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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Vi gör det 
tillsammans!
Tack för alla många möten och för att ni bland annat 
besvarade medlemsenkäten under det här året. Det 
är viktigt att vi får ta del av medlemmarnas erfaren-
heter, en kunskap som baserar sig på erfarenhet är 
nämligen viktig i utvecklingen av verksamheten.

Medlemmarna gav oss positiv respons för att vår 
verksamhet är synlig och för att förbundet har fått 
ökad synlighet. En stark önskan hos medlemskåren 
var ändå att förbundet någon gång också skulle 
synliggöras i Norra Finland och förankras på andra 
platser än på mässor för professionella. I planeringen 
av årets verksamhet fattade vi därför beslut om att 
anta utmaningen och deltog i ett storevenemang och 
som därtill ordnades i Lappland.

Storevenemanget Kuninkuusravit, som ordna-
des i Rovaniemi, samlade samman närmare 60 000 
personer under ett veckoslut i juli. För att vara med 
och ordna evenemanget bad vi frivilliga och fören-
ings- och erfarenhetsaktörer i regionen Uleåborg och 
Lappland att delta.

Evenemanget leddes av förbundet, men det 
ordnads med hjälp av samlade krafter. Erfarenheterna 
från evenemanget är goda och det här samarbets-
konceptet är det bra att fortsätta med också på andra 
föreningsorter.

På basis av responsen vi fick visade vi oss för 
rätta personer, aktiviteten vid vårt tält var livlig och 
information om hjärnskador intresserade tusentals 
människor. Det här på grund av att evenemanget 
gjordes av sakkunniga inom branschen, frivilliga 

som pratade om sina egna erfarenheter av att 
drabbas av en hjärnskada, erfarenhetsaktörer och 
erfarenhetssakkunniga. Ett stort tack till er! Med 
era egna överlevnadshistorier gjorde ni evene-
manget till något väldigt stort och intressant.

Med önskan om en vacker höst

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Teemme 
sen yhdessä! 
Kiitos monista kohtaamisista, ja esimerkiksi jäsen-
kyselyyn vastaamisesta tämän vuoden aikana. Jäsen-
ten kokemuksia on tärkeä kuulla, sillä kokemuksiin 
perustuva tieto on oleellista esimerkiksi toimintaa 
kehitettäessä. 

Saimme jäseniltä positiivista palautetta siitä, että 
toimintamme on näkyvää ja tunnettuus on lisääntynyt, 
mutta kuitenkin vahvan toiveen siitä, että liitto näkyisi 
myös joskus Pohjois-Suomessakin ja jalkautuisi myös 
muualle kuin ammattilaismessuille.  Tämän vuoden 
toiminnan suunnittelussa päädyimmekin ottamaan 
meille heitetyn haasteen vastaan ja jalkauduimme 
suurtapahtumaan ja vieläpä Lappiin. 

Suurtapahtumaksi valikoitui Rovaniemen 
Kuninkuusravit, jotka kokosivat lähes 60 000 
ihmistä yhteen viikonloppuun heinäkuussa. 
Tapahtumaa kutsuttiin tekemään Oulun ja Lapin 
alueen vapaaehtoiset, yhdistys- ja kokemustoimijat. 

Tapahtuma oli liittovetoinen, mutta teimme 
tapahtumaa pontevasti yhdessä. Tapahtumasta saatu 
kokemus oli hyvä ja tätä yhteistyön konseptia on hyvä 
jatkaa muillakin yhdistyspaikkakunnilla.

Saadun palautteen mukaan olimme oikeiden 
ihmisten äärellä, sillä teltallamme kävi kuhina ja tieto 
aivovammoista kiinnosti tuhansia ihmisiä.  Juuri siksi, 
että tapahtumaa tekivät alan asiantuntijat, omasta 
vammautumisen kokemuksestaan puhuneet vapaa-
ehtoiset, kokemustoimijat- ja asiantuntijat.  Iso kiitos 
teille! Te teitte tapahtumasta huikean ja kiinnostavan 
teidän omalla selviytymistarinallanne. 

Kaunista syksyä toivottaen!

Anne Porthén
toiminnanjohtaja 
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Helsingin Sanomat julkaisi 19.8. otsikolla ”Sote-järjestöt 
huolissaan tulevaisuudestaan” artikkelin järjestöjen muut-
tuvasta roolista sote- ja maakuntauudistusten seurauksena. 
Jutun taustalla oli heinäkuussa julkaistu, sosiaali- ja terveys-
ministeriön Sydänliiton pääsihteeri Tuija Braxilta tilaama 
selvitys siitä, miten mainitut uudistukset muuttavat järjestö-
jen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden toimintamah-
dollisuuksia ja –edellytyksiä. Selvityksessä ja artikkelissa on 
syystäkin nostettu esiin huoli siitä, että järjestöjen toiminta-
edellytykset ja –avustukset voivat pienentyä merkittävästikin 
ilman, että kukaan on tehnyt tietoista päätöstä järjestöjen 
roolin heikentämisestä.

Helsingin Sanomien mielipidesivulla julkaistiin viikkoa 
myöhemmin (24.8.) sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja 
Kirsi varilan ja erityisasiantuntija sarita Frimanin vastine 
artikkeliin. Siinä he vakuuttavat, että uudistuksen valmis-
telussa on lähtökohtana järjestöjen toimintaedellytysten 
vahvistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Tämän 
vuoksi uutta lainsäädäntöä on ehdotettu muutettavaksi niin, 
että maakuntien on tuettava järjestöjen toimintaa rahoi-
tuksella, luovuttamalla tiloja järjestöjen toimintaan sekä 
tekemällä yhteistyötä esimerkiksi yhteisten kehittämishank-
keiden muodossa. Vastineessa todetaan myös, että hallituk-
sen ehdottamassa valinnanvapausmallissa järjestöt voivat 
olla ns. yleishyödyllisiä toimijoita, palveluntuottajia tai 
molempia. Järjestöt voivat toimia tuottajina asiakasseteleillä 
tai henkilökohtaisilla budjeteilla tuotettavissa sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Artikkelissa korostetaan, että järjestöjen 
on itse arvioitava mahdollisuutensa ja määriteltävä uudel-
leen tapansa toimia tässä muuttuvassa tilanteessa. 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta tulee jatkos-
sakin perustumaan vapaaehtoistyöhön.  Mainittu tehtäväjako 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja palvelutuotan-
toon tulee sekä toiminnallisesti että rahoituksen osalta 
aikaisempaa selkeämmäksi.   Osa järjestöistä, 
kuten Aivovammaliittokin, toimii tällä 
hetkellä molemmilla osa-alueilla, osa 
vain ensin mainitulla. Palvelutuotantoon 
osallistuvilta järjestöiltä vaaditaan entistä 
ammattimaisempaa  otetta  toimintaan, 
jotta ne voivat pärjätä kilpailussa muiden 
palvelutuottajien kanssa. Näihin valintoihin 
liittyy paljon sekä uhkia että mahdollisuuksia. 
Onneksi järjestöillä on yhteistyön kautta paljon 
mahdollisuuksia ja keinoja vaikuttaa omaan 
tulevaisuuteensa. Ensin on kuitenkin valittava 
minkälaisen tulevaisuuden järjestöllemme 
haluamme.

Voimavaroja kaikille alkavaan syksyyn.

 seppo Kantola
puheenjohtaja 

Sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen muuttuvat roolit 
– uhkia ja mahdollisuuksia 

Förändrade roller för organisatio-
ner inom social- och hälsovårds-
branschen – hot och möjligheter
Helsingin Sanomat publicerade 19.8 en artikel under rubriken 
”Organisationer inom social- och hälsovården oroar sig för sin 
framtid” om organisationernas förändrade roll på grund av so-
cial- och hälsovårds- och landskapsreformen. Bakgrunden till 
det här var en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet 
hade beställt av generalsekreteraren för Finlands Hjärtförbund 
rf Tuija Brax om hur nämnda reformer förändrar verksamhets-
betingelserna och förutsättningarna för aktörer inom organisa-
tionerna och övriga tredje sektorn. Utredningen och artikeln 
lyfter fram en befogad oro för att organisationernas verksam-
hetsbetingelser och verksamhetsunderstöd kommer att minska 
i betydande grad, utan att någon har fattat medvetna beslut om 
att försvaga organisationernas roll.

På Helsingin Sanomats insändarsidor publicerads en vecka 
senare (24.8) ett genmäle till artikeln av överdirektör Kirsi 
Varila och specialsakkunniga Sarita Friman på Social- och häl-
sovårdsministeriet. I insändaren försäkrar de att utgångspunk-
ten vid beredningen av reformen är förstärkta verksamhetsför-
utsättningar för organisationerna som främjare av välfärd och 
hälsa. På grund av det här har man kommit in med förslag om 
att den nya lagstiftningen ändras så att landskapen ska stödja 
organisationernas verksamhet finansiellt, överlåta lokaliteter 
för organisationernas verksamhet och bedriva samarbete i 
form av exempelvis gemensamma utvecklingsprojekt. I gen-
mälet konstateras också att i valfrihetsmodellen, som regering-
en har föreslagit, kan organisationerna vara s.k. allmännyttiga 
aktörer, serviceproducenter eller både och. Organisationerna 
kan verka som producenter för social- och hälsovårdstjänster 
med kundsedlar eller personlig budgetering. I artikeln beto-
nas att organisationerna själva ska bedöma sina möjligheter 
och att de på nytt ska fastställa sina verksamhetssätt i den här 
förändrade situationen.

Verksamheten i organisationer inom social- och hälsovårds-
branschen ska också i fortsättningen basera sig på frivilligarbe-

te. Den nämnda uppgiftsfördelningen mellan främjande 
av välfärd och hälsa och serviceproduktion blir både 

funktionellt och finansiellt sett klarare än tidigare. En 
del organisationer, som exempelvis Hjärnskadeför-
bundet, verkar i detta nu på båda delområdena, 
vissa endast på det förstnämnda. Av organisatio-
ner som producerar service krävs ett mer pro-
fessionellt grepp om verksamheten än tidigare, 
så att de kan klara sig i konkurrensen med andra 
serviceproducenter. I de här valen ingår både hot 

och möjligheter. Lyckligtvis har organisationer-
na tack vare samarbete många möjligheter 
och metoder att påverka sin egen framtid. 
Först måste vi ändå välja hurdan framtid vi 
önskar för vår organisation.
Krafter till alla inför den kommande hösten.

seppo Kantola
ordförande

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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Ikinä en luovuta
Ajoin moottoripyörällä 1. elokuuta 
2014 lujaa päin kalliota. Onnetto-
muudesta seurasi vaikea aivovamma. 
Lisäksi perna repesi, kolme selkänika-
maa vaurioitui ja seitsemän kylkiluuta 
murtui.

Kun myönsin itselleni, että onnetto-
muus johtui omasta ajovirheestä, otin 
vastuun toipumisestani. Selkäleikkaus-
kivut kouristivat, mutta päätin tehdä 
kaikkeni, jotta pääsen niin hyvään 
kuntoon kuin mahdollista.

Aluksi piti opetella kävelemään. Jo 
sairaalahuoneen ovelle pääsy tuntui 
isolta voitolta. Sitten kävelymatkat 
pitenivät, ja päätin juosta ennen 
30-vuotispäivääni maratonin. Juoksin 
sen Tukholmassa 2016.

Vaikka fyysinen kunto koheni, pään 
kuntoutus ahdisti, kun aivovamman 
vakavuus iski vuoden 2015 alussa. Oli 
myönnettävä, että en enää ikinä tee 
kymmentuntisia työpäiviä. 

Aloin huhtikuussa 2015 kahden 
tunnin päivittäisen työkokeilun 
Vocatum-kuntosalilla. Se on vanhem-
pieni Kempeleessä perustama kolmen 
salin ketju. Vuoden 2017 alussa työ-
päiväni kasvoi puolipäiväiseksi. 
Vastaan myynnistä ja markkinoinnista 
sekä johdan Pirkkalan toimipistettä.

Työstä palautuminen vie aikaa. 
Olen lukenut paljon aivotutkimusta, 
ja olen oppinut, että aivokuorma pitää 
kohtuullistaa. 

Onneksi olin hoitanut vakuutus-
asiani ajoissa kuntoon. Käyn vakuutuk-
sen korvaamassa neuropsykologisessa 
45 minuutin kuntoutusistunnossa 
joka viikko. On iso hyöty, kun pääsen 
käsittelemään murheeni ammattilaisen 
kanssa.

Olen hyväksynyt tilanteeni aina 
vain paremmin. Alan oppia elämään 
uuden minäni kanssa.

Pian alan todennäköisesti saada 
osatyökyvyttömyyseläkettä. Toisaalta 

aion yhä päästä niin hyvään kuntoon 
kuin mahdollista. Valttini on positiivi-
nen ajattelu. Kenenkään ei pidä keskit-
tyä siihen, mitä on menettänyt.

Kuntoutuminen vaatii riittävästi hy-
vää unta, laadukasta ravintoa, oikean-
laista liikuntaa ja ennen kaikkea hyviä 
ihmissuhteita.

Liikenneonnettomuuteni toi myös 
onnea, sillä aloin seurustella Annun 

kanssa päivä sen jälkeen, kun heräsin 
sairaalassa koomasta. Ensimmäiseksi 
kaipasin Annua. Avioiduimme, ja 2017 
kesäkuussa saimme Filip-pojan.

Teksti ja kuva: Hannu Kaskinen

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

Vieraskynä

Ikinä en luovuta
Jyrkin tarina

Kuntosaliyrittäjä Jyrki Kolmonen, 31, kirjoittaa blogia toipumisestaan: 
https://jyrkisamuel.wordpress.com
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taas junnujen jalkapallo- tai jääkiekko-
valmentajan pestistä. Jokaisella on joku 
kiinnostuksen kohde, ja se pyritään 
löytämään  toimintaterapiassa. Nuorel-
le, erityisesti miehelle, kuntoutumisen 
porkkanana voi olla ajokortin takaisin 
saaminen, sillä se auttaa itsenäisen 
elämän rakentamisessa. 

Toimintaterapiassa voidaan myös 
tukea kuntoutujaa kodinmuutostöissä, 
apuvälineiden hakemisessa ja jatko-
kuntoutukseen hakeutumisessa.

Arviointimenetelmät tukena 

Pyyhtiä kuvailee, että alkuvaiheessa 
kuntoutuksen pitäisi olla monipuolista 
ja aktiivista. Välillä on syytä pysähtyä 
katsomaan ja arvioimaan, että miten 
eri kuntoutusmuodot tukevat arjessa 
selviytymistä.

– Kenestäkään ei ole tarkoitus tehdä 

– Olen työskennellyt aivovammautu-
neiden ihmisten kuntoutuksen parissa 
jo 25 vuotta. Se poikkeaa muista 
neurologisista kuntoutuksista erityisesti 
siinä, että osalle aivovammautuneista 
kuntoutus ja apuvälineet kustantaa va-
kuutusyhtiö. Tämä tuo mukanaan omat 
haasteensa, kertoo Helena Pyyhtiä. 

Pyyhtiä kertoo, että tyypillistä toi-
mintaterapiasessiota ei ole olemassa, 
sillä jokainen kuntoutuja on omanlai-
sensa erilaisine toimintarajoitteineen 
ja kuntoutuksen yksilöllisine tavoittei-
neen. 

– Lähinnä aivovammakuntoutujia 
voi verrata aivoverenkiertohäiriöstä 
toipuviin, joskin aivoverenkiertohäi-
riöön sairastuneet ovat useimmiten 
aivovammautuneita iäkkäämpiä. MS-
tauti, Parkinsonin tauti, FALS ja ALS 
ovat luonteeltaan varsin erilaisia, sillä 
ne ovat eteneviä sairauksia. 

