit loppuivat. 

Koulu toi haasteita 

Huonoa puolestaan oli se, että elämän 
odotettiin jatkuvan tuosta noin vain 
ennallaan, ihan kuin sairautta ei olisi 
koskaan ollutkaan.

– Oli ihan hullua, että minun piti 
vain jatkaa elämääni. Kävin muuta-
man kerran lastenpsykologilla, jossa 
pelasimme pelejä. Ja siinä se. En tiedä, 
että oliko minulla tuolloin joitakin ai-

– Mie oon 36-vuotias. Asun Lappeenrannassa, 
mutta syntyisin olen Imatralta. Olen siis Etelä-
Karjalan tyttöjä, kertoo Anni Härkönen itsestään. 
Mutta tutustutaanpa siihen, mitä muuta Anni on! 

TEEMANA 
AivovAurioT

– Katsoin Omakannasta, että 
minulla on melkoinen diag-
noosilista: sädehoidon jälkeen 
tullut aivolisäkkeen etulohkon 
vajaatoiminta ja siitä johtuva 
kilpirauhasen vajaatoimin-
ta, astrosytooman jälkitila, 
määrittelemätön vesipäisyys, 
muu hyperkineettinen 
häiriö ja aktiivisuuden ja 
tarkkaavaisuuden häiriö. 
Tämän kaiken kanssa olen 
pikkuhiljaa harjoitellut elä-
mään, Anni Härkönen kertoo. 
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Anni Härkönen toimii Etelä-
Kymen aivovammayhdistyksen 
nuorisojäsenvastaavana ja on 
mukana järjestämässä nuorille 
suunnattua Pääfest-tapahtumaa. 

vokasvaimen jälkitilan oireita, sillä en 
osannut – tai halunnut – kertoa niistä. 
Olinhan vasta lapsi. 

Neuropsykologi on sittemmin 
kertonut, että esimerkiksi pakko-oireet 
ovat aivokasvainlapsella tyypillisiä.

– Jälkikäteen olen tajunnut, että mi-
nulla oli pakko-oireita. Kun esimerkiksi 
menin nukkumaan, minun oli astuttava 
lattiassa jonkun tietyn viivan tai läikän 
päälle. Lisäksi olin erityisherkkä. Nu-
kuimme veljeni kanssa samassa huo-
neessa, jossa veljen kuorsaus - tai jopa 
pelkkä hengitys – ja kellon raksutus 
häiritsivät minua niin kovasti, että en 
saanut nukuttua. Myöhemmin äitini on 
lisäksi kertonut, ja itsekin tästä jotakin 
muistan, että ennen ja jälkeen hoitojen 
sain valtavia raivokohtauksia. Tunsin 
melkoista ahdistusta. Itkukohtaukse-
ni kestivät niin pitkään, että yleensä 
ne loppuivat vasta, kun väsytin itseni 
uneen saakka. 

Anni ei ollut sairauslomalla hoi-
tojen aikana. Kouluun oli vain pakko 
jaksaa. 

– Minulla oli sellaista lukihäiriö-
tyyppistä oireilua. Toisella luokalla 
minulle tehtiinkin jonkinlainen testi, 
mutta mielestäni lukihäiriötä ei varsi-
naisesti koskaan todettu. Minun oli vai-
kea keskittyä lukemiseen, tuntui, että 
katse ei pysy rivillä, vaan rivit hyppivät 
mielensä mukaan. 

Anni kuvailee, että koulussa hän 
oli reipas ja sisukas. Osa aineista sujui 
mukavasti. Osa, kuten saksa, joka vaati 
suomesta poikkeavien sijamuotojen 
opettelua, oli puolestaan todella vaike-
aa. Niinpä peruskoulun todistuksessa 
osa numeroista oli hyviä, mutta osa 
huonoja. 

– Minulla oli huono itsetunto ja 
heikommat numerot lannistivat. Tunsin 
alisuoriutuneeni. En siis edes ajatellut 
lukioon menemistä. Muistan, että läpi 
kouluvuosien olin kesäloman alkaessa 
aina niin loppu, että ensimmäiset pari 
viikkoa vain nukuin lattialla tai laiturin 
nokassa. Äitinikin vahvistaa tämän. 

uusi sairaalakierre 

Luovana ihmisenä Anni hakeutui ja 
pääsi kondiittorikouluun. 

– Kun valmistuin, ei täällä oikeas-
taan ollut sellaista pientä konditoriaa, 
jossa luovuuttaan olisi voinut hyödyn-
tää. Niinpä päädyin isoon leipomoon, 
jossa oli raskaat työolot. Aamukolmelta 
töiden aloittaminen, räikeät loiste-

putkivalot, kuuma höyryinen ilma ja 
kova meteli olivat täysin mahdoton 
yhdistelmä erityisherkkyyteni vuoksi. 
Masennuin hieman ja väsyin. Aloin 
jotenkin jumittua. Äitinikin kiinnitti 
tähän huomiota. 

– Niinpä päätin vaihtaa alaa. Koska 
luovuuden lisäksi olen myös empaatti-
nen, hakeuduin lähihoitajaopintoihin. 
Sekä opiskelu että eri paikoissa harjoit-
telut olivat todella rankkoja. Alkujaan 
minun piti valmistua keväällä 2003, 
mutta opiskelun raskauden vuoksi 
opintoni viivästyivät. Aloitekyvyttömyy-
teni takia en saanut aikaiseksi opin-
näytetyötä. Minun oli tarkoitus saada 
paperit puolta vuotta muita myöhem-
min, jouluna 2003.

Toisin kävi. 
– Heinäkuussa 2003 minulla oli 

suuria suunnitelmia silloisen poikays-
täväni kanssa. Hän oli töissä Englan-
nissa, ja sinne minunkin piti suunnata, 
kunhan valmistuisin. Mutta sitä ennen, 
silloin heinäkuussa, meidän piti lähteä 
Pori Jazzeihin katsomaan Jamiroquaita, 
joka on suuri suosikkini. Liput oli han-
kittu ja mieli korkealla. Sitten yhtäkkiä 
tajuntani taso laski ja makasin maassa 
pidellen päätäni ankarassa päänsärys-
sä. En itse muista tästä mitään.

Magneettikuvassa todettiin, että 
suntin toiminta on häiriintynyt, joten 
jazzien sijaan seuraava osoite olikin 
Töölön sairaalan leikkauspöydällä. 
Suntin läppä vaihdettiin, ja nuori 
nainen toipui pari päivää.

– Siellä katsottiin, että mie olin taas 
hirveän reipas, joten melko pian minut 
kotiutettiin. Minähän olen pienestä 
pitäen esittänyt reipasta. Heti seuraava-
na päivänä aivopaineeni nousi jälleen, 
ja minut kuljettiin jälleen pikaisesti 
päivystysleikkaukseen. Tällä kerralla 
sunttiin vaihdettiin muitakin osia kuin 
vain se aiemmin vaihdettu läppä. Jäl-
leen vointiani seurattiin, mutta jouduin 
lyhyen ajan sisällä vielä kolmanteen 
aivoleikkaukseen. Tässä vaiheessa koko 
suntti vaihdettiin uuteen. 

uupumus iskee 

Oli selvää, että lyhyen ajan sisällä 
tehdyt kolme aivoleikkausta ja niihin 
johtanut liian korkea aivopaine jättivät 
jälkensä.

– Toihan se kaikenlaista. Sain 
leikkauksien jälkeen vain kuukauden 
sairausloman, minkä jälkeen jatkoin 
taas sinnittelyä. Lappeenrannassa 
neurologi katsoi magneettikuvaa ja 
totesi sen hyväksi. Jaksamiseni oli 
kuitenkin heikentynyt jälleen olennai-
sesti. Kävimme äitini kanssa itkemässä 
neurolla, että pitäähän tähän jotakin 
kuntoutusta olla. Neurologi vain sanoi, 
että kuva on puhdas. En muista, että 
miten pitkään väsy minua vaivasi, 
mutta lopulta neurologi passitti minut 
psykiatrian puolelle.

Anni kertoo, että jälkeenpäin neuro-
psykologi on sanonut, että välttämättä 
kaikki aiemmin tehdyt testit eivät olleet 
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työkyvyttömyyseläkkeelle. 
– Olen monta kertaa miettinyt, 

että miten olisin jaksanut elää, jos 
olisin etukäteen tiennyt, miten raskaita 
asioita joudun kokemaan. Mutta olen 
aina ollut sisukas ja valoisa ihmi-
nen, kiinnostunut monista asioista ja 
halukas auttamaan. Nyt olen oppinut 
ymmärtämään ja hyväksymään, että 
kaikki aivoissani tapahtunut on jättänyt 
pysyvästi jälkensä. Nyt on vain pidet-
tävä tarkasti huolta siitä, että en yritä 
olla kaikkivoipa, vaan teen ainoastaan 
niitä asioita, joita haluan – enkä edes 
kaikkea haluamaani, vaan voimieni 
mukaan!

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

aivan tätä päivää, eikä väsyvyyson-
gelmassa otettu huomioon aiempaa 
aivokasvaintaustaa, hydrokefalusta ja 
kolmeen leikkaukseen johtanutta pitkit-
tynyttä liian korkeaa aivopainetta, vaan 
häntä pidettiin ainoastaan masentunee-
na. Anni toteaa, että toki kaikki koettu 
varmasti mielen matalaksi vetikin, 
mutta jälkikäteen ajateltuna jaksamisen 
haasteet olivat kuitenkin pikemminkin 
fyysisiä kuin psyykkisiä ongelmia. 

– Tässä vaiheessahan minun piti 
valmistua jouluksi, mutta olin vielä 
ihan puusta pudonnut. Pikkuhil-
jaa käsittelin, että mitä minulle oli 
tapahtunut – kysyin kalenteri kädessä 
läheisiltäni, että mihin aikaan mikäkin 
asia sattui. Niinpä opintoni viivästyivät 
vielä puolella vuodella, mutta sitten 
keväällä valmistuin lähihoitajaksi. 

Anni kuvailee, että kuten jo ala-
asteajoista lähtien, oli hän kouluvuo-
den jälkeen niin poikki, että hän ei 
voinut muuta kuin levätä. Syksyllä hän 
tapasi erään kehitysvammaisen tytön 
äidin, joka kertoi lapsensa tarvitsevan 
henkilökohtaista avustajaa.

– Sitä työtä mie tein sitten kolme 
vuotta. Tein ylipitkää työviikkoa, sillä 
minulla ei ollut sijaista. Toimin sekä 
aamu- että iltapäivähoitajana sekä 
päivisin tytön koulunkäyntiavustajana. 
Jossakin vaiheessa tuli ihan totaalinen 
burn out. Päässä heitti, näkö hajosi, 
pyörrytti ja luhistuin totaalisesti.

Anni oli sairauslomalla kuukauden. 
Hän kävi nuoren aikuisen psykotera-
pian, jossa loppukaneettina oli, että 
hän osaa käsitellä asioita analyyttisesti, 
mutta varsinainen ongelma ei ole pois-
tunut. Tämä kertoi siitä, että kyseessä 
on muutakin kuin mielen ongelma. 

– Sain lääkitystä ja lepoa. Uupu-
mukseni oli niin kokonaisvaltainen, 
että vaikka olin fyysisesti hyvässä kun-
nossa, en jaksanut edes kävellä – hyvä, 
että jaksoin edes hengittää. Silloin, kun 
neurologi passitti minut psykiatriselle 
puolelle ja hän diagnosoi keskivaike-
an masennuksen ja ahdistuksen, olin 
helpottunut, että väsymykselleni löytyi 
syy. Olin siis hoitomyönteinen. Lääk-
keet auttoivatkin, joskin niistä oli myös 
sivuvaikutuksia, eivätkä ne – jälkikä-
teen ajateltuna tietenkään – voineet 
poistaa perusongelmaani.

vihdoin koko 
sairaushistoria huomioon

Lopulta Anni pääsi taitavalle neuro-

psykologille, joka otti hänet huomioon 
kokonaisuutena. 

– Hän löysi selvät syyt elämänvai-
keuksiini. Hän kertoi ja osasi selittää, 
että miten aivokasvain vaikutti, miten 
vaikutti sädehoito, mitä aiheutti pit-
kittynyt ja sittemmin toistuva aivo-
paineen kasvu ja mitä kaikki suntti-
leikkaukset jättivät jälkeensä. Olin 
kolmissakymmenissä, kun jaksamiseni 
laski tosi rajusti, kun en enää jaksanut 
sinnitellä ja olla reipas. Sittemmin olen 
ymmärtänyt, että oireeni ovat varsin 
tavanomaisia ja juuri sellaisia, joita 
kokemani aivotapahtumat, aivokasvain 
ja hydrokefalus, aiheuttavat. 

Aluksi Anni oli sairauslomalla, 
sitten määräaikaisella eläkkeellä ja 
lopulta parisen vuotta sitten hän siirtyi 
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Aivokasvain 
lähteet: kaikkisyovasta.fi, hus.fi 
Aivokasvaimet ovat keskushermoston kasvaimia. Ne ovat lähtöisin joko aivo-
kudoksesta tai ympäröivistä rakenteista kallon sisällä tai selkäydinkanavassa. 
Aivokasvain voi olla hyvänlaatuinen tai pahanlaatuinen. 

Aivokasvaimet ovat lasten toiseksi yleisin syöpämuoto heti leukemian 
jälkeen. Lasten aivokasvaimet poikkeavat aikuisten aivokasvaimista, koska ne 
ovat useammin hyvänlaatuisia. Yleisimmät lasten aivokasvaimet ovat matala-
asteiset astrosytoomat, medulloblastoomat ja ependymoomat.

Aivokasvaimen oireet riippuvat kasvaimen koosta, sijainnista ja kasvuno-
peudesta. Hyvänlaatuiset aivokasvaimet voivat pysyä oireettomina pitkään, 
eikä tyypillistä oiretta ole. Epilepsia on aivokasvaimen tavallisin ensioire. Ai-
vokasvain voi aiheuttaa päänsärkyä, mutta siihen liittyy lähes aina myös muita 
oireita. Aivokasvain voi aiheuttaa myös henkiseen suorituskykyyn liittyviä 
oireita. Nämä oireet liittyvät esimerkiksi tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, 
toiminnan säätelyyn, puheeseen, muistiin, havainnointiin tai päättelyyn.

Aivokalvon kasvaimet eli meningeoomat 
Meningeoomista 90 % on hyvänlaatuisia. Kasvaimet saavat alkunsa lukinkal-
von soluista ja kiinnittyvät tyypillisesti kovaan aivokalvoon eli duuraan.

Aivokasvaimet eli glioomat 
Aivokasvaimet saavat alkunsa aivokudoksen tuki- eli gliasoluista. Ne jaetaan 
seuraaviin tyyppeihin: astrosytooma, oligodendrogliooma, oligoastrosytooma 
ja ependymooma. Kasvaimet luokitellaan hyvänlaatuisesta erittäin pahanlaa-
tuiseen 

Etäpesäkkeet eli metastaasit 
Muiden syöpien etäpesäkkeet ovat yleisimpiä kallonsisäisiä kasvaimia, niitä 
on puolet kaikista aivokasvaimista.

Aivolisäkkeen kasvaimet eli hypofyysiadenoomat ovat lähes aina hyvänlaatui-
sia. 

Kuulohermokasvaimet eli akustikusneurinoomat ovat hyvänlaatuisia VIII aivo-
hermon hermotupen kasvaimia.

Selkäydinkanavan kasvaimet
Keskushermoston kasvaimista vajaa viidennes esiintyy selkäydinkanavassa. 
Yleisimpiä ovat selkäytimen gliooma tai ependymooma sekä selkäytimen 
ulkopuolella kasvavat meningeooma ja schwannooma. Lisäksi selkärangassa 
tai selkäydinkanavassa voi esiintyä muiden syöpien etäpesäkkeitä. 

INFO

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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Liisa-Anneli Holmeberg lennätettiin 
Medi-Helillä Turun yliopistolliseen 
sairaalaan.

Liisa-Anneli saapui sairaalaan illalla 
ennen puolta yötä. Kahdelta aamuyöllä 
hänen miehensä sai puhelun.

– Hänelle kerrottiin, että minul-
ta on löydetty lukinkalvonalainen 
verenvuoto eli SAV, joka täytyy leikata 
nopeasti. Lupauksia ja toivoa tulevasta 
ei siinä vaiheessa annettu. Yöllä minut 
leikattiin ja aamun varhaisina tunteina 
mieheni oli saanut uuden puhelun. 
Hänelle kerrottiin, että leikkaus oli 
mennyt hyvin, mutta verenvuoto oli 
aiheuttanut aivoinfarktin ja että vointini 
oli heikentynyt entisestään. 

SAViin sairastuneiden keski-ikä on 
noin 60 vuotta. Tupakointi, korkea ve-
renpaine ja alkoholin suurkulutus ovat 
suurimpia riskitekijöitä. 

– Olin hyväkuntoinen ja minulla 
oli terveelliset elintavat. Verenpaine 
oli kuitenkin ajoittain ollut jo pitkään 
koholla. Alapaineen vaihtelut olivat 
tasolla 85-100, mutta siihen ei ollut 
lääkitystä. Jossakin vaiheessa mi-
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Työelämään aivoveren-
vuodon jälkeen
Viisitoista vuotta sitten eräänä marraskuisena 
iltana Liisa-Anneli Holmbergillä alkoi äkillinen, 
kova päänsärky. Särky oli äärimmäisen kovaa ja 
se tuli kuin tyhjästä. Liisa-Anneli totesi miehel-
leen, että nyt päätä särkee niin voimakkaasti, että 
kohta menee taju. Hän ennätti paneutua sän-
kyyn makaamaan, kun taju jo lähtikin. 

– Vasta myöhemmin ymmärsin, että 
aivoverenvuodot ovat harvinaisempia 

kuin aivoinfarktit ja aivovammat. 
Nopeus on tässä valttia, hoitoon on 
päästävä mahdollisimman nopeasti. 

Onneni oli, että olin sairastuessani 
kotona ja että myös mieheni oli paikalla 

ja soitti pikaisesti apua. 
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nulle oli tehty ympärivuorokautinen 
verenpaineseuranta, mutta senkään 
perusteella lääkitykseen ei päädytty. 
Aivoverenvuodon yhteydessä huomat-
tiin, että myös kolesterolini oli koholla. 
Nykyään Käypä hoito-ohjeistus ottaa 
huomioon verenpainearvot paremmin 
kuin silloin yli 15 vuotta sitten.

Nykyään Käypä hoidon mukaan 
optimaalinen verenpainetaso on alle 
120/80. Nykyisenkin suosituksen 
mukaan verenpaine on vielä tyydyttä-
vä sen ollessa 130 – 139 / 85 – 89, ja 
välitön hoitokin aloitetaan vasta tasolla 
200/130. 

Kuntoutuminen  
käyntiin sairaalassa 

Tyksin teho-osastolla Liisa-Annelia 
pidettiin nukutettuna parisen viikkoa. 

– Itse en osaa kuvailla tilaani 
tuolloin, mutta se oli ilmeisen huono. 
Jossakin vaiheessa sain vielä aivokal-
vontulehduksen, joka ei luonnollisesti-
kaan parantanut tilannettani. 

Asiat alkoivat kuitenkin kääntyä 
paremmiksi, ja kahden-kolmen viikon 
kuluttua Liisa-Anneli siirrettiin teho-
osastolta neurokirurgiselle osastolle. 

– Ensimmäisissä muistikuvissani kä-
velen fysioterapeutin kanssa rollaatto-
riin tukeutuen pitkin sairaalan käytävää 
hänen lukiessa tahtia: vasen, vasen...
vasemmanpuoleinen jalka siirtyy huo-
nosti eteenpäin halvauksen vuoksi. 

Liisa-Anneli kertoo, että parin, 
kolmen viikon ajalta, jolloin hän oli 
neurokirurgian osastolla, muistikuvat 
ovat hajanaisia. Sen hän muistaa, että 
mielessä oli asioita, joita ei oikeasti 
ollut olemassa. Vaikkakin ne olivat 
tosiasioita hänelle.

– Puhuin totena asioita, joita ei 
ollut, mutta jotka olivat minulle täyttä 
totta. Olettaisin, että myös dementi-
koilla on vastaavanlaisia harhoja. Tämä 
oli läheisilleni hämmentävää.

Konkreettisimmin Liisa-Anneli ker-
too tajunneensa tapahtuman rajuuden 
myöhemmin siitä, että kaikki hiukset 
oli leikattu ja hän oli täysin kalju.

– Minulla oli puolipitkät kiharat 
hiukset ennen leikkausta. Ne piti leika-
ta, kun aivoleikkaus tehtiin. Mieheltäni 
oli kysytty, että leikataanko hiukset 
pois vain siltä puolelta, johon viilto pi-
tää tehdä. Mieheni oli sanonut, että on 
mukavampi että leikataan kokonaan, 
puolittainen kalju näyttää hassulta.

Parin viikon jälkeen Liisa-Anneli 

siirrettiin neurokirurgiselta osastolta 
aluesairaalaan. Hän muistaa ajatelles-
saan varsin varhaisesta vaiheesta, että 
hänen on päästävä nopeasti kuntou-
tumaan. Sosiaalitoimen johtajana 
työskennellessään hänellä oli tietoa 
Käpylän kuntoutuskeskuksesta hyvänä 
kuntoutumispaikkana, jonne hän toivoi 
pikaisesti pääsevänsä. 

– Käpylä oli tullut asiakkaitteni 
kautta tutuksi, ja olin saanut mieliku-
van siitä huippupaikkana. En tiennyt, 
että siellä kuntoutetaan pikemminkin 
aivovamman kuin aivoverenvuodon 
saaneita, enkä oikeastaan tuolloin tien-
nytkään eri aivovauriotyyppien eroja. 
Yhtä kaikki halusin nopeasti takaisin 
normaaliin elämään ja työhön. Nämä 
ilmeisesti ovat tyypillisiä asioita täl-
laisissa sairauksissa ja aivovaurioissa. 
Oman tilan vakavuutta ei heti tunnis-
teta, jonka vuoksi oletetaan olevansa 
työkykyisiä jo silloin, kun oikeasti ei 
vielä ole mitään asiaa työelämään. 

Aluesairaalassa kuntoutus aloitettiin 
kävelyharjoituksilla, konttausasennon 
kautta. Hänellä oli kova halu harjoi-
tella kävelemistä, mutta sitä ei saanut 
tehdä yksin. Tasapaino oli huono, sillä 
pikkuaivojen puolella ollut vuoto oli 
tuonut tasapainohäiriöitä. 

– Aluesairaalasta on jäänyt mieleen 
se, että iltaisin piti valita, haluanko tä-
nään kävellä käytävillä hoitajan kanssa 
vai haluanko hoitajan auttamana suih-
kuun. Molempia en voinut valita, enkä 
kumpaakaan saanut tuossa vaiheessa 
tehdä yksin. Muistan tuumineeni, että 
tällä tavalla ei pysty kuntoutumaan ja 

täältä on päästävä nopeasti kotiin.

Kuntoutuminen  
tehostuu kotona

Liisa-Anneli sairastui marraskuussa ja 
jouluksi hän pääsi kotilomalle, jonka 
jälkeen piti palata takaisin sairaalaan. 
Kotona perhe auttoi kaikessa, ja hän 
pääsi ulos kelkan turvin ulkoilemaan. 
Ilman apua hän ei olisi tuossa vai-
heessa vielä yksin pärjännytkään. 
Viikko kotona sujui hyvin ja palattuaan 
joululoman jälkeen sairaalaan oli hän 
kuntoutunutkin jo sen verran, ettei 
osastohoidolle ollut enää tarvetta. 

– Sairaalassa oli sovittu, että kutsu 
varsinaiseen kuntoutukseen tulee myö-
hemmin. Helmikuun loppupuolella 
pääsin Paimion sairaalaan, jossa tuol-
loin järjestettiin TYKSin neurologinen 
kuntoutus. Tämä aika oli kuntoutuksen 
arviointijakso, jonka jälkeen kuntoutus 
oli avokuntoutusta. Tiedustelin mah-
dollisuutta päästä neuropsykologiseen 
kuntoutukseen ja kun vakuutin, että 
olen siihen oikeasti motivoitunut, sain 
lähetteen. 