Aivovamma-asiakkaat ovat usein 
nuoria, joilla on vielä elämä edes-
sään. Tämän vuoksi toimintaterapiassa 
keskitytään arjesta selviytymiseen, 
mahdollisesti opiskeluun, harrastus-
ten valintaan  ja elämän hallintaan. 
Menetelmät ja tavoitteet valitaan aina 
kuntoutujan kanssa yhteistyössä.

– Karskille metsurille ei nallepala-
pelin kokoaminen välttämättä ole 
paras vaihtoehto, eikä herkälle taiteili-
jasielulle hevikaraoke. 

Terapiaan liittyy myös työelämään 
tai opintoihin hakeutumisen mahdol-
lisuuksien haarukointi. Mikäli val-
miuksia uudelleenkouluttautumiseen 
tai työelämään palaamiseen ei ole, 
panostetaan mielekkääseen, itsenäi-
seen arkeen ja sopiviin harrastuksiin. 
Pyyhtiä kuvailee, että usein aivovam-
ma vetää mielen matalaksi, vuoro-
kausirytmi menee sekaisin ja ihminen 

tällöin helposti eristäytyy sosiaalisesti. 
Tämän vuoksi mielekäs ja aktiivinen 
elämänsisältö auttaa selviytymisessä ja 
kuntoutumisessa. 

– Toimintaterapiassa mietimme, 
että mikä on itse kunkin punainen lan-
ka selviytymisen tiellä. Kuntoutuja ja 
lähiomaiset kaipaavat usein konkreet-
tista tukea ja yksityiskohtaisia neuvoja 
uuden elämän rakentamiseen.

Pyyhtiä painottaa, että ketään ei 
pidä usuttaa itselleen vastenmielisen 
harrastuksen pariin. Kokeilla kuitenkin 
kannattaa ennakkoluulottomasti sel-
laistakin, jota ei ole ennen vammautu-
mistaan tehnyt.

– Frisbeegolf, boccia, sulkapallo ja 
tanssiminen ovat harrastuksia, joissa 
saa solmittua sosiaalisia kontakteja 
ja jotka sovellettuna käyvät myös eri 
tavoin vammautuneille ihmisille. Joku 
voi saada sisältöä kalastuksesta, toinen 

Toimintaterapiasta tukea 
ja ohjausta arkeen

Helena Pyyhtiä valmistui toimintatera-
peutiksi vuonna 1992. Erikoisosaamisenaan 
hänellä on aikuisneurologia ja aivovammat 
ja työkenttänä koko aikuisneurologian kirjo.

– Minulla on sellainen käsitys, 
että Kelan kuntoutus tarkentuu 
tulevaisuudessa. Vakuutusyhtiön 
maksama kuntoutus on vielä 
arvoitus. Laitoskuntoutuksesta 
on jo nyt supistettu ja sitä supis-
tettaneen tulevaisuudessa edel-
leen. Etä- ja ryhmäkuntoutus 
lisääntyvät. Olisi hyvä, että 
tässä kaikessa pidettäisiin 
järki päässä, eikä kaikkia 
pakotettaisi yhteen ja 
samaan muottiin, vaan 
yksilölliset tarpeet ja 
tavoitteet otettaisiin 
huomioon jatkossa-
kin, Helena Pyyhtiä 
pohtii tulevaa.



6   Aivoitus 3/18 Aivoitus 3/18   7   

TEEMANA 
MiNä sElvisiN

kuntoutusaddiktia. Yhden ja saman 
kuntoutuksen ei ole tarkoitus kestää 
vuosikausia, vaan välillä pysähdytään 
miettimään, onko juuri tälle terapialle 
enää selviytymisen kannalta merkitys-
tä.

Pyyhtiä korostaa, että merkityksen 
arvioiminen ei voi perustua mutuun – 
musta tuntuu -tietoon – vaan faktoihin. 
Arvioijana on terapeuttien ja kuntou-
tustiimin lisäksi kuntoutuja itse ja 
hänen lähipiirinsä. 

– Itse käytän muun muassa COPM-
menetelmää

COPM tulee sanoista Canadian 
Occupational Performance Mesure, eli 
suomennettuna kanadalainen amma-
tillisen suoriutumisen mittari. COPM 
käännetään vapaammin kanadalaisen 
toiminnallisuuden ja sitoutumisen mal-
liksi. Nimensä mukaan se on kehitetty 
Kanadassa ja sen on tarkoitus auttaa 
toimintaterapeuttia ja kuntoutujaa arvi-
oimaan kuntoutujan valmiuksia selvitä 
jokapäiväisestä elämästä. 

– COPM on haastattelututkimus, 
jossa kuntoutuja arvioi toiminalliset 
ongelmansa, asettaa ne tärkeysjärjes-
tykseen ja pisteyttää ne. Esimerkiksi 
toiminnallinen ongelma voi olla tieto-
koneen käytön vaikeus. Seuraavaksi 
hän pisteyttää asteikolla yhdestä kym-
meneen, että miten paljon ongelmia 
hänellä tietokoneen käytössä on. 
1 tarkoittaa, ettei hän kykene käyt-
tämään tietokonetta lainkaan ja 10 

sitä, että tietokoneen käyttäminen on 
sujuvaa. Lopuksi hän arvioi samalla 
asteikolla, että miten paljon merkitystä 
hänelle on tällä ongelmalla. Tulos voi 
siis olla, että tietokoneen käytössä on 
runsaasti haasteita, mutta ne eivät häi-
ritse kuntoutujan arkea juurikaan, sillä 
hän ei haluakaan käyttää tietokonetta. 

Tutkimuksessa käydään läpi itsestä 
huolehtimisen toiminnot, työn ja 
tuottavuuden toiminnot ja vapaa-ajan 
toiminnot. Kuntoutuja valitsee jokaises-
ta kategoriasta itselleen viisi tärkeintä 
asiaa. Toimintaterapeutti ei määrittele, 
että mitä ongelmia kuntoutujalla on, 
vaan kuntoutuja itse itsensä parhaiten 
tuntevana tekee päätökset. Toimin-
taterapeutti arvioi tarkemmin, mistä 
ongelmat toiminnoissa johtuvat.

– Jos tuloksena on, että tietokoneen 
käyttö on vaikeaa ja että se laskee 
hänen elämänlaatuaan, pohdimme toi-
mintaterapiassa, että miksi tietokoneen 
käyttö on haastavaa. Syynä voi olla 
ongelmat hahmottamisessa, muistissa 
tai toimintakyvyssä. Kun vaikeuden pe-
rimmäinen syy on selvitetty, mietimme 
ratkaisukeinoja sen selättämiseen. 

Kuntoutuksen murros 

Pyyhtiä kokee, että aivovammautuneen 
ihmisen saama kuntoutus on muuttu-
nut hänen työvuosiensa aikana.

– Aiemmin kuntoutus keskittyi fyy-
siseen puoleen, kuten fysioterapiaan ja 

hierontaan. Vuosien aikana on ymmär-
retty monien muiden, kuten toiminta-
terapian ja neuropsykologisen kuntou-
tuksen, merkitys. Myös sosiaalisen ja 
psyykkisen kuntoutuksen huomiointi 
on lisääntynyt.

Toinen muutos on tapahtunut 
kuntoutukseen pääsyssä ja sen jatku-
vuudessa.

– Yksilöllisiä vaihteluita tietysti on, 
mutta linjana näyttäisi olevan, että esi-
merkiksi vakuutusyhtiö ei enää evää tai 
lakkauta kuntoutusta yhtä helposti kuin 
ennen. Aiemmin luukut saatettiin lyödä 
kiinni tuosta noin vain, mutta kun ih-
miset ovat pitäneet kiinni oikeuksistaan 
ja vieneet vakuutuskiistojaan oikeu-
teen, toimintamalli on muuttumassa 
aivovammautuneen ihmisen etua 
paremmin palvelevaksi. 

Pyyhtiä kuvailee, että jos ihmiselle 
ei tullut kolarista fyysistä vammaa, 
saatettiin menneinä vuosina vain kum-
mastella, että miten hän nyt ei enää 
selviydy samanlaisesta arjesta kuin 
aiemmin. Niitä runsaita aivovamman 
mukanaan tuomia oireita, jotka ovat 
usein fyysisiä vammoja yleisempiä, ei 
ymmärretty.

– Nyt tilanteeseen sopeutumisen ja 
psyykkisen tuen merkitys on korostu-
nut. Myös moniammatillisen yhteis-
työn rooli on kasvanut, ja sitä pyritään 
lisäämään vielä nykyisestäkin. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Pari sanaa Helenasta ja menetelmistä 
Helena Pyyhtiä on peruskoulutuksensa lisäksi laajentanut osaamistaan ja tieto-
taitoaan erilaisilla koulutuksilla, kuten NDT/Bobath. 

NDT, eli Neurodevelopmental Treatment, on hoitomuoto, jolla parannetaan 
neurologisia kykyjä. Sen kehitti Bobath-niminen lääkäri-fysioterapeuttipariskun-
ta.  Se on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen 
lähestymistapa, jossa perusajatuksena on vaikuttaa lihasjänteyteen ja aktiviteet-
tiin. Tuloksiin pääsemiseksi käytetään tiettyjä ohjaamistapoja ja tekniikoita sekä 
riittävää toistomäärää. Keskeinen ajatus on symmetria toiminnassa niin, ettei 
kuormiteta liikaa heikompaa puolta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos ihmisen toinen puoli halvaantuu, 
tottuu hän käyttämään vain tervettä puoltaan. Käytön puutteessa halvaantunut 
kehon puoli heikkenee. Kun kuntoutuminen etenee ja esimerkiksi halvaantu-
nut käsi alkaisi toimia, on ihminen jo niin tottunut käyttämään vain tervettä 
kättään, ettei hän yritäkään enää tehdä mitään pitkään poissa pelistä olleella 
raajallaan. Terapiassa rohkaistaan oppimaan uudelleen heikommankin puolen 
hyödyntämistä.

Lisäksi Pyyhtiä on neuropsykologinen valmentaja, käynyt aikuisneurologian 
syventävän koulutuksen ja brain gym (aivojumppa) -koulutuksen. Hän toimii 
myös Oulun seudun aivovammayhdistyksen hallituksessa.

INFO

Helena Pyyhtiä kuvailee olevansa 
sydänjuuriaan myöten toimintatera-
peutti. – Olen aina rakastanut tätä 
ammattia ja työtä.
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– Olin innostunut retkipyöräilystä ja 
tein mielelläni pitkiä pyöräretkiä. Elo-
kuussa 2015 lähdin jälleen pyöräile-
mään, vaikka tunsin vointini syystä tai 
toisesta hieman huonoksi. Ensimmäi-
senä päivänä taivalta kertyi 80 kilomet-
riä. Toisena päivänä, paluumatkalla, 
minulta meni alamäessä taju, putosin 
pyöräni päältä ja löin tapaturmassa 
sekä pääni että olkapääni. 

Karppinen kertoo, että 80 kilomet-
rin päivämatka oli varsin tavallinen, 
joten kilometrimäärä ei koitunut 
kohtaloksi.

– Pyöräilytyylini oli rauhallinen, 
eikä matkan pituus poikennut tavan-
omaisesta kilometrimäärästäni. 

Hän oli pyöräretkellä yksin, eikä 
itse onnettomuudesta jäänyt mitään 
muistikuvia. Onneksi paikalle sattui 
laupias samarialainen.

– Kaatumiseni nähnyt autoilija otti 
minut kyytiinsä ja vei terveyskeskuk-
seen. En ole varma, miksi hän ei soitta-
nut ambulanssia, vaan päätti itse viedä 
minut. Kuulin myöhemmin, että puolet 
matkasta olin tajuton ja tajunnan 
rajamailla häälyessänikin olin sekava. 
Muistan automatkalta ja ensiavusta 
vain pieniä välähdyksiä. 

Karppinen otettiin seurantaan osas-
tolle, josta hänet kotiutettiin kahden 
päivän kuluttua. Varsinaiset oireet 

Kypärän
ansiosta selvinnyt 

TEEMANA 
MiNä sElvisiN

Hellevi Karppinen on 52-vuotias entinen äidin-
kielenopettaja, joka vammautui pyöräilyonnet-
tomuudessa vuonna 2015. Nyt, kolme vuotta 
myöhemmin, hän on ennättänyt jo pitkälle 
kuntoutumisen polullaan.

– Kun muutin vuonna 2017 Rovaniemel-
le, oli toimintaryhmä kuihtumassa. Olin 
sattumalta juuri tutustunut laitoskun-
toutusjaksolla vastavammautuneeseen 
Tarjaan, jonka kanssa aloimme puuhata 
jatkoa ryhmän toiminnalle. Facebookis-
sa toimivan Rovaniemen puskaradion 
kautta sain vinkin Asukastuvasta, josta 
saimmekin maksutta tilat käyttöömme. 
Suunnitelmissani ei ollut ottaa vetäjän 
roolia, mutta puheenjohtajana minä 
nykyään toimin – eikä se ole ollenkaan 
kamalaa. Jaamme vetovastuuta niin, että 
Tarja hoitaa raha-asiat Oulun suuntaan ja 
Tuomo ideoi tapaamiskerroille aiheita ja 
toimii epävirallisena varapuheenjohtaja-
na, Hellevi Karppinen kertoo. 

senä päivänä taivalta kertyi 80 kilomet-
riä. Toisena päivänä, paluumatkalla, 
minulta meni alamäessä taju, putosin 
pyöräni päältä ja löin tapaturmassa 
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myöhemmin, hän on ennättänyt jo pitkälle 

ansiosta selvinnyt 
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iskivät heti ja pahenivat jatkuvasti. Hän 
sinnitteli kaksi viikkoa yksin kotonaan 
yhä pahentuvat oireet seuranaan.  

– Ensimmäisenä iski kauhea 
väsymys. Lisäksi päätäni särki, minua 
huimasi ja muistini alkoi pätkiä. Yritin 
päästä uudelleen tutkimuksiin, mutta 
minua ei otettu vakavasti. Terveyskes-
kuksesta vain todettiin, että sinulla 
on lievä aivovamma, kyllä se olo siitä 
kohenee.

Kahden viikon kuluttua Karppinen 
sai ajan lääkärille onnettomuudessa 
kolahtaneen olkapään vuoksi. Tuolla 
käynnillä hän vaati, että myös pää 
pitää tutkia kunnolla, sillä hänen 
oireensa eivät suinkaan olleet menos-
sa ohi, vaan päinvastoin voimistuivat 
päivä päivältä.

– Päästäni otettiin ensiksi CT-kuva 
ja viikon kuluttua magneettikuva, 
joissa todettiin tapaturman aiheuttama 
kovakalvonalainen verenvuoto. Lääkäri 
sanoi, että jos vuoto olisi ollut yhtään 
suurempi, se olisi pitänyt leikata pikai-
sesti. Nyt selvisin seurannalla. Veren-
vuoto tyrehtyi aikanaan, mutta aivoihin 
jäi solutason muutoksia. 

Hänellä oli onnettomuuden sattues-
sa kypärä päässään.

– Jos olisin pyöräillyt ilman kypä-
rää, en olisi tässä kertomassa tarinaani. 

Kuntoutuminen käyntiin 

– Alussa oireeni olivat varsin voimak-
kaita, mutta nyt olen kuntoutunut aika 

hyvin, Karppinen iloitsee.
Lapin keskussairaalassa hän pääsi 

asiantuntevalla lääkärille.
– Minua hoiti pidetty neurologi Jus-

si Puljula, jolta sain heti alkuvaiheessa 
kaikkiin kysymyksiini vastaukset. Pää-
sin neuropsykologiseen kuntoutukseen 
vaivatta. Vähän myöhemmin aloitin 
myös toimintaterapian. 

Työelämästä hänen oli kuitenkin 
luovuttava. 

– Arjen hallinta on muistivaikeuksi-
en, vireystilan säätelyn ja tarkkaavuu-
den säilyttämisen vaikeuksien vuoksi 
edelleen vaihtelevaa. Hankaluuksien 
takia henkilökohtaista avustajaa on 
haettu. Toimintaterapeutti käy vieläkin 
joka viikko kotonani. Neuropsykologis-
ta kuntoutustakin on joka viikko. Ilman 
näitä arkeni menisi sekaisin.

Sairausloma muuttui ensiksi kun-
toutustueksi ja se puolestaan tämän 
vuoden maaliskuussa pysyväksi eläk-
keeksi.

– Päivittäisten oireitteni voimak-
kuus vaihtelee, mutta väsyvyys, muisti-
ongelmat, keskittymisvaikeudet ja ääni- 
ja meluherkkyys ovat jääneet. Unta 
tarvitsen jopa monta tuntia enemmän 
kuin ennen vammautumistani, joten 
päikkärit kuuluvat jokaiseen päivääni. 

Vammautuessaan Karppinen asui 
Ivalossa, mutta parin vuoden kuluttua 
hän pakkasi muuttokuorman ja suunta-
si Rovaniemelle.

–Koska kaikki kuntoutukseni toi-
mintaterapiaa lukuun ottamatta järjes-

tettiin Rovaniemellä ja koska minulla 
on täällä paljon sukulaisia, ryhdyin 
itsekin rovaniemeläiseksi. 

Tukea toimintaryhmästä 

Rovaniemellä arkeen sisältöä toi Oulun 
seudun aivovammayhdistyksen paikal-
linen toimintaryhmä.

– Päätin mennä ummikkona katso-
maan ja kokeilemaan, mitä aivovam-
maryhmässä tehdään. Totesin heti, että 
siellä on ihanaa! Sain kertoa oman 
tarinani ja muut jaksoivat kuunnel-
la – ja he ymmärsivät! Olin tuossa 
vaiheessa vielä melko sekaisin itseni ja 
sopeutumiseni kanssa. Olin varma, että 
tämä elämänvaihe kestää vain hetken 
ja kohta olen jälleen kunnossa, töissä 
ja saan ajaa autoa. Muut, jotka olivat 
käyneet saman läpi, kehottivat minua 
lempeästi antamaan aikaa kuntoutumi-
selleni. 

Karppinen kertoo, että sellaisten 
ihmisten tapaaminen, joilla oli taka-
naan pitkiä tehohoitojaksoja ja paljon 
vakavampia vammoja kuin hänellä, 
auttoivat asettamaan oman tilanteen 
oikeisiin mittasuhteisiin. Muiden 
tapaaminen voimaannutti ja loi uskoa 
tulevaan. 

– Olen tällä hetkellä kohtalaisen 
tyytyväinen elämääni. Ajan jo autoa 
ja kykenin hankkimaan koiran. Olisin 
halunnut koiran jo aiemmin, mutta 
sekä neuropsykologini että toimintate-
rapeuttini toppuuttelivat minua aluksi. 

Arki rullaa siis jo ja koira tuo päi-
viin rytmiä.

–Toimintaterapeutti käy edelleen 
viikoittain ja auttaa minua tarttumaan 
oikeisiin asioihin. Seinälläni on muisti-
tauluja, kalenteri on ahkerassa käytössä 
ja suunnittelen päivittäiset tekemiseni 
niin, että jaksan.

Ja ne päikkärit!
– Päikkärit virkistävät, joten hoidan 

lisääntynyttä unentarvettani ottamalla 
päiväunet. Itse asiassa lähdenkin tästä 
seuraavaksi unten maille, Karppinen 
hymyilee. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

TEEMANA  
MiNä sElvisiN

Rovaniemen toimintaryhmäläiset olivat tänä vuonna mukana Kuninkuusraveissa  
jakamassa aivovammatietoutta. Hellevi Karppisen kanssa päivystämässä Pekka  
Kreivi. 
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TEEMANA  
MiNä sElvisiN

Kuninkuusravit, eli tutummin Kunkka-
rit, ravattiin tänä vuonna Rovaniemel-
lä. Koska hevosurheilu on yksi niistä 
urheilulajeista, joissa aivovammojen 
riski on korkea, päätimme jakaa sekä 
ennaltaehkäisevää tietoa että toiminta-
ohjeita heille, joille jotakin on sattunut. 
Ständin takana seisoi viikonlopun 
aikana liiton henkilökunnan edustaji-
en lisäksi Jaana vähänikkilä Oulusta 
ja Hellevi Karppinen, Pekka Kreivi, 
Tuomo Aula ja Timo Keskitalo Rova-
niemen toimintaryhmästä. 

– Innostuin messupäivystäjän hom-
masta, kun Oulun puheenjohtaja Eila 
sääskö kysäisi, että olisivatko rovanie-
meläiset valmiita lähtemään ständin 
taakse kertomaan aivovammoista oman 

kokemuksensa kautta. Meillä toiminta-
ryhmäläisillä on perinteinen tekstivies-
tiryhmä – kaikkihan eivät ole Face-
bookissa tai WhatsAppissa – ja siellä 
viestittelin, että tämänlainen työtarjous 
olisi tarjolla. Keräsin kiinnostuneiden 
nimet ja ilmoitin ne liiton yhdyshenki-
lölle, Hellevi Karppinen kertoo. 

Käytännön järjestelyt, kuten messu-
paikan varaamisen, jakotavaroiden ja 
esitteiden hankkimisen, messuständin 
pystyttämisen, työvuorolistojen laatimi-
sen, lounasjärjestelyt, yhteydenpidon 
raviradan henkilökuntaan ja messuesit-
telijöille tiedottamisen, hoiti Aivovam-
maliitto. 

– Välillä iski epäilys ja katumus – 
ajattelin, että mitenkähän siellä pärjää, 

onkohan työ kovin rankkaa ja tuleeko 
ständille ylipäätään ketään, Hellevi 
nauraa.

Epäilystä huolimatta kaikilla oli 
päällimmäisenä tunteena innostus. Nyt 
tehtiin jotakin erilaista, ja moni olikin 
ensimmäistä kertaa messuesittelijän 
roolissa. 

– Ravitorilla oli iloinen ja kevyt 
tunnelma. Mieli messupöydän takana 
oli hyvä ja tunsin, että aivovammoista 
kertominen oli sekä tarpeellista että 
hyödyllistä. Oli mukava olla esillä 
itselle läheisen asian kanssa, häpei-
lemättä. Kerroin esitteitä ja jakota-
varoita hakeneille tai muutoin vain 
juttelemaan pysähtyneille, että tässä 
on tietoa aivovammasta ja että meillä 
täällä messupöydän takana olevilla on 
itsellämme aivovamma. Puhuimme 

Aivovammatietoutta  
Kuninkuusravikävijöille 
Aivovammaliiton toimintasuunnitelmaan kirjat-
tiin viime syksynä, että tänä vuonna osallistum-
me Kuninkuusravien Ravitorille ja jaamme siellä 
tietoa aivovammoista, liitosta ja yhdistyksistä.  
Ja ei kun tuumasta toimeen – Oulun seudun 
aivovammayhdistys, Rovaniemen toimintaryhmä 
ja Aivovammaliitto järjestivät ikimuistoisen  
ravitapahtuman. 

Timo Keskitalo ja Tuomo Aula vastasivat sunnuntaiaamun päivys-
tysvuorosta.

Jaana Vähänikkilä toteaa, että kohtaamiset voimaannuttivat.  
– Oli hienoa huomata, että moni ihminen oli kiinnostunut kuule-
maan minun tarinani ja keskustelemaan aivovammoista. 
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Pari sanaa Kuninkuusraveista
Kuninkuusravit on yksi suurimmista kesätapahtumistamme. Kisat järjestettiin 
ensimmäisen kerran jo vuonna 1924. Kaksipäiväinen tapahtuma kerää yhteen 
noin 50 000 ravien ystävää. Radalla kisaavat suomenhevoset, joista paras ori 
kruunataan ravikuninkaaksi ja tamma ravikuningattareksi. 

Suomen Hippos ry järjestää tapahtuman eri puolilla Suomea yhdessä pai-
kallisen jäsenseuransa kanssa. Tänä vuonna ravit pidettiin Rovaniemellä Mänty-
vaaran raviradalla. Ensi vuonna ravataan Lahden Jokimaassa ja vuonna 2020 
ennakkotietojen mukaan Seinäjoen raviradalla. 

Tänä vuonna ravinkuninkaaksi kruunattiin Costello ja -kuningattareksi 
Akaasia.

INFO

siis oman kokemuksemme tuomalla 
varmuudella. 

Ole oma itsesi

Kuten messuilla aina, välillä messu-
osastoilla on ihmisiä ruuhkaksi asti, 
mutta ohjelman aikana tulee hiljaisem-
pia hetkiä.

– Joskus ohikulkijat pysähtyivät 
juttelemaan pidemmäksi aikaa. Lähes 
kaikilla keskustelunhaluisilla oli joko 
itsellään tai jollakin hänen läheisellään 
aivovamma tai joku muu aivotapahtu-
ma. 

Joitakin ohikulkijoita myös selvästi 
kiinnosti, mutta uskallus ei riittä-
nyt tutustua tarkemmin siihen, mitä 

aivovamma-sanan taakse kätkeytyy.
– Oli ihmisiä, jotka hidastelivat 

kojumme ääressä. Heistä huomasi, 
että juttuhaluja olisi ollut, mutta heitä 
selvästi nolotti. Naureskelimme keske-
nämme, että varmasti luulivat aivovam-
man tarttuvan, ständillä päivystänyt 
Pekka Kreivi nauraa.  

Hellevi ohjeistaa, että messuilla 
kannattaa itse ottaa aktiivisesti kontak-
tia, mutta tyrkyttää ei pidä rasittavuu-
teen asti.

– Liikuin kojun ympärillä ja otin 
ohikulkijoihin katsekontaktin. Kun ih-
miset katsoivat, että mitä pöydällämme 
on tarjolla, pyysin heitä ottamaan esit-
teitä ja vieläpä repun, jossa materiaalit 
mukavasti kulkisivat mukana. Moni 

TEEMANA 
MiNä sElvisiN

Pekka Kreivi jututtaa ständillä pii-
pahtavia. Kuva: Hellevi Karppinen

hämmästyi, saako repun, Aivoitus-
lehden ja esitteitä ottaa maksutta. Kun 
he sitten kysyivät esitteistä, kerroin 
aivovammasta ja siitä, miten itse vam-
mauduin. 

Toinen keskustelunavaaja oli Helle-
vin pyöräilykypärä.

– Kun ihmiset kyselivät, että miksi 
se on pöydällämme, kerroin omasta 
onnettomuudestani ja muistutin kypä-
rän tärkeydestä. Sopiva jakotavara ja 
muu pysäyttävä elementti ovat hyviä si-
säänvetotuotteita, jonka avulla messuil-
la saadaan ohikulkijat kiinnostumaan 
ja päästään aitoon vuorovaikutukseen.

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Jouni Kilpeläinen
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TEEMANA 
MiNä sElvisiN

Harri laakko vammautui metsästyson-
nettomuudessa joululomalla yli kym-
menen vuotta sitten. Miehen kohtalok-
si koituivat huolimattoman metsästäjän 
aseesta kimmonneet haulit, jotka 
tunkeutuivat hänen aivoihinsa. 

– Oli loppiaisen jälkeinen päivä 
vuonna 2007. Lähdin kahden poikani 
ja yhden kaverini kanssa metsästä-
mään. Törmäsimme metsässä toi-
seen seurueeseen, jolloin lähdimme 
isommalla porukalla ketunpyyntiin.  
Kettu oli mennyt keskellä peltoa olevan 
kivikasan alle piiloon. Mietimme, että 
miten saisimme helpoiten ajettua ketun 
kolostaan, joten päädyimme soitta-
maan paikalle luolakoirakon. 

Passissa olijat asettuivat eri puolille 
kivikasaa.Kivikkoa ympäröi pari metriä 
korkea pajupusikko, joten näkyvyys 
puolelta toiselle oli huono. Kun luola-
koira saapui pyyntipaikalle, metsästys 
jatkui. 

– Poikani eivät olleet aiemmin 
olleet ketunpyynnissä ja he kyselivät, 
että miten homma etenee. Kerroin, että 
jos kettu lähtee liikkeelle, se juoksee 
ringin läpi ja sopivassa paikassa oleva 
metsämies ottaa poispäin juoksevan 
ketun tähtäimeensä. 

Koira laskettiin irti ja repolainen 
ampaisikin karkumatkalle.

– Ehdin nähdä ketun juoksevan 
kivikasassa itseeni päin. Eläin kuitenkin 
vaihtoi suuntaa ja palasi takaisin kivi-
kon toiselle puolelle. Sitten yhtäkkiä 
korvani alkoi piipata voimakkaasti, 

Metsästysonnettomuuden 
muuttama 
elämä Kalajoella asuvan avioparin toinen 

osapuoli, Tarja laakko, muisteli 
puolisonsa vammautumista Aivoituksen 

tämän vuoden ykkösnumerossa. 
Nyt aivovamman saanut aviomies 

Harri laakko kertoo saman tarinan 
omasta näkökulmastaan. 
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sidottuna, olisi parempi kuolla heti 
pois. Olo kuitenkin helpottui, kun tra-
keostomia otettiin pois ja kun ajatukset 
alkoivat pikkuhiljaa muuttua selvem-
miksi.

Muutos ei kuitenkaan tapahtunut 
yhdessä yössä. Kun mies oli ollut pari 
viikkoa Oulussa, siirrettiin hänet muu-
tamaksi viikoksi Kokkolaan.

– Minut tuotiin huoneeseen, jossa 
oli monta potilasta. Taisin olla joukos-
sa ainoa aivovamman saanut. Olin 
kuulemma lähtenyt yöllä hortoilemaan 
ja pitänyt kovaa meteliä häiriten toisten 
nukkumista. En muista tästä mitään, 
mutta minut oli siirretty sen jälkeen 
pienempään huoneeseen. Minulla on 
hämäriä muistikuvia siitä, että huo-
nekaverit vaihtuvat tiuhaan tahtiin. 
Yksi selkeimmistä muistikuvistani on 
huonekaverinani ollut vanha sota-
veteraani, joka kertoi elämästään ja 
vakavasti sairaana olevasta vaimostaan. 
Mieleeni on jäänyt, että kun kysyin 
häneltä jotakin, hän asetti vapisevin 
käsin kuulolaitteen korvaansa ja kysyi, 
että mitä minä sanoin. Muistan, että 
siinä vaiheessa minulla ei ollut enää 
aavistustakaan siitä, mitä olin aivan 
tovia aikaisemmin udellut. 

Harri kertoo, että Tarja-vaimo kävi 
häntä päivittäin katsomassa.

– Ne olivat niitä hetkiä, joita odotin 
kovasti. Kävi niinkin, että kun Tarja 
lähti, minä jäin vuoteeseeni itkemään. 

Hän kuvailee, että lisääntynyt 
herkkyys oli muistiongelmien lisäksi 
ensimmäisiä asioita, jotka aivovamma 
oli tuonut mukanaan.

– Sitten jonakin päivänä pääsin pois 
sairaalasta. Se oli mahtava hetki, sillä 
olin tosissani odottanut kotiutumista. 
Muistan ajatelleeni, että miten muka-
vaa onkaan olla kotona. Ensimmäisenä 
kiersin koko talon ja kun menin kella-
riin, tuli joku perheenjäsenistä huoles-
tuneena katsomaan, että enhän minä 
vain ole kaatunut sinne. Siinä sitä sitten 
alettiin harjoitella kotona olemista.

Toive töihin palaamisesta

Kun ensimmäinen etappi kuntoutumi-
sen polulla oli saavutettu, alkoi Harri 
kiihkeästi odottaa seuraavaa etappia – 
eli työelämään palaamista.