Liisa-Anneli kokee, että neuropsy-
kologisesta kuntoutuksesta, jonne hän 
pääsi kerran kolmessa viikossa, oli 
hyötyä. Samoin kun kerran viikossa 
olevasta fysioterapiasta. 

– Fysioterapiassa meinasi tosin tulla 
uskonpuute, kun tasapainoa kuntou-
tettiin tekemällä harjoitteita paksun 
patjan päällä. Se oli todella haastavaa. 
Nämä käynnit eivät kuitenkaan olisi 
riittäneet kuntoutumiseen. Harjoituksia 
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tein kotona joka päivä. Myöhemmin 
myöskin kävin sauvakävelyllä päivit-
täin. Alussa apuvälineenä oli pyörälli-
nen potkukelkka. 

Takaisin töihin 

Liisa-Annelin mielestä tärkeintä on 
oma halu ja tavoite kuntoutumisessa. 
Heti ei saa luovuttaa, sillä kuntoutu-
minen on kovin hidas prosessi ja vaatii 
valtavasti toistoja. 

– Muistan ajatelleeni neurologisella 
osastolla ollessani, että nyt ei auta jää-
dä vaikeroimaan kohtaloaan, että miksi 
juuri minulle kävi näin. Nyt pitää vaan 
ajatella positiivisesti ja hyväksyä tapah-
tunut. Positiivisuus oli ohjenuoranani 
kuntoutumisprosessin alusta alkaen.

– Myöhemmin olen ajatellut, että 
tapahtuman hyväksyminen on kun-
toutumisen edellytys. Jos ei hyväksy 
sairastumistaan, on vaikeaa siitä myös 
kuntoutua. Kuntoutuminen taas ruokkii 
itse itseään, mitä enemmän tekee, sen 
parempi olo tulee.

Kahden vuoden kuluttua sairastu-
misesta Liisa-Anneli palasi aikaisem-
paan työhönsä.

– Tähän kahteen vuoteen mahtui 
monenlaisia vaiheita. Olin esimerkiksi 
Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa 
Kelan kustantamalla laitoskuntoutus-
jaksolla. Tämä oli monipuolinen ja 
rankka, mutta antoisa. Neurologini eh-
dotti jossain vaiheessa, että kenties mi-
nun pitäisi ajatella jotakin muuta työtä 
kuin aiempaa työtäni sosiaalijohtajana, 
sillä se oli varsin vaativaa ja siinä oli 
paljon vartijana. Nyt, kun olen jo ikäni 
vuoksi jäänyt eläkkeelle, uskon, että 
fyysiseen työhön palaaminen olisi ollut 
kuitenkin hankalampaa.

Liisa-Anneli kertoo, että töihin 
palaamiseen liittyi haasteita. Alussa ai-
votyö oli väsyttävää ja hän joutui käyt-
tämään erilaisia keinoja jaksamiseen 
ja työstä palautumiseen, kuten esimer-
kiksi rentoutus-ja mielikuvaharjoittei-
ta. Työhön paluu onnistui kuitenkin 
niin hyvin, että hän ehti vaihtamaan 
työpaikkaakin ennen oloneuvokseksi 
siirtymistään. Työvuosia ehti tulla vielä 
sairastumisen jälkeen noin 14 vuotta.

– Olen edelleen hyvässä kunnossa, 
vaikka kuntoutumiseni ei ollut aivan sa-
taprosenttinen. Esimerkiksi tasapainooni 
jäi sen verran haasteita, että lopetin 
ratsastusharrastuksen ja muutenkin tasa-
painon kanssa tulee olla tarkkana. Muu-
ten olen liki entiseni. Aivoverenvuoto 

Aivoverenkiertohäiriöt
lähteet: hus.fi, terveyskyla.fi, aivoliitto.fi, Käypä hoito -suositus 
Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan aivoverenkierron tilapäistä häiriötä 
(TIA) tai pysyvän vaurion aiheuttavaa aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa. Aivo-
infarktin saa vuosittain noin 18 000 suomalaista ja aivoverenvuodon noin 1 
800 suomalaista. 

Aivoverenvuoto
Spontaanissa aivoverenvuodossa aivovaltimo repeytyy äkillisesti ja veri pääsee 
vuotamaan aivokudoksen sisälle. Veri vuotaa joko aivoaineeseen (ICH) tai 
lukinkalvon alaiseen tilaan (SAV). Aivoverenvuodon riskitekijöitä ovat ve-
renpainetauti, tupakointi, runsas alkoholin käyttö, aivoverisuonten sairaudet 
(esim. aivoverisuonten tulehdus eli vaskuliitti), verenohennuslääkitys ja veren 
hyytymisen häiriöt. 
Yleensä SAV:n aiheuttaa puhjennut aivovaltimopullistuma eli aneurysma. 
Aneurysmaattisen SAV:n merkittävimpiä riskitekijöitä ovat tupakointi ja hoita-
maton verenpainetauti. Non-aneurysmaattisella SAV:lla tarkoitetaan lukinkal-
vonalaista verenvuotoa, jonka aiheuttaja on epäselvä.  SAVin voi saada myös 
aivovamman yhteydessä. 

Aivoinfarkti
Aivoverisuonitukos eli aivoinfarkti on sairaus, jossa äkillisesti tukkeutuneen 
valtimon alueella aivokudos jää ilman verenkiertoa ja happea. Tämän seu-
rauksena paikallinen osa aivokudoksesta menee pysyvään kuolioon. Usein 
tukkeuma johtuu verihyytymästä ahtautuneessa valtimossa, mutta voi aiheutua 
myös esimerkiksi sydämestä tai kaulavaltimosta tulleesta hyytymästä.  Aivoin-
farktin keskeisiä riskitekijöitä ovat kohonnut verenpaine, tupakointi, keskivar-
talolihavuus, vähäinen liikunta, epäterveellinen ruokavalio, diabetes, eteisväri-
nä ja dyslipidemiat eli rasva-aineenvaihdunnan häiriöt.

TiA
TIA (transient ischemic attack) on ohimenevä aivoverenkiertohäiriö. Sen oireet 
muistuttavat aivoinfarktia, mutta menevät nopeasti ohi. Oireet kestävät tyypil-
lisimmin 2 - 15 minuuttia. 

INFO

aiheutti tasapainon lisäksi vaikeuksia 
näköön. Alussa jouduin käyttämään 
prismalaseja ja myöhemmin tuli käyt-
töön kaksiteholasit. Esimerkiksi muisti-
toimintoihin se ei sen sijaan aiheuttanut 
juurikaan muutoksia. Haastavinta oli 
löytää verenpaineeseen sopiva lääkitys. 
Monia lääkkeitä kokeiltiin, ennen kuin 
sopiva lääke löytyi. Verenpaineen hyvä 
taso on tärkeä hoito ja nykyisin minulla 
on myös kolesterolilääkitys.

Eläkepäivinä 
kokemusasiantuntijaksi

Töihin paluun jälkeen hän oli monesti 
ajatellut, että miten kokemusta ja kun-
toutumista voitaisiin hyödyntää muiden 
sairastuneiden kohdalla. Aluksi asiasta 
oli tarve puhua, ja sitä hän saikin tehdä 
tarpeeksi. Tarina oli kiinnostava, vaikka 
hän huomasi sen myöskin ahdistavan 
kuulijoita. Nyt sairastumisesta on jo 
pitkä aika ja se oli jäänyt elämässä 

taka-alalle.
– Olin jäämässä eläkkeelle, kun 

huomasin Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirin hakevan henkilöitä koke-
musasiantuntijakoulutukseen. Eläkkeel-
le jääminen mahdollisti hakeutumisen 
tähän koulutukseen, johon myös 
pääsin. Valmistumisen jälkeen olen 
käynyt muun muassa säännöllisesti 
Tyksin neurologisella kuntoutusosas-
tolla pitämässä kokemusasiantuntijat-
reffejä. Olen huomannut, että moni 
asia on paljon muuttunut ja parantunut 
näiden reilun 15 vuoden aikana. Asiak-
kaan ääni otetaan sairaanhoitopiirissä 
huomioon palvelujen kehittämisessä, 
joissa myös kokemusasiantuntijoiden 
kokemuksia hyödynnetään. 

Teksti: Pia Warvas
Kuva: Liisa-Anneli Holmbergin 

albumista 

lähteet: hus.fi, terveyskyla.fi, aivoliitto.fi, Käypä hoito -suositus 
Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan aivoverenkierron tilapäistä häiriötä 
lähteet: hus.fi, terveyskyla.fi, aivoliitto.fi, Käypä hoito -suositus 
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– Diagnoosi ei koskaan ohjaa terapian 
tavoitetta, vaan kuntoutumisessa kaikki 
lähtee yksilön haasteiden kartoituk-
sesta ja toimintakyvyn rajoitteisiin 
oikeanlaisen avun löytämisestä, kertoo 
Toimintakeidas-ketjun toimitusjohtaja 
Jaana Hattunen.

– Terapian alussa pohditaan, että 
minkälainen arki on itse kullekin 
merkityksellistä ja minkälaisia ele-
menttejä hän haluaa tuoda nykyiseen 
arkeensa ajalta ennen aivovauriota tai 
muuta vammaa tai sairautta, täydentää 
toimintaterapeutti Katri Hyttinen. 

Terapeutit korostavat, että omat 
arvot ja toiveet otetaan aina huomi-
oon. Jos kuntoutujalle on tärkeää, että 
hän oppii laittamaan ruokaa, pureu-
dutaan toimintaterapiassa siihen - ja 
jos hänellä ei ole keittiöhommista 

aiempaa kokemusta, ei hänestä pyritä 
kokki kolmosta loihtimaankaan, vaan 
antamaan eväät arjessa pärjäämiseen. 
Toiselle kuntoutujalle merkityksellisintä 
voi olla itsenäinen liikkuminen, jolloin 
harjoitellaan yhdessä vaikkapa bussilla 
matkustamista. 

Toimintakeitaan aikuisasiakkail-
la on usein taustallaan aivovamma, 
aivoverenkiertohäiriö, aivokasvaimen 
jälkitila tai hapenpuutteesta johtuva, 
eli anoksinen, aivovaurio. Asiakkailla 
voi olla myös taustalla kipuoireyhtymä 
tai erilaisia eteneviä toimintakykyä 
heikentäviä sairauksia. 

Apurina nykytekniikka 

Toimintakeidas Jyväskylässä työs-
kentelevät toimintaterapeutit Tanja 

Hakkarainen ja Sanna Kukkonen. He 
ovat erikoistuneet erilaisiin neurolo-
gisiin sairauksiin ja vammoihin. He 
ovat recoverix-aivokuntoutuslaitteen 
asiantuntijoita ja tuntevat menetelmät 
myös kiputilojen lievittämiseen.

– Kipupotilaan kanssa harjoittelem-
me usein karaisuterapiaa ja peilite-
rapiaa. Karaisuterapiassa tavoitteena 
on hallita kipua. Siinä kipualuetta 
kosketellaan eri materiaaleilla ja py-
ritään näin nostamaan kipukynnystä. 
Kipupotilaille tehdään myös mielialaa 
kohentavia harjoitteita, Sanna kertoo. 

Peiliterapia perustuu aivojen pei-
lisolujen sekä plastisuuden hyödyntä-
miseen. Peiliterapiassa ohjataan aivoja 
omaksumaan kivuttoman tai terveen 
puolen malli. Esimerkiksi halvaantunut 
käsi voidaan ”huijata” toimimaan peili-
terapian avulla. Peiliterapiassa kuntou-
tuja asettaa kätensä peilin eri puolille 
niin, että hän näkee vain terveen käden 
ja sen peilikuvan. Hän tekee esimer-
kiksi tiettyä liikettä terveellä kädellä tai 
molemmilla käsillä, mutta koska pei-
listä näkyy vain terve käsi ja sen liike, 
aivot luulevat vaurioituneenkin puolen 
osaavan tehdä samat asiat kuin mihin 
terve puoli kykenee. Kun aivot saadaan 
uskomaan, että vaurioitunutkin käsi 
pystyy samaan kuin vammaton, alkaa 
se ajan myötä toimiakin terveen tavoin. 

– Myös RecoveriX-aivokuntoutus-
laite perustuu samoihin periaatteisiin, 
mutta siinä hyödynnetään lisäksi tek-
nologiaa. Koneen avulla harjoitetaan 
aivosoluja järjestymään uudelleen niin, 
että eri aivopuoliskojen välille raken-
tuu uusia ratoja. Käytettäviä keinoja 
ovat mielikuvaharjoittelu ja käsien 
liikkeiden kautta saatava palaute. 
RecoveriX-laitteella voidaan saada hal-
vaantunut käsi liikkumaan. Lisäksi sen 
avulla voidaan muun muassa parantaa 
kävelyä, keskittymistä ja tuntoaistia 
sekä vähentää väsymystä, Sanna ja 
Tanja selvittävät.

Itse laite on tietokone, johon hen-
kilö on kiinnitetty monin piuhoin ui-
malakkia muistuttavan myssyn kautta. 
Ruudulla näkyy kuntoutujaa simuloiva 
avatar, eli kuvallinen virtuaalihahmo. 
Tarkoituksena on saada liikutettua ava-
taria ruudulla. Samalla, kun kuntou-
tuja kuvittelee avatarin käden liikettä, 
analysoi tietokone aivosähkökäyrien 
avulla henkilön ajatustoimintaa. Kun 
kuntoutuja onnistuu ajattelemaan 
käden liikkeen, antaa kone sähköisen 
ärsykkeen, joka stimuloi kättä liikku-

Tähtäimessä 
hyvä arki

Toimintaterapian asiakkaaksi voi tulla henkilö, jon-
ka toimintakyky on heikentynyt ja arkeen on tullut 
haasteita sairauden tai vamman vuoksi. Toimintate-
rapiassa asiakkaalle etsitään keinoja selviytyä mah-
dollisimman omatoimisesti oman elinympäristön-
sä arkisissa tilanteissa. Erilaisista aivovaurioista 
kuntoutuva hyötyy useimmiten toimintaterapiasta.

TEEMANA 
AivovAurioT
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maan ajatuksen mukaisesti. 
– Meillä on myös Pablo-niminen 

käden kuntoutuslaite. Pablolla har-
joitetaan muun muassa motoriikkaa, 
voimaa ja kestävyyttä esimerkiksi 
pelien avulla. Pelillisyys tuo mukanaan 
sen, että ihminen jaksaa kuin huomaa-
mattaan harjoitella enemmän ja tehdä 
enemmän toistoja kuin hän muutoin 
perinteisessä terapiassa jaksaisi, Sanna 
kertoo.

– Ja lisäksi toimintaterapiassa har-
joitellaan totta kai kaikkia tarvittavia 
arjen toimintoja, eli tehdään kaikkia 
niitä asioita, jotka perinteisesti miel-
letään toimintaterapiaan kuuluviksi, 
Tanja vakuuttaa.

Seuraavaksi Sannan työpäivään 
kuuluu etäkuntoutusvastaanotto. 

– Sanna on Jyväskylässä ja asiakas 
kotonaan. Terapia toteutetaan internet-
yhteyden kautta. Sanna ja asiakas nä-
kevät toisensa koko ajan nettikameran 
välityksellä eli he ovat vastavuoroisessa 
reaaliaikaisessa videoyhteydessä. San-
na ohjaa ja opettaa harjoitteet työpai-
kaltaan. Asiakas voi kysyä lisätietoja ja 
kommentoida läpi session. Etäkuntou-
tuksen etu on siinä, ettei se ole aikaan 
eikä paikkaan sidottu, vaan jokainen 
voi kuntoutua kotonaan, Tanja kertoo. 

Jos terapiassa tehdään esimerkiksi 
tarttumisharjoituksia, käden lihasten 
käyttöä ja voimaa lisääviä harjoittei-
ta, Toimintakeidas lainaa asiakkaalle 
tarvittavat välineet. Peiliterapiaa varten 

saa peilin. Ainoastaan tietokone, 
tabletti tai muu vastaava ja nettiyhteys 
pitää asiakkaalla olla omasta takaa. 

Joustavaa ja  
yksilöllistä terapiaa 

Toimintakeidas Oy toimii viidellä 
paikkakunnalla: Jyväskylässä, Keu-
ruulla, Äänekoskella, Joensuussa ja 
Helsingissä. Lisäksi se tarjoaa toiminta-
terapiapalvelut Sysmän ja Tohmajärven 
terveyskeskuksille. Työntekijöitä on 16. 

Toimintaterapiaan pääsee, kun jul-
kisessa terveydenhuollossa on todettu 
terapian tarve ja kirjattu se kuntou-
tussuunnitelmaan. Maksaja voi olla 
terveyskeskus, Kela tai vakuutusyhtiö. 
Itsekin voi terapian maksaa, jos kokee 
siitä hyötyvänsä, mutta sitä ei syystä tai 
toisesta ole kuntoutussuunnitelmaan 
kirjattu. 

– Meidän vahvuutemme on näppä-
ryys ja joustavuus jalkautua asiakkaan 
arkeen. Toimimme muuallakin kuin 
toimipisteissämme tai etäkuntoutus-
tietokoneen takana. Jalkaudumme 
asiakkaan kotiin, arkeen, kouluun, 
työpaikalle – ja olen minä virastoissa-
kin asiakkaiden kanssa asioinut, Jaana 
kertoo.

– Asiakkaan elämään pääsee vai-
kuttamaan parhaiten hänen kotonaan 
ja lähiympäristössään. Jos harjoitte-
lemme asioita vain Toimintakeitaan 
tiloissa, oppi voi jäädä näiden seinien 

sisälle. Mutta asiakkaanhan pitää osata 
toimia kotonaan, joten tehokkaimmin 
arki saadaan sujuvaksi tekemällä har-
joitteita kotona ja tutustumalla asiak-
kaan todellisiin kulkureitteihin, kuten 
vaikka miten pääsee lähikauppaan ja 
kirjastoon. Todellinen toipuminenhan 
tapahtuu arjessa, Katri toteaa.

– Yksi hyvä esimerkki joustavas-
ta terapiasta on aivovamman saanut 
kirvesmies. Hän ei oikein kyennyt pu-
keutumaan, sillä kädessä oli motorisia 
haasteita ja toiminnanohjauksessa oli 
merkittäviä vaikeuksia. Niinpä häntä 
alettiin kuntouttaa pienimuotoisten 
puutöiden avulla. Pikkuhiljaa hänen 
aivonsa muistivat, miten kädessä pide-
tään sahaa ja vasaraa. Aivoille saatiin 
ravintoa tutun ja mieluisan tekemisen 
kautta, Jaana kertoo.

– Toinen hyvä esimerkki on yksin 
kotona asunut aivovamman saanut 
ihminen, joka ei osannut enää keit-
tää kahvia, käyttää kodinkoneita tai 
nostaa rahaa pankkiautomaatista. 
Niinpä harjoittelimme näitä asioita 
kotona ja teimme kirjalliset ohjeet, 
miten missäkin tilanteessa ja minkäkin 
laitteen kanssa toimitaan. Hän ei ollut 
aiemmin käyttänyt tietokonetta, mutta 
toimintaterapiassa opettelimme sen 
käyttämisen ja tietokoneen hyödyntä-
misen arjen askareissa. Hän oli erittäin 
motivoitunut ja arki alkoi jälleen sujua. 

Yksinkertaisimmillaan arkea voi 
sujuvoittaa liesivahti, jolloin hella ei 

TEEMANA  
AivovAurioT
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jää vahingossa päälle. Vielä yksinker-
taisempi apuväline on ilmastointitei-
pistä leikatut symbolit hellan nappulan 
ja levyn viereen. Kun nappulassa ja 
levyn vieressä on samanlainen selkeä 
symboli, kuten vaikkapa kolmio, on 
helpompi hahmottaa, että mitä nappia 
vääntämällä mikäkin levy lämpiää. 

– Vielä yksi esimerkki elävästä 
elämästä oli joulukuusen ostaminen. 
Haasteena oli, että miten kuusen saa 
sopimaan jalkaan. Ratkaisu oli mennä 
jalan kanssa kuusiostoksille, jolloin 
kuusikauppias muotoili rungon sopi-
vaksi ja sovitti sen jalkaan jo ostopai-
kalla, Jaana kertoo. 

Toimintakeitaan asiakkaista nuorin 
on ollut 9 kuukautta ja iäkkäin 86 

vuotta. Eri terapeutit erikoistuvat eri 
ikäryhmien kanssa toimimiseen. Läh-
tökohta on kaikilla sama, eli mielekäs 
pärjääminen arjessa. Lapsilla terapia 
liittyy usein motoriikkaan ja tarkkaa-
vuuden säätelyyn. Terapiakeinona on 
usein leikki. Aikuisten kanssa kes-
kitytään asiakkaan arjessa tärkeisiin 
päivittäisiin toimintoihin, tehdään 
tarvittaessa lihasharjoituksia ja opitaan 
toimimaan jälleen siinä roolissa, jossa 
hän oli ennen sairastumista tai vam-
mautumista: äitinä, isänä, puolisona, 
mummina tai kummina.  

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas ja Johanna rontu  

Lisätietoja: toimintakeidas.fi 

TEEMANA  
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Pitosukka parantaa pitoa 
Carecare Oy -niminen yritys on tuonut markkinoille IGS-pitosukan, 
joka vähentää liukastumisriskiä niin kuivissa kuin kosteissakin tilois-
sa. 

Pitosukka muistuttaa ulkomuodoltaan verkkopaidan kuosia ja se 
rullataan paljaaseen jalkaan tai sukan päälle pitoa antamaan. Sukka 
ei sisällä lateksia ja onkin siksi allergisoimaton. 

Sukkapaketteja voi tilata kahden, kymmenen tai viidenkymmenen 
parin erissä. Värikoodattuja kokoja on kuusi ja kokovalikoima on 33 
– 49. 

– Pitosukan käyttöikä riippuu siitä, kuinka sitä käsitellään ja 
minkä tyyppisissä tilanteissa sitä käytetään. Kokemuksemme mukaan 
pitosukan käyttöikä vaihtelee neljästä viikosta yhteen vuoteen, Care-
caresta kerrotaan.
Kahden sukan pakkaus maksaa 22 euroa sekä toimituskulut.
Lisätietoja ja tilaukset: sales@carecare.fi tai 050 524 7559 

Teksti: Pia Warvas
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ArTiKKELiT

se 90 eurolla viikossa. Minimivuok-
rausaika on kuusi viikkoa ja maksimi 
kahdeksan viikkoa. Lyhyemmäksi 
ajaksi emme vuokraa, sillä vaiku-
tukset alkavat näkyä vasta kuuden 
viikon säännöllisen käytön jälkeen. Jos 
vuokra-ajan päätteeksi päätyy osta-
maan hoitoalustan, jo maksettu vuokra 
hyvitetään tässä vaiheessa laitteen 
hinnasta, Kämpe kertoo.

Suomeen Bemer löysi tiensä vuon-
na 2009. 

– Minulla itselläni on MS-tauti ja et-
sin aktiivisesti lievitystä sen mukanaan 
tuomiin haasteisiin. Olen käyttänyt 
Bemer-hoitoalustaa kahdeksan vuotta. 

Lue lisää Merjan blogista hellisolujasi.fi

Lisätietoja ja tilaukset: BEMER Nordic
Itsehallintokuja 4, Espoo
020 743 9070
www.bemernordic.com

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Merja Kämpe/Bemer Nordic 

koheneminen. 
– Asiakastutkimukseemme vastan-

neista 658 Bemer-terapiaa kokeilleista 
kaksi kolmasosaa kertoi, että he saivat 
apua uniongelmiinsa kuuden viikon 
aikana.

Bemerillä on myös uniohjelma, 
jolla saadaan lisätukea esimerkiksi 
unen laatuun.

– Kun päiväohjelma tehostaa mik-
roverenkiertoa, uniohjelma vaikuttaa 
puolestaan autonomisen hermoston 
kautta. Se rentouttaa ja rauhoittaa unen 
aikana. 