– Ensimmäisen vuoden odotin, että 
koska oikein pääsen töihin. Ajattelin, 
että kunhan vain pääsen takaisin sorvin 
ääreen, kaikki alkaa sujua. Neuropsy-
kologikin suositteli työkokeilua, sillä 
niin innokkaasti halusin päästä jälleen 
työhommiin kiinni. 

Työkokeilu toteutuikin syksyllä. 

aloin nähdä huonosti ja minua lähem-
pänä ollut nuorempi poikani alkoi 
huutaa suureen ääneen kiiruhtaen 
samalla luokseni. Kaikki muutkin ke-
rääntyivät ympärilleni, minut peiteltiin 
maahan ja kuulin, että ambulanssia 
oltiin soittamassa paikalle. Muistikuva-
ni ovat aika hataria ja reikäisiä, mutta 
muistan maanneeni siinä routaisella 
maalla peiton alla, joka taisi olla toisen 
poikani takki. Muistan, että palokun-
nan ensivasteyksikkö tuli ja teki sillan-
tapaisen, jotta minut saatiin kannettua 
ojan yli. Sitten tuli ambulanssi, ja 
muistikuvani katkeavatkin tähän.

Pajuisen kivikon toisella puolella 
passissa ollut metsämies oli nostanut 
aseensa ja alkanut tähtäillä kivikasan 
laidalla juoksevaa kettua. Tähtäilijän 
vieressä ollut Harrin vanhempi poika 
oli pohtinut, että pitäisikö hänen kiel-
tää toista ampumasta. 15-vuotias poika 
ei kuitenkaan sanonut mitään, sillä 
ajatteli itseään kokeneemman metsäs-
täjän olevan tilanteen tasalla ja vain 
tähtäilevän, eikä tarvitsevan neuvoja 
itseään nuoremmalta. Mies kuitenkin 
painoi kuin painoikin liipaisimesta. 
Haulikon panos lensi ketusta yli ja 
pajupensaikon läpi.  Haulit iskeytyivät 
syvälle noin 30 metrin päässä seisseen 
Harrin rintaan ja päähän. Päähän osu-
neet haulit aiheuttivat aivoverenvuo-
don ja vakavan aivovamman.

– Viimeiset ajatukseni ennen kuin 
vinttini pimeni olivat, että olikohan 
tämä nyt tässä. Ihan viimeiseksi ajat-
telin, että toivottavasti ampuja ei ollut 
oma poikani. 

Toipuminen käyntiin hitaasti 

– Olen jälkikäteen kuullut, että minut 
vietiin Oulun yliopistolliseen sairaa-
laan, jossa minua leikattiin useamman 
tunnin ajan. Minut pidettiin sen jäl-
keen tajuttomana – olisiko se ollut viisi 
päivää - että aivopaineeni laskisivat 
tarpeeksi. Kun minua vihdoin herätel-
tiin, en muistanut mitään. En tiennyt, 
että missä olin, en tiennyt, että mitä oli 
tapahtunut tai mitä tapahtuisi seuraa-
vaksi. En ollut pitkään aikaan kärryillä 
oikein mistään. 

Harri kuvailee, että välillä hän 
havahtui ja huomasi olevansa sänkyyn 
sidottu. Silloin kuolemanajatukset 
valtasivat mielen.

– Minulla oli muistiväläyksiä, 
joiden aikana pohdin, että jos loppu-
elämäni olen muistamaton ja sänkyyn 

TEEMANA 
MiNä sElvisiN

Tarja ja Harri Laakko 
ovat molemmat ker-
toneet saman tarinan 
omasta näkökulmas-
taan. Tarjan tarinan 
voi lukea Aivoituksesta 
1/2018. 
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– Minun oli tarkoitus kokeilla kol-
men kuukauden ajan entisessä tehtä-
vässäni logistiikkapäällikkönä. Työpäi-
vien pituus oli neljä tuntia. Jouduin 
pettymään raskaasti, sillä minusta ei 
ollut mihinkään. Ennen onnettomuut-
tani olin ollut mukana kehittelemässä 
työpaikalle uutta ohjelmaa, jonka 
varassa toiminnot pyörivät. Poissaoloni 
aikana ohjelma oli otettu käyttöön, 
mutta minulle ei kuntoni vuoksi uskal-
lettu antaa muuta kuin testiversio – jota 
sitäkään en osannut käyttää, en osan-
nut edes käynnistää ohjelmaa. Ainoa 
asia, johon työpaikallani kykenin, oli 
lattian lakaiseminen. Tämä oli todella 
masentavaa. Kun työkokeiluni keskey-
tettiin, olisin ollut mielenterveyskun-
toutuksen tarpeessa, sillä niin paljon 
työhön paluuseen liittyvien odotusteni 
ja toiveitteni romuttuminen masensi. 

Harri pääsikin käymään psykologil-
la, joka totesi lievän masennuksen ja 
kehotti ottamaan tarvittaessa uudelleen 
yhteyttä. Tässä vaiheessa Tarja-vaimo 
otti ohjat käsiinsä ja hommasi miehen-
sä OYSin aivoammapolin asiakkaaksi. 

Aivovammapolilta apua 

– Onnettomuudestani oli tässä vai-
heessa kulunut vuoden verran. Pääsin 
useamman viikon kestäviin tutkimuk-
siin ja testeihin. Oli hyvä saada oireil-
lensa nimi. Selvisi esimerkiksi, että en 
kykene kovinkaan helposti muistamaan 
ihmisten nimiä. Normaalisti ihminen 
oppii toisten nimet parin toiston jäl-
keen, kun minä tarvitsin toistoja 200. 
Lähimuistini oli siis täysin repaleinen. 

Kun kuntoutukset käynnistyivät, 
miehen mielialakin koheni. Oulusta 
löytyi hyvä neuropsykologi ja puhete-
rapeutti, joiden avulla etsittiin esimer-
kiksi kompensaatiokeinoja huonoon 
muistiin. Samoihin aikoihin alkoi 
toimintaterapia, jota järjestettiin vuo-
roin Oulussa, vuoroin Harrin kotona 
Kalajoella. 

– Olen tästä kaikesta kovin kiitolli-
nen, sillä kuntoutuksen myötä elämäni 
alkoi uudestaan. Neuropsykologi sai 
minut ajattelemaan, että elämää on 
vammautumisen jälkeenkin ja että en 
ole arvoton, vaikken enää kyennyt-
kään leipätyöhöni. Neuropsykologi sai 
minut myös tajuamaan, että väsy-
mykseeni auttaa, kun otan päiväunet. 
Vaimoni oli tästä sanonut, mutta vasta 
neuropsykologi sai minut uskomaan, 
että on ihan okei ottaa päivittäin puo-

len tunnin torkut. Uuden tavan myötä 
myös yöuneni laatu parantui, kun en 
ollut enää yliväsynyt. Melatoniinista on 
minulle myös ollut apua.

Harri kertoo, että vaikeimman en-
simmäisen vuoden jälkeen alkoi elämä 
jälleen maistua.

– Eihän se helppoa ollut sittenkään, 
mutta aloin tottua ja hyväksyä, että en 
ole enää entiseni. Arkirutiinit sujuvat, 
mutta jos tulee jotakin poikkeavaa 
– kuten rippi- tai yo-juhlia – jotka 
sekoittavat arjen, niin se stressaa ja 
niistä suoriutuminen vaatii minulta 
ponnisteluita. Kaikenlaiset vaivat ja 
monenlainen lääkitys ovat seuranani 
joka päivä. Korvat piippaavat, minulla 
on lieviä tasapainovaikeuksia, jotka ko-
rostuvat väsyessäni, uniongelmia, arjen 
rutiineista poikkeamisen vaikeutta ja 
jatkuva epilepsian estolääkityksen tarve 
– onhan näitä. Eniten arkeani kuitenkin 
hankaloittaa huono muistini. Lisäksi 
sain vamman myötä pahan migreenin, 
johon löydettiin onneksi tehokas lää-
kitys. Olen kaiken kaikkiaan apteekin 
vakioasiakas.

vertaistukea

Iso askel hyväksymisen tiellä oli Aivo-
vammaliiton parikurssi.

– Se auttoi minua merkittäväs-
ti sopeutumaan. En ollut juurikaan 
tavannut aiemmin muita aivovamman 
saaneita, mutta kurssilla oli meidän 

lisäksi kuusi muuta pariskuntaa – seit-
semän naista ja seitsemän miestä – ja 
sattumalta vielä kaikki miehet olivat 
vammautuneita. Muistan, että kurssin 
alussa katselin ympärilleni ja mietin, 
että kenellä meistä on vamma ja kuka 
meistä on läheinen, mutta en osannut 
päätellä. Ainoastaan yksi oli selvä 
tapaus; tyyppi virnuili sen verran, ettei 
hän mielestäni voinut käydä täysil-
lä – kunnes kävikin ilmi, että hän oli 
kurssin vetäjä, Harri nauraa. 

Harri kertoo, että miehet saivat ver-
taistukea keskinäisissä keskusteluissa ja 
vaimot saivat – Harrin mukaan – itkeä 
omassa ryhmässään. 

– Kurssilla minulle lopulta selvisi, 
että aivovamman jälkeen voi ihan 
oikeasti olla elämää. Yksikin pariskunta 
kertoi moottoripyöräreissuistaan. Muis-
tan ihmetelleeni, että voiko sellaistakin 
tehdä aivovamman jälkeen. 

Toipumisen ja sopeutumisen ede-
tessä Harrille heräsi kova into auttaa 
muita aivovamman saaneita.

– Halusin, että kukaan toinen 
aivovamman saanut ei joutuisi pyörit-
telemään päässään sellaisia ajatuksia 
kuin minä. Niinpä hakeuduin ja pääsin 
kokemustoimijakurssille. Kokemus-
toimijoita tosin kutsuttiin vielä silloin 
kokemuskouluttajiksi. Olihan se hieno 
ja mahtava juttu! Alussa keikat olivat 
tiukassa, mutta sitten Aivovammaliiton 
avustuksella ensimmäinen luentoni 
järjestyi ja siitä se sitten lähti. 

Erityisesti luento Oulun yliopiston 
lääkäriopiskelijoille on jäänyt mieleen.

– Koulutuspäivän aikana oli useita 
eri luentoja. Juuri ennen omaani kolme 
lääkäriopiskelijaa kertoi aivovammapo-
tilaan hoidosta ja esimerkkitapaus oli – 
yllätys yllätys – minä itse, nimettömänä 
tietenkin. Sen jälkeen minä annoinkin 
kasvot esimerkille ja kerroin, miten 
aivovamma on elämääni vaikuttanut. 

Harri Laakko on jakanut tietoa ja 
auttanut muita aivovamman saaneita 
kokemustoimijuuden, vertaistukijuu-
den ja elävänä kirjana toimimisen 
myötä. Hän on myös purkanut tunto-
jaan kirjoittamalla. 

Vuosien jälkeen Harri on jälleen 
löytänyt metsästyksenkin. 

– Pitkään vammautumisen jälkeen 
ajattelin, että tämä harrastus oli nyt 
tässä, mutta nykyään metsässä liikku-
minen  koirien kanssa tuntuu jälleen 
omalta jutulta.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

TEEMANA 
MiNä sElvisiN

– Kun onnettomuus sattui, olimme juuri 
aloittaneet vanhan talomme remontin. 
Nyt, kymmenen vuoden kuluttua, sitä 
jatketaan. Edelleen puolisoni Tarja on kui-
tenkin se, joka joutuu ottamaan vastuun 
myös remonttiin liittyvistä käytännön 
asioista. 
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– Olin 9-vuotias, kun auto töytäisi 
minua. Kallonpohjani murtui ja sain 
aivoverenvuodon. Onnekseni veri valui 
korvasta ulos, joten minua ei tarvinnut 
leikata. Vaivuin kuitenkin syvään tajut-
tomuuteen. Lääkärin ensiavuksi antama 
kortisoni esti aivojeni turpoamisen, 
kertoo Olli Keränen. 

Kun Olli heräsi koomasta noin viik-
koa myöhemmin, oli hän menettänyt 
paljon oppimastaan.

– En osannut puhua, enkä kävellä. 
Vain oikea käteni reagoi hieman, mutta 
muutoin olin halvaantunut. Olin pyörä-
tuolissa useita viikkoja.

Sitkeä harjoittelu toi unohdettuja 
taitoja takaisin, mutta Oulun yliopis-
tollisesta sairaalasta kotiutuessaan hän 
liikkui vain tuettuna tasapainovaikeuk-
sien vuoksi. 

– Kun pääsin kotiini Suomussalmel- 
le, vietin päivät Ämmänsaaren terveys- 
keskuksessa, jossa minua auttoivat pu- 
heterapeutti, fysioterapeutti ja psyko-
logi. Opettelin menettämiäni asioita ja 
myös uusia taitoja. Erityisesti uusien tai-
tojen oppiminen oli minulle haastavaa.

Haastatteluhetkellä onnettomuu-
desta oli kulunut päivää vaille 35 
vuotta. Olli Keränen kuvailee, että 
edelleen kokonaisuuksien hahmottami-
nen, pääkohdan löytämisen hankaluus, 
muistin pätkiminen, väsymys, keskit-
tymisvaikeudet, juuttuminen ja hitaus 
tuottavat hänelle vaikeuksia päivittäisis-
sä askareissa. 

TEEMANA  
MiNä sElvisiN

itsensä hyväksymisestä
Kun Olli Keränen, Suomussalmella asunut kainuulaispoika, oli 
9-vuotias, joutui hän auton töytäisemäksi. Hän on kulkenut pitkän 
tien itsensä hyväksymiseen. Taiteellisesti lahjakkaan miehen 
selviytymiskeinona on erityisesti ollut taulujen maalaaminen. 

E L Ä M Ä NI L OA

Japaninpystykorvat nauttivat isäntänsä seurasta.

Ollilla on ateljee pihansa perukoilla. Niitä 
valmiita tauluja, joille ei ole tilaa seinillä, 
hän säilyttää harrastehuoneessaan. Kun 
tämä veistostyö valmistuu, on sen reunoil-
la myös peilit.
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Autoilijan vehkeily ahdisti 

Psykologi oli tärkeä apu paitsi siksi, 
että vammautuminen on kenelle tahan-
sa – ja erityisesti lapselle – traumaat-
tinen kokemus, mutta myös autoilijan 
käytöksen vuoksi.

– Päälleni ajaneen auton kuljettaja 
yritti painostaa minua myöntämään, 
että ajoin pyörälläni itse tahallaan 
hänen alleen. Hän tuli jopa väärän 
nimen turvin sairaalavuoteeni luokse 
uhkailemaan minua ja perhettäni – hän 
uhosi kauheita tapahtuvan perheelleni, 
ellen tunnustaisi aiheuttaneeni onnet-
tomuutta tahallani. En voinut tunnustaa 
sellaista, mikä ei ollut totta. 

Samana iltana, kun autoilija oli 
käynyt sairaalassa Ollia uhkailemas-
sa, marssi poliisi Ollin vanhempien 
luokse. Autoilija oli väittänyt, että 
Olli oli tunnustanut aiheuttaneensa 
onnettomuuden. Juttua puitiin kärä-
jä- ja hovioikeuksissa, mutta niissä 
ei autoilijan väitteillä katsottu olevan 
todellisuuspohjaa. Vielä pari vuotta 
onnettomuuden jälkeen autoilija yritti 
asianajajansa välityksellä maksattaa 
autonsa korjauslaskua Ollin vanhem-
milla. Ollin isä pureutui laskuun ja sai 
selville, että kyseinen korjaus oli tehty 
jo ennen onnettomuuspäivää. Asian-
ajaja veti pikaisesti tämänkin vaateen 
pois. 

itsensä hyväksyminen 

Koulusta Olli oli pois syyslukukauden. 
Opinahjoonsa hän palasi keväällä ja 
kotona kävi yksityisopettaja. Kouluun 
palaaminen ei sujunut ihan ongelmitta. 

– Vaikka toisaalta kuulin, että 
puolestani oli rukoiltu, kiusattiin minua 

koulussa. Kiusaamista tapahtui vielä 
tutkinto-opintojenikin aikana erityisesti 
takertuvuuteni vuoksi. Mutta vaikka 
koulumenestykseni laski, onnistuin 
käymään peruskoulun loppuun nor-
maaliaikataulussa. 

Henkilökohtaisen opintosuunnitel-
man turvin nuorukaiseksi varttunut Olli 
valmistui myös puusepäksi ja opiskeli 
kaukana kotoaan, Etelä-Pohjanmaan 
Jurvassa, koristeveistoa. 

Koska Ollilla oli pakko-oireista 
käytöstä, alkoivat hänen vanhempansa 
etsiä hänelle apua.

– Jouduin tekemään paljon erilaisia 
tarkastuksia ja pesemään toistuvasti 
käsiäni. En esimerkiksi uskaltanut avata 
ovea kahvasta, sillä ajattelin sormistani 
tarttuvan kahvaan ajatuksiani, joita 
muut voisivat lukea, tulkita väärin ja 
käyttää ajatuksiani minua vastaan. 
Niinpä avasin ovet kyynärpäälläni. 

Olli päätyi lopulta Kaunialan 
sotavammasairaalaan, jossa hänelle 
tehtiin neurologisia tutkimuksia. Toisen 
käyntikerran jälkeen hän sai lähetteen 
Käpylän kuntoutuskeskukseen.

– Vasta silloin, viitisentoista vuotta 
onnettomuuteni jälkeen, uusi minäku-
vani alkoi muodostua. Aloin ymmärtää, 
että miksi en esimerkiksi ollut kyennyt 
kaikkeen siihen, mitä minua hoitaneet 
tahot minulta odottivat. Aloin ymmär-
tää, että mitä aivoissani oli tapahtunut, 
kun pääni iskeytyi konepellin kautta 
tuulilasiin ja siitä vielä pudotessani 

asvaltin betonireunukseen. 
Olli kuvailee, että päästyään pois 

suorittamisen pakosta, jäi hänellä aikaa 
omille tunteilleen.

– Olin siinä käsityksessä, että 
minua aiemmin hoitaneet tahot olivat 
pitäneet minua luovuttajana. Tämän 
aiheuttama riittämättömyyden tunne 
aiheutti puolestaan masennusta. Aloin 
saada harjoituskeskeistä eli kognitii-
vista psykoterapiaa. Minulla kokeiltiin 
myös lääkitystä, ja sopivien lääkkeiden 
löydyttyä alkoi traumaani saamani 
terapia tuottaa myös tulosta. 

Monipuolinen taiteilija 

– Joukossa olleiden parempienkin 
päivien lomassa aikaa kului liki 
kymmenen vuotta, että aloin päästä 
ulos mielialani latteuden kierteestä. 
Ilmeisesti joudun syömään lääkkeitä 
lopun ikääni, vaikka kuvittelinkin jos-
sakin vaiheessa niidenkin käyttämisen 
olevan väliaikaista – samalla tavalla 
kuin varmuudeksi syömäni epilepsian 
estolääkityskin aikanaan lopetettiin. 

Olli alkoi käsitellä tunteitaan tai-
teellisen ilmaisun avulla.

– Maalasin öljyväritauluja vaikeuk-
sistani ja peloistani. 12 taulun kokonai-
suuden valmistumiseen meni seitse-
män vuotta. Aloittaessani ensimmäistä 
taulua en tiennyt, minne päätyisin 

TEEMANA  
MiNä sElvisiN

1.
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2. 3.
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tarinani kerronnassa viimeisen taulun 
valmistuttua. 

12 taulua kertovat Ollin tarinan. 
Alkupuolen tauluissa värimaailma on 
tummanpuhuvaa ja ihmishahmojen 
ilmeet pelottavia. Loppua kohden 
värit muuttuvat heleämmiksi. Taulut 
ja niiden nimet ovat toisaalla tässä 
artikkelissa. 

Esimerkiksi Käännekohta elämässä 
-taulussa makaa lapsi maassa auton 
edessä.  Ulkopuolella on yksinäistä 
-taulussa pyörätuolissa istuva poika 
katselee etäältä jalkapallon pelaajia ja 
rakastavaisia. Anteeksiantamalla saa 
kantavuutta -triptyykissä käännetään 
selkä menneelle ja astutaan selviä-
misen tielle – tai näin ainakin tämän 
jutun toimittaja tauluja tulkitsee. Taide 
on siitä mielenkiintoista, että jokainen 
katsoja voi tulkita niitä omalla taval-
laan ja löytää niistä erilaisia asioita. 

– En tiennytkään ensimmäistä 
maalausta tehdessäni, miten keveäksi 
olo voi maalausten etenemisen myötä 
tulla, Olli hymyilee. 

Ollin taulut ovat olleet kahdesti 
esillä näyttelyissä. Vuonna 2008 ne 
roikkuivat kolme viikkoa Oulun pääkir-
jaston seinillä ja vuonna 2015 Hyvän 
mielen talolla myöskin kolmen viikon 
ajan. 

Minä selvisin! 

Aikuisiällä Olli suuntasi itärajalla ole-
valta Suomussalmelta länsirannikolle 
Ouluun. Hän koki, että Oulu suurem-

pana kaupunkina on sallivampi myös 
hieman erilaiselle ihmiselle. Oulussa 
elämään onkin tullut paljon sisältöä.

– Kaikki työni etenevät vamman 
vuoksi hieman hitaasti. Edellisen öljy-
väritaulun valmistumisesta on kolme 
vuotta. Harrastan myös puunveistoa 
ja virkkausta, ja nämäkin projektini 
ottavat oman aikansa. Lisäksi valoku-
vaan ja piirrän. Olen käynyt Oulun 
opistolla useita harrastekursseja, joissa 
voin käyttää ilmaisukanavana käden ja 
silmän yhteistyötä. 

Nykyään Olli ymmärtää ja hy-
väksyy, että vamma tuo mukanaan 
rajoitteita, eikä hänen tarvitse yrittää 
olla yli-ihminen ja mennä jaksamisen-
sa äärirajojen yli.

– Piirrän usein uusia kokonaisuuk-
sia, mutta en jaksa työstää niitä lop-
puun. Epävarmuus iskee usein, muistini 
katkeaa ja joudun miettimään, että 
mitä olinkaan tässä vaiheessa tekemäs-
sä. Tämän vuoksi töiden valmistuminen 
ottaa aikansa.

15 vuotta sitten elämään tuli, 
myöskin Oulun opiston harrastepiirien 
myötä, uusi ihminen.

– Tapasin puutyöpiirissä naisen, 
joka on tänä päivänä vaimoni. Vaimoni 
on tekstiilialalta, ja hänkin on opis-
kellut Jurvan käsi- ja taideteollisessa, 
mutta eri vuonna kuin minä. Meillä on 
siis paljon yhteistä, Olli kertoo tyyty-
väisenä ja onnellisena.  

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

– Moni järjestö on kosiskellut minua 
joukkoonsa. Olen aina sanonut, että en 
jaksa, ei kiinnosta. Sitten näin Hyvän 
mielen talolla Aivovammaliiton kokemus-
toimijakoulutuksesta mainoksen ja lähdin 
mukaan. Olen käynyt myös vertaistuki-
henkilökoulutuksen. 

1. Synkeä sunnuntai
2. Käännekohta elämässä
3. Vastuun väistämistä
4. Hei erilainen, ei hyväksytä
5. Ulkopuolisena on yksinäistä
6. Nykyisyyteen tyytyminen on luovut-

tamista
7. Traumauttavaa, vielä puristaa
8. Ahdistus pakottaa
9. Vaikeankin asian voi oppia, mutta 

vain yrittämällä 
10. Voiko selvitä enää toista kertaa
11. Anteeksiantamalla saa kantavuutta
12. Irtipäästämällä menneisyys ei muutu, 

mutta se vapauttaa 

TEEMANA  
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6.

10.
11.

12.

7. 8.
9.
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Kehto-koulun myötä kundalini-
jooga menetelmänä on tullut Karille 
opettajaksi samoin kuin Kehto-koulun 
perustajat ja pääopettajat Tommi Kujala 
ja Emilia Vasko-Kujala. He ovat myös 
kannustaneet Karia opiskelemaan 
kundalinijoogan opettajaksi: ”Oleellis-
ta on, etten jäänyt passiiviseksi, vaan 
asetuin opettajuuteen. Sen kautta on 
tullut mahdollisuus palata takaisin 
moniin asioihin esimerkiksi aivovam-
maan, jonka kohtaaminen on vaatinut 
U-käännöksen.” 

U-käännöksellä Kari viittaa itseä 
kohti kääntymiseen, itsen kohtaami-
seen ja itseen sitoutumiseen, jossa 
välineinä ovat arki, koulutus, itsenäi-
nen harjoittelu, konsultaatiokeskustelut 
opettajien kanssa sekä toiset ihmiset 
toimineen.   

Motivaatio ei löydy 
jäätelökioskilta

Kari pitää tärkeänä sitä, että usein suu-
ren muutoksen niin itsessään, työssään 
kuin arjessaankin kohtaava aivovam-
mautunut saa mahdollisuuden tulla 
tärkeäksi sitä kautta, että voi jakaa ja 
antaa: ”Ettei olisi vain saamapuolella. 
Kun pystyy myös antamaan ihmisille, 
oma tervehtyminen nopeutuu.”

Kari kertoo monen neurologin to-

Näyttelijä Kari Nenonen oli ajamassa 
moottori kelkalla Rukalla Tapaninpäivänä 
26.12.2012. ”Joku sanoi, että jotain tapahtuu, 
jos en hidasta, mutta en kuunnellut.” 

Kari kuitenkin pohtii, että aktiivinen 
tekeminen arjessakin olisi ehkä jäänyt 
suorittamisen tasolle, jos ei elämään oli-
si tullut sellaista henkistä sisältöä, joka 
pakottaa kohtaamaan itsen. Karin silloi-
nen vaimo kysyi olisiko Kari innostunut 
lähtemään Kehto-nimiseen henkiseen 
kouluun. Kari oli. Koulutus alkoikin heti 
onnettomuuden jälkeen tammikuussa 
2013. Siitä lähti tie, jota Kari edelleen 
kulkee. Koulutuksessa Kari koki saa-
vansa tarpeellista henkistä tukea arjen 
vastapainoksi. Kun henkinen matka oli 
arjen toiminnallisuuden rinnalla, Kari 
koki elämän kokonaisvaltaisemmin: 
”Koulutus kaivoi väkisin esiin rakkautta. 
Koko ajan toinen ihminen oli peili. Siitä 
tuli hyväksyntä. Oon ok.”

Näyttelijän työhön Kari ei oireis-
taan johtuen kyennyt palaamaan. 
Onneksi vakuutusyhtiö oli taustalla 
varmistamassa Karin taloudellista 
selviämistä. Vakuutuskuntoutus VKK:n 
tullessa kuvioihin, mahdollistui myös 
Kehto-koulun käyminen vakuutusyhti-
ön kustantamana. VKK:sta Karin tukena 
on ollut kuntoutussuunnittelija Niina 
Urho, joka on paitsi käynyt asioita ja 
ratkaisuja Kari kanssa läpi, myös kuun-
nellut Karia: ”Hän ei ole tuominnut 
koskaan, vaan usko ja toivo tulevaisuu-
teen ovat olleet kantavana voimana.” 
Myös neuropsykologi Anne Salo saa 
Karilta kiitosta.

Kari kävi koulua kaksi vuotta 
vaimon kanssa yhdessä työskennel-
len, kolmannen vuoden yksin. On-
nettomuus, vammautuminen, työn 
menetys, kuntoutuminen ja henkinen 
tie aiheuttivat suuren muutoksen, jota 
läpikäydessä Kari ja hänen vaimonsa 
päätyivät eroon: ”Piti vaan omistaa se, 
mitä tapahtuu. Nähdä, kokea ja hyväk-
syä.” Kari ja hänen entinen vaimonsa 
ovat kuitenkin edelleen hyviä ystäviä 
keskenään.  

lämmin, valoisa tössähdys

Kari ajoi seisaaltaan töyssyyn, horjahti 
ja väänsi horjahtaessaan vahingossa 
kaasun pohjaan. Aukealla oli yksi puu, 
jonka ohi moottorikelkka lensi, Kari 
Nenonen ei. Pakkasta oli 30 astetta. 
Kari lensi puuta päin vasen kylki edellä 
ja muistelee, että puuta päin mentiin 
tössähtämällä lämpimästi, valoisasti 
ja pehmeästi. Hän oli tajuton kaiketi 
10-15 minuuttia ja heräsi lumihangesta 
selällään. Karilla oli aivoverenvuoto, 
viisi kylkiluuta poikki ja keuhko puhki, 
mutta oikean käden peukaloon sattui.

Hän ryömi kelkkareitille. Paikalle 
sattui lääkäri, joka kannatteli selällään 
makaavaa Karia sylissään ja kyseli 
jotain, jota Kari ei muista. Yhtäkkiä soi 
Karin rintataskussa oleva kännykkä, 
johon lääkäri vastasi. Siellä oli Karin 
edellä ajanut serkku, joka ihmetteli 
mihin mies oli jäänyt. Serkku ajoi 
tapahtumasta kuultuaan paikalle, 
samoin ambulanssi. Karin oli kivuliasta 
hengittää, verta valui puhjenneeseen 
keuhkoon. Ambulanssin tultua hän 
sai morfiinia ja pystyi yskimään veren 
ulos. Ensin Kari vietiin sairaalaan 
Ouluun, sieltä Töölöön.

Vieroittumiseen morfiinista ja ki-
puihin Kari ajattelee parhaan lääkkeen 
olevan liikkumisen. Onnettomuudesta 
ei jäänyt Karille ulkoisia oireita, mutta 
keskittymisvaikeus, väsymys, pääkipu 
ja huono muisti vaivasivat. 

Arki pelasti

Karilla on vuosina 2002 ja 2005 syn-
tyneet lapset, mikä edellytti toimintaa: 
”Sain olla aktiivinen. Jos olisin ollut 
yksin, niin olisin vain jäänyt kaikesta. 
Arjessa minusta tuli tärkeä. En jäänyt 
unohduksiin itseltäni. Lapset toivat 
minut valoon.”

Pysähtyminen
ja U-käännös

ArTiKKEliT
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teavan, että kuntoutuminen lähtee mo-
tivaatiosta, mutta mistä sitten saisi sen 
motivaation? Karin mielestä motivaatio 
on haettava itsestä: ”Ei tuolta jostain, 
vaan täältä itsestä. U-käännös itseen 
tarkoittaa myös menneisyyden kohtaa-
mista, jota ei pidä kieltää, vaan hyväk-
syä. Motivaatio ei löydy jäätelökios-
kilta.” Tervehtyminen ei Karin mukaan 
ole vain uusien asioiden kohtaamista 
ja saamista, vaan ennenkaikkea itsensä 
ja menneisyyden kohtaamista hyväksy-
västi. Pysähdys, jonka vammautuminen 
usein aiheuttaa, on merkityksellinen 
asia ja lahja: ”Se ei ota minulta mitään 
pois. Voima on läsnäolossa, jossa 
näkee omat mahdollisuudet. Sisäi-
sesti voin olla laadullisesti enemmän, 
vaikka ulkoisesti jotkin asiat ja kyvyt 
olisivat heikentyneet tai poissa.”