Uniohjelma on aktiivinen kaksi tun-
tia nukkumaan mennessä ja kaksi tun-
tia juuri ennen heräämistä. Kenenkään 
ei tarvitse panna kelloa herättämään 
hoitoalustan säätämisen vuoksi, vaan 
uniohjelma ohjelmoidaan etukäteen. 
Uniohjelmassa hoitoalusta kannattaa 
panna ohuen petauspatjan alle tai ai-
nakin suojata se froteepyyhkeellä, sillä 
siinä olevien magneettikentän muodos-
tavien käämien vuoksi sitä ei voi pestä 
pesukoneessa. 

Bemer-hoitoalusta on käytössä 
useilla fysioterapeuteilla, jalkatera-
peuteilla ja hierojilla, mutta sen voi 
mainiosti hankkia myös kotiinsa. Kerta-
maksulla ei laitetta ihan edullisesti saa, 
sillä peruslaite maksaa 3 130 euroa ja 
Pro-laite, jossa on enemmän toiminto-
ja, 4 400 euroa.

– Hoitoalustan saa myös osamak-
sulla. Peruslaitteessa kuukausierä on 
38 euroa ja Pro-laitteessa 49 euroa. 
Laitetta voi myös testata ja vuokrata 

Bemer-hoito parantaa veren virtausta 
pienimmissä verisuonissa ja veren 
jakelua kudosten tarpeiden mukaisesti. 
Maailmanlaajuisesti toimiva Bemer 
Int. on tutkinut paljon mikroverenkier-
ron häiriöitä ja todennut, että ne ovat 
syypäänä useisiin kroonisiin sairauksiin 
ja unettomuuteen. Mikroverenkierto 
on pienten verisuonien verkosto, jonka 
avulla solut saavat tarvitsemansa hapen 
ja jonka kautta kuona-aineet poistuvat. 

Bemer-hoitoalusta on kuin ohut 
petauspatja, joka asetetaan patjalle, 
sohvalle tai tuolille ja jonka päällä 
maataan kahdesti päivässä kahdeksan 
minuuttia kerrallaan. Bemer-hoito on 
fysikaalista terapiaa, jossa hoitoalustan 
lähettämä signaali saa aikaan fysikaali-
sen reaktion pienimmissä verisuonissa. 
Se stimuloi heikentynyttä mikroveren-
kiertoa ja vähentää verisuonia supista-
vaa stressiä. 

– Hoito perustuu erittäin matalan 
magneettikentän välittämään signaa-
liin. Hoitoalustan sisällä olevat käämit 
luovat elektromagneettisen kentän, 
jonka signaalirakenteeseen keho vastaa 
fysikaalisesti. Bemer-signaali on maa-
ilmanlaajuisesti patentoitu ja laite on 
sertifioitu lääketieteellinen laite Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa, kertoo maajoh-
taja Merja Kämpe Bemer Nordicista.

Merja Kämpe kertoo, että hoito 
ei yleensä tunnu miltään, sillä emme 
tunne suonissamme virtaavaa verta. 
Ensimmäiset vaikutukset ovat yleensä 
energisyyden kasvu, kehon jousta-
vuuden lisääntyminen ja mielialan 

Bemer  
parantaa mikroverenkiertoa
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– Kuunnellessani bändiä huomasin, 
että takanani on hyvännäköinen nuori 
mies, joka tuijottaa minua. Päättelin, 
että hänen täytyy olla hullu tai huma-
lassa, Tuija vainio nauraa.

Mies hivuttautui Tuijan viereen ja 
tulevaisuudessa aviopariksi päätyvä 
kaksikko otti toisiaan kädestä. Tässä-
kään vaiheessa he eivät vielä puhuneet 
mitään, kuuntelivat vain musiikkia 
ja katselivat vuoroin toisiaan silmiin, 
vuoroin esiintymislavalla soittavaan 
yhtyeeseen. 

Kävi ilmi, että nuori mies ei ollut 
sen enempää hullu kuin humalassa-
kaan. Autolla liikenteessä ollut Terje 
vainio johdatti Tuijan baaritiskille, 
jossa he alkoivat tutustua toisiinsa 
colajuomaa nauttien. 

– Tapaamispäivämme oli tärkeä 
siitä mielessä, että noihin aikoihin Terje 
oli saanut kortin takaisin reilu vuosi 
aikaisemmin ajamansa kolarin jälkeen. 
21.4. valikoitui sittemmin myös hää-
päiväksemme. Sanoimme toisillemme 
”tahdon” tasan kuusi vuotta ensitapaa-
misemme jälkeen. 

Tuija ja Terje eivät sännänneet suin 
päin saman katon alle. Molemmilla 
oli pitkään oma koti, nuoripari tutustui 
toisiinsa pikkuhiljaa käyden esimerkik-
si melomassa Turun saaristossa. Tuija 
tutustui myös Terjen lapsiin.

– Nykyään perheeseemme kuuluu 
Hulda-koiramme ja Terjen ja itseni 
lisäksi joka toinen viikonloppu Terjen 
kaksi lasta. 

Tutustuminen aivovammaan 

– Aivovamma tuli puheeksi varsin pian 
tavattuamme – ehkä jo heti ensim-
mäisenä iltanamme, mutta ellei vielä 
silloin, viimeistään toisilla treffeillä. 
Terje kertoi, että hän on ajanut kolarin, 

jonka seurauksena hänelle oli tullut 
vaikea aivovamma. 

Tuolloin sairaanhoitajana työs-
kenneelle Tuijalle aivovamma ei 
ihan vieras asia ollut, mutta ei kovin 
tuttukaan. Tietoisuus lisääntyi luonte-
vasti Terjen itsensä kertomana, mutta 
myös aiheeseen kirjallisuuden kautta 
perehtymällä.

– Kävin myös neuropsykologilla 
yhdessä Terjen kanssa keskustelemas-
sa aivovamman tuomista haasteista 
ja muutoksista. Lisäksi saimme tukea 
Aivovammaliiton sopeutumisvalmen-
nuskurssilta. Sairaanhoitajana tiesin 
etukäteenkin aivovammoista, mutta 
tiedostin myös, että jokainen aivovam-
ma on erilainen ja yksilöllinen. Sen 
vuoksi mitään eksaktia kirjatietoutta, 

joka pätisi jokaiseen aivovamman saa-
neeseen ja jokaiseen parisuhteeseen, ei 
voi edes olla olemassa.  Lisäksi sairaan-
hoitajan näkemys aivovammasta on 
erilainen kuin puolison näkemys. Ase-
telma hoitosuhteessa ja parisuhteessa 
on luonnollisesti hyvinkin erilainen. 

Tuija pohtii, että heidän tapaukses-
saan eniten arkeen vaikuttaa väsyvyys, 
jaksaminen ja hitaus. 

– Moneen asiaan pitää käyttää 
enemmän aikaa kuin vammattomassa 
perheessä. Jos olemme esimerkiksi 
lähdössä jonnekin tai suunnittelem-
me jotakin, tarvitsee Terje enemmän 
aikaa kuin terve ihminen, sillä hän on 
huomattavasti hitaampi. Välillä hän on 
myös todella väsynyt, ja aivovamman 
saaneen väsyvyyshän on ihan erilais-

Hyvän parisuhteen eväät 
Tuija ja Terje vainio löysivät toisensa 
11 vuotta sitten, tarkalleen 21.4. 
Ensimmäinen kohtaaminen tapahtui 
bändin keikalla, jota molemmat olivat 
tahoiltaan tulleet katsomaan.
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ta kuin mitä se on vammattomalla 
ihmisellä. 

Tuija kuvailee luonteeltaan Terjeä 
todella hyväsydämiseksi ja lämminhen-
kiseksi ihmiseksi. Mutta tunnepuolella-
kin on haasteita.

– Hän ei aina osaa tuoda esille 
asiansa ydintä. Hän saattaa selittää ja 
selittää, mutta kertomuksen pointti jää 
piiloon, kun hän kertoo vain vähem-
män olennaisia seikkoja asian ympäril-
tä ja kiertoilmaisuja käyttäen. Joudun 
joskus arvaamaan, että mistä on kyse, 
mitä hän haluaa kertoa. Itsensä ilmai-
semiseen on siis tullut vamman myötä 
haasteita. 

Tuija ja Terje elävät arkeaan rivita-
loasunnossa. Tuija on jatkanut opinto-
jaan ja työskentelee nykyään opettaja-
na. Terje osallistuu vointinsa mukaan 
vapaaehtoistyöhön ja ui sekä avannos-
sa että lämpimämmissä vesissä.

Yhdessä pariskunta tekee puutar-
hatöitä, viihtyy ja liikkuu luonnossa, 
harrastaa joogaa, käy teatterissa ja 
baletissa sekä matkustelee.

– Matkat sujuvat parhaiten niin, että 
mietimme yhdessä, minne haluaisim-
me mennä, jonka jälkeen minä ideoin 
matkakohteen aktiviteetit sekä hoidan 
kaikki käytännön järjestelyt, kuten 
lennot, hotellit ja tarvittavat pääsyliput. 
Matkaohjelmaa suunnitellessani on 
otettava huomioon, etten laadi ohjel-
masta liian tiivistä, vammattomalle 
sopivaa. Terjelle on varattava riittävästi 
lepoaikaa, sillä jos hän väsyy liikaa, 
tulee hänestä kiukkuinen. 

Tuija kertoo, että kun hän ideoi jo-
takin, Terje innostuu helposti samoista 
asioista. Hän pohtii, että moni mies ei 
ehkä lähtisi yhtä mielellään esimerkiksi 
joogaan, mutta Terje on huomannut 
sen rentouttavan ja tekevän hyvää aivo-
vamman jälkitilalle. 

Etsi hyvää puolisostasi 

Tuija toteaa, että vaikka aivovamman 
jälkitila pitää ottaa parisuhteessa 
huomioon, ei siitä tarvitse tehdä liian 
suurta numeroa.

– Aivovammankin kanssa voi elää 
ja aivovamman saanut – ja aivovam-
man saaneen kanssa – voi rakentaa 
hyvän parisuhteen. Onhan meillä 
kaikilla, niin vamman saaneilla kuin 
vammattomillakin, erilaisia hyviä ja 
huonoja ominaisuuksia, jotka vaikutta-
vat parisuhteeseen. Parisuhteessa pitää 
pystyä kunnioittamaan toista ihmistä 

sellaisena kuin hän on. Pitää pystyä 
etsimään vahvuuksia ja hyviä piirteitä, 
eikä keskittymään niihin asioihin, jotka 
eivät suju. 

Tuija korostaa myös ymmärrystä 
siihen, ettei aivovamman saanut pysty 
enää kaikkeen. Puolison on ymmärret-
tävä ja hyväksyttävä, etteivät esimer-
kiksi kotityöt jää tekemättä ilkeyden tai 
laiskuuden vuoksi, vaan aivovamman 
tuomien haasteiden takia.

– Arjen toimintakyky ja puutteet 
siinä on hyväksyttävä. On ymmärret-
tävä, että vaikka puoliso ei enää pysty 
työelämään, eikä edes kaikkiin arjen 
askareisiin, voi sekä hänen arkensa että 
arki hänen kanssaan, olla hyvää. On 
muistettava, että ihminen on muutakin 
kuin työura. 

Tuija tutustui Terjeen vasta tämän 
aivovamman aiheuttaneen kolarin jäl-
keen, joten hän ei ole joutunut koke-
maan sitä shokkivaihetta, kun yhtäkkiä 
kaikki muuttuu. Mutta ehkä juuri siksi, 
ja toki myös koulutuksensa kautta, hän 
pystyy asettumaan yhtäkkisen muutok-
sen kokeneiden asemaan tarkastellen 
sitä hieman ulkopuolelta.

– Elämänmuutos voi olla vaikea 
sairaus, vammautuminen tai esimerkik-
si lapsen kuolema. Nämä kaikki ovat 
perheen elämään syvästi vaikuttavia ja 
jokapäiväistä elämää muuttavia kriise-

jä. Jos esimerkiksi puoliso saa aivo-
vamman, pitäisi kaivaa esiin se vanha, 
jota ihmisen aiemmasta persoonasta 
jäi jäljelle. Lisäksi kannattaa miettiä, 
että mikä on erityisen hyvää nykyisessä 
elämäntilanteessa. Pitää pohtia, että 
mihin toisessa alkujaan rakastui ja kai-
vaa se vanha rakkaus esiin. Sanotaan, 
että toista ihmistä ei voi muuttaa, eikä 
varsinkaan sairastunutta tai vammautu-
nutta, mutta omaa suhtautumistaan voi 
muuttaa.

Tuija toteaa, että luonnollisesti al-
kuvaiheessa pelko, epätoivo, epätietoi-
suus toimeentulosta ja rakkaan ihmisen 
kuntoutumisesta vievät kaikki voimat. 
Ja siinä vaiheessa, kun toinen kotiutuu, 
dynamiikan muutos vaikuttaa parisuh-
teeseen, kun yhtäkkiä kodista, lapsista 
ja arkisista asioista joutuukin aiemman 
kahden sijaan huolehtimaan yksin. 

– Neuvoni on, että on tärkeää 
hakea apua eri vaiheissa. Keskustelu 
ammattilaisten kanssa tai vertaistuki 
saman kokeneelta on kullanarvoista 
puolison kuntoutumisen aikana. On 
uskallettava kertoa, että puolisoni 
vammautui ja kerrottava, että miten se 
arkeen vaikuttaa. Tärkeintä on saada 
tietoa ja tukea ja ymmärtää, että aivo-
vammassa ei ole mitään häpeämistä!

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

TEEMANA 
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Vakuutuslääkärijärjestelmään liittyvä 
laki muuttui vuonna 2004 niin, että 
vakuutuslääkäreille annettiin lupa 
antaa lausuntonsa ilman kunnian ja 
omantunnon kautta vakuuttamista, 
mitä hoitavilta lääkäreiltä edellytetään. 
Jari ronkainen ei vielä tuolloin ollut 
mukana politiikassa, vaan toimi raken-
nusalan yrittäjänä. 

– Törmäsin sen jälkeen työni kautta 
muutamaan päätökseen, jotka sotivat 
oikeustajuani vastaan. Muistan, kun 
istuimme työntekijöitteni kanssa aamu-
kahvilla ja puhuimme, ettei muuttunut 
järjestelmä ole oikeudenmukainen, 
Ronkainen kertoo.

Kun Ronkainen sittemmin valit-
tiin eduskuntaan, nousi takaraivoon 
itämään jäänyt ajatus epäoikeuden-
mukaisuudesta pintaan. Tuolloin 
perussuomalaisilla oli sekä sosiaali- ja 
terveysministerin että oikeusministerin 
pestit.

– Jari Lindström oli tuolloin oikeus-
ministerinä ja hän oli ollut aktiivinen 

Edustaja Ronkainen  
muuttaisi vakuutuslääkärilakia
Kansanedustaja Jari Ronkainen (PS) on tullut tunnetuksi 
vakuutuslääkärijärjestelmään liittyvän lakimuutoksen puo-
lestapuhujana. Nykyisestä vakuutuslääkärijärjestelmään 
liittyvästä laista on tehty kolme lakiesitystä, joista kaksi on 
tullut kansanedustajilta ja yksi kansalaisaloitteen kautta. 

Jari Ronkainen valottaa, että vaikka 
hallituksen esityksenä tullutta tai 
kansanedustajan alullepanema 
lakialoite voidaan jättää pöydälle ja 
haudata lopullisesti vaalien jälkeen, ei 
kansalaisaloitteena tullut lakialoitetta 
voida arkistoida mappi ö:hän. Se pitää 
käsitellä ennemmin tai myöhemmin. 
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kohtiin. 
Vakuutuslääkärijärjestelmään liittyy 

muitakin epäkohtia kuin todistustaak-
ka ja mahdollisuus antaa lausuntoja 
muutoin kuin kunnian ja omantunnon 
kautta.

– Nyt syy- ja seuraussuhde voidaan 
kiistää ja väittää, ettei vamma johdu 
tästä onnettomuudesta tai että kyseessä 
on iän tuomaa kulumaa, mikäli ensi-
hoitopapereissa ei kaikkea ole rapor-
toitu varsin tarkasti. On vaikea ajatella, 
että miten hektisessä ensihoitotilan-
teessa voitaisiin tehdä niin aukottomat 
merkinnät, ettei pienintäkään yksityis-
kohtaa jäisi kirjaamatta ylös. 

Myös kuntoutuksen oikea-aikaisuus 
pohdituttaa Ronkaista.

– Saamistani yhteydenotoista on 
noussut suurena epäkohtana se, ettei 
kuntoutukseen pääse heti. Valtaosa 
minuun yhteyttä ottaneista haluaisi 
palavasti takaisin työelämään, mutta 

tämän asian tiimoilta. Kävimme monia 
hyviä ja hedelmällisiä vakuutuslääkä-
rijärjestelmään liittyviä keskusteluja. 
Asiat eivät tuntuneet vielä tuolloin 
etenevän keskusteluita pidemmälle, 
mutta olin luottavainen, että edistystä 
vielä tapahtuu.

Sitten, pari vuotta takaperin, julki-
suuteen nousi Saara Auvisen tapaus. 
Ratsastukseen liittyvässä työtapatur-
massa vammautunut Auvinen tuli 
nimellään ja kasvoillaan kertomaan 
taistelustaan vakuutusyhtiön kanssa. 
Keskiössä oli toive saada pikaisesti 
kuntoutusta, jotta hän pääsisi mah-
dollisimman nopeasti takaisin työelä-
mään. 

– Silloin pysähdyin asian äärelle ja 
ajattelin, että tässä on nyt konkreetti-
nen esimerkki, jonka kautta asiaa voi 
tuoda esille. Kirjoitin tässä vaiheessa 
ensimmäisen asiaan liittyvän blogiteks-
tin. Siitä alkoikin melkoinen myllytys, 
sillä ihmiset alkoivat ottaa yhteyttä mi-
nuun ja avustajaani ja kertoivat omia 
kokemuksiaan epäoikeudenmukaisesta 
kohtelusta vakuutuslääkärijärjestelmän 
piirissä. 

Ronkainen kuvailee, että blogikir-
joitusta seurannut pariviikkoinen kului 
sekä häneltä että hänen avustajaltaan 
joka tuutista tulleiden yhteydenottojen 
kuuntelemiseen, lukemiseen ja läpi-
käymiseen. Kymmeniin puheluihin jäi 
jopa vastaamatta, sillä aika ei yksinker-
taisesti riittänyt kaikkeen. 

– Sanoin avustajalleni, että vakuu-
tuslääkärijärjestelmän muuttaminen on 
todellakin asia, johon perehtymiseen 
pitää käyttää aikaa. Palautteen määrä 
kertoi kiistatta, että muutosta tarvitaan. 
Seuraavaksi tein aiheesta kirjallisia 
kysymyksiä ja toimenpidealoitteita 
ja lopulta lakialoitteen. Joka kerta, 
kun etenin asiassa tavalla tai toisella, 
yhteydenottojen määrä kasvoi huomat-
tavasti. 

Monia epäkohtia 

Seuraavaksi Ronkainen kutsuttiin 
A-talk-ohjelmaan keskustelemaan 
aiheesta.

– Oli onnekas sattuma, että viime-
kesäinen kutsu tulla ohjelmaan sattui 
samoihin aikoihin, kun lakialoite alkoi 
olla valmis. Pääsin siis varsin tuoreel-
taan kertomaan sen sisällöstä valtakun-
nan verkossa. 

Samoihin aikoihin oli vielä tuol-

loin Kokoomuksen kansanedustajana 
toiminut Sanna Lauslahti painiskellut 
vakuutuslääkärijärjestelmän muuttami-
seen liittyvien asioiden kanssa.

– En ollut aiemmin puhunut ai-
heesta Lauslahden kanssa, mutta tuon 
jälkeen kävimme monia hyviä keskus-
teluita. Hän pyysi meidän lakialoit-
teemme nähtäväksi ja teki myös oman 
aloitteen, jotta eduskunnalle tulisi eri 
vaihtoehtoja punnittavaksi.

Ronkaisen aloitteessa vaaditaan, 
että vakuutuslääkäreiden lausuntoihin 
palautetaan vuonna 2004 poistettu 
vaade antaa lausuntonsa kunnian ja 
omantunnon kautta. Lisäksi aloite 
vaatii käänteistä todistustaakkaa, eli 
että vakuutuslääkäreiden pitäisi aukot-
tomasti ja lääketieteellisesti todistaa, 
että esimerkiksi onnettomuudella ja 
vammalla ei ole syy-seuraussuhdetta. 
Lauslahden aloitteessa ei Ronkaisen 
mukaan mennä yhtä syvälle yksityis-

Hallituksen esitys Kansanedustajan 
aloite 

Lain syntymisen vaiheet

Lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnossa

Mietintö eduskunnan valiokunnassa

Ensimmäinen käsittely täysistunnossa

Toinen käsittely, jossa laki joko hyväksytään
tai hylätään täysistunnossa

Laki presidentin vahvistettavaksi

Uusi laki julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa: 
Finlex-säädöstietopankissa

Kansalaisaloite

Tarvittaessa suureen valiokuntaan
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tarvitsisi sitä ennen oikea-aikaista ja 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
aloitettua kuntoutusta. Nyt, kun eri 
tahot kiistelevät kuntoutuksesta ja sen 
maksamisesta, voi vammautunut ihmi-
nen olla pahimmillaan oravanpyörässä 
5 – 10 vuotta saamatta mitään apua. 
Eikö ole aika selvää, ettei tuon jälkeen 
työelämään palaaminen enää onnistu-
kaan! Voisiko olla joku rahasto, josta 
kuntoutus rahoitettaisiin? Maksajata-
hoina voisivat olla esimerkiksi valtio ja 
eläkevakuutusyhtiöt.

Neljäntenä epäkohtana Ronkainen 
pitää valitusjärjestelmän monimutkai-
suutta. 

– Ehkä koko valitusjärjestelmä pitäi-
si uudistaa niin, ettei hoitavan lääkärin 
antamia lausuntoja käsittelisi vakuutus-
yhtiön palkkalistoilla olevat henkilöt, 
vaan riippumaton toimielin, jolla ei 
olisi kytköksiä sen enempää vakuutus-
yhtiöihin kuin hoitavaan lääkärinkään. 

Kaikkien yhteinen asia 

Ronkaisen aloitteen allekirjoitti 57 
edustajaa, ja Lauslahdenkin aloite sai 
taakseen yli 20 nimeä. 

– Lakialoitteista käytiin värikäs 
lähetekeskustelu, jonka päätteeksi ne 
lähetettiin sosiaali- ja terveyslautakun-
taan odottamaan seuraavaa askelta. 
Nyt, kun sote-uudistus vie aikaa, aloit-
teet makaavat lautakunnan pöydällä 
odottamassa jatkotoimenpiteitä.

Suomessa lakialoite voi tulla 
hallituksen esityksenä, kansanedusta-
jalta tai se voi tulla kansalaisaloitteen 
kautta. Aloite etenee eduskunnan täys-
istuntoon lähetekeskusteluun, josta se 
jatkaa matkaansa yhteen 16 valiokun-
nasta mietintövaiheeseen. Vakuutuslää-
kärijärjestelmän muuttamiseen liittyvä 
aloite kuuluu sosiaali- ja terveyslau-
takunnan alaisuuteen. Aloitteelle voi 
valiokunnassa tapahtua neljä asiaa: 
1) se voidaan jättää pöydälle, josta se 
raukeaa uusien vaalien jälkeen, 2) se 
voidaan hylätä, 3) sitä voidaan puoltaa 
tai 4) se voidaan hylätä sellaisenaan, 
mutta palauttaa uudelleen lähete-
keskusteluun. Jos valiokunta puoltaa 
esitystä, siirtyy se ensiksi eduskunnan 
täysistunnon ensimmäiseen käsitte-
lyyn ja sen jälkeen toiseen käsittelyyn. 
Toisessa käsittelyssä lakialoite joko 
hylätään tai hyväksytään. Jos laki 

hyväksytään, se siirtyy presidentin 
vahvistettavaksi ja sen jälkeen osaksi 
Suomen säädöskokoelmaa. 