Vammautumisen aiheuttama to-
taalinen pysähdys voi toimia vakavana 
muistutuksena esimerkiksi siitä, että 
kaikki on mahdollista, niin loukkaantu-
misessa kuin parantumisessakin. Myös 
näyttelijäntyössään Kari on käsitellyt 
suunnanmuutosta. Suunnanmuutos ei 
ole aina tai vain uutta kohti, vaan usein 
väistämättä kääntymistä kohti itseä, ja 
myös omaa menneisyyttä. Itsessä Kari 
näkee äärettömän mahdollisuuden, 
joka on rikkaus ja tuottaa vapauden 
kokemuksen. 

sydän avoimeksi

Vammautuminen laittaa Karin mu-
kaan ihmisen seinää vasten: ”Nyt sulla 
viimeistään on mahdollisuus nähdä 
jotain itsestäsi, pysähtyä, pysyä ja 
omistaa, ja tulla näkyväksi sen kaiken 
kans, mitä oot. Ja tulla tietoiseksi siitä, 
että mä oon tärkeä, muuttuneenakin. 
Se motivoi.”

Karin kohdalla henkinen koulu 
on helpottanut väsymystä, parantanut 
tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä 
sekä vähentänyt murehtimista, joka jää 
hetkittäin taka-alalle. Tilalle on tullut 
jaksamista., luottamusta ja valoa: ”Kun 
mieli ei askaroi edessä, sydän aukeaa 
ja sitä kautta myötätunto, armollisuus 
ja hyväksyntä.

Näyttelijätyön välineistön Kari 
kokee olevan edelleen suurena apu-
na itselleen. Näyttelijänä Kari koki 
olevansa ihmisten edessä tuomassa 
tietoa jostain, tekemässä näkyväksi 
näkymätöntä. Näyttelijäntyötä Kari 
kuvaa itsensä asettamisena epäaitoon 
tilanteeseen toimiakseen siinä aidosti. 

Saman hän kokee kundalinijoogassa: 
”Harjoittelutilanne luodaan ja raken-
netaan harjoitusta varten ja lähdetään 
etsimään sitä, miten löydämme aidon 
elämän, miten elämä elää ja hengittää 
minua.” Tämä ei tapahdu, jos ihminen 
ei linjaa itseään tähän asetelmaan.  

Kari pohtii henkisen koulutuksensa 
käsitteistöstä negatiivista ja positiivista 
mieltä. Molempien tarkoitus on hyvä, 
mutta joskus ne ovat ylimitoitettu-
ja. Negatiivisen mielen tarkoitus on 
turvata. Tällöin se muuttuu helposti 
myös vankilaksi: ”Miksi mieli jää kiinni 
puutteeseen ja riittämättömyyteen?” 
Negatiivisen mielen ylimitoituksessa 
ihminen voi jäädä kiinni pelkoihin 
eikä pääse pitemmälle omassa po-
tentiaalissaan. Tämä heijastuu juuri 
esimerkiksi kuntoutumisen pysähty-
miseen. Myös positiivinen mieli voi 
muodostua vankilaksi. Positiivisuu-
den huumassa henkilö voi parantua 
uhmalla ja sankariteoilla. Tällöin usein 
puuttuu rentous ja levollisuus, rakkaus 
ja hyväksyntä muun muassa muuttu-
nutta itseä kohtaan. Henkilö ehkä elää 
jollekin tavoitteelle ja karahtaa helposti 
esteeseen. Kari pitää tärkeänä suoritta-
misen tasolta pääsemistä hyväksyvään 
ja levon huomioivaan läsnäoloon. Nyt 
vaikeuksia kohdatessaan Kari on an-
tautunut seuraamaan miten oma elämä 
ilmenee, pyrkinyt laskeutumaan päästä 
sydämeen: ”En kiellä järjen ja mielen 
merkitystä, vaan ettei se aina olis siinä 
ensimmäisenä.”

rauhan ja valon tuoja

Kari korostaa sitä, että olemme ennen 
kaikkea ihmisiä kaikki. Elämme ihmi-
sen elämää ihmisinä. Kundalinijooga 
on ihmisen joogaa, ei jumaluusjoogaa, 

vaan arkista muodoltaan, mutta henki-
nen kokemus.

Kari on saanut henkisessä koulu-
tuksessaan nimen Amandeep singh, 
rauhan ja valon tuoja. Hän kokee 
tämän nimen omana potentiaalinaan 
ja mahdollisuutena, joka hänelle on 
annettu: ”Voin ottaa sen majakaksi, 
opettajaksi, oppaaksi. On se totta tai 
ei, voin katsoa, mitä sillä on mulle 
kerrottavana.” On mielenkiintoista läh-
teä seuraamaan tätä viestiä; se antaa 
merkitystä ja syvyyttä omaan elämään. 
Esimerkkinä hänelle tulee mieleen 
aiemman elämän äkkipikaisuus. 
Onnettomuuden ja vammautumisen 
myötä hän on joutunut kohtamaaan ja 
käymään läpi monia suuria ja vaikei-
takin asioita, mutta selvinnyt ja saanut 
itselleen rauhaa. Äkkipikaisuus on 
paikoin selätetty. 

Rauhan ja valon tuoja on Karille 
haaste ja tehtävä, jota hän eräällä 
tavalla on kilvoitellut koko elämänsä 
ajan. Hän kokee, että tämä tehtävä on 
ollut hänellä aina mukana, joskin tie-
dostamatta. Se kuuluu hänen persoo-
naansa, mutta on aiemmin ollut kaiku 
mahdollisuudesta: ”Kunnes menin 
kauas pakoon itseäni, monestakin eri 
syystä. Sit tuli onnettomuus ja pääsin 
lähemmäs itseäni.” 

Usein menemme todella kauas 
päästäksemme lähelle. Sama 
vastakohta-asettelu piilee myös 
joogaan liitetyssä termissä guru, jolla 
viitataan henkiseen opettajaan: ”Gu 
tarkoittaa pimeyttä ja Ru valoa”, 
Kari kertoo. Opettaja ohjaa oppilaan 
pimeydestä valoon. Ja mikä mahtavin-
ta: olemme jokainen ensisijaisesti itse 
oma opettajamme.  

Teksti ja kuvat: Annamaria Marttila 

ArTiKKEliT
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Osmo Paukun ja hänen poikansa 
tehtävänä oli asentaa puhallin katolle. 
Paukku oli tuomassa puhallinta ylös 
tikapuita myöten, kun hän menetti 
tasapainonsa ja putosi maahan jalko-
jen ollessa jo räystään tasolla, kolmen 
metrin korkeudessa.

– Aluksi tikkaat olivat nurmikolla, 
mutta koska ne upposivat pehmeään 
maahan, siirsin ne asvaltille. Näin pu-
toamistani ei pehmustanut ruohomatto, 
vaan päädyin kivikovalle pinnalle.

Paukku kuvailee, että hän on kii-
tollinen pojalleen, joka ei hätääntynyt, 
vaan hälytti heti apua paikalle.

– Seuraava mielikuvani on, että 
minulta kysyttiin, tiedänkö missä olen. 
En tiennyt, enkä ole vieläkään varma, 
olinko silloin teho-osastolla vai Tampe-
reen neurologisella osastolla. Tapatur-
ma sattui Heinolassa, josta minut tuo-
tiin ensimmäiseksi Lahteen. Lahdessa 
kuvattiin pää ja selkäranka ja pantiin 
keuhkoihin letku veren poistamiseksi. 
Myöhemmin olen lukenut, että aivo-
ruhje havaittiin jo Lahdessa. Diagnoosi 
vahvistui Tampereella tehdyssä uudessa 
kuvauksessa. 

Aivovamman ja veririnnan lisäksi 
Paukulla diagnosoitiin lannerangan 
murtuma ja murtuneet kylkiluut. 

– Diagnoosini oli selvä alusta saak-
ka. Olen lukenut usein ihmisistä, joilla 
aivovammadiagnoosin varmistumiseen 
menee vuosikausia, mutta itse sain 
diagnoosin välittömästi. Tapaturmassa 
tulleita aivoverenvuotoa ja aivoruh-
jeita seurattiin. Ruhje oli ilmeisimmin 
toisessa kuvauksessa jopa selkeämmin 
näkyvissä kuin ensimmäisessä mag-
neettikuvassa. 

Pikaisen diagnoosin lisäksi perhe 
pidettiin ajan tasalla.

– Lahdesta soitettiin heti vaimolleni 
ja samoin Tampereelta. Hänelle ker-
rottiin tietysti vain faktat, eikä lähdetty 
ennustelemaan, mutta hänen ei tar-
vinnut olla epätietoisuudessa onneksi 
lainkaan.

Kun kävely sujui ja esimerkiksi 
vessa-asiointi hoitui omatoimisesti, 
alettiin Paukkua kotiuttaa.

– Olin vielä Lahden sairaalassa 
viikonlopun, ja siellä tehtiin erilaisia 
neurologisia testejä, palapelejä ja sen 
semmoisia. Kukaan ei kysynyt kotiut-
tamisvaiheessa, että pärjäänkö yksin 
kotona. En tiedä, että kysyttiinkö tätä 

vaimolta, mutta sen tiedän, että ilman 
vaimoa en olisi pärjännytkään; enhän 
päässyt itse sängystä ylös saatikka että 
olisin pystynyt pukeutumaan ilman 
apua. 

Vaikka diagnoosi tuli heti ja 
perhekään ei jäänyt pimentoon, ei 
aivovamma-sanaa mainittu kuin vasta 
kuukauden kuluttua – tai näin Paukku 
olettaa tapahtuneen.

– Olin kuukauden kuluttua neuro-
psykologilla, jossa kuulin tämän sanan. 
En usko, että sen enempää minulle 
kuin vaimollenikaan aivovammaa 
oltiin mainittu. Olisi hyvä, että aivo-

TEEMANA  
MiNä sElvisiN

Kun kaikki menee  
kuin Strömsössä 
sähköalan yksityisyrittäjä Osmo Pau-
kulle tuli aivovamma työtapaturmassa. 
vakavasta vammasta huolimatta kun-
toutuminen ja työelämään palaaminen 
sujuivat täsmälleen suunnitellusti. 

Osmo Paukku kertoo, 
että hän ei pyri  

opastamaan ketään.  
– Jokainen tarina on 
erilainen ja jokainen 

aivovamma on oman-
laisensa. Minulla kävi 

tuuri. Minun vammani 
oli senluonteinen, 

että kykenin vaikeasta 
lähtötilanteesta huoli-
matta kuntoutumaan 
takaisin työelämään.
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vammatapauksissa olisi aina sopivassa 
tilanteessa lääkärin kanssa palaveri, 
joka selvittäisi yksityiskohtaisesti, mitä 
aivovamma tarkoittaa ja mitä se voi 
aiheuttaa. Tai jos tämänlainen palaveri 
olikin, en ainakaan muista siitä mitään. 

Kuntouttava arki

Paukku kuvailee, että kuntoutuminen 
alkoi kunnolla vasta kotona.

– Arkirutiinit, tuttu ympäristö ja 
tutut asiat olivat suurin kuntouttajani. 
Kotona puuhailu edistää kuntoutumista 
huomattavasti enemmän kuin sairaala-
sängyssä makuuttaminen. 

Paukku kertoo päiviensä asettuneen  
pikaisesti uomiinsa: aamupalaa, vaat-
teet päälle ja ulos raitista ilmaa saa-
maan. Aluksi hän lenkkeili kävellen. 
Ensimmäisillä kävelyretkillä askeleet 
vinnasivat vasemmalla, jonka huo-
mattuaan hän teki uutterasti korjaus-
liikkeitä, kunnes kävely alkoi sujua. 
Sen jälkeen Paukku uskalsi jo siirtyä 
hiihtoladuille.

Paukku alkoi hoitaa omia juoksevia 
asioitaan omatoimisesti. Vaimo ainoas-
taan tilasi ajan Kelaan.

– Selvitin, että mitä 
papereita Kelaan vaaditaan 
ja katsoin, miten lomakkeet 
täytetään. Kun vein valmiin 
paketin Kelaan, totesivat he 
kaiken olevan kunnossa ja 
sanoivat, ettei sairauspäi-
värahani käsittelyyn mene 
pitkään. He olivat oikeassa, 
sillä ensimmäinen päivä-
raha kilahti tililleni viikon 
kuluttua. 

Seuraavaksi oli edessä 
asiointi vakuutusyhtiössä.

– Menin vakuutus-
yhtiöni konttoriin, jossa 
kerrottiin, ettei sinne voi 
tehdä vahinkoilmoitusta. 
He kuitenkin skannasivat 
mukanani olleet tarvittavat 
paperit ja etsivät minulle 
numeron ja näin sain va-
hinkoilmoituksenkin tehtyä 
varsin kivuttomasti. Sieltä-
kin tuli päätös muutamassa 
päivässä. Päätöksessä luki, 
että minulle kuuluva kor-
vaus aletaan maksaa heti 
kuukausittain.

Paukku kertoo, että 
hän oli ällistynyt kaiken 
sujumisesta.

– Kaikki viranomaisasiat onnistuivat 
heti. Missään ei tullut vastaan poikki-
puolista sanaa. Yllätyin tästä hirveästi, 
sillä olin useasti lukenut ihmisten 
kohtaamista moninaisista ongelmista. 
Etenkin yksityisyrittäjät ovat kertoneet 
törmänneensä vastoinkäymiseen toi-
sensa jälkeen. 

Työkokeilun kautta töihin 

Tapaturma sattui marraskuussa, ja 
aluksi Paukku uskoi olevansa takaisin 
sorvin ääressä jo joulun tienoilla.

– Ajattelin alkuvaiheessa, että 
lääkärit ovat tehneet virheen, eihän 
minua mikään vaivaa, pääsen pian 
töihin. Parin kuukauden kuluttua 
tapaturmastani aloin sisäistää, että mitä 
minulle oikeasti oli sattunut ja miten 
se elämääni vaikutti. Aivovammalle 
tyypillisesti minulla oli alussa oiretie-
dostamattomuutta. 

Lopulta Paukun sairausloma kesti 
4,5 kuukautta. Sen jälkeen hän hakeu-
tui ammatilliseen kuntoutukseen.

– Tein itse netissä eläkevakuutus-
yhtiölle kuntoutussuunnitelman. Soitin 

perään ja kysyin asian etenemisestä. 
Aluksi minulle todettiin, että asian kä-
sittelyssä menee vähintäänkin kuukausi 
tai kaksi. Totesin, että olin ajatellut 
mennä töihin puolentoista viikon 
kuluttua ja pohdin, että mitä ihmettä 
tähän väliin keksin. Ja kävi niin, että 
päätös työkokeilustani oli valmis seu-
raavana päivänä.

Paukku toteaa, että asioiden hoi-
tamisessa oli toki haasteensa, esimer-
kiksi ammatilliseen kuntoutukseen 
pääsemiseen tarvittavien lomakkeiden 
metsästys kävi työstä. Oman aikansa 
vei plankettien täyttäminen ja siitä 
huolehtiminen, että jokainen kohta on 
oikein täytetty ja jokainen vaadittava 
liite oli ensimmäisellä kerralla mukana.

– Olen todella kiitollinen, että 
aivovammani on sellainen, joka ei 
vienyt kykyäni hoitaa asioita. Jo pel-
kästään se, että osasin edelleen käyttää 
tietokonetta ja pystyin kirjautumaan 
pankkitunnuksillani eri palveluihin, 
edesauttoi asioitteni sujumisessa. 

Ammatillisen kuntoutuksen ensim-
mäinen, huhtikuussa alkanut, jakso 
kesti kolme kuukautta, jonka jälkeen 

sitä jatkettiin vielä kolmella 
kuukaudella. Siitä pitäen Pauk-
ku on jälleen ollut normaalisti 
kokopäivätyössä.

– Kun olin aloittelemassa 
töitäni, kävin etukäteen muuta-
milla asiakkaillani kertomassa, 
että olen palaamassa työelä-
mään. Oli hyvin liikuttavaa 
nähdä ihmiset reaktiot, sillä he 
tiesivät minun olleen vaka-
vassa onnettomuudessa ja nyt 
he näkivät minun olevan jo 
tolkuissani.