Vaikka hallituksen esityksenä tai 
kansanedustajan tekemänä tullut aloite 
voidaan jättää valiokunnassa pöydälle, 
kansalaisaloitteelle ei voida näin tehdä. 
Se käsitellään joka tapauksessa joko 
kuluvan tai sitä seuraavan vaalikauden 
aikana. Vakuutuslääkärijärjestelmään 
muutosta vaativa kansalaisaloite siis 
etenee joka tapauksessa ennemmin 
tai myöhemmin, kävi Ronkaisen ja 
Lauslahden aloitteille sitten miten 
hyvänsä. 

– Kansalaisaloitteen sisältö on 
hyvin samankaltainen kuin tekemäni 
lakialoitteen. Se etenee nyt ensiksi lä-
hetekeskusteluun ennen istuntokauden 
taukoa. Sieltä se lähetetään sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan mietintövaihee-
seen. Koska kansalaisaloitetta ei voi 
haudata pöydälle, antaa tämä väistä-
mättä potkua myös jo aiemmin tehdyil-
le lakialoitteille. 

Ronkainen olettaa, että sosiaali- ja 
terveyslautakunta käsittelee lakialoit-
teen joko heti istuntotauon jälkeen 
ennen kuin tulevan vuoden budjettia 
aletaan sorvata tai viimeistään ensi 
keväänä.

– Nämä asiat eivät koskaan etene 
kovin nopeasti, eli vaikka lakimuutos 
hyväksyttäisiin, ei uusi laki kovin nope-
asti astu voimaan uudeksi lakitekstiksi. 

Ronkainen on tyytyväinen siihen, 
että eduskunnassa useampi edustaja on 
noussut puolustamaan lakialoitteita.

– Olen pyrkinyt löytämään jokai-
sesta eduskuntaryhmästä jonkun, joka 
veisi asiaa eteenpäin omiensa keskuu-
dessa. Olen vahvasti sitä mieltä, että 
tämä on kaikkien yhteinen, puolueista 
riippumaton, asia. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Jari Ronkainen toteaa, että valtaosa 
kansanedustajista näkee ne kipu-
pisteet, joihin vakuutuslääkärijär-
jestelmässä pitäisi puuttua, mutta 
puuttumisen keinoista on erilaisia 
näkemyksiä.

TEEMANA 
AivovAurioT
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Iloksemme huomasimme, että jälleen jokai-
nen juttu sai ääniä mielenkiintoisimmaksi 
artikkeliksi. Ykköstilan vei kuitenkin Tarja 
Laakon tarina siitä, kun hänen miehensä 
vammautui, ja hopealle ylsi neuropsykologi 
riitta Luukkainen-Markkulan haastattelu. 
Kolmostilalle olikin tunkua ja sen jakoivat 
Käypä hoito -suosituksesta kirjoitettu juttu, 
homekoiratoiminnasta kertova artikkeli, 
Kari ja Sanna Sarjan tarina ja pararatsastaja 
Lilli vehmaksen haastattelu.  Yksikään juttu 
ei tällä kertaa jäänyt äänittä, joten tavoite – 
jokaiselle jotakin – tuntui täyttyneen. 

Vakiopalstojen jutut kisasivat niin tiu-
kasti, ettei selkeää voittajaa löytynyt. Yhtä 

paljon ääniä saivat pääkirjoitus, puheenjoh-
tajan palsta, Lukutoukka ja liiton tapahtuma-
kalenteri. 

Yhdistysosion mielenkiintoisimmaksi sen 
sijaan nousi selkeästi biomarkkerikehitystyös-
tä kertova uutinen. 

Vapaamuotoisessa palautteessa kiiteltiin 
sekä lehden sisältöä yleisesti että asiantunti-
joiden haastatteluja erityisesti sekä toivottiin 
juttuja rentoutumisesta ja siitä, mikä määrä 
liikuntaa olisi passelia aivovamman saaneel-
le.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotun 
palkkion voitti Johanna Karjalainen. Tulet-
han taas kehittämään lehteä ja anna äänesi 
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Aivovammapoliklinikan 
kokemusasiantuntijapilotti 

– Suunnittelu tapahtui moniammatillisessa työryhmässä, 
johon kuului kokemusasiantuntija, kehittämisylihoitaja, 
kuntoutus- ja vastuualuejohtaja, ylilääkäri ja kliinisen 
hoitotyön asiantuntija. Konsepti saatiin valmiiksi kolmen, 
neljän kuukauden aikana, kertoo neurologian poliklini-
kan osastonhoitaja Minna Anttonen. 

Suunnittelupalavereissa linjattiin, miten kokemusasi-
antuntijaa tuetaan, miten käytännön järjestelyt aina ajan-
varauksesta alkaen hoidetaan ja miten muut vastuualueet 
voivat hyödyntää heidän luomaansa konseptia. Lisäksi 
linjattiin, että vastaanotto on potilaalle maksuton ja että 
asiakkaaksi kokemusasiantuntijan pakeille pääsevät vain 
he, joihin on jo hoitokontakti TYKSin kuntoutus- ja aivo-
vammapoliklinikalle. 

– Potilaita on löytynyt todella hyvin. Tavoite olisi, että 
yksi asiakas kävisi kokemusasiantuntijan vastaanotolla 
1 – 3 kertaa. Tätä suurempi määrä käyntikertoja ei ole 
tarpeenmukaista, sillä ensiksikin siinä ajassa kokemuksia 
ehditään vaihtaa juuri sopivasti vertaistuen näkökulmasta 
ja toiseksikin asiakkuudelle on kysyntää. 

Kokemusasiantuntijan vastaanoton ei ole tarkoitus kor-

vata ammattilaisten te-
kemää työtä, vaan olla 
sen rinnalla täydentä-
vänä elementtinä. 

– Me tervey-
denhuollon ammattilaiset pystymme ymmärtämään 
esimerkiksi aivovamman saanutta, mutta meillä ei ole 
siitä omakohtaista kokemusta. Kokemusasiantuntijavas-
taanoton vahvuus on saada saman kokeneelta vertais-
tietoa yhteisellä kielellä. Jo pelkästään asiakkaan saama 
ymmärrys siitä, että toinen on kokenut saman ja selvinnyt, 
on voimaannuttavaa. 

Minna Anttonen toivoo, että muutkin TYKSin toimialu-
eet voisivat hyödyntää neurologian puolella käynnistettyä 
kokemusasiantuntijatoimintaa. Kaikki työntekijät ovat 
ottaneet uuden toimintamuodon ilolla vastaan. 

– Kokemusasiantuntijuus luo valtavasti mahdollisuuk-
sia, joita voidaan hyödyntää kuntoutumisen tukena.

Teksti: Pia Warvas Kuva: Minna Anttoselta

paljon ääniä saivat pääkirjoitus, puheenjoh-

Viime syksyn aikana Turun yliopistollisessa sairaalassa 
alettiin pohtia, että voitaisiinko neurologian osastolle 
perustaa oma aivovammoihin erikoistunut kokemus-
asiantuntijavastaanotto. Sopivaksi kokemusasiantunti-
jaksi aivovammavastaanottoa pitämään oli valmistunut 
Risto Savolainen.
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– Näin Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiirin ilmoituksen, jossa he hakivat 
ihmisiä kokemusasiantuntijakoulu-
tukseen. Hakemuksia tuli 150. Siitä 
porukasta valikoitui 40 ryhmähaastat-
teluihin, joiden pohjalta koulutukseen 
valittiin 23 henkilöä. Minä olin yksi 
heistä, risto Savolainen kertoo.

Somaattisella, eli fyysisten saira-
uksien ja vammojen, puolella koke-
musasiantuntijakoulutuksista vastaavat 
pääsääntöisesti sairaanhoitopiirit, jotka 
myös maksavat koulutuksen. Koulutus 
kestää keskimäärin kahdeksan kuu-
kautta ja sen laajuus on 150 tuntia. 

– Pohjakoulutusvaatimusta ei ollut, 
eli esimerkiksi koulutukseen valittavan 
ei tarvinnut olla järjestöjen kouluttama 
kokemustoimija. Haastattelussa ky-

syttiin, että miten pystyisit auttamaan, 
antamaan vertaistukea ja toimimaan 
asiakkaan edustajana prosessien kehit-
tämisessä ja johtamistyössä.

Koulutus alkoi syyskuussa 2016 
ja päättyi huhtikuussa 2017. Moni-
puoliseen opinto-ohjelmaan kuului 
esiintymistaitoa, oman tarinan hio-
mista, mediataitoon liittyviä seikkoja 
sekä neuvoja siihen, miten erilaisissa 
tilanteissa selviää. Lähiopetusta oli 
kaksi päivää kuukaudessa, ja väliaikoi-
na tehtiin erilaisia kotitehtäviä, kuten 
itseanalysointia. 

– Koulutukseen kuului myös 
kahden päivän tutustumisjakso Turun 
yliopistollisessa sairaalassa omaan 
toimialueeseen, eli minun tapaukses-
sani neurotoimialueeseen. Lisäksi sain 

tehtäväksi kommentoida, analysoida 
ja kehittää uutta aivokasvainpotilaiden 
hoitopolkua. 

Valmistuneet kokemustoimijat eivät 
ole työsuhteessa, vaan tekevät keikkoja 
yksittäisten toimeksiantojen perus-
teella. Työstä maksetaan palkkio ja 
kulukorvaus. Koska Risto on kielellises-
ti lahjakas, koski hänen ensimmäinen 
toimeksiantonsa neuron asiakkaille 
lähetettävien kirjepohjien selkeäkieli-
syyden analysointia.

– Ajatuksena oli, että minun 
neurologisesti vammautuneena pitää 
ymmärtää, mitä sairaala haluaa viestiä. 
Olen myös oikolukenut Aivotaloon 
kuuluvan MS-talon tekstejä ajatuksella, 
että onko annettu informaatio sujuvaa 
ja ymmärrettävää tavalliselle pulliaisel-
le, jolle MS-tauti on täysin vieras asia. 
Varsinaisen sisällön kommentoinnista 
vastasi MS-tautia sairastava henkilö.

vertaistukitreffejä ja kokemus-
asiantuntijan vastaanotto 

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys 
on pitänyt TYKSin kuntoutusosastolla 
vertaistuki-iltoja jo pitkään. Kokemus-
asiantuntijaksi valmistuttuaan Ristolla 
virisi ajatus, että vertaistukitreffeistä 
voisi tehdä laajemman konseptin. 
Nykyisin Risto käy lukinkalvon alai-
sen aivoverenvuodon sairastaneen 
Liisa-Anneli Holmbergin kanssa joka 
toinen viikko pitämässä neurologisille 
kuntoutujille vertaistukitreffit. Ilta alkaa 
kello 17. Risto ja Liisa-Anneli kertovat 
lyhyesti omat tarinansa ja kannustavat 
kuntoutujia kertomaan omansa tai 
kysymään lisää heidän kuntoutumispo-
lustaan ja paluustaan elämään. 

– Tilaisuudessa on luontevaa kes-
kustella siitä, mitä meille on tapahtu-
nut ja mitä kuntoutujille on käynyt. 

Kokemusasiantuntija 
ammentaa itsestään 

Aivovamma-aktiivi ja Aivovammaliiton koulutettu 
kokemustoimija ja vertaistukihenkilö Risto Savolai-
nen on ottanut uuden askeleen ja kouluttautunut 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kokemus-
asiantuntijaksi. Kokemusasiantuntijana hän pitää 
paitsi kokemusasiantuntijan vastaanottoa, vetää 
myös vertaistukitreffejä.

ArTiKKELiT

Vaikka Risto on valmistunut kokemusasi-
antuntijaksi, tekee hän edelleen keikkoja 
myös Aivovammaliiton kokemustoimijana 
eli vanhalta nimeltään kokemuskoulutta-
jana. 
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ArTiKKELiT

Kaikki on luottamuksellista, me olem-
me allekirjoittaneet vaitiololomakkeen. 
Vertaistukitreffit on siis kuntoutujille 
turvallinen ympäristö käsitellä omaa 
tilannettaan.

Joka toinen torstai Risto pitää koke-
musasiantuntijan yksityisvastaanottoa.

– Neurotoimialue alkoi suunnitella 
konseptia syksyllä 2017, ja aivovam-
mapoliklinikka käynnisti toiminnan 
tämän vuoden alkupuolella. Olin 
mukana suunnittelemassa konseptia 
ensimmäisestä kokouksesta lähtien. 
Kokemusasiantuntijan vastaanottoa 
suunnitteli moniammatillinen työryhmä 
ylilääkäristä ja neurologeista alkaen.

Uutta toimintatapaa mainostettiin 
paitsi erillisellä esitteellä, myös aivo-
vammapoliklinikan asiakkaille sairaan-
hoitajien ja lääkärien vastaanotoilla. 
Ensimmäinen varaus tehdään sairaalan 
varausjärjestelmän kautta, sillä Ristolla 
ei luonnollisesti ole oikeuksia sen 
käyttämiseen. Jos sama asiakas haluaa 
tulla toistamiseen, voivat Risto ja asi-
akas sopia seuraavan ajan keskenään. 
Ajanvarausta kummempaa merkintää 
ei kokemustoimijan vastaanotolla käy-
misestä asiakkaalle tule. 

– Ensimmäisellä kerralla oli yksi 
varaus. Yhdelle asiakkaalle on varattu 
1,5 tuntia aikaa, ja iltapäivän aikana 
voin ottaa kaksi asiakasta. Ensimmäi-
sen kerran jälkeen vastaanottoni onkin 
ollut täynnä.

Kokemustoimija 
eli kokemuskouluttaja

Koulutuksesta vastaavat pääosin 
kokemustoimintaverkoston jäsenjär-
jestöt yhdessä. Lisätietoja kokemus-
koulutus.fi. Muun muassa Aivovam-
maliitto on verkoston jäsen.

Laajuus on 40 h

Kokemustoimija eli kokemus-
kouluttaja on koulutettu kertomaan 
oman tarinansa esimerkiksi so-
siaali- ja terveysalan opiskelijoille 
ja ammattilaisille sekä muille 
kuulijaryhmille.

Ei palkkioperusteista, kulukorvauk-
set toivotaan korvattavan

Aivovammaliitolla noin 40 koulu-
tettua kokemustoimijaa eli koke-
muskouluttajaa

Kokemusasiantuntija 

Koulutuksia järjestävät useat 
sairaanhoitopiirit, sekä mielen-
terveys- ja päihdekentän järjestöt.

Laajuus on 8 - 150 h

Kokemusasiantuntija on paitsi kou-
lutettu kertomaan oman tarinansa 
esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoille ja ammattilaisille 
sekä muille kuulijaryhmille, myös 
toimimaan omaan vammaan tai 
sairauteen liittyvissä palveluissa 
kehittäjänä ja arvioijana.

Palkkioperusteista, palkkiot ja suosi-
tukset vaihtelevat

Aivovammaliittoon kuuluu 4 koulu-
tettua kokemusasiantuntijaa

INFO
Kokemusasiantuntija 

Kokemusasiantuntijan vastaanotto 
toimii samalla konseptilla kuin vertais-
tukitreffitkin, eli Risto kertoo itsestään, 
asiakas halutessaan itsestään ja lopuksi 
keskustellaan luottamuksellisesti aivo-
vammasta kuntoutumisesta asiakkaan 
toiveiden mukaan. Suurin ero on se, 
että kokemusasiantuntijan vastaanotol-
la on vain yksi henkilö ja mahdollisesti 
hänen läheisensä kerrallaan, kun ver-
taistukitreffeille voivat osallistua kaikki 
halukkaat neurologian kuntoutusosas-
tolta. Ainoa peruste Riston asiakkaaksi 
pääsemiselle on, että kyseinen ihminen 
on jo valmiiksi TYKSin aivovammapoli-
klinikan kirjoilla. 

– Ainoa työvälineeni on oma 
tarinani. Aina en edes ehdi sitä kertoa, 
kun asiakas alkaa jo kysellä ja käydä 
läpi omaa tarinaansa. Minun ei siis 
tarvitse houkutella asiakkaitani puhu-
maan, vaan heillä on tarve kokemusten 
vaihtamiselle turvallisessa ympäristös-
sä. Viime aikoina olen käyttänyt oman 
tarinani kertomiseen täällä TYKSissä 
tehtyä videota, sillä se varmistaa, että 
samat perusasiat tulee kerrotuksi kaikil-
le samassa ajassa. 

Ristolla on ollut alusta asti käy-
tössään työnohjaaja. Se varmistaa, 
että Risto voi myös tarvittaessa käydä 
turvallisesti läpi mahdollisesti vaikeita-
kin asioita, joihin hän vastaanotollaan 

törmää. Myös aivovammapoliklinikan 
sairaanhoitaja on tarvittaessa hänen 
käytettävissään. 

Kokemusasiantuntija voi lisäksi 
löytää itsensä esimerkiksi messuilta 
tuomassa kokemusasiantuntijuutta 
tutuksi.

– Maaliskuussa olin Sairaanhoitaja-
päivillä ja toukokuussa Vakka-Suomen 
sairaalassa oli avoimet ovet. Aiem-
min keväällä pidin puhelinpalaverin 
Rovaniemen ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden kanssa. Eli kokemusasi-
antuntijan tehtävät ovat hyvin vaihtele-
via, mutta kaikessa perustana on oma 
kokemus ja oma tarina. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Risto Savolainen vetää kokemusasiantun-
tijavastaanoton lisäksi vertaistukitreffejä 
kuntoutusosastolla yhdessä aivoveren-
vuodon kokeneen Liisa-Anneli Holmber-
gin kanssa. (Kuva Risto Savolaiselta).
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TEEMANA  
AivovAurioT

Johtajan laskettelutapaturma 

Tamperelainen 
diplomi-in-
sinööri Markku 
vehviläinen 
veti Nokian 
tutki mus-
kes kuksessa 
kansainvälis-
tä korkeasti 
koulutettujen 

työntekijöiden ryhmää. Nokialle hän 
pääsi viisi päivää valmistumisensa 
jälkeen ja vietti yhtiön palveluksessa 
17 vuotta. Kymmenen vuotta sitten ura 
katkesi kertarysäyksellä aivovammaan.

– Olimme työpaikan järjestämällä 
laskettelumatkalla Levillä laskettele-
massa, jossa laskin tuon päivän viimei-
sen, kohtalokkaan laskun. 

Törmäsin lumilautailijaan sellaisella 
voimalla, että hänen kypäränsä hajosi. 
Itselläni oli päässä vain pipo. Maka-
sin tajuttomana rinteessä, josta minut 
kuljetettiin ambulanssilla pohjoisessa 
toimivien sairaaloiden kautta lopulta 
Tampereelle. Törmäys aiheutti päähäni 
useita verenpurkaumia ja diffuusin 
aksonivaurion eli DAIn. 

Onnettomuudesta on nyt kymme-
nen vuotta. Tuon ajan tapahtumat ovat 
pyyhkiytyneet hänen mielestään, ja 

Aivovamman 
monet kasvot
Kansanedustajat Sanna Laus-
lahti (kok.) ja Jari Ronkainen 
(ps.) järjestivät helmikuun lo-
pussa yhdessä Aivovammaliitto 
ry:n kanssa kansanedustajille  
suunnatun ”Aivovamman  
monet kasvot” -tilaisuuden 
eduskunnan kansalaisinfossa. 
Tilaisuuden tarkoituksena oli 
tuoda päättäjille tunnetuksi  
tätä usein näkymätöntä ja  
tuntematonta vammaa. 

Saara Auvinen, vielä tuolloin kansan-
edustajana toiminut Sanna Lauslahti sekä 
aputassu Uuno.

vaikeampiin aivovammoihin kuuluukin 
muistiaukko. Kun onnettomuudesta oli 
kulunut puoli vuotta, halusi Vehvi-
läinen palata palavasti työelämään. 
Työkokeilussa huomattiin, että ajatus 
oli mahdoton.

– Ensimmäisellä viikolla jaksoin 
neljä päivää, toisella kolme, sitten kak-
si, yhden ja en enää lainkaan. Pääni oli 
kipeä, en kyennyt seuraamaan kes-
kusteluita kokouksissa, eikä muistini 
toiminut.

Nyt hän on työkyvyttömyyseläk-
keellä.

– Suurin työkyvyttömyyteeni 
vaikuttava seikka on juuri muistiongel-
mat. Lähimuistini on olematon; joskus 
muistan kymmenen minuuttia, joskus 
vain muutaman minuutin. Jos vertaan 
itseäni matkapuhelimeen, olen kuin 
akku, joka kestää vain tunnin kerral-
laan ja joka ei lataudu kunnolla, vaik-
ka sitä kuinka lataisi. Ja vaikka olen 
kuinka väsynyt hyvänsä, on minun 
vaikea saada nukutuksi. Muistihäiriöi-
den ja univaikeuksien lisäksi vamma 
on hidastanut toimintojani ja tehnyt 
uuden oppimisesta erittäin vaikeaa tai 
osin jopa mahdotonta.

Voimakkaasta oirekuvasta huoli-
matta työorientoituneelle miehelle oli 
vaikeaa hyväksyä, että työelämä on 
hänen osaltaan ohi.

Tilaisuuden aluksi tilaisuuden juon-
tanut Aivovammaliiton tiedottaja Pia 
Warvas kertoi aivovammoista, toi-
minnanjohtaja Anne Porthén lausui 
tervetuliaissanat ja tilaisuuden päätti 
varapuheenjohtaja Timo Kallioja. 
Pääosassa olivat kuitenkin aivovamman 
kokeneet, jotka omilla tarinoillaan 
halusivat kertoa päättäjille, minkälaista 
on elää aivovamman kanssa.
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– Työ oli niin iso osa elämääni, että 
ei siitä helppoa ollut luopua. Olenkin 
ottanut elämääni ohjenuoraksi, että 
unohdan työn ja keskityn hoitamaan 
aivovammaani. Pyrin jaksamiseni 
rajoissa olemaan mahdollisimman 
aktiivinen. Olennaista on, että en avaa 
televisiota, sillä jos niin teen, silloin 
uppoudun helposti sohvan pohjalle. 

Lastensairaanhoitajan  
työtapaturma 

Pia Wright 
työskenteli 
lastensairaan-
hoitajana ja 
oli mukana 
saattamassa 
lapsipotilasta 
Porvoosta 
Helsinkiin 
sairaalaan. 

Paluumatkalla ambulanssi ajoi sadan 
kilometrin tuntivauhdissa kolarin Por-
voon moottoritiellä.

– Seitsemän vuotta sitten saamani 
diffuusi aksonivaurio ja niskan retkah-
dusvamma ovat tuoneet elämääni val-
tavia muutoksia. Kuormitun helposti ja 
väsähdän nopeasti. Kun aivovammani 
oli tuore, nukuin 20 tuntia vuorokau-
dessa. Muutuin kotona uniseksi mytyk-
si, joka vain makasi sohvalla. Lisäksi 
otsalohkovammani aiheutti melkoisia 
haasteita tunteiden säätelyssä, joten 
ellen nukkunut, sain massiivisia raivon-
puuskia ja paiskoin tavaroita. Muutuin 
ihmishirviöksi. 

Wright asui aviomiehensä kanssa 
isossa omakotitalossa. Kotona oli myös 
viisi lasta ja kaksi koiraa.

– Näihin yhdistettynä kivulias, 
väsynyt ja raivoava vaimo, saivat avio-
mieheni pakkaamaan tavarat ja muut-
tamaan pois yli 20 avioliittovuoden 
jälkeen. Jos jo aivovamma ja rakkaan 
työni menettäminen muuttivat elämää-
ni, oli avioero ja yksin jääminen viiden 
lapsen kanssa todellinen shokki. Oma-
kotitalomme myytiin ja minä muutin 
lasten kanssa Porvoosta Helsinkiin. 

Nämäkään vastoinkäymiset ja muu-
tokset sekä jatko-opiskeluhaaveiden 
romuttuminen eivät olleet ainoita, mitä 
vammautuminen toi mukanaan. 

– Minulla on myös käynnissä 
oikeusprosessi, joka on kestänyt jo 
kuusi vuotta. En saa tällä hetkellä 
kuntoutusta, ja eläkettä saan noin 
tonnin. Asianajajani on jäänyt pois 

työelämästä, ja nyt toivonkin löytäväni 
uuden asianajajan. Toivon, että alkaisin 
saada kuntoutusta. Erityisesti neuro-
psykologinen kuntoutus olisi tärkeää. 
Lisäksi toivon, että alkaisin saada tuloa 
sen mukaan, mitä työtapaturman jäl-
keen minulle kuuluisi. Toisaalta tämä 
rahattomuus on ollut hyvä koulu myös 
lapsille. Meillä rahattomuus ei tarkoita 
sitä, että voimmeko ostaa uudet sukset 
tai farkut, vaan me joudumme poh-
timaan jopa sitä, onko meillä tänään 
varaa ostaa hedelmiä. 

Monista haasteista huolimatta Pia 
Wright pyrkii elämään mahdollisimman 
täyspainoista elämää. Hän on koulut-
tautunut Aivovammaliiton kokemus-
toimijaksi ja vertaistukihenkilöksi sekä 
toimii paikallisen yhdistyksen sihteeri-
nä ja vertaistuellisen askartelukerhon 
vetäjänä. Oman ammattinsa ikävää hän 
lievittää toimimalla HUSin vertaistu-
keen liittyvässä Olka-toiminnassa.

– Herkän kuormittumisen ja val-
tavan unen tarpeen vuoksi en jaksa 
päivässä paljon tehdä. Vireystasoani 
nostaa lääkitys, jonka ansiosta pysyn 
hereillä jopa kuusi tuntia. Se ei tarkoita 
sitä, että aivoni olisivat koko ajan kirk-
kaat, mutta olen hereillä ja kykenen 
tekemään joitakin asioita. Lisähaasteita 
tuovat kovat kivut, muistiongelmat ja 
epilepsiatyyppiset kohtaukset. Elämäni 
aivovamman kanssa on välillä aika-
moista seikkailua, mutta olen päättä-
nyt, että aivovamma ei taluta minua, 
vaan minä talutan aivovammaa!

Pahoinpitelyn uhri 

Joensuusta 
kotoisin oleva 
Markus Torvi-
nen vammau-
tui pari vuotta 
sitten kotikau-
pungissaan 
pahoinpitelyn 
seurauksena. 

– Kohtasin 
pimeässä taksissa raakaa väkivaltaa, 
kun taksiin noussut isokokoinen mies 
sai mustasukkaisuuskohtauksen. Tapah-
tuma pysäytti elämäni ja muutti sitä mo-
nella tavalla täydellisesti. Aivovamma 
on muuttanut syvintä identiteettiäni.

Nuoresta iästään huolimatta Torvi-
nen ennätti vammautumista edeltävien 
vuosien aikana olla monessa mukana. 
Yrittäjäsuvusta kotoisin oleva mies 
ryhtyi yrittäjäksi vuonna 2008 ja alkoi 

rakentaa talotehdaskokonaisuutta. 
Yrittäjyyden jälkeen hän ehti toimia 
avainasiakaspäällikkönä, myyntipääl-
likkönä ja teki globaalia kauppaa. 
Merkittävän työuran ohella hän oli 
huippu-urheilija. 

– Vaikea aivovamma tuo muka-
naan erilaisia oireita. Mielestäni on 
pyyhkiytynyt liki vuosi onnettomuuden 
jälkeen, mutta onneksi on valoku-
via noista ajoistakin kertomassa ja 
muistuttamassa. Ellen ole varovainen, 
aivovamman jälkitilan oireina esimer-
kiksi pienestäkin fyysisestä rasituksesta 
tulee huono olo, oksennan, pyörtyilen 
ja saan epileptisiä kohtauksia. Kuume 
nousee, joudun sairaalaan tippaan ja 
virtsa karkailee. 

Vaikka aivovamma on muuttanut 
Markuksen elämää suuresti, ei hän ole 
apua saanut.

– Olen hakenut apua vakuutus-
yhtiöstä ja Kelasta, mutta kaikki on 
hylätty. Vakuutusjärjestelmän mukaan 
oireeni johtuvat stressistä. Laitoskun-
toutusjaksolle minut valittiin, mutta 
sekin peruttiin. Reilu vuosi sitten siirsin 
asiani vakuutusoikeuteen.

Markuksen pahoinpitelyä on käsi-
telty oikeudessa.

– Tuomiossa todetaan, että vammani 
ovat suurella todennäköisyydellä tulleet 
juuri tämän pahoinpitelyn seurauksena. 
Siitä huolimatta pahoinpitelijäni tuo-
mittiin vain viiden kuukauden ehdolli-
seen vankeusrangaistukseen. En oikein 
osaa kuvailla sitä epäoikeudenmukai-
suuden tunnetta, jota tunnen. Tuntuu 
väärältä, että ihminen pahoinpidellään 
ja vammautetaan loppuelämäksi, mutta 
tuomio siitä on varsin pieni. 

Ensihoitajan  
ambulanssionnettomuus 

Mikko ru-
ponen sai 
aivovamman 
16 vuotta sit-
ten, kun hän 
työskenteli 
ambulanssissa 
ensihoitajana. 
Kyydissä ei 
ollut potilasta, 

kun kolari tapahtui. 
– Loukkaannuin aika pahasti Es-

poossa siinä Jorvin sairaalan vieressä 
ja sain erittäin vaikean aivovamman. 
Ambulanssin tuulilasin läpi lennettyäni 
henkeni pelasti työkaverini Svenkka ja 
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perässämme ajaneet kaksi ambulanssia 
sekä juuri Jorviin laskeutunut Medi-
Heli. Lasin läpi lentäessäni kaulaani 
oli tullut vuotava haava, jonka tukkimi-
nen minuuttia myöhemmin olisi ollut 
jo turhaa. Hemoglobiinini laski aika 
matalalle jo nyt.

Mikko toteaa, että hän voisi kertoa 
monia surullisia tarinoita siitä, min-
kälaista on elää aivovamman kanssa. 
”No niin – mähän arvasin”, ovat yleiset 
hänen toteamansa sanat mitä moninai-
simmissa tilanteissa.

– Voisin kertoa, että minkälaista on 
unohdella jatkuvasti asioita tai kertoa 
siitä, minkälaista on käyttäytyä lapsen 
lailla kohdatessani vaikeuksia, mutta 
ei tällaisista asioista ole kovin helppoa 
puhua. 

Mikko toteaa, että kaikilla ei käy 
yhtä hyvä onni kuin hänellä. 

– Minut pelasti hyvä onni, mutta 
kaikilla ei ole näin hyvä tuuri. Olenkin 
kouluttautunut Aivovammaliiton ko-
kemuskouluttajaksi, jotta voin omalta 
osaltani auttaa aivovammojen ennalta-
ehkäisyssä. Lisäksi toimin melkoisena 
poliisina ja muistuttelen ihmisiä pyö-
räilykypärän tärkeydestä pyöräillessäni 
Etelä-Suomen teillä. Pyöräilin viime 
vuonna yli 2 000 kilometriä!

Paitsi onni, Mikon pelasti nykyiseen 
kuntoonsa oikea-aikainen kuntoutus.

– Olen hyvin kiitollinen moniam-
matillisesta ja pitkäaikaisesta kuntou-
tuksesta, joka on toiminut kohdallani 
hyvin. 

Putoaminen humalassa 

Marge Miet-
tinen putosi 
viherhuonees-
ta 8,5 metrin 
matkan maa- 
han ravinto-
laillan päät- 
teeksi.

– Kuulun 
niihin noin 50 

prosenttiin, jotka olivat humalassa saa-
dessaan aivovamman. Oli loppiaisaatto 
vuonna 2011, kun olin mieheni ja suu-
ren ystäväjoukon kanssa viettämässä 
ravintolailtaa. Sillä kerralla humalluin 
voimakkaasti. Kotiin tullessani menin 
viherhuoneeseemme ja avasin ison 
ikkunan polttaakseni tupakan. Siitä 
horjahdin ja putosin oikealle kyljelleni.

Margelta murtui lapaluu, kaikki oi-
kean puolen kylkiluut, lantio ja ristiluu, 

keuhkot puhkesivat, perna sai tällin, 
maksa levisi ja aortta repesi. Aortan re-
peäminen oli tuossa vaiheessa vakavim-
min henkeä uhkaava vamma. Maksa on 
kuin ihmeen kaupalla sittemmin paran-
tunut. Marge oli kahdeksan vuorokautta 
tajuton, kuukauden teho-osastolla ja 
yhteensä neljä kuukautta sairaalassa. 

– Eniten loppuelämääni vaikuttava 
seuraus oli kuitenkin erittäin vaikea 
aivovamma ja sen liitännäisenä vasem-
man puolen halvaus. 

Muuttunut elämäntilanne toi kovan 
tiedonjanon.

– Tutkin aivovammaan liittyviä asi-
oita internetistä. En tosin alkuvaiheessa 
ymmärtänyt, että miten ne minuun 
liittyvät, sillä oiretiedostamattomuus on 
tyypillinen oire aivovammautumisen 
jälkeen. Kun kotiuduin, liityin pian 
Aivovammaliittoon kuuluvaan Keski-
Suomen aivovammayhdistykseen, sillä 
halusin saada tietoa ja vertaistukea. 

Marge kuvailee, että kuntoutuk-
sen saaminen ei sujunut aluksi aivan 
oppikirjan mukaan. Alkuvaiheessa hän 
sai vain fysioterapiaa, jota hän kuvailee 
toki äärimmäisen tärkeäksi. 

– Kolmen vuoden kuluttua työelä-
keyhtiö siirsi minut sairauseläkkeelle. 
En itse sitä hakenut, enkä eläkkeelle 
halunnut, mutta minua hoitavat tahot 
katsoivat, etten kykene enää työelä-
mään edes kuntoutuksen tai uudelleen-
koulutuksen kautta.

Vaikka työelämä ei enää onnistu-
nut, kuvailee Marge itseään onnek-
kaaksi, sillä voimavarat ovat riittäneet 
opiskelun harrastamiseen esimerkiksi 
avoimessa yliopistossa. Lisäksi hän on 
aktiivinen yhteiskunnallisissa asioissa.

– Olen esimerkiksi käynyt kie-
lenhuollon kurssin, sillä kielenhuol-
toon liittyvät asiat heikentyvät usein 
aivovamman myötä. Kulttuuriluotsin 
opinnoissa herättelen aivoissani luovaa 
puolta, sillä se osio koki kovimmat 
kolhut. Aivovammayhdistystoimintaan 
lähdin vuonna 2013 paikallisyhdis-
tyksen sihteerinä ja tiedottajana, ja 
vuonna 2014 minut valittiin Aivovam-
maliiton hallitukseen. Olin kunnal-
lisvaaleissa ehdokkaana, ja vaikka en 
päässytkään läpi, sain ensikertalaiseksi 
ihan mukavasti ääniä ja olen nyt kä-
räjäoikeuden lautamies. Lisäksi tuon 
sote-uudistukseen Keski-Suomessa 
asiantuntijatietoa aivovamman saaneen 
ihmisen näkökulmasta. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas ja Sirpa Salonen 
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Validia Kuntoutuksen sisällä ollut 
kuohunta ylitti uutiskynnyksen yli 
vuosi sitten, kun useat talossa pitkään 
palvelleet neurologit ja neuropsyko-
logit irtisanoutuivat.  Syyksi kerrottiin 
muutokset johtamisjärjestelmässä ja 
tästä johtuvat ilmapiiriongelmat. Asian-
tuntijuuden ja esimiestyön erottamisen 
toisistaan koettiin hankaloittavan laa-
dukasta kuntoutustyötä.  Validia (enti-
nen Käpylän kuntoutuskeskus) kun-
toutti saamani tiedon mukaan vuonna 
2016 historiansa suurimman määrän 
potilaita. Myös aikaisempi tappiollinen 
liiketoiminnan tulos kääntyi positiivi-
seksi. Vuoden 2017 aikana kuntoutetta-
vien määrä taas väheni ja liiketoiminta 
painui uudelleen tappiolliseksi. 

Tätä taustaa vasten tehdyt muutok-
set organisaatiossa eivät olleet onnis-
tuneita.

Organisaatiomuutokset ovat johtu-
neet Validian johdon mukaan valmis-
tautumisesta toimintaympäristön muut-
tumiseen. Kuntoutuspalvelut siirtyvät 
tulevaisuudessa enenevässä määrin 
laitoskuntoutuksesta avopalveluihin ja 
toimintaa sekä rakenteita on pitänyt 
keventää. Tämä pitänee paikkansa. 
Olen silti kriittinen tehtyjen muutosten 
aikataulutukseen sekä muutosjohta-
miseen. Suunnaton määrä osaamista 
menetettiin irtisanoutumisten vuoksi.  

Validian asiantuntijoiden toi-
minnasta ovat tietyt tahot halunneet 
spekuloida nyt julkisesti ainakin parin 
vuoden ajan. Johto käynnistikin jo 
aikaisemmin sisäisen tutkimuksen kun-
toutettavien vamman arviointiin liitty-
vistä asioista. Tässä ei kuitenkaan tullut 
esille mitään virheitä toiminnassa. 
Tällaisen ns. omavalvontatutkimuksen 
tekemisessä on kuitenkin aina jollain 
lailla kyseenalaista se, että organisaatio 
tutkii itse toimintaansa. Toimitusjohtaja 
keskeyttikin tämän tutkinnan ennen 
lopullista yhteenvetoa. 

Uusi ns. omavalvontatutkimus on 
nyt kuitenkin saatu alkuvuodesta val-
miiksi, ja Validian johto on siitä saatuja 
johtopäätöksiä julkistanut ainakin 
osittain 23.3.2018. Samaan aikaan 

VALIDIA
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ilmestyi myös asiaa sivuava pitkä artik-
keli Helsingin Sanomissa. 

omavalvontatutkimuksen 
tekijä  

Tätä toista ns. omavalvontatutkimusta 
kutsuttiin tekemään neurologi Jukka 
Peltola. Hän on tietojeni mukaan TAY-
Sin epilepsiaan perehtynyt asiantuntija 
ja ylilääkäri. TAYS on jo vuonna 2011 
ilmoittanut, että se ei lähetä potilaitaan 
Validiaan (Käpylän kuntoutuskeskus), 
koska ei luota Validian kuntoutustapoi-
hin.  Jo pelkästään tätä taustaa vasten 
tutkijan kutsuminen nimenomaan 
TAYSista oli kyseenalaista.  

Jukka Peltolan yhtiökumppaneista 
ja henkilökohtaisista kaveruussuhteista 
on jo muualla kirjoiteltu Validian tie-
dotteen julkaisun jälkeen niin paljon, 
että en katso aiheelliseksi ottaa kantaa 
asiaan nyt tässä. Lukija selvittäköön 
itse.  

Jukka Peltola on varmasti am-
mattilainen omalla alueellaan. Hän 
on myös tehnyt huomattavan urakan 
tutkimalla 117 kuntoutujan arkistotie-
dot sekä potilastietojärjestelmän tiedot. 
Olisiko Jukka Peltolan ollut syytä olla 
yhteydessä hänelle epäselvien tapa-
usten osalta kyseisiin neurologeihin 
sen sijaan, että vain toteaa tilanteen 
tietäen, että asia julkistetaan? Vaikea 
kysymys, koska toisaalta voi tietenkin 
ajatella, että tämä olisi vaarantanut 
tutkimuksen puolueettomuuden. 

Ymmärrän, että Suomessa on 
suppea määrä neurologeja ja varsinkin 
sellaisia, jotka haluavat tällaista tutki-
musta tulla tekemään. Koska tilanne on 
Validian kohdalla kuitenkin melkoisen 
tulehtunut, olisin siksi toivonut omaval-
vontatutkimuksen tekijäksi löytyvän 
joku kaikkien osapuolien mielestä 
puolueeton taho. Jukka Peltola ei tässä 
yhteydessä mielestäni ole neutraaliksi 
miellettävä tutkija. 

Mitä on tutkittu  

Aivan aluksi täytyy ymmärtää, mitä 

nimenomaan ei ole tutkittu. Kyse 
Peltolan tekemässä tarkastelus-
sa ei ole siitä, miten laadukasta 
käytännön kuntoutusta Validiassa 
on annettu ja annetaan. Sen tasoa 
ei ole nyt kyseenalaistettu. Tämä 
on hyvä muistaa, koska Validia on 
nimenomaan kuntoutuslaitos. 

Tarkastelun aiheena ja lähtö-
kohtana on ollut arvioida, muuttuu-
ko aivovamman luokittelu Validian 
kuntoutusjaksolla verrattuna aikaisem-
paan arvioon. Tutkimusajankohtana 
Validiassa oli 298 ensimmäistä kertaa 
kuntoutettavana ollutta av-potilasta.  
Näistä Peltola on valinnut lähempään 
tarkasteluun 117 kuntoutujan otoksen.  
Tästä ryhmästä hän on löytänyt 36 
tapausta, jossa vamman vakavuutta on 
muutettu lähettävän tahon alkuperäistä 
arviota vaikeammaksi. Tämä on siis 
12,1% ensikuntoutujien koko määräs-
tä.  

Aivovamman vakavuuden arviointi 
on aina jonkinasteinen tulkintaky-
symys. Tässä yhteydessä pitää myös 
muistaa, että primaarivamman vaike-
usaste on eri asia kuin aivovamman 
jälkitilan arviointi, mitä Validiassa siis 
kuntoutuksen yhteydessä tehdään. 
Tämä on asia, joka tuntuu ilmeisen 
tahallisesti unohtuvan asian ympärillä 
pyörivässä keskustelussa. 

Validiaan av-kuntoutukseen ei tule 
ketään, jolla ei olisi jo diagnosoitu 
aivovamma. Kuntoutuksen maksava 
taho päättää Validiaan lähettämisestä 
sen tiedon mukaan, joka siihen saakka 
vammautuneen tilasta on saatavilla. 
Lähtökohtaisesti ei siis voi olla kyse 
vääristä aivovammadiagnooseista, 
kuten eräs tunnettu vakuutuslääkä-
ri aikanaan televisiossa väitti. Kyse 
on siitä, onko vamman aste arvioitu 
kuntoutukseen tulevalle oikein. Onko 
siis alkuperäinen arvio tehty  liian 
nopeasti ja vajavaisin tiedoin? Voiko 
tietyissä tapauksissa olla kyse - syystä 
tai toisesta - alidiagnosoinnista? Sitten 
taas toisaalta - onko Validiassa todella 
ilman perusteita päädytty luokittele-
maan todellisuutta vakavampi aivo-

VALIDIA - taas otsikoissa

vamman oireisto joidenkin kuntoutetta-
vien kohdalla?

Itse pidän itsestään selvänä, että 
kuntoutujan aivovammasta saadaan 
parempaa tietoa Validiassa. Häntä 
nimittäin kuormitetaan aivan eri lailla 
kuin useimmissa tapauksissa aikaisem-
min on tehty. Moniammatillinen tiimi 
seuraa kuntoutujaa koko pitkän kun-
toutusjakson ajan. Tällöin tunnistetaan 
aivovamman oireisto, mm. väsyminen 
paremmin kuin lyhyissä tutkimuksissa. 
Olen myös lukenut, että joillakin ai-
vovamman tila pahenee ajan mittaan. 
Voiko tämä olla joissakin tapauksissa 
syynä siihen, että Validiassa on huo-
mattu aivovamma vakavammaksi, kuin 
siinä aivan alkuperäisessä tutkimukses-
sa?  Osalla tutkituista vammautuminen 
oli tapahtunut jo todella useita vuosia 
aikaisemmin.   

Miksi tällaisia asioita tutkitaan

On hyvä kysyä, miksi Validia haluai-
si muuttaa haitta-astetta yksittäisen 
kuntoutujan kohdalla väärin perustein. 
En oikein keksi mitään motiivia tähän. 
Olen tätä kysynyt ennenkin saamatta 
mitään järjellistä vastausta keneltä-
kään. Arvio aivovamman jälkitilasta 
on lisäksi aina eräänlainen synteesi 
moniammatilliselta tiimiltä. Usko 
kaikkien kuntoutukseen osallistuvien 
ammattilaisten salaliitosta on mel-
koista kioskiviihdettä. Toivoisin myös 
oikeat todisteet siitä, että Validiassa ei 
olisi noudatettu aivovammojen osalta 
pääsääntöisesti Käypä Hoito suositusta. 
Pelkkä asian toteaminen ei riitä.  

Sitten taas toisaalta - on helppo ym-
märtää, että tiettyjä tahoja huolestuttaa 
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Lukutoukka kertova kirja on koottu tutkijoiden 
Venäjän valtionarkistoista löytämistä 
dokumenteista, joita ei ole ennen tuotu 
julkisuuteen. Kirja perustuu aikalais-
ten lähettämiin kirjeisiin ja muihin 
kirjallisiin dokumentteihin ja niiden 
asiantuntija-analyyseihin, eli kyseessä 
ei ole kertomakirjallinen teos. Histo-
riasta kiinnostunut voi innostua tästä 
kirjasta, mutta historiallista romaania 
etsivää kehotan tarttumaan kevyem-
pään teokseen. Kirja sopii lähinnä lä-
hihistoriasta kiinnostuneille, politiikan 
henkilöille sekä historian opiskelijoille.  
Kirja kattaa vuodet 1917 – 1964, eli 
siihen sisältyy vielä runsaat kymmenen 
vuotta Stalinin kuoleman jälkeenkin. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta oli tari-
na siitä, mitkä seikat vaikuttivat Nikita 
Hruštšovin erottamiseen. Lukemalla 
kirjan löydät vastauksen, että mistä 
siinä muun muassa oli kyse 😊

kun hän syö porkkanaa alhaalta päin.
Kirjassa käsitellään miehen kuusi vuo-
sikymmentä ja kerrotaan siitä, miten 
hän sai harrastuksestaan työn, jolla on 
kyennyt elättämään perheensä ja mak-
samaan asuntolainansa. Pate kertoo, 
että kirja edustaa sitä totuutta, jonka 
hän totuutena muistaa. Ja hän lupaa, 
että ”Eipä surrata poijjaat, sano perä-
mies Andersson, niin kauan lauletaan, 
kun joku kuulee ja kuuntelee”.
Kirja sopii kaikille elämäkerroista ja 
Popedasta pitäville teinistä vaariin. 
Ota mukaan vaikka laiturinnokkaan 
viihdykkeeksi! 

Timo Vihavainen, 
Ohto Manninen, 
Kimmo Rentola ja 
Sergei Zuravljov
varjo Suomen yllä
Docendo Oy 
2017, 510 sivua

 
Stalinin salaisista kansioista 

Pauli Antero  
Mustajärvi
Pate ikurista
Docendo Oy 2016, 
206 sivua

 
Kirja kertoo sekä yksi-
tyishenkilö Pauli Antero Mustajärvestä 
että Pate Mustajärvestä, joka Popedan 
nokkamiehenä on yksi suurimmista 
rock’n roll -ikoneistamme. Kyseessä 
on reilun kuusikymppisen miehen mu-
kaan teos, joka on elämäkerta, mutta 
ei missään mielessä paljastuskirja; sel-
lainen kirjoitetaan aikaisintaan sitten, 

kuntoutujasta saatava tarkempi tieto 
varsinkin, jos huomataan vamman ole-
van aikaisemmin arvioitua vakavampi.  
Tässä astuu nimittäin kuvaan mukaan 
taloudelliset tekijät.  Eräs poliitikko sa-
noi kerran toisessa yhteydessä: ”Follow 
the money”.  

Oma käsitykseni on, että painetta 
on tullut ulkoapäin ns. maksavilta 
tahoilta. Esimerkiksi tapaturmava-
kuutusyhtiöt eivät ilmeisimmin pidä 
siitä, että aivovamman aste tarkentuu 
kuntoutusjakson aikana vakavammak-
si. Tämän lisäksi Validian aikaisempaa 
henkilökuntaa on ollut usein todistaja-
na oikeudenkäynneissä, joissa aivo-
vamman saanut on hakenut oikeutta 
vakuutusyhtiön päätökseen. 

validia puun ja kuoren välissä

Validian tilanne on vaikea. Toisaalta 
kuntoutuksen pitää olla korkeatasoista 
ja kuntoutettavaan ja hänen tilaansa 
pitää perehtyä tarkasti. Kuntoutujan 
tulee voida luottaa siihen, että hänen 
asiaansa perehdytään järjestelmällisesti 
ja hän saa parasta mahdollista kun-
toutusta.  Tämä taas johtaa ajoittain 
siihen, että oireiden vakavuus tarken-

tuu vakavammaksi. Sama taho - esim. 
Kela tai vakuutusyhtiö - joka maksaa 
kuntoutuksen, joutuu tarkentuneen 
tiedon vuoksi mahdollisesti maksajak-
si jatkossakin. Vaikea yhtälö - ei voi 
kieltää. 