Paukku halusi kertoa oman 
tarinansa rohkaisuksi heille, 
joilla on tuore aivovammadiag-
noosi.

– Niin usein lukee ihmisistä, 
joilla kaikki menee pieleen. 
Halusin kertoa toisenlaisesta 
kokemuksesta. Toivon, että 
kukaan ei ajattele minun 
leuhkivan, sillä sitä en missään 
nimessä tee. Mutta vaikka toi-
senlaisia kokemuksia on useita, 
toivon, ettei oma onnistumista-
rinani ole kuitenkaan se ainoa. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

TEEMANA  
MiNä sElvisiN

– Aivovamma muutti ajatteluani aika tavalla. Maailma ei ole 
enää samanlainen kuin ennen. En ota kantaa, onko se huo-
nompi vai parempi, mutta erilainen, Osmo Paukku pohtii.
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leikattiin uudelleen. Ensimmäisessä 
leikkauksesta kallosta vasemmalta 
puolelta poistettiin 10 x 15 cm kokoi-
nen palanen. Toisessa leikkauksessa 
jouduttiin poistamaan verta ja alenta-
maan aivopaineita leikkaamalla pään 
takaosasta 10 x 10 cm kokoinen pala. 
Tämä pala kiinnitettiin takaisin vielä 
samassa leikkauksessa.

Kun kolmisen viikkoa oli mennyt, 
oli Petrin ja Mikaelin äidin Marjon 
30-vuotishääpäivä. 

– Kävimme ostamassa Mikaelille 
keltaisen ruusun. Koska hän oli esiin-
tyvänä taiteilijana tottunut saamaan 
kukkia, etsimme sellaisen lajikkeen, 
joka tuoksuu. Nykyään monet ruusut 
on jalostettu tuoksuttomiksi, Marjo 
Kullberg-Turtiainen kertoo. 

Kun Mikael aisti ruusun tuoksun, 
avasi hän – ensimmäistä kertaa onnet-
tomuuden jälkeen – toisen silmänsä. 

Tiedemiehet ovat selvittäneet, että 
miksi ihmisellä on vahva hajumuisti. 
Se johtuu siitä, että aivojen hajukes-

raitiovaunukiskoon, Petri Turtiainen 
kertoo.

– Tämän lisäksi raitiovaunu ajoi 
vielä päälleni, Mikael täydentää. 

Mikaelia alettiin pelastaa elämälle 
varsin rivakasti. Pelastuslaitos saapui 
paikalle viidessä minuutissa, siitä 
kymmenen minuutin kuluttua hän oli 
jo Töölön tapaturma-asemalla ja kun 
kolarista oli kulunut puoli tuntia, oli 
nuorukainen jo leikkauspöydällä. 

– Seuraavana päivänä Mikael 

Muun muassa hiphopin EM- ja MM-
mitalisti ja musiikin ja tanssin moni-
toimimies Mikael Turtiainen aivovam-
mautui raitiovaunuonnettomuudessa. 
Tapaturma tapahtui muutama päivä 
lakkiaisten jälkeen, kun mies oli me-
nossa Sibelius Akatemiaan avoimen 
yliopiston luennolle. 

– Raitiovaunu osui Mikaelia 
päähän, hän lensi useita metrejä ja 
putosi viimein maahan päätyen jalat 
korokkeella, jolloin pää osui ilmeisesti 

Mikael palasi elämään 
– Silloin vuosia sitten, vuonna 2008, olin ylittämässä katua. Raitiovaunukuski 
viittasi kädellään, että mene vain. Hänen tarkoituksensa oli painaa jarrua, 
mutta oletettavasti hän painoikin vahingossa kaasua, muistelee Mikael 
Turtiainen ruokapöytänsä ääressä. – Tämä on Mikaelin muistikuva, sillä 
kukaan ei varmuudella tiedä, miten onnettomuus tapahtui, täydentää isä 
Petri Turtiainen ja jatkaa, että raitiovaunukuski ei asiaa myöntänyt, 
mutta sen sijaan silminnäkijä muistaa asian Mikaelin kanssa samoin.

Mikaelilla on nykyisen asuintalonsa kellarissa 
harjoittelutila, jonne hän pääsee itsenäisesti 
ylimmässä kerroksessa sijaitsevasta asunnos-
taan. Erilaiset terapiat järjestetään täällä.

Treenitilaa koristaa 

Mikaelin 10-vuotislahja, 

Kalle Rangoksi ristitty 

luuranko. Luuranko 

onkin ollut hyvä 

kuntoutumisen 

apu, sillä siitä näkee 

konkreettisesti, miten 

ihmisen keho 

mistäkin kohtaa 

taipuu.
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tumapäivän aamuna ei tiedetty, että 
kykeneekö Mikael itse lavalle, sillä 
hänellä oli ongelmia vireystilan kanssa, 
Petri kertoo.

Ja Mikaelhan pystyi! Gaalan lopus-
sa Mikael esiintyi yksin ja tanssiparin 
kanssa. Tilaisuus lähetettiin pääsiäisen 
pyhinä Ylen kanavilla ja se oli seuraa-
van viikon katsotuin ohjelma TV 2:lla 
Yle Areenassa. 

Seuraavaksi, vuonna 2014, Mikael 
ja henkilökohtaiset avustajat alkoivat 
puuhata futsal-tapahtumaa, jonka avul-
la oli määrä kerätä rahaa avustajakoira-
toiminnalle. Lopulta tämäkin tempaus 
paisui Beatin tavoin paljon alkuperäistä 
ideaa massiivisemmaksi, ja futsalin 
sijaan avustajien lisäksi julkkisnaisia vi-
lisevä Mikey’s angels otti mittaa HJK:n 
naisten edustusjoukkueesta jalkapal-
lossa. 

– Tällä tempauksella kerättiin lopul-
ta 20 000 euroa avustajakoirille, Petri 
kertoo.

Ai että mitenkö ottelu päättyi? No 
tasatulokseen, tietenkin! 

Oman katon alle

Petri, Marjo ja Mikael toteavat, että 
olennaista Mikaelin kuntoutumisessa 
on ollut sinnikkyys harjoitella 20 – 
25 tuntia viikossa. Tunteihin sisältyy 
monenlaista treeniä ja toistakymmentä 
tuntia viikossa erilaista terapiaa. Siitä 
hetkestä, kun Mikaelilla toimi enää 

älykännykällään.
– Vuosittaisella neurologikäynnillä 

Mikael räpläsi kännykkää, jolloin lää-
käri luuli hänen olevan poissaoleva ja 
ymmärtämätön. Mikael yllätti lääkärin 
kertomalla, että selvitin vain, että mitä 
tuossa aivovammautuneille tarkoite-
tussa tapahtumailmoituksessa oikein 
sanotaan. Hän oli bongannut seinältä 
pienen mainoksen, jossa puhuttiin 
aivovammatapahtumasta. Petri kertoo.

– Tärkeintä toipumisen kannalta oli 
koko paletti: Mikaelin itsensä motivaa-
tio, me läheiset, lääkärit, terapeutit ja 
nyttemmin henkilökohtaiset avustajat. 
Heidän roolinsa on erityisen merkittä-
vä, sillä he ovat eniten läsnä Mikaelin 
arjessa, Turtiaiset kertovat.

Hyväntekeväisyystapahtumia 

Seuraava kuntoutumisen etappi oli 
Beat – paluu elämään -tapahtuma, 
joka järjestettiin 20.3.2012. Tanssi-
gaalassa esiintyi useita eri tanssilajien 
taitajia ja huippunimiä, Mikaelin kol-
legoita. Tapahtumalla kerättiin rahaa 
tanssiterapiatoiminnan kehittämiseen 
vaikean aivovamman saaneille.

– Idea lähti alkujaan liikkeelle 
siitä, kun Mikaelin musiikinopettaja 
ja kuuluisa kuoronjohtaja Marjukka 
riihimäki mietti musiikkitapahtumaa 
Mikaelin tueksi. Lopulta tapahtumas-
ta muotoutui tanssigaala, jossa oli 
kaikkiaan 80 esiintyjää. Vielä tapah-

kus on yhteydessä alueisiin jotka ovat 
tärkeitä tunteiden ja muistojen synty-
miselle. Tämän vuoksi ruusun tuoksu 
toi Mikaelille vahvan tunnemuistoko-
kemuksen.

– Aktivoimme muitakin aistiärsyk-
keitä. Käytimme kosketusta ja soitim-
me teho-osastolla Mikaelille hänen 
omaa musiikkiaan, Marjo kertoo.

Ensimmäinen silmänaukaisu ta-
pahtui sunnuntaina. Kun Marjo ja Petri 
jälleen maanantaina olivat Mikaelin 
vuoteen ääressä, liikkui hänellä jo 
vasemman käden peukalokin.

– Mikaelin leikannut neurokirurgi 
oli sattumalta juuri silloin paikalla, ja 
häneltä loksahti kirjaimellisesti suu 
auki. Hän ei ollut uskoa silmiään - 
eiväthän lääkärit alkuvaiheessa olleet 
voineet antaa mitään toivoa siitä, että 
Mikael enää milloinkaan ylipäätään 
reagoisi mihinkään, Petri kertoo. 

Kuntoutuminen  
etenee vauhdilla 

Viiden kuukauden sairaalajakson 
jälkeen Mikael pääsi kuntoutukseen 
silloiseen Synapsiaan.

– Yleensä sinne ei otettu niin huo-
nokuntoisia, mutta Mikael kuitenkin 
pääsi. Tuossa vaiheessa hänellä liikkui 
vasen käsi jonkun verran ja hän pystyi 
kääntämään päätään ja pitämään sitä 
asennossa, mutta muutoin hän oli 
täysin halvaantunut. Hänet piti sitoa 
pyörätuoliin puolimakaavaan asen-
toon, sillä muutoin hän olisi liukunut 
tuolista lattialle, Petri kertoo.

Marjo ja Petri kertovat, että sil-
loisessa Synapsiassa, joka nykyään 
tunnetaan Validia Helsinkinä, oltiin 
epävarmoja siitä, edistyykö Mikaelin 
kuntoutuminen.

– Kun puolen vuoden kuluttua 
pidimme loppupalaveria, unohti hen-
kilökunta välillä kuunnella terapeut-
tien lausuntoja, sillä kaikki tuijottivat 
ihmeissään Mikaelia. Hän kelasi itse 
pyörätuolilla, kommentoi terapeuttien 
kommentteja ja kävi välillä täyttämässä 
kahvimukinsa, Petri kertoo hymyillen.

Tässä vaiheessa Mikaelin sanava-
rasto oli vielä suppea, mutta puhumi-
sen uudelleen oppiminen oli täydessä 
vauhdissa. Taiteellinen Marjo muun 
muassa piirsi pojalleen ruoka-aineiden 
kuvia, jotta tämä saattoi näyttää, että 
nyt tarkoitan tomaattia ja nyt pääry-
nää. Kun Mikael ei muistanut sanoja, 
alkoi hän omatoimisesti selvittää niitä 

TEEMANA  
MiNä sElvisiN

Mikael Turtiaisen 
vanhemmat Marjo 
Kullberg-Turtiainen ja 
Petri Turtiainen, avustaja 
Sanni Siltala, Mikael itse 
ja Mikaelia avustava 
koira King odottavat 
mielenkiinnolla Tuusu-
lan asuntomessualueelle 
nousevien Villa Mikaelin 
ja Villa Sannin valmistu-
mista.
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sydän, eikä toivoa annettu, neljän vuo-
den kuluttua nuori mies halusi muuttaa 
asumaan omilleen.

– Mikaelhan asui vielä kotona, kun 
onnettomuus tapahtui, joten tämä oli 
hänelle – ja ehkä erityisesti meille van-
hemmille – valtavan iso askel, Marjo 
kertoo.

– Synapsiassa kuntoutusjaksolla oli 
keskusteltu, että Mikael voisi sijoittaa 
onnettomuuden vakuutuskorvaukset 
asuntoon ja panna sen vuokralle tuloja 
saadakseen. Asunto ostettiin, mutta 
vuokraamisen sijaan hän päättikin 
muuttaa sinne itse. Sekä sosiaalityön-
tekijä että me mietimme, että onko 
moinen haave mitenkään mahdollista, 
mutta olihan se, Petri kertoo.

– Muistan, että minua vähän har-
mitti, että miksi kukaan ei meinannut 
luottaa minuun ja siihen, että pärjäisin, 
Mikael täydentää. 

Asunto ostettiin syys-lokakuussa, se 
remontoitiin pyörätuolilla liikkuvalle 
sopivaksi. Mikael muutti sisään maa-
liskuussa. Mikael suunnitteli ja valitsi 
itse materiaalit ja auttoi remontissa. 
Esimerkiksi keittiön kaappien vetimet 
hän asensi omakätisesti.

– Sen jälkeen oli melkoinen niska-
jumi, Mikael nauraa.

Marjo kertoo, että alussa Mikaelilla 
oli avustajakaarti 24 tuntia vuoro-
kaudessa. Nyttemmin hän viettää yöt 
itsenäisesti apunaan vain avustajakoi-
rakoulutuksen saanut King. Labradorin-
noutajasta onkin paljon apua.

– Se osaa panna pyykit koneeseen 
ja ottaa ne sieltä pois, sekä nostaa 
minulle kännykän. Ihme, ettei King ole 
vielä koskaan purrut sitä vahingossa 
rikki, Mikael kertoo.

Uusi koti asuntomessualueelle 

Nälkä kasvaa syödessä, asumisasioissa-
kin. Tähän saakka Mikael on viihtynyt 
Helsingin keskustassa, mutta toiveissa 
oli omakotitalo.

– Vuosi sitten Mikaelin avusta-
ja sanni ja tämän puoliso Johanna 
miettivät, että mistähän he hankkisivat 
rivarin pätkän, että saisivat oman, 
pienen pihan. Sanni sitten läpällä heitti 
Mikaelille, että hankitaan kaikki yhdes-
sä asunto. Ja siitähän se ajatus sitten 
lähtikin, Petri kertoo. 

Mikael on kotoisin Tuusulasta, joten 
taloa alettiin suunnitella vuoden 2020 
asuntomessualueelle Tuusulaan. Nyt 
suunnitteilla on Mikaelille villa Mikael 

ja Sannille ja Johannalle villa sanni. 
Rakennussuunnittelusta vastaa Arkki-
tehdit Mustonen Oy.

– Arkkitehdit Mustonen valikoi-
tui siksi, että he ovat erikoistuneet 
erikoisrakentamiseen, tekevät kestävää 
vanhoilla tekniikoilla ja haluavat tehdä 
hengittävää jälkeä, Petri kertoo.

Suunnitelmat alkavat olla viimeisiä 
viilauksia vaille valmiita. Rakentajaksi 
on valittu Honka, sillä Turtiaisille on 
tärkeää saada työn toteuttajaksi taho, 
jolla on osaamista rakentaa aidosti 
terve ja pitkään kestävä talo. 

Katse toiminnallisuuteen 

Suunnittelussa on pitänyt ottaa huo-
mioon monta asiaa, joita tavallisessa 
omakotitalossa ei tarvitse liiemmin 
miettiä. Tällä hetkellä ei tiedetä, tarvit-
seeko Mikael esimerkiksi kymmenen 
vuoden kuluttua pyörätuolia, mutta 
tässä vaiheessa hän tarvitsee. Sen 
vuoksi talosta tehdään aidosti esteetön 
ja toiminnallinen.

– Esimerkiksi pihan ja lattiapinnan 
on oltava samassa tasossa, kynnyksiä 
ei saa olla ja Mikaelin pitää pystyä 
liikkumaan ja toimimaan kotonaan 
omatoimisesti, Petri kertoo.

Omatoimisesti pärjäämiseen liittyy 
liikkumisen lisäksi paljon asioita.