Vaikea tilanne on myös siinä 
mielessä, että Validian omistaja, 
Invalidiliitto ry on maksajan roolissa. 
Jossain kohtaa tulee vastaan se tilanne, 
että yrityksen tappioita ei voida enää 
maksaa. Joitakin vuosia sitten tapah-
tunut yhtiöittäminen kuitenkin antaa 
helpommin mahdollisuuden esimerkik-
si koko toiminnan myymiselle. Ostajia 
voi lukija spekuloida itse. 

Kannattaako huolestua 

Onko siis nyt syytä Validiassa kun-
toutuksessa olleen syytä huolestua? 
Vastaus on, että ei ole. 

Palaan kirjoitukseni alkupuolella 
toteamaani: Nyt ei edes ole tutkittu 
käytännön kuntoutuksen laatua, koska 
sitä ei kukaan ole kyseenalaistanut.

HS:n artikkelissa mainitusta, Va-
lidiassa toimineesta neurologista on 
ilmoitettu jo aikaisemminkin Valviraan. 
Mitään huomautettavaa ei tietoni 

mukaan löytynyt. Uusi kantelu on taas 
tehty. Tietyt tahot näyttävät piinaavan 
häntä. Olen tutustunut HS:n artikkelis-
sa esiintyneen ”Millan” kirjoittamaan 
tarinaan asioiden kulusta. Olen myös 
tutustunut kahteen muuhun tapauk-
seen, jossa C1-2 fuusioleikkaus on tuo-
nut ratkaisevan helpotuksen potilaan 
tilanteeseen. 

Kannattaa odottaa aivan rauhassa, 
mikä on Valviran tutkimuksen tulos nyt 
tällä kerralla. 

 
Timo Kallioja 

 
”Vaikka kirjoitukseni julkaistaan 
Aivoitus-lehdessä, se ei ole Aivovam-
maliiton kannanotto, vaan minun omia 
näkemyksiäni sekä jatkoa syksyn 2017 
Validia -artikkelille”.

Kirjoittaja on Aivovammaliiton  
hallituksen varapuheenjohtaja.   
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karjan lihaa. Broileria grillatessa pitää 
varmistaa sen kypsyys.

– Broileri ei saa jäädä raa’aksi. 
Broilerin fileepihvi kypsyy noin viides-
sä minuutissa per puoli. Hyvä keino 
on halkaista yksi filee ja katsoa, ettei se 
ole enää punaista sisältä. 

Makkarasta pitävän ei tarvitse 
nykyään tyytyä peruskämppäriin, sillä 
makkaravalikoima laajenee vuosittain. 

– Suuntauksena on suosia yhä 
laadukkaampia makkaroita. Erityisesti 
pinnalla ovat raakamakkarat. Ja jos 
haluaa hifistellä, voi makkarat tehdä 
itsekin. Suolta saa esimerkiksi meidän 
lihatiskiltä, kunhan sitä tilaa ajoissa, 
sillä perusvalikoimaamme se ei lyhyen 
säilyvyytensä vuoksi kuulu. 

Grillatut vartaat maistuvat myös 
mainioilta. Vartaaseen voi panna joko 
lihaa ja kasviksia vuorotellen tai tehdä 
pelkkiä kasvisvartaita.

Hampurilaiset ovat nousseet suu-
reksi grilliruokahitiksi.

– Meillä kyläilleet ovat sanoneet, 
että kotigrillissä valmistuvat maailman 
parhaat hampurilaiset. Hampurilaispih-
viin panen pelkästään laadukasta jau-
helihaa, suolaa ja pippuria. Lisähöys-
teeksi valitsen ananasta, pekonia ja 
kananmunaa. Kaikki valmistuvat grillis-
sä – joskaan kananmunaa ei tietenkään 
ritilällä voi paistaa, mutta esimerkiksi 
ritilän päälle asetetussa hiiliteräspan-

Lihamestari Jouni Luopajärvi tote-
aa, että raaka-aineiden laadukkuus 
on grillatessa kaiken A ja O, pantiin 
grilliin tirisemään sitten lihaa, kalaa tai 
kasviksia.

– Kotimainen liha pitää pintansa, 
mutta tällä hetkellä suosiotaan kasvat-
taa australialainen naudanliha. Se on 
hyvälaatuista ja hieman rasvaisempaa 
kuin suomalainen. Grillilihan on ihan-
teellisen lopputuloksen kannalta oltava 
jonkin verran rasvaista.

Luopajärvi opastaa, että pihvejä 
kannattaa grillata 5 – 7 minuuttia per 
puoli. Isoissa lihanpaloissa voi mai-
niosti käyttää lihalämpömittariakin. 
Kun pihvi on käännetty ja pintaan 
alkaa nousta lihasnestettä, on liha 
sopivan medium ja se kannattaa siinä 
vaiheessa ottaa vetäytymään.

– Lihan kypsentyminen jatkuu vielä 
grillistä ottamisen jälkeen, joten se on 
hyvä kääriä ennen tarjolle laittamista 
folioon vetäytymään 5 – 10 minuutiksi. 
Tämä takaa, että liha kypsyy tasaisesti. 

Erityisesti flank steak eli lankkupih-
vi, tomahawk ja kassler kypsyvät tule-
vana suvena monessa grillissä. Näistä 
ehkä vierain on tomahawk.

– Tomahawk on iso fileeselästä 
leikattu tomahawk-kirveen muotoinen 
pihvi, jossa on pala kylkiluuta mukana. 

 Yhä useampi valitsee tänä päivänä 
grilliritilälleen broileria tai muuta siipi-

nussa se onnistuu mainiosti. Lopuksi 
hampurilaissämpylät pannaan grilliin 
lämpiämään ja rapeutta saamaan.  

Aloitteleva grillaaja tai kokki, joka 
haluaa muutoin päästä helpolla, voi 
suunnata myös valmistiskille. Esimer-
kiksi Cittarissa on myynnissä paistoval-
miita hampurilaispihvejä, sämpylöitä 
ja valmiiksi viipaloitua cheddaria ja 
sinihomejuustoa – tarvittavine lisukkei-
neen tietysti.

Makua mausteista ja yrteistä

Lihaa ei koskaan grillata jääkaappikyl-
mänä.

– Liha pitää ottaa huoneenlämpöön 
vähintään puoli tuntia tai jopa tunnin 
ennen grillausta.

Maustaminen kuuluu nii-
hin makuasioihin, joista on 
turha kiistellä. Virheitä ei siis 

Tällä palstalla kerrotaan jostakin ihan muusta  
kuin aivovammoihin liittyvistä asioista. Elävästä elämästä

Grilliruoka 
kruunaa kesän
”Ny rillataan!”, julistavat Facebook-päivitykset 
pitkin kesää. Lämmin toukokuu on saanut monet 
polkaisemaan grillikauden käyntiin jo nyt. 
Malmin Citymarketin lihamestari Jouni Luopa-
järvi jakaa kesän kunniaksi Aivoituksen lukijoille 
parhaat grillausvinkkinsä.

kruunaa kesänkruunaa kesän

Lihamestari Jouni Luopajärvi on itse 
innokas grillaaja.
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hierotaan sellaisenaan lihan pintaan. 
Kosteutta saadaan öljystä tai kirkaste-
tusta voista.

Kirkastettua voita voi tehdä itsekin, 
mutta sitä löytyy myös purkissa kaupan 
voihyllyistä. 

Trendinä kasvikset 

Luopajärvi toteaa, että kasvissyönti ja 
vegaanius ovat tätä päivää. Valmiina 
myytäviä härkis- ja nyhtökaurapih-
vejä voi grillata lihaisten serkkujensa 
tapaan, ja vegaanisia makkaroitakin 
on myynnissä. Esimerkiksi Malmin 
Citymarketissa on kokonainen vege-
pääty, joka on pyhitetty kasvikunnan 
tuotteille. 

Tuoreita kasviksia voi grillata sellai-
senaan tai tehdä kasvisvartaita. 

– On tärkeää, että palat ovat suht 
samankokoisia, sillä silloin ne myös 
kypsyvät samaan tahtiin. Kasvisten 
kypsyyden suhteen ei kuitenkaan ole 
niin nuukaa, sillä niitähän voi syödä 
myös raakana. 

Kun Luopajärvi tekee kasvisvartaan, 
hän pujottaa siihen yleensä maissia, 
sipulia, paprikaa, kesäkurpitsaa ja 
kukkakaalia. Maissiksi kannattaa valita 
esikypsennetty versio, joita valtaosa 
kaupoissa myytävistä maissintähkistä 
onkin. 

Kasviksistakin saa mausteiden avul-
la enemmän irti. Perusmausteet ja yrtit 
sopivat kasviksenkin kaveriksi. Lakto-
ovovegetaristi voi käyttää kosteuttami-
seen kirkastettua voita ja esimerkiksi 
oliiviöljy sopii kaikille. Luopajärvi 
vinkkaa, että oliiviöljy kannattaa ostaa 
ruskeassa pullossa tai peltitönikässä, 
sillä se säilyttää parhaiten raikkautensa 
valolta suojattuna. 

Kukkakaalipihvistä tulee grillissä 
maistuvaa. 

– Kukkakaalista leikataan kokonai-
sia viipaleita, jotka grillataan pihvien 
tapaan. Grillausaika on lyhyempi kuin 
lihalla, sillä ne ovat valmiita saatuaan 
sopivasti väriä pintaan. Jälleen jokai-
nen voi maustaa makunsa mukaan.

Lisukkeet 
täydentävät annoksen

Maissista on moneen muuhunkin kuin 
vartaaseen. Tähkän voi grillata sellaise-
naan tai tehdä siitä maistuva lisuke.

– Paistinpannulla paistetaan mais-
sinjyviä, ja tähän käy ihan purkkimais-
sikin. Kun maissit saavat väriä pintaan, 

jotakin tulisempaa maustetta. Grillauk-
sen jälkeen maustevoinappi kruunaa 
annoksen. 

Jotkut julistavat, että liha on maus-
tettava ennen grillausta, toisten mieles-
tä makunautinto on eittämättä pilalla, 
ellei mausteita käytetä vasta kypsään 
lihaan. Luopajärvi toteaa, että kuten 
mausteiden valinta, myös maustamis-
ajankohta on makuasia, eli tässäkään 
ei virheitä voi tehdä. Maustamisessa on 
taivas rajana! 

– Maustaa voi ennen grillausta, 
grillauksen aikana tai jälkikäteen. Itse 
käytän tilanteen mukaan kaikkia ta-
poja. Suosin paljon kuivamaustamista 
marinadien sijaan. Kuivamaustaminen 
eli rubbaus tarkoittaa, että mausteet 

voi tehdä, vaan mausteet ja maustamis-
tavat valitsee jokainen oman makunsa 
mukaan. Tottumaton maustaja hyötyy 
kuitenkin ammattilaisen vinkeistä.

– Mausteita, suolaa ja yrttejä 
kannattaa kokeilla luovasti ja löytää 
juuri ne yhdistelmät, jotka sopivat 
omaan suuhun. Kaikelle lihalle sopivia 
turvallisia perusyrttejä ovat rosmariini 
ja timjami. Myös persilja ja minttu ovat 
herkullisia. Minttu mielletään erityises-
ti lampaan mausteeksi, mutta se käy 
mainiosti muillekin lihoille. Mausteista 
käypiä ovat erilaiset pippurit, chilit ja 
sipulit. BBQ-mausteilla tai savustuslas-
tuilla saadaan lopputulokseen savun 
makua. Itse käytän eniten sipulia, 
valkosipulia, suolaa, mustapippuria ja 
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sekoitetaan joukkoon chilimajoneesia 
ja lopuksi raastetaan pinnalle cheddar-
juustoa. Tämä maistuva lisuke tarjotaan 
suoraan pannulta. 

Kesän kestosuosikkeja ovat erilaiset 
salaatit.

– Kesä on vihannesten aikaa, joten 
niitä ei voi koskaan saada liikaa. 
Kasviksiahan olisi syytä syödä jopa kilo 
päivässä. Perustana voi käyttää erilaisia 
vihreitä salaatteja, kuten lehtikaalta  
tai jääsalaattia. Lisäksi voi panna 
tomaattia, kurkkua ja paprikaa. Raaka 
kukkakaalikin sopii tosi hyvin, ja  
kypsennetty maissi antaa raikasta ma-
keutta. Mukaan voi grillata halloum-
juustoa tai panna sekaan fetaa sellai-
senaan. 

Ja mikäpä kuuluisi kesään yhtä 
itsestään selvästi kuin tillillä maustetut 
uudet perunat! Jos on sivukeittimelli-
nen kaasugrilli, kuten Luopajärvellä 
itsellään, perunat porisevat grillin yhte-
ydessä olevalla erillisellä kaasulevyllä 
kesätaivaan alla. Mutta jos vaikkapa 
mökillä ei ole perunoiden keittomah-
dollisuutta, perunapohjaisen lisukkeen 
voi valmistaa nyytissä.

– Folion sisään pannaan peruna-
sipulisekoitusta ja maun mukaan tuore-
juustoa, suolaa ja pippuria. Folionyytti 
ei saa olla liian kuumassa, ettei ruoka 
pala siihen kiinni. Jos grillissä on kaksi 
tasoa, kannattaa nyytit valmistaa mie-
dommalla lämmöllä ylätasolla. 

Grillijälkkäriä!

Monelle paras mahdollinen kesäinen 
jälkiruoka on mansikkakakku. Luopa-
järvi on samaa mieltä, mutta jälkiruo-
kakin voidaan grillata.

– Ananasta voi syödä myös jälki-
ruoaksi, vaikka useimmiten sitä grilla-
taankin pääruoan lisukkeeksi. 

Myös banaania voi grillata. 
– Banaanit grillataan kuorineen ja 

ne ovat valmiita, kun kuori on musta. 
Banaanit mustuvat melko nopeasti, 
joten niitä kannattaa pitää huolellisesti 
silmällä.

Vaahtokarkeistakin saa herkullisen 
jälkiruoan grillissä. 

– Helpoiten vaahtokarkit saa gril- 
lattua vartaaseen pujotettuna. Herk-
ku on valmis, kun ne alkavat hieman 
valua. Karkkihyllystä kannattaa valita 
mahdollisimman suuria vaahtokark-
keja. Varrasta pitää siirrellä tarpeeksi 
usein, etteivät karkit pala grilliin kiin- 
ni. 

valitse tehokas grilli 

Oli grilli sitten kaasulla, hiilillä, puilla 
tai sähköllä toimiva, tärkeintä on saada 
se tarpeeksi kuumaksi ennen grillaa-
mista. Liian miedolla lämmöllä ei lop-
putulos ole toivotunlainen. Nykyään 
trendinä on epäsuora grillaus. Tämä 
tarkoittaa sitä, että lämmönlähde ei 
ole suoraan ruoan alla, vaan tulee sen 
sivuista epäsuorasti.

– Perinteisellä hiiligrillilläkin voi 
grillata epäsuorasti. Hiilien keskelle 
pannaan palamaton astia, hiilet sen 
ympärille ja grillattava ruoka puoles-
taan astian kohdalle. Näin lämpö tulee 
sivuilta, eikä suoraan ruoan alta. Gril-
laus kestää pidempään, mutta lopputu-
los on mehevämpi. 

Sähkögrillissä eivät isoimmat lihan-
palat välttämättä grillaudu kunnolla, 
sillä sähkögrillejä – tai ei ainakaan sen 
kaikkia malleja – saa siihen tarkoituk-
seen tarpeeksi kuumaksi. Laadukas 
sähkögrillikin on kuitenkin kelpo 
kapistus. Myös kaasugrillissä teho on 
tärkein ominaisuus, joten kilowatti-
määrään kannattaa kiinnittää huomi-
ota. Luopajärven omassa kaasugril-
lissä on lisäksi sivukeitin, eli erillinen 
kaasulevy, jossa kypsentyvät perunat ja 
vihannekset grillaamisen aikana.

– Erityisesti isoja lihanpaloja grilla-
tessa kuumuus on tärkeää. Grillin pitää 
olla todella kuuma, että lihan pinta 
paistuu nopeasti kiinni. Muutoin  
lihasnesteet valuvat ulos ja pihvistä 
tulee sitkeä. Grilli pitää aina esiläm- 

mittää huolellisesti.
Näillä opeilla kokematonkin 

kokkaaja uskaltaa tänä suvena tarttua 
grillipihteihin, maistaa kesän maut ja 
syödä konkreettisesti ulkona. 

–Juuri puhuimme työkavereiden 
kanssa, että kun ennen vanhaan 
myynnissä oli kuusi grillaustuotetta, 
on niitä nykyään 30. Kokeilunhalu 
lisääntyy grillatessa, joten rohkeasti 
kokeilemalla meistä jokaisesta voi tulla 
mestarigrillaaja, lihamestari Luopajärvi 
kannustaa. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas,  

kuvituskuvat Pixabaysta
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 Kohta äiti jaksaa taas minun kanssa leikkiä.

Parane pian.
Sinulla on vapaus valita asiantuntevaa, inhimillistä 
ja sujuvaa palvelua. Valitse HUS, kun tarvitset 
erikoissairaanhoitoa – asuitpa missä päin Suomea 
tahansa. Pyydä lääkäriltäsi lähete HUS:iin.

VALITSEHUS.FI

Vaikeuksia 
korvauksien 

kanssa?

Oikeus ei toteudu itsestään.
Anna meidän auttaa. 

jarkkomannisto.fi

”Tee kypärätemppu” on Aivovamma-
liiton uusin hanke, joka on ottanut 
ensiaskeleensa helmikuussa 2018. 
Tässä hankkeessa nuoret pääsevät 
tutustumaan aivojen ihmeellisyyksiin 
sekä kypärän käyttöön mitä huikeimpi-
en tapahtumien kautta vuosina 2018-
2020. Hanke tarjoaa mukana oleville 
nuorille mahdollisuuden kasvattaa 
tietoutta aivoterveydestä, oppia vaikut-
tamistyöstä, luoda ja toteuttaa uusia 
ideoita porukalla ja kokea kypärän 
käyttöön liittyvää asennemuutosta.

Kypärätempputiiminä toimivat 
Aivovammaliiton asiantuntijat Anni 
Heinonen ja Henna väänänen, jotka 
vetävät hanketta kolmessa koulussa; 
Espoossa Päivänkehrän koululla, Tam-
pereella Normaalikoulussa ja Saarijär-
vellä Herajärven koulussa. Kouluista 
mukana ovat kaikki nelosluokat opet-
tajineen ja heidän kanssaan yhteistyö-
tä tullaan tekemään tiiviisti seuraavat 
kaksi vuotta. Hanke on startannut 
kouluissa huhti-toukokuussa ensim-
mäisillä tapahtumilla ja vastaanotto on 
ollut silminnähden innostunut!

Mitäpä sitten konkreettisesti tapah-
tuu tulevien vuosien aikana? Kouluissa 
järjestettävissä Aivokiihdyttämöissä 
matkataan aivojen ihmeelliseen 
maailmaan uuden tiedon siivittäminä, 
kokeillen ja kummastellen. Aivokiih-
dyttämöissä mukana on lisäksi aina 
Aivovammaliiton kokemusasiantuntija, 
joka kertoo nuorille oman vaikutta-
van tarinansa. Kypäräkarnevaalit ovat 
toiminnallisempia tapahtumia, joissa 
mielikuvat pyöräilykypärään muuntu-
vat yhteisen tekemisen kautta. Idea-
laboratorioissa Nuorten Akatemian 
vetämänä luodaan täysin uusia pyö-
räilykypärän käyttöön liittyviä uusia 
keksintöjä ja viedään ideoita toteutuk-
seen. Hankkeen vetäjät lisäksi koulut-
tavat apureikseen asennevaikuttajia, 
jotka toimivat äänitorvina luokissa 
tapahtumien välillä ja osallistuvat so-
siaalisen median toteutukseen. Hanke 
sisältää siis tietoiskuja, tapahtumia, 

työpajoja ja koulutuksia. Tämän ohella 
Tee kypärätemppu näkyy aktiivisesti 
sosiaalisessa mediassa, osallistuu 
erilaisiin tapahtumiin ja on osana yh-
teiskunnallista vaikuttamisen kenttää. 
Asennevaikuttamisen tielle on lähdetty 
siis montaa eri reittiä – tiimin oma 
innostus ja asenne kärjessä, tietenkin! 

Tee Kypärätemppua voit tukea 
seuraamalla hanketta Facebookissa 
(Tee kypärätemppu), Instagramissa 
(kyparatemppu) ja Youtubessa, sekä ja-
kamalla julkaisuja. Hankkeen vetäjien 
toivomus onkin, että sanoma tavoittaisi 

laajan yleisön ja saisi taakseen yleisön 
kiinnostuksen ja tuen; tähän mennessä 
saatu palaute on ollut erittäin hyvää 
ja viesti on ollut, että tällaista tietoa ja 
osaamista on kaivattu. Anni ja Hen-
na toivovatkin, että hankkeen toinen 
tavoite asennemuutoksen ohella - eli 
toimintamallin luominen kouluihin - 
toteutuisi ja aivo-oppia olisi mahdollis-
ta tulevaisuudessa viedä koko Suomen 
nuorille, kaikkien terveiden aivojen 
hyväksi. 

Teksti: Henna Väänänen

Terveiset 
Tee kypärätemppu 
-hankkeen parista
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Toiminnanjohtaja Anne Porthén esitteli 
Aivovammaliitto ry:n toimintaker-
tomuksen, tuloslaskelman ja taseen 
vuodelta 2017. Edellisvuosi oli 25-vuo-
tisjuhlavuotemme, ja saimmekin mu-
kavasti näkyvyyttä. Esimerkiksi Kerralla 
rysähti – kaikki muuttui -juhlasympo-
siumi kokosi laajan joukon Seinäjoelle, 
vietimme syntymäpäiviä sekä yhteis-
työkumppaneiden että jäsenten kanssa 
ja lahjoitimme Tommi Kovasen kirjan 
kaikille kansanedustajille yhdessä 
Bazar Kustannuksen kanssa. 

Yhdistystoiminta
Yhdistyksiä tuettiin erityisesti skype-
koulutuksin. Yhdistyksille valmistui yh-
teiset kotisivut (aivovammayhdistykset.
fi), pidettiin yhdistyspäivä ja nelipäiväi-
nen PääFest. Jäsenmäärä kasvoi jälleen 
ja oli vuoden lopussa 2 237 jäsentä. 

Vapaaehtoistoiminta 
Lapissa ja Päijät-Hämeessä järjestettiin 
vertaistukikoulutukset ja akuuttivertais-
tuen kehittämistä jatkettiin. Kokemus-

toimijakoulutus jatkui viime vuonna 
vahvana. Kokemuskouluttaja-termi 
vaihtui virallisesti kokemustoimija-
termiksi. 

Vaikuttamistoiminta
Vaikuttamistyötä jatkettiin alueellisesti 
ja paikallisesti. Vakuutuslääkäriasia 
nousi keskiöön, oikeusasiamiehelle 
tehtiin kantelu, aloitettiin yhteistyö 
kansanedustajien kanssa ja annettiin 
kannanottoja.

Tiedotus
Tiedotus näkyi 25-vuotisjuhlavuoden, 
teemaviikkojen, kannanottojen ja 
yhteisten kampanjoiden avulla. Toteu-
timme muun muassa bannerikampan-
jan Sanoma Median kanssa ja aloitim-
me uutiskirjeen. Esiteuudistusta jatket-
tiin suunnitellusti. Aivoitus-lehdelle 
tehtiin lukijatutkimus sekä strateginen, 
taktinen ja operatiivinen linjaus. Leh-
den ulkoasua kohennettiin värien, 
valokuvien ja taiton osalta tutkimuksen 
toiveiden mukaan. Sähköisessä me-

diassa kävijämäärien ja keskusteluun 
osallistuvien osalta kasvu oli merkittä-
vää. 

Sopeutumisvalmennus
Järjestimme suunnitellusti kahdeksan 
omaa sopeutumisvalmennuskurssia ja 
kaksi yhteistyökurssia, sekä vielä toi-
mintasuunnitelman ulkopuolelta yhden 
ylimääräisen kurssin. 

Hallinto
Hallitus kokoontui kymmenen kertaa, 
hallitus ja työntekijät pitivät yhteisiä 
palavereita ja liittokokoukset toteu-
tuivat keväällä ja syksyllä. Avustusta 
STEA myönsi 450 000 yleisavustuksen, 
103 000 sopeutumisvalmennukseen ja 
jäsenjärjestöavustusta 8 000 euroa.

Varainhankinta
Perustettiin varainhankinnan työryh-
mä ja alettiin miettiä systemaattisesti 
varainhankintaa, jonka avulla voim-
me taata vammautuneille ihmisille 
tasavertaiset mahdollisuudet osallistua 
tilaisuuksiin. Tukea annetaan hakemuk-
sesta. 

Tilinpäätös
Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös, 
joka osoittaa – 6 352,72 euroa alijää-
mää. Alijäämä johtuu Historian lehti 
-nimisen 20-vuotishistoriikin varasto-
poistosta. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Sirpa Salonen

Kevätkokouksessa 
edellisvuosi pakettiin

Heikki Harri ja Timo Kaitaro 
kutsuttiin liiton kunniajäseniksi. 

Aivovammaliiton kevätliittokokous keräsi 53 
virallista edustajaa ja kymmenen muuta seuraajaa 
käärimään vuoden 2017 pakettiin. Tilaisuuden 
kohokohtana oli perustajajäsenen ja ensimmäisen 
puheenjohtajan Timo Kaitaron sekä pitkään 
puheenjohtajana viime vuosina toimineen 
Heikki Harrin kutsuminen kunniajäseniksi. 
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Varsinais-Suomen aivovammayhdistys 
teki jälleen perinteisen risteilyn. 

Tuntui hienolta katsella, kun avusta-
jatkin olivat mukana tanssimassa. Hen-
nalla oli syntymäpäivä juuri risteilyn 
aikana, joten hän sai synttärilahjakseen 
positiivisuuskortin. Neljänsuora myös 
lauloi hänelle onnittelulaulun. Laulu 
on taltioitu videolle.  52 oli maksanut 
risteilyn ja jopa 48 pääsi paikalle, 
mahtavaa! Oli kiitettävästi taas myös 
ensi kertalaisia mukana. Tästä on hyvä 
jatkaa!

Lämpimin terveisin Marita ja Tarja 

Aivovammayhdistys on jo perinteisesti 
tehnyt melontaretken pääkaupunkiseu-
dun vesillä.

Vuosi sitten yhdistys oli melomassa 
heinäkuun lopussa Vuosaaren melon-
takeskuksesta lainaamillaan kajakeilla 
oppaan ohjaamana. Rantauduimme 
Malkasaareen syömään eväitä. Oli 
aurinkoinen ja mukava päivä. 

Tänä vuonna melotaan Helsingin 

kauniissa saaristossa 30.7. 2018 klo 
10.00 -12.00.

Retkelle lähdetään jälleen melonta-
oppaan opastamana Vuosaaren melon-
takeskuksesta (Harbonkatu 13, 00980 
Helsinki). Retken hinta on 52€/hlö ja 
retkelle mahtuu mukaan 10 henkilöä. 
Aivovammayhdistys korvaa jäsenille 
20€/ hlö retken hinnasta. 

Ilmoittautumiset 9.7. mennessä 

Päiville, joka vastaa mielellään retkeen 
liittyviin kysymyksiin. 
kazandjianp@yahoo.com 
tai 050 469 1684.
Kuvat on napattu viimevuotiselta 
retkeltä.

 Teksti: Päivi Kazandjian 
Kuvat: Aivovammayhdistys ry 

varsinais-Suomen yhdistys aalloilla

Melontaretkellä Helsingin saaristossa

Jatkuva ongelma on siinä, 
että emme tavoita alueellamme 
toimintaan niitä, joille se olisi 
tärkeää, vaan uusia vammautunei-
ta putoaa jatkuvasti ohitse verkon 
- eikä suinkaan tilaan, missä aiheeseen liittyvä kokenut 
vertaistuki tavoittaisi vastavammautuneen toimintaryhmän 
tarjoamien kontaktien ja toiminnan kautta. Tätä yritämme 
korjata kohtajulkaistavalla perusesitteellä, jota jaetaan 
muun muassa sairaalan kautta.  Tosin yhtälailla myös niin 
sanotut veteraanit jäävät tavoittamatta eri syistä, eli miten 
kalastaa heidät mukaan toimintaan? 

Teksti ja kuvat: Timo Sund 

Itä-Suomen aivovammayhdistyksellä on toimintaa laajalla 
alueella: Joensuu, Outokumpu, Kuopio, Pieksämäki, Varka-
us, Mikkeli ja Savonlinna.

Alueellisesti melkoisen laajaa toimintaa toteutetaan 
itsenäisten toimintaryhmien kautta. Kullakin toimintaryh-
mällä on toiminnassaan omat tavat ja perinteet, joten kah-
ta samanlaista ei löydy. Toimintaryhmillä on muun muassa 
sählyvuoroja, keilailua, retkiä ja vertaistapaamisia.

Maantieteestä johtuen kohtaamme lähinnä virallisissa 
kokouksissa. Tavoite on järjestää vuosittain kevät- ja syys-
kokoontuminen, joissa olemme viikonlopun ihan omalla 
porukalla keskenämme, jakaen yhteisestä asiasta, tukien 
toisiamme.

isavy ry - itä- Suomen aivovammayhdistys ry
Tuore esite kertomaan toiminnasta
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Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 
Katso tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 24.8.2018 mennessä järjestösuunnittelija   
Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi / 050 550 0541. 

 

Aivovammayhdistys ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/avy 

 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Riitta 
Hätinen aivovammayhdistys@gmail.com 
Yhdistyksen p. 045 332 1362 
SYYSKOKOUS tiistaina 9.10.2018: 
Aivovammayhdistyksen 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Aivovammaliiton toimistolla Malminkaari 
5, 4.krs kello 18.00. Käsittelemme 
sääntömääräiset asiat sekä valitsemme 
uudet jäsenet hallitukseen. Tervetuloa 
osallistumaan Avyn toimintaan! 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
30.7. ma Melontaretki Helsingin 
kauniissa saaristossa klo 10.00-12.00. 
Retkelle lähdetään melontaoppaan 
opastamana Vuosaaren 
melontakeskuksesta Harbonkatu 13, 
00980 Helsinki. Hinta 52€/hlö, mukaan 
mahtuu 10 hlö. Yhdistys korvaa 20€/hlö 
jäsenille retken hinnasta. 
Ilmoittautumiset ma 9.7. mennessä 
Päiville, joka vastaa mielellään retkeen 
liittyvistä 
kysymyksistä. kazandjianp@yahoo.com 
tai p. 050 469 1684 
15.8. ke Vertaistukikeilaus alkaa ja jatkuu 
aina parittomina viikkoina säännöllisesti 
keskiviikkoisin kello 11-12 Helsinginkatu 
25. Piiu p. 050 545 9103 
18.8. la LINNANMÄKI 
Aivovammayhdistys kutsuu 
vammautuneiden perheiden lapset ja 
nuoret Linnanmäelle. Maksamme 
rannekkeen näille rakkaille ja tärkeille 
nuorille läheisille, jotka elävät arkea, kun 
perheessä on aivovamma. Tavataan 
Alppilan puolen portilla kello 13.00. 
Ilmoittautumiset Piiulle tekstarilla 10.8. 
mennessä p. 050 544 9103 
6.10. la Teatteri: Lisää saikkua, kiitos! 
Teatteriretki klo13 Studio Pasilaan. 
Yhdistys maksaa jäsenen lipusta 20€, 
joten jäsenelle lippu maksaa 14€ ja 
avustajalle 10€. Ilmoittautumiset 6.10. 
mennessä. Sylville p. 040 067 5333  
Askartelukerho jää kesälomalle 
kesäkuun alussa. Jatkamme vertaistukea 
ja kädentaitoja parittomilla viikoilla 
tiistaisin 10-13 alkaen 28.8. 
Aivovammaliiton tiloissa Malminkaari 5.  
Piiu p. 050 544 9103 

Vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen 
keskiviikko (parilliset viikot) klo 15-17 
Kampin palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöinä toimivat Ari, Ulla ja 
Mikko (aivovammayhdistys@gmail.com). 
Tervetuloa! 
Liikuntaryhmä jää kesäkuussa 
kesätauolle. 
3.9. ma Ystävyyden- tanssit: tanssi- ja 
liiketerapeuttisen ryhmän syyskausi 
alkaa klo 10.00-11.15, Tanssipajalla 
Korppaanmäentie 21 B. Tunneille 
osallistuminen ei edellytä aiempaa 
tanssillista tai liikunnallista taustaa.  
Tanssi- ja liiketerapeutti Päivi Kazandjian 
kertoo mielellään lisää ryhmästä tai 
yksilöasiakkuuden mahdollisuudesta. 
Yhteystiedot: 
paivi.kazandjian@gmail.com 
p. 050 469 1684 
vko 46 Aivovammaviikon luento: Biologi 
Hannele Kettunen: Suoliaivoakseli ja 
aivovamma. Lisätietoja tulossa. 
 
 
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. 
Olemme tauolla kesä- ja heinäkuun. 
Jatkamme, kun koulut ovat alkaneet. 
 
Hyvinkää 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja p.050 331 
3081 sannasarja@luukku.com Kari Sarja 
p. 045 806 3006 
Hyvinkään aivoitusryhmän tapaamiset  
KESÄTAUKO 
4.9. ti klo:14-16 pelailu 
2.10. ti klo:14-16 suolahuone, Sakke  
6.11.ti klo:14-16 keilailu Sanna&Kari 
4.12. ti klo:14-16 Nyyttärit pikkujoulut 
 
 
 
 
 

Tampereen Seudun 
Aivovammayhdistys 

www.aivovammayhdistykset.fi/tsavy 
Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja: Heikki 
Harri p. 040 515 5157 
heikki.harri@pp1.inet.fi. 
Sihteeri: Kari-Pekka Rauhala p. 050 590 
7229 karipekka.rauhala@gmail.com 
 
Aikuisten toimintaryhmä kokoontuu joka 
kuukauden toisena torstaina klo 17.30-
19.30 osoitteessa Pellervonkatu 9. 
Vetäjänä on Kari-Pekka Rauhala. 
Nuorten ja nuorten aikuisten 
toimintaryhmä kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 
17.30-19.30 Pellervonkatu 9:ssä. 
Vetäjinä ovat Jori Willandt p. 040 820 
3393 jori_willandt@hotmail.com ja 
Eveliina Kiuru p. 050 534 982 
kiuru.eve@gmail.com. 
Kuntosaliryhmä kokoontuu Kangasalan 
uimahallin kuntosalilla joka maanantai ja 
perjantai klo 12. Kuntoilun jälkeen 
istutaan yhdessä kahvin/teen merkeissä. 
Yhteyshenkilö: Markku Vehviläinen p. 
040 510 3891 
mape.vehvilainen@gmail.com 
Vesijuoksuryhmä kokoontuu Kalevan 
uimahallissa joka tiistai klo 10. 
Yhteyshenkilö: Saija Rantanen p. 040 
839 3953 rantanen.saija@gmail.com 
Englannin kielen keskusteluryhmä on 
suunniteltu aloitettavaksi elokuussa. 
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
ryhmän vetäjään: Austin Mulcahy  
p. 040 534 9633  
1263austin@gmail.com 
Muita tapahtumia:  
4.6. ma Valtakunnallinen nuorten picnic-
tapahtuma Tampereen Sorsapuistossa 
klo 15.  Järjestäjä: Tsavy:n nuorten ja 
nuorten aikuisten toimintaryhmä. 
Tarjolla picnic-tyylistä ruokaa. 
Tapahtuma jatkuu klo ravintola 
Teerenpelin kabinetissa, jossa klo 18.30 
stand-up –esitys. Teerenpelin tila on 
lähes esteetön, hissillä pääsee alempaan 
kerrokseen, jossa esitys pidetään. Myös 
pyörätuolilla pääsee. Yhteyshenkilö on 
Jori Willandt. 
1.8. ke Viikinsaaren retki: 
Kokoontuminen on Laukontorilla klo 
14.30. Tapahtuman järjestää Tampereen 
Vertaiskeskus, ja se on osanottajille 
ilmainen. Laivamatkan lisäksi tarjolla on 
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grilliruokaa ja juomia sekä pelejä ym. 
yhteisoloa. Ilmoittautumiset Heikki 
Harrille. 
12.8. su Puistofiesta: Tampereen 
kaupungin järjestämä 
vapaaehtoisjärjestöjen esittelytilaisuus 
Hämeenpuistossa klo 11-16. Paikalla on 
myös yhdistyksen teltta. Tervetuloa 
katsomaan ja vaikka päivystämään. 
 

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

Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja: Reijo Salo p. 040 512 
6522  reijo.salo@pp3.inet.fi 
 
7.6. to makkaranpaistoa ja kahvia klo 
17.00. Osoite Malkakoskentie 225 
Kitinoja. Yhdistys tarjoaa makkarat ja 
kahvit.  
30.6. la Ähtärin Eläinpuisto Pandatalolla 
klo 12.00. Pandojen jälkeen, kierrämme 
varsinaisen eläinpuiston ja kotieläin 
pihan. Ota mukaan omat eväät. Tälle 
tapaamiselle omavastuu 20€/aikuinen ja 
10€/lapsi 3-12v, ILMOITTAUTUMINEN 
15.6. mennessä, Reijolle 040 512 6522. 
ja maksu yhdistyksen tilille FI55 4924 
1420 0034 21 
28.7. la HEITÄPPÄ KIAKKUA Frisbeegolf 
tapahtuma klo 13.00 Seinäjoella 
Törnävän Frisbeegolf radalla. Lisätietoja: 
aivovammayhdistykset.fi/epavy/   tai 
Reijo p. 040 512 6522 tai Samilta p. 040 
961 7619 
10.8. pe Pirunpesä Jalasjärvi klo16.00 
Kokoonnumme Pirunpesälle, Jalasjärven 
koskueella. Tienviitta opasteet neuvovat 
perille. Tarjolla nokipannu kahvit. 
Mahdollisuus kiivetä näkötorniin tai 
laskeutua Pesän pohjalle. Pääsymaksu 
5€. 
6.9. to retki Puhelinmuseoon klo 17 
Os.Keskustie 14 Ilmajoki. Maksuton 
jäsenille. 
 
Seinäjoki 
Peliryhmän toiminnan löydät 
nettisivuilta. 
Nuorten kuntosaliryhmä Fysio 2000, 
lisätiedot Samilta 040 961 7619 
Nuortenryhmä Seuraavan tapaamisen 
löydät nettisivulta, tai kysy Villeltä 
ville.koykka@seamk.fi  
 
Vaasa 
Yhteyshenkilöt: 
Matti p. 040 730 7594 tai Anne p. 040 
826 0647 Katso yhdistyksen nettisivulta 
lisätietoja tai soita yhteyshenkilöille. 
 
 

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

 
 

Yhteyshenkilö: 
Usi Riikonen p. 050 541 4180 
riikonen.susanne@gmail.com  
Löydät meidät Facebookista:  
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 

Katso ajankohtaisin tieto yhdistyksestä 
ja toimintaryhmistä verkkosivuilta. 
 
Kuopio 
Kesätauolla: Liikuntaryhmä ja 
Vertaistukiryhmä  
Lisätietoja: aivkuopio@gmail.com 
 
Joensuu 
Kesätauolla kesä-elokuu: Toimintaryhmä 
- Lohkottomat 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen, 050 541 
4180, Timo Sund, 0440 928192 
lohkottomat@gmail.com 
 
Savonlinna 
Kesätauolla  
Yhteyshenkilö: Marko Eilittä p. 050 311 
4574 mark.eilitta@hotmail.com  
Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
 
Mikkeli 
Uusi toimintaryhmä on perustettu! 
31.5., 28.6., 26.7., 30.8. Ryhmä 
kokoontuu keskustelemaan aina 
kuukauden viimeisenä torstaina klo 16-
18. Tapaamiset pääsääntöisesti Estery-
talolla os. Otto Mannisenkatu 4. 
Yhteyshenkilö: Wilhelmiina Halme p. 
050 087 8195 
wilhelmiinahalme@gmail.com 
 

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen sihteeri 
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Puheenjohtaja: Saku Virtanen 
 p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Osoite: Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Seuraa toimintaa:  
Facebook: Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 
Kaikki yhdistyksen ryhmät ovat tauolla 
kesän, syyskuussa taas jatketaan.    
 
17.6. su Ilmavoimat 100 vuotta -
juhlalentonäytös Tikkakoski.: 
yhdistykselle varattu lippuja 
jäsenetuhintaan 30 kappaletta. Hinta 
jäsenille 10€, ei jäsen 22,50€ (norm. 
28€). Pyritään järjestämään 
kimppakyytejä, jos mahdollista. 
Ilmoittautumiset: 5.6.2018 mennessä 
Marge Miettinen 040 650 6474 tai 
marge.miettinen@gmail.com. 
Omavastuu tulee suorittaa viimeistään 
7.6.2018 yhdistyksen tilille. 
30.9. su Yhdistyksen 10-vuotisjuhla 
Jyväskylässä Sepänkeskuksessa. Tarjolla 
kakkukahvit ja ohjelmaa. Tilaisuudesta 
lähetetään kutsut kirjeitse kaikille 
jäsenille elokuussa.  
 
 

Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön) 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo 
16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
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 
Yhteyshenkilö:  
Hannu Taipale p. 040 086 9316 
Keuruun toimintaryhmä kokoontuu aina 
kuukauden ensimmäinen tiistai. Os. 
Toimintakeidas oy, Koulutie 5 
Alkamisaika klo 17.30 
 

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! 
Facebook-sivu: Kymenlaakson 
Aivovammayhdistys ry.  
 
Kouvola 
16.6. la klo 12 retki Haminaan 
Tullimakasiiniin pelaamaan minigolfia ja 
syömään os. Varvikonk.7. Ilmoittaudu 
Venlalle p. 040 094 5606. Kysy 
kimppakyytejä. Omavastuu 10e. 
1.7. su klo 14 Lapinjärven kesäteatteri 
"Miehen tuoksu" Lippuja varattu 
näytökseen. Ilmoittaudu Venlalle 21.6. 
mennessä, kysy kimppakyytejä. 
Omavastuu 10 e. 
15.8. Viranomaiset Manskilla-tapahtuma  
8.9. la Retki Imatran kylpylään  
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grilliruokaa ja juomia sekä pelejä ym. 
yhteisoloa. Ilmoittautumiset Heikki 
Harrille. 
12.8. su Puistofiesta: Tampereen 
kaupungin järjestämä 
vapaaehtoisjärjestöjen esittelytilaisuus 
Hämeenpuistossa klo 11-16. Paikalla on 
myös yhdistyksen teltta. Tervetuloa 
katsomaan ja vaikka päivystämään. 
 

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

Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja: Reijo Salo p. 040 512 
6522  reijo.salo@pp3.inet.fi 
 
7.6. to makkaranpaistoa ja kahvia klo 
17.00. Osoite Malkakoskentie 225 
Kitinoja. Yhdistys tarjoaa makkarat ja 
kahvit.  
30.6. la Ähtärin Eläinpuisto Pandatalolla 
klo 12.00. Pandojen jälkeen, kierrämme 
varsinaisen eläinpuiston ja kotieläin 
pihan. Ota mukaan omat eväät. Tälle 
tapaamiselle omavastuu 20€/aikuinen ja 
10€/lapsi 3-12v, ILMOITTAUTUMINEN 
15.6. mennessä, Reijolle 040 512 6522. 
ja maksu yhdistyksen tilille FI55 4924 
1420 0034 21 
28.7. la HEITÄPPÄ KIAKKUA Frisbeegolf 
tapahtuma klo 13.00 Seinäjoella 
Törnävän Frisbeegolf radalla. Lisätietoja: 
aivovammayhdistykset.fi/epavy/   tai 
Reijo p. 040 512 6522 tai Samilta p. 040 
961 7619 
10.8. pe Pirunpesä Jalasjärvi klo16.00 
Kokoonnumme Pirunpesälle, Jalasjärven 
koskueella. Tienviitta opasteet neuvovat 
perille. Tarjolla nokipannu kahvit. 
Mahdollisuus kiivetä näkötorniin tai 
laskeutua Pesän pohjalle. Pääsymaksu 
5€. 
6.9. to retki Puhelinmuseoon klo 17 
Os.Keskustie 14 Ilmajoki. Maksuton 
jäsenille. 
 
Seinäjoki 
Peliryhmän toiminnan löydät 
nettisivuilta. 
Nuorten kuntosaliryhmä Fysio 2000, 
lisätiedot Samilta 040 961 7619 
Nuortenryhmä Seuraavan tapaamisen 
löydät nettisivulta, tai kysy Villeltä 
ville.koykka@seamk.fi  
 
Vaasa 
Yhteyshenkilöt: 
Matti p. 040 730 7594 tai Anne p. 040 
826 0647 Katso yhdistyksen nettisivulta 
lisätietoja tai soita yhteyshenkilöille. 
 
 

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

 
 

Yhteyshenkilö: 
Usi Riikonen p. 050 541 4180 
riikonen.susanne@gmail.com  
Löydät meidät Facebookista:  
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 

Katso ajankohtaisin tieto yhdistyksestä 
ja toimintaryhmistä verkkosivuilta. 
 
Kuopio 
Kesätauolla: Liikuntaryhmä ja 
Vertaistukiryhmä  
Lisätietoja: aivkuopio@gmail.com 
 
Joensuu 
Kesätauolla kesä-elokuu: Toimintaryhmä 
- Lohkottomat 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen, 050 541 
4180, Timo Sund, 0440 928192 
lohkottomat@gmail.com 
 
Savonlinna 
Kesätauolla  
Yhteyshenkilö: Marko Eilittä p. 050 311 
4574 mark.eilitta@hotmail.com  
Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
 
Mikkeli 
Uusi toimintaryhmä on perustettu! 
31.5., 28.6., 26.7., 30.8. Ryhmä 
kokoontuu keskustelemaan aina 
kuukauden viimeisenä torstaina klo 16-
18. Tapaamiset pääsääntöisesti Estery-
talolla os. Otto Mannisenkatu 4. 
Yhteyshenkilö: Wilhelmiina Halme p. 
050 087 8195 
wilhelmiinahalme@gmail.com 
 

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen sihteeri 
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Puheenjohtaja: Saku Virtanen 
 p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Osoite: Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Seuraa toimintaa:  
Facebook: Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 
Kaikki yhdistyksen ryhmät ovat tauolla 
kesän, syyskuussa taas jatketaan.    
 
17.6. su Ilmavoimat 100 vuotta -
juhlalentonäytös Tikkakoski.: 
yhdistykselle varattu lippuja 
jäsenetuhintaan 30 kappaletta. Hinta 
jäsenille 10€, ei jäsen 22,50€ (norm. 
28€). Pyritään järjestämään 
kimppakyytejä, jos mahdollista. 
Ilmoittautumiset: 5.6.2018 mennessä 
Marge Miettinen 040 650 6474 tai 
marge.miettinen@gmail.com. 
Omavastuu tulee suorittaa viimeistään 
7.6.2018 yhdistyksen tilille. 
30.9. su Yhdistyksen 10-vuotisjuhla 
Jyväskylässä Sepänkeskuksessa. Tarjolla 
kakkukahvit ja ohjelmaa. Tilaisuudesta 
lähetetään kutsut kirjeitse kaikille 
jäsenille elokuussa.  
 
 

Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön) 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo 
16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
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 
Yhteyshenkilö:  
Hannu Taipale p. 040 086 9316 
Keuruun toimintaryhmä kokoontuu aina 
kuukauden ensimmäinen tiistai. Os. 
Toimintakeidas oy, Koulutie 5 
Alkamisaika klo 17.30 
 

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! 
Facebook-sivu: Kymenlaakson 
Aivovammayhdistys ry.  
 
Kouvola 
16.6. la klo 12 retki Haminaan 
Tullimakasiiniin pelaamaan minigolfia ja 
syömään os. Varvikonk.7. Ilmoittaudu 
Venlalle p. 040 094 5606. Kysy 
kimppakyytejä. Omavastuu 10e. 
1.7. su klo 14 Lapinjärven kesäteatteri 
"Miehen tuoksu" Lippuja varattu 
näytökseen. Ilmoittaudu Venlalle 21.6. 
mennessä, kysy kimppakyytejä. 
Omavastuu 10 e. 
15.8. Viranomaiset Manskilla-tapahtuma  
8.9. la Retki Imatran kylpylään  
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Yhteiskuljetus järjestyy reitillä Kouvola-
Kotka-(tai Leikari)-Hamina-
Lappeenranta-Imatra. Autoon mahtuu 
38 henkilöä. Olemme saaneet avustusta, 
joten ilmoittaudu sitovasti viimeistään 
20.8. mennessä Maijalle p. 040 513 
5605. Linja-auto lähtee Kouvolasta 8.9. 
klo 7.30. Aikataulun ja 
omavastuuosuuden saat 
ilmoittautuessasi.  
 
LappeenrantaLappeenranta 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen,  
041 478 2136, cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli, p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi  
Lappeenrannan toimintaryhmä lomailee 
kesä-heinäkuun. 7.8. ti tavataan taas, 
tarkempaa tietoa tulossa lähempänä. 
 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja: Eila Sääskö 
p. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 
Tiedottaja: Hannu Pirnes 
oulunavry.sihteeri@gmail.com 
Sihteeri: Jonna Ruohoniemi 
oulunavry.sihteeri@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 
 
Oulu 
Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12 - 15 (Töllintie 38), 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari.  
Kesän jäsentapaamiset to 26.7. ja 30.8. 
klo 12-15 Kesäkoti Irjalassa os. 
Mustasaarentie 19, 90500 Oulu.  Omat 
grillattavat mukaan yhdistys tarjoaa 
kahvit. 
Syksyn jäsentapaamiset keskiviikkoisin 
26.9. kokemustoimija Olli Keränen 
”Erilaisenakin onnistuu” ja 
31.10. ja 28.11. klo 12-15 os. Töllintie 
38, Kastellin seurakunnan Pappilan 
kamari. 
9.6. la Kesäpäivä klo 13-16 Myllyojan 
Asukastuvalla Oulujoen rannalla os. 
Jokivarrenpolku 5 90650 Oulu. 
Tervetuloa koko perheellä yhdistyksen 
tarjoaman grillattavan, kahvin ja 
yhdessäolon merkeissä. Esteetön kulku.  
Sporttipoppoo pelaa kesänajan 
frisbeegolfia ja boccia ulkokentällä. 
Elokuussa alkaa boccian pelivuorot 
Oulun Urheilutalolla klo 13.30-15.00. 
Omavastuu salin vuokrasta on 15€/jäsen 
ja 20€/ei jäsen/syyskausi tai 2€/kerta. 

Nuoret Aikuiset Lisätietoja tapaamisista 
saat lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja  
 
Kemi 
15.8. ke Keilausta Kemin keilahallilla 
klo.16-18. Tervaharjunkatu 16, 94600 
KEMI. Ilmoittaudu Harrille 10.8. 
mennessä. 
12.9. ke Syysretki Kiikeliin 
Kokoonnumme Kemin Cumulus -hotellin 
ala-aulaan klo. 15.30. Kävelemme 
yhdessä Kiikelin laavulle/näköalatornille. 
Säähän sopiva vaatetus ja jalkineet. 
Mukaan omat eväät, makkarat ja kahvit. 
Ilmoittaudu Harrille 7.9. mennessä. 
10.10. ke Osallistumme Ammattiopisto 
Lappian tilaisuuteen, Meripuistokatu 21, 
94100 KEMI. Tarkempi ohjelma 
ilmoitetaan myöhemmin.  
14.11. ke Avointa keskustelua kahvien 
merkeissä, ryhmän kokoontumistilassa 
osoitteessa Kaivokatu 5 94100 Kemi. 
12.12. ke Pikkujoulu: tarkempi ohjelma 
ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa! 
Seuraa toimintaamme: 
http://aivokaiset.blogspot.fi 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen p. 045 
617 4140 hh.aivovammaliitto@gmail.co 
 
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 p.045 633 5392 tai Tarja p. 040 
5382 947 
 
Ylivieska 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p.050 553 0606 astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
Yhteyshenkilö: Topi Laurila p. 045 120 
0668 toplaurila@gmail.com 
 
Kajaani 
Yhteyshenkilö: Lea Karjalainen 
lea.karjalainen@hotmail.com 
 
 

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

Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj p. 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com  
Paula Juhola p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
Facebook: Päijät-Hämeen 
Aivovammayhdistys 
Lahti 
5.6. ti Kevätkauden päättäjäiset klo 17 
Tuomisten mökillä Hollolassa, 
Lehtorannantie 42. Ilmoittaudu Paulalle. 
3.7. ti Kunnon komedia Heinolan 
kesäteatterissa klo 14. Kysy Karilta 
vapaista paikoista. 

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä: 
tapaamisajat Karilta. 
Läheisten ryhmä: lisätiedot Paulalta. 
Katso tarkemmat tiedot Facebook- ja 
kotisivuiltamme.  
Syyskausi alkaa ti 4.9.2018. 
 
Hämeenlinna 
Yhteyshenkilö: Tero Suomalainen p. 
040 097 5496. Katso Hämeenlinnan 
toimintaryhmän tapahtumia netistä: 
suuntanaelama.com 
 

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Taina Mäkitalo p. 
050 072 1422 
tainamakitalo@hotmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 
Facebook:"Satakunnan 
Aivovammayhdistys" 
 
Jäsentapaamiset: 
5.6 ti klo 14.00 kahvilatapaaminen 
Vanhassa Raumassa. Opastettu kierros. 
Kahvi omakustanteinen. 
7.7.la klo 10-14.00 yhdistys esittäytyy 
Rauman torilla. 
Syyskauden avajaiset elokuun lopulla 
Säkylässä. Lisätietoa tekstiviestillä. 
5.9. ke klo 17.00 Vertu-ilta vammaisille 
ja läheisille Satakunnan Keskussairaalan 
N2 kokoustilassa yhdessä 
kuntoutusohjaaja Riitta Kämpän kanssa.  
Tilaisuudessa myös neuropsykologi 
Marika Kumpuniemi. 
 
Pori 
Yhteyshenkilö: Markku Jantunen p. 
045 677 6193 
26.6. ti ongintatapaaminen, lisätietoa 
tekstiviestillä. 
 
Kankaanpää 
Yhteyshenkilö: Ninni Uusitalo 
p. 040 510 6717 
Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin. 
1.8. ke Pyynikin kesäteatterimatka 
21.8. ti Hörhiäisviikolla järjestötori klo 
15-18. Taipaleenkatu 5, 38700 
Kankaanpää linja-auto asema 
5.9. ke kalastusta Kuntsarin rannassa, 
mukana kalastusopas Markus  
Leppäniemi. 
 
Rauma 
Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset kerran kuukaudessa. 
Seuraa yhdistyspalstaa ja menolistaa 
paikallislehdessä. 
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Yhteiskuljetus järjestyy reitillä Kouvola-
Kotka-(tai Leikari)-Hamina-
Lappeenranta-Imatra. Autoon mahtuu 
38 henkilöä. Olemme saaneet avustusta, 
joten ilmoittaudu sitovasti viimeistään 
20.8. mennessä Maijalle p. 040 513 
5605. Linja-auto lähtee Kouvolasta 8.9. 
klo 7.30. Aikataulun ja 
omavastuuosuuden saat 
ilmoittautuessasi.  
 
LappeenrantaLappeenranta 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen,  
041 478 2136, cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli, p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi  
Lappeenrannan toimintaryhmä lomailee 
kesä-heinäkuun. 7.8. ti tavataan taas, 
tarkempaa tietoa tulossa lähempänä. 
 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja: Eila Sääskö 
p. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 
Tiedottaja: Hannu Pirnes 
oulunavry.sihteeri@gmail.com 
Sihteeri: Jonna Ruohoniemi 
oulunavry.sihteeri@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 
 
Oulu 
Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12 - 15 (Töllintie 38), 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari.  
Kesän jäsentapaamiset to 26.7. ja 30.8. 
klo 12-15 Kesäkoti Irjalassa os. 
Mustasaarentie 19, 90500 Oulu.  Omat 
grillattavat mukaan yhdistys tarjoaa 
kahvit. 
Syksyn jäsentapaamiset keskiviikkoisin 
26.9. kokemustoimija Olli Keränen 
”Erilaisenakin onnistuu” ja 
31.10. ja 28.11. klo 12-15 os. Töllintie 
38, Kastellin seurakunnan Pappilan 
kamari. 
9.6. la Kesäpäivä klo 13-16 Myllyojan 
Asukastuvalla Oulujoen rannalla os. 
Jokivarrenpolku 5 90650 Oulu. 
Tervetuloa koko perheellä yhdistyksen 
tarjoaman grillattavan, kahvin ja 
yhdessäolon merkeissä. Esteetön kulku.  
Sporttipoppoo pelaa kesänajan 
frisbeegolfia ja boccia ulkokentällä. 
Elokuussa alkaa boccian pelivuorot 
Oulun Urheilutalolla klo 13.30-15.00. 
Omavastuu salin vuokrasta on 15€/jäsen 
ja 20€/ei jäsen/syyskausi tai 2€/kerta. 

Nuoret Aikuiset Lisätietoja tapaamisista 
saat lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja  
 
Kemi 
15.8. ke Keilausta Kemin keilahallilla 
klo.16-18. Tervaharjunkatu 16, 94600 
KEMI. Ilmoittaudu Harrille 10.8. 
mennessä. 
12.9. ke Syysretki Kiikeliin 
Kokoonnumme Kemin Cumulus -hotellin 
ala-aulaan klo. 15.30. Kävelemme 
yhdessä Kiikelin laavulle/näköalatornille. 
Säähän sopiva vaatetus ja jalkineet. 
Mukaan omat eväät, makkarat ja kahvit. 
Ilmoittaudu Harrille 7.9. mennessä. 
10.10. ke Osallistumme Ammattiopisto 
Lappian tilaisuuteen, Meripuistokatu 21, 
94100 KEMI. Tarkempi ohjelma 
ilmoitetaan myöhemmin.  
14.11. ke Avointa keskustelua kahvien 
merkeissä, ryhmän kokoontumistilassa 
osoitteessa Kaivokatu 5 94100 Kemi. 
12.12. ke Pikkujoulu: tarkempi ohjelma 
ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa! 
Seuraa toimintaamme: 
http://aivokaiset.blogspot.fi 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen p. 045 
617 4140 hh.aivovammaliitto@gmail.co 
 
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 p.045 633 5392 tai Tarja p. 040 
5382 947 
 
Ylivieska 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p.050 553 0606 astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
Yhteyshenkilö: Topi Laurila p. 045 120 
0668 toplaurila@gmail.com 
 
Kajaani 
Yhteyshenkilö: Lea Karjalainen 
lea.karjalainen@hotmail.com 
 
 

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

Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj p. 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com  
Paula Juhola p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
Facebook: Päijät-Hämeen 
Aivovammayhdistys 
Lahti 
5.6. ti Kevätkauden päättäjäiset klo 17 
Tuomisten mökillä Hollolassa, 
Lehtorannantie 42. Ilmoittaudu Paulalle. 
3.7. ti Kunnon komedia Heinolan 
kesäteatterissa klo 14. Kysy Karilta 
vapaista paikoista. 

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä: 
tapaamisajat Karilta. 
Läheisten ryhmä: lisätiedot Paulalta. 
Katso tarkemmat tiedot Facebook- ja 
kotisivuiltamme.  
Syyskausi alkaa ti 4.9.2018. 
 
Hämeenlinna 
Yhteyshenkilö: Tero Suomalainen p. 
040 097 5496. Katso Hämeenlinnan 
toimintaryhmän tapahtumia netistä: 
suuntanaelama.com 
 

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Taina Mäkitalo p. 
050 072 1422 
tainamakitalo@hotmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 
Facebook:"Satakunnan 
Aivovammayhdistys" 
 
Jäsentapaamiset: 
5.6 ti klo 14.00 kahvilatapaaminen 
Vanhassa Raumassa. Opastettu kierros. 
Kahvi omakustanteinen. 
7.7.la klo 10-14.00 yhdistys esittäytyy 
Rauman torilla. 
Syyskauden avajaiset elokuun lopulla 
Säkylässä. Lisätietoa tekstiviestillä. 
5.9. ke klo 17.00 Vertu-ilta vammaisille 
ja läheisille Satakunnan Keskussairaalan 
N2 kokoustilassa yhdessä 
kuntoutusohjaaja Riitta Kämpän kanssa.  
Tilaisuudessa myös neuropsykologi 
Marika Kumpuniemi. 
 
Pori 
Yhteyshenkilö: Markku Jantunen p. 
045 677 6193 
26.6. ti ongintatapaaminen, lisätietoa 
tekstiviestillä. 
 
Kankaanpää 
Yhteyshenkilö: Ninni Uusitalo 
p. 040 510 6717 
Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin. 
1.8. ke Pyynikin kesäteatterimatka 
21.8. ti Hörhiäisviikolla järjestötori klo 
15-18. Taipaleenkatu 5, 38700 
Kankaanpää linja-auto asema 
5.9. ke kalastusta Kuntsarin rannassa, 
mukana kalastusopas Markus  
Leppäniemi. 
 
Rauma 
Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset kerran kuukaudessa. 
Seuraa yhdistyspalstaa ja menolistaa 
paikallislehdessä. 
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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,  
Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
 
Turku 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
Ursininkatu 11. Seuraava kerta on ti 4.9. 
Tervetuloa! 
KESKUSTELURYHMÄT 
Näissä pidetään kesätaukoa ja jatketaan 
syyskuussa. 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tuula Aallontie p. 040 720 3371. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475 
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 
12.30–14.30. Jari Karjalainen  
p. 0400 818 104 tai  
Risto Savolainen p. 040 506 5192. 
Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä to klo 13.00–
15.00. Pirjo Saarinen p. 050 528 6475. 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy@gmail.com 
 
TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 
Liikuntaryhmät 
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai. Ryhmiä on 
kaksi: perus- ja peliryhmä. Perusryhmään 
osallistuvilla voi olla apuvälineitä, kuten 
keppi tai rollaattori. Peliryhmässä 
harrastetaan monipuolista kuntoa 
kohottavaa liikuntaa. Ryhmät toimivat 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemen johdolla  
p. 050 339 4083. Kokoontuminen: 
Härkämäen salissa, Rahjekatu 3. 
Perusryhmä klo 16.30–17.30 ja 
peliryhmä klo 17.30–18.30.  Tarkista 
syyskauden sali ja kokoontumisaika 
netistä tai jäsenkirjeestä. 
Taidekerho 
Taidekerho on kokonaisuudessaan 
tauolla. 
Kerhon bändi harjoittelee ja pari 
esiintymistäkin on tiedossa. Jos jotakuta 

kiinnostaa yhteissoitto, ota yhteyttä 
Annikki Karjalaiseen p. 045 876 9080. 
Hyvinvointikerho 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kokoontuu Hyvinvointikerho 
kuukausittain ennen ensimmäistä 
jäseniltaa klo 16.30-17-30 Happy 
Housessa. Sen kokoontumisesta saat 
tarkempaa tietoa syksyn jäsenkirjeestä ja 
nettisivuilta. Syksyn ensimmäinen 
kokoontuminen on ti 4.9.  
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 
saat tarkempaa tietoa syksyn 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
9.6. la klo 11.00. Kevään perhepäivä 
jäsenistöllemme. Tulkaa kaikki mukaan, 
niin perheet kuin perheettömätkin. 
Lähdemme vesibussilla Vepsän saarelle. 
Lähtöpaikka on Läntisellä Rantakadulla 
lähellä Vaakahuonetta, Aurajoen 
länsirannalla, Turussa. Yhdistys maksaa 
vesibussimatkan jäsenperheille. 
21.–23.9. Virkistysviikonloppu: Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymän syksyn leiri 
pidetään Sinapin leirikeskuksessa. 
Liikunta- ja musiikkipainotteinen leiri 
täysihoidolla maksaa 64€, nuoret (7-17v) 
46€ ja lapset (4-6v) 28€, lauantaipäivä 
ruokailuineen 29€, nuoret 19€ ja lapset 
10€. Sitovat ilmoittautumiset 13.8. 
mennessä yhteys- ja mahd. 
allergiatietoineen osoitteeseen 
vertaistuki.vsavy@gmail.com Lisätietoja: 
p. 044 291 1367 
 
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 
Päiväkeskuksessa, 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, s-posti 
tiina.ahlman@gmail.com  
p. 044 314 4838. 

Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, 
yhteyshenkilö Tiina.  
 

 

Etelä-Pohjanmaa ja Oulun seutu yhdessä 
kutsuu kaikkien yhdistysten jäsenet 

mukaan: 

 

 

 

 

Osallistumismaksu 10€/osallistuja 
sisältää iltaevähät ja majootuksen 

kentän viäres, leirintäalueella olevis 
nelijän hengen piänis mökiis  

(4 kappalesta) toinen akoolle, toinen 
äijille. 

Ennakkohon pitää ilomoottautua, 16.7. 
mennes, joko Reijolle 040 512 6522 tai 
Mikalle 040 352 5896 ja sitte maksaa 

omavastuunsa tilille; E-P.n avy ry:  
FI55 4924 1420 0034 21 

Tulukaa vaikka kaikki, varatahan lisää 
mökkiä jos tarvitahan. 

HEITÄPPÄ KIAKKUA 
FRISBEEGOLFKISA 28.7. 

KLO 13 SEINÄJOELLA 
TÖRNÄVÄN 

FRISBEEGOLFRADALLA 

KENTÄLLÄ 

Potilaan 
päivässä

Itä-Suomen Aivovammayhdistys osallistui 
17.4.2018 Potilaan päivä -tapahtumaan 
Kuopion kaupungintalolla. Kuvassa 
Susanne Riikonen ja Tarja Holopainen ja 
kameran takana Mari Forsman.



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

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

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

Elokuu

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

Syyskuu
10. - 14.9. Epilepsi och hjärnskada -kurs
10. - 14.9. Mitä nyt? -kurssi
21.9. Aivovammaliiton hallituksen kokous
22. - 23.9. Aivomyrsky
23. - 28.9. Voimaa vertaisuudesta loma, aikuisille
24.9. - 30.9. Aivoitus-lehti 3/2018 ilmestyy

vammautuneille yksin tai yhdessä läheisen kanssa 
tarkoitetut kurssit
• Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle 

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

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

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

Perhekurssit
• Perhekurssi 1 - Alle kouluikäisten ja koululaisten perheille 

11.-15.6.2018: Kiipulan 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

Lokakuu
1. - 5.10. Voimavaroja arkeen -kurssi
4.10.  OYS:n ensitietopäivä
17. - 21.10. Perhekurssi, teini-ikäisten perheille
27.10. Hallituksen kokoukset vuonna 2018
Liittopäivät 26.-27.10 Helsinki
Syyskokous 27.10 liittopäivien yhteydessä
 
Marraskuu 
 
9.11. Aivoitus-lehden 4/2018 aineistopäivä
 
Joulukuu 
 
10. - 16.12. Aivoitus-lehti 4/2018 ilmestyy

LOMAT 2018

Sopeutumisvalmennuskurssit 2018

Soluku-lomat 2018

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

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

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

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

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



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

– hallinto, kehittäminen ja koulutus
– vaikuttamistyö
– päätoimittaja

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

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

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

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

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

Järjestösuunnittelija Susanna Jämsä 
susanna.jamsa(at)aivovammaliitto.fi                                                             
p. 040 512 4954
– Kehittämis- ja kartoitustyö
Määräaikainen 30.6. saakka.

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

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

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

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

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

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

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

Facebook.com/Aivovammaliitto

Twitter: @Aivovammaliitto

Tee kypärätemppu -projekti 2018 – 2020



Kansalaisaloite 2837, eli vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamista vaativa kansalaisaloite, luovutettiin edus-
kunnan puhemies Paula risikolle  18.4.2018. Aloitteen luovuttivat sen puuhamies ja potilasaktivisti Pertti 
Latvala, potilasaktivisti Heikki Päivike ja potilasaktivisti-blogisti Nico ojala. ojala edusti luovuttajakolmikossa 
aivovamman saaneita ihmisiä. – Tarkoitukseni oli ja on, että Suomeen saadaan järjestelmä, joka on läpinäkyvä 
ja luottamusta herättävä. Aloitteeni on lähtölaukaus tälle isolle, tärkeälle asialle. Jostain on lähdettävä liikkeel-
le - ja tuo, että saatetaan vakuutuslääkärit lain kanssa samalle viivalle lähettävien lääkäreiden kanssa, on yksi 
merkittävä askel järjestelmän muuttamisessa, Latvala toteaa. 

– Kipinä oli kytenyt jo jonkin aikaa, että jotain pitäisi tehdä. Vertaisryh-
mää vetäessäni oma kokemukseni ja muutamaan potilasjärjestön some-
ryhmiin kuulumalla olin saanut järkyttäviä tietoja, mitä kaikkea Suomessa 
on tapahtunut. Kaikista traagisimmat tapaukset löytyivät ja löytyvät edel-
leen potilasjärjestöjen vertaistuesta, jossa ollaan kasvotusten tosielämän 
realiteettien kanssa. Olin uskonut, että vakuutusjärjestelmä on oikea, kun 
se on ihan laissa kirjoitettuna. Minun kipinäni roihahti palamaan, kun 
vakuutusyhtiö eväsi kolarissa katkenneen jänteen hoidon kustannukset 
sekä toimintarajoitteeseen kuuluvan haitan todellisen korvauksen. Niinpä 
tein aloitteeni. Varamieheksi lähti kokenut potilastyön veteraani Heikki 
Päivike, Pertti Latvala kertoo. 

Kansalaisaloitteen allekirjoitti liki 60 000 henkilöä. 
– Aloitteen julkaisemisen jälkeen selvisi, että kaksi kansanedusta-

jaa, Jari Ronkainen ja Sanna Lauslahti, olivat tehneet aloitteeni tapaisen 
lakimuutosaloitteen. Tässä on nyt heidän aloitteilleen voimakas kansan 
tuki ja nämä kolme aloitetta voisikin käsitellä kerralla ja mielellään ennen 
seuraavia eduskuntavaaleja. Lisäksi on vielä kaksi avointa kansalaisaloi-
tetta aloitteeni rinnalla, joilla on jo yhteensä noin 14 000 kannattajaa. 
Kansan ääni on nyt vahva. ■

 

Aivomyrsky 22.-23.9.2018 Kaisankoti Espoo 
Aivomyrsky on hyvinvointiviikonloppu vammautuneelle ja hänen läheiselleen. 

Luvassa on vertaistukea, yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. 

Kaisankoti tarjoaa hyvät puitteet rentoutumiseen. Hinta 96 e/hlö sisältää ohjelman, 
ruokailut ja majoittautumisen 2h huoneessa. Osallistujilla on mahdollisuus kuntosalin, 

saunan ja allasosaston käyttöön. Lisähinta 1h huoneesta 30 e. 

Ilmoittaudu tapahtumaan Aivovammaliiton verkkosivuilla www.aivovammaliitto.fi. 

Lisätietoja: Kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen p. 050 373 9076 

 

Kansalaisaloitteen luovutustilaisuus

Kuva: Pia Warvas