– Pinnat pitää miettiä akustisesti 
niin, etteivät ne kaiu. Valoisuuden 
takaamiseksi sisäpihalle päin on paljon 
ikkunoita. Valot ja varjot eivät saa 
häiritä, joten ikkunoiden yläpuolelle 
asennetaan kapeat valaisimet, jotka 
valaisevat talvella samalla tavalla kuin 
luonnonvalo kesällä. Tämä auttaa hah-
mottamisessa ja sitä kautta liikkumises-
sa. Lattiamateriaalin pitää olla sellaista, 
että siinä voi turvallisesti harjoitella 
rollaattorilla kävelemistä. Karheusas-
teen on oltava juuri oikea, lattian pitää 
pitää, mutta sen pitää myös liukua 
tarpeeksi. Mikael on valinnut lattiama-
teriaaliksi harjaamatonta liuskekiveä, 

joka on leikattu laatoiksi niin, ettei 
saumoja juurikaan ole. Tavalliset laatat 
tavallisine saumauksineen olisivat liian 
epätasaisia. 

Talo koostuu valmistuttuaan 
työhuoneesta, oleskelu- ja löhötilas-
ta, keittiöstä, ruokailuhuoneesta ja 
perinteisestä olohuoneesta. Keittiön 
ja apukeittiön välille tulee liukuovi, 
jolloin huoneet saadaan ovi avaamalla 
yhdeksi, avaraksi tilaksi. Vaikka huo-
neet on selkeästi erotettu eri käyttötar-
koitusten mukaan, on häiritseviä seiniä 
minimaalisesti. Kokonaisuus on luon-
nollisesti yhdessä tasossa, ja kaikkialle 
tulee sama lattiamateriaali. Eteinen 
toimii samalla apuvälinevarastona, ja 
siitä on kulku treenihuoneeseen. Piha 
on suunniteltu monitoimitilaksi sekin.

– Pihaan tulee eri osastoita tms., 
jotka erotetaan kevyillä muureilla. 
Sinne tulee suojaisa atrium-tyyppinen 
sisäpiha, studion ja saunaosaston eteen 
rakentuu kesäkeittiö ja Mikaelin talon 
kulmaukseen tulee talviporeamme. Sen 
lämpö on spastisuuden takia tärkeää. 
Poreamme on suunniteltu niin, että hän 
pystyy siirtymään sinne itse pyörätuo-
listaan. Koiralle tulee oma luukku, joka 
tunnistaa Kingin sirulla. Mikään muu 
eläin ei siis pääse luukusta kulkemaan.

Olohuoneen eteen levittyvälle 
piha-alueelle tulee samanlaista laattaa 
kuin sisälle. Sinne rakennetaan katettu 
pergola, joka toimii samalla Mikaelin 
kesäruokahuoneena. Silmäniloa tuo-
maan istutetaan villiviiniä ja matalia 
kukkivia kesäkasveja, kuten puna- ja 
valkoapiloita, ja tehdään kiviasetelmia. 
Pihalle rakentuu myös vesiaihe. Vesi 
houkuttelee pihaan pikkulintuja ja 
kukkaset perhosia. 

– Aika hieno siitä tulee, Mikael to-
teaa ja kertoo jo odottavansa, että saa 
järjestää tupaantuliaiset. Niitä voidaan 
viettää sitten asuntomessujen jälkeen 
kahden vuoden kuluttua. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
Havainnekuvat: Petri Turtiaiselta 
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Petri Turtiainen esitteli havainnekuvat tulevalta asuntomessualueelta.
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– Nuorten ja työikäisten aivovammakun-
toutuksen kehittäminen Taysissa -hanke 
oli käynnissä syyskuusta 2015 elokuu-
hun 2017, kertoo riitta Pulkkinen.

– Hanketta oli suunniteltu jo 
aiemmin, mutta silloin sille ei saatu 
rahoitusta. Nyt, kun saimme aivovam-
makuntoutuksen kehittämistyöhön 
tarkoitetun testamenttilahjoituksen, oli 
meillä jo viittä vaille valmis projekti-
suunnitelma. Pääsimme toteutusvai-
heeseen siis varsin jouhevasti, kertoo 
riitta Mäkilä.

Projektiin kuului kolme osahanket-
ta. Niistä ensimmäinen liittyi amma-
tillisen kuntoutuksen keinoihin ja 
palvelujärjestelmään. Toinen pureutui 
psyykkiseen toimintakykyyn ja elämän-
laadun arviointiin sekä lyhytkestoisen 
neuropsykologisen ohjauksen ja työka-
lujen kehittämiseen.  Kolmas osahanke 
tutki digitalisaation mahdollisuuksia 
aivovammakuntoutuksessa. 

Yksi tärkeä tavoite oli lisätä yhteis-
kunnan eri toimijoiden aivovammatie-
tämystä.

– Selvitimme kaikki Pirkanmaan 
ammatillisen kuntoutuksen toimijat, 
järjestimme yhteistyöpäiviä eri asteiden  
oppilaitoksille, opinto-ohjaajille ja 
erityisopettajille, kerroimme aivovam-
moista ja niiden ehkäisystä kokemus-
toimijoiden kanssa sekä kutsuimme eri 
tahoja meille kolmesti puolen päivän 

Hoitaja-Jennistä  
eläintenhoitaja-Jenniksi

Nuorten ja työikäisten aivovammakuntoutuksen kehittäminen 
Taysissa  -hanke työelämään paluun tukena

Kuntoutusohjaajat Riitta Mäkilä ja Riitta Pulkki-
nen, sosiaalityöntekijä Minna Nissinen, neuro-
psykologi Riikka Kilpinen ja kuntoutuja Jenni 
kertoivat Jennin selviytymistarinan, joka liittyy 
Taysissa toteutettuun kehittämishankkeeseen. 
Hankkeen projektipäällikkönä toimi neuropsy-
kologi Marjatta Musikka-Siirtola. 

Taysin moniammatillinen tiimi (Minna 
Nissinen, Riikka Kilpinen ja Riitta Mäkilä) 

toteavat, että Jennin vahvuuksia oli 
positiivisuus ja motivaatio kouluttautua 
uudelleen. -Välillä on tullut takapakkia, 
mutta hän ei ole koskaan lannistunut, 
vaan on halukkaasti muokannut kans-
samme suunnitelmaa uuteen uskoon.

ArTiKKEliT
TEEMANA  

MiNä sElvisiN
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lessä, sillä tuosta on aikaa jo yli kolme 
vuotta ja muisti on aivovamman myötä 
heikentynyt. 

Mäkilä auttaa Jenniä palauttamaan 
mieleen alkuvaiheen tapahtumia. 

– Aluksi täällä selvittelimme koko-
naistilanteesi. Aloitimme siitä, kuka 
sinä olet kokonaisuutena; minkälainen 
on esimerkiksi taustasi ja koulutuksesi. 
Siitä etenimme siihen, mitä tapahtui, 
missä tapahtui ja millä seurauksella. 

– Jokainen asiakas otetaan huo-
mioon yksilönä, joten taustan selvit-
täminen on hyvin tärkeää, Pulkkinen 
täydentää. 

– Haastatteluissa oli mukana lähei-
nen, sillä he voivat parhaiten kertoa, 
miten vamma on muuttanut ihmistä. 
Seuraavaksi kartoitettiin Jennin ja kun-
toutustiimin tavoitteet, Mäkilä selvittää.

– Minullahan oli tavoitteena palata 
työhöni lähihoitajaksi mahdollisimman 
pian, viimeistään kuukaudessa. Am-
mattilaiset palauttivat minut maanpin-
nalle ja kertoivat, että minun on ensiksi 
kuntouduttava kunnolla.

Jenni pääsi työkokeiluun entisen 
työnsä kevennettyyn versioon, mutta 
vanha ammatti todettiin aivovamman 
jälkitilan vuoksi liian haastavaksi.

– Jo pelkästään arjessa kiire ja 
ihmisten hälinä ympärillä kuormittavat 
minua, joten jokainen voi vain kuvi-
tella, miten paljon ihmisiä ja hälinää 
sisältyy lähihoitajan työhön. Kokeilujen 
jälkeen jouduin uskomaan, että entinen 
ammattini on osaltani historiaa, että  
en enää pysty sitä täysipäiväisesti 
tekemään.

– Niinpä muokkasimme lääkin-
nällisen ja ammatillisen kuntoutuksen 
suunnitelmia ja lähdimme toteutta-
maan niitä, Mäkilä selvittää. Suunni-
telmat perustuivat aivovammapolikli-
nikalla laadittuun moniammatilliseen 
toimintakyvyn arvioon. 

– Minulle oli edelleen selvää, että 
pyrin vahvasti takaisin työelämään, 
joten seuraavaksi selvitettiin mahdol-
lisuudet uudelleenkouluttautumiseen, 
Jenni kertoo. 

Jenni toteaa miettineenä puolisen 
vuotta, että mikä hänestä sitten isona 
tulee – uudelleen.

– Päädyin siihen, että eläintenhoi-
taja maatalouslomituksen puolella olisi 
sopiva vaihtoehto hoitotyön sijaan. 
Maatalouslomituksessakin on omat 
haasteensa, mutta nyt ympärilläni 
eivät hälise ihmiset, vaan lehmät, Jenni 
nauraa.

mittaiseen koulutukseen, Minna Nissi-
nen kertaa.

– Tavoitimme lisäksi sosiaalisen 
kuntoutuksen, Kelan ja aikuissosiaali-
työn toimijat, riikka Kilpinen jatkaa. 

– Ja vielä tämän lisäksi yksityisiä 
neuropsykologeja, jotka kohtaavat 
privaattivastaanotollaan aivovamman 
saaneita, Mäkilä täydentää. 

Nyt tutustumme ensimmäiseen 
osahankkeeseen sisältyneeseen Return 
to work (eli Paluu työelämään) -kon-
septiin.

return to work  
– paluu työelämään

– Hankkeessa seurattiin kuutta aivo-
vammakuntoutujaa. Seurannan to-
teuttivat aivovammapoliklinikan kaksi 
kuntoutusohjaajaa ja sosiaalityöntekijä. 
Projektiin valinta tehtiin yhteistyössä 
kuntoutujien itsensä kanssa. Projektin 
alkaessa kaikille kuudelle asiakkaalle 
oli tehty ammatillisen kuntoutuksen 
suunnitelma. Osallistujien ikä vaihteli 
20 ja 60 vuoden välillä, joskin valta- 
osa heistä oli nuoria, juuri työelämään  
siirtyneitä tai siirtymässä olevia  
ihmisiä. Mukana oli miehiä ja naisia. 
Heidän aivovammansa olivat syntyneet 
liikennevahingoissa, työtapaturmissa, 
vapaa-ajan vahingoissa tai pahoin- 
pitelyissä. Osalla oli taustallaan  
vakuutusyhtiö, osalla ei.

– Tarkoituksena olikin saada seu-
rantaan mahdollisimman erilaisia ja 
erin tavoin vammautuneita ihmisiä, eli 

lähes koko aivovammakentän kirjo, 
Mäkilä toteaa. 

Yksi seurattavista oli Jenni. 
– Kun aloitimme Return to work 

-seurannan, Jenni seuloutui minulle, 
Mäkilä kertoo ja jatkaa, että erityisseu-
rantaan päätyneet olivat kaikki valmiik-
si heidän asiakkaitaan, joiden kanssa 
tehtiin samoja kuntoutumista edistäviä 
toimenpiteitä kuin kaikkien aivovamma- 
polin asiakkaiden kanssa. Projektin  
nimissä toimittiin kuitenkin vielä hie-
man normaaliakin tehostetummin. 

Vaikka kuusi kuntoutujaa jakau-
tuikin kolmen työntekijän kesken, oli 
heistä jokainen kokonaisvaltaisesti mo-
niammatillisen tiimin asiakkaina. Jen-
nikin sai neuvoja sosiaalityöntekijältä 
ja osallistui neuropsykologin lyhytkes-
toiselle ohjausjaksolle, jonka jälkeen 
kuntoutus jatkui yksityispuolella. 

– Neuropsykologisen kuntoutuk-
sen koin erittäin tärkeäksi, sillä siellä 
pääsin käsittelemään muuttunutta 
elämäntilannettani. Ilman sitä en tiedä, 
että olisinko edes nyt tässä kertomassa 
tarinaani. Neuropsykologi antoi työ-
kaluja kaiken tapahtuneen läpikäymi-
seen, Jenni kertoo.

– Jenni vammautui vapaa-ajan ta-
paturmassa, joten hänen tapauksessaan 
mukana ei ole vakuutusyhtiö, vaan 
eläkevakuutusyhtiö. Sinne laadittiin 
Jennin kanssa yhteistyössä suunnitel-
mat, jotka hyväksyttiin sellaisenaan. 
Eläkevakuutusyhtiössä katsottiin, että 
koska Jennillä on motivaatiota, kykyä 
ja nuoren ikänsä vuoksi runsaasti 
työvuosia edessä, olisi työllistyminen 
kaikkien etu, Mäkilä sanoo. 

ihmisten hoitajasta  
eläinten pariin 

Jenni joutui maaliskuussa 2015 ratsas-
tusonnettomuuteen Australiassa.

– Sieltä lensin Suomeen huhti-
toukokuun vaihteessa. Australiassa 
minulla diagnosoitiin onnettomuuden 
seurauksena tullut aivoverenvuoto. 
Olin siellä pari kuukautta sairaalassa, 
kunnes sain luvan lentää Suomeen. 
Tänne saapuessani kaikki tilanteeseeni 
liittyvät paperit oli lähetetty jo valmiik-
si Suomeen, mikä olikin hyvä asia, 
sillä minulle diagnoosit olivat täyttä 
hepreaa, Jenni kertoo. 

Jenni muistelee, että oletettavasti 
hänet tuotiin suoraan aivovammapo-
liklinikalle. Hän pahoittelee, etteivät 
yksityiskohdat ole enää kirkkaina mie-

Jenni kokee, että kun koulu alkoi, sai hän 
arkensa pyörimään ihan uudella taval-
la. – Opiskelu onkin ollut kuntoutusta 
parhaimmillaan, Jenni toteaa.
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nimensä mukaisesti maatilalla remmiin 
silloin, kun isäntäväki lomailee, joten 
asiat pitää sisäistää. Kaiken pitää sujua, 
kun isäntäväki on muualla. 

– Jos kävisin vain muutamalla na-
vetalla, syntyisi työhöni rutiini, mutta 
kun tilanteet vaihtuvat viikoittain, on se 
hieman haastavaa. Muistin tueksi otan 
aina uuteen tilaan tutustuessani valo-
kuvia työvaiheista ja -välineistä. Loppu-
kesästä aloin tuntea alati muuttuvan 
toimintaympäristön vuoksi normaalia 
enemmän väsymystä. 

Nyt Jennillä on koulua jäljellä vuo-
den verran. Hänen pitäisi saada maata-
louslomittajan paperit ensi keväänä.

– Nyt voin tehdä keikkoja koulun 
ohessa, sillä tämän työn oppii parhai-
ten tekemällä.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Jenni aloitti opintonsa vuosi sitten 
elokuussa.

– Itseopiskelussa oli omat haas-
teensa, ja erikoistumisvaiheessa minut 
siirrettiin suoraan peruskoulusta 
ammattikouluun siirtyneiden ryhmään 
lähiopetustunneiksi. Siinäkin on omat 
pulmansa, sillä olenhan heitä paljon 
vanhempi ja elämänkokemukseni on jo 
karttunut, mutta pienet ongelmat ovat 
olleet hallittavissa olevia. 

Käytännön työ tutuksi 

Jenni on tehnyt sijaisuuksia joulusta 
alkaen, ja kesän hän oli kokopäivä-
työssä. Hän työskentelee 3 – 4 tuntia 
aamuin ja illoin. Tämän lisäksi matkoi-
hin kuluu noin 20 minuutista tuntiin.

– Tietyllä lailla maatalouslomitus 
sopii aivovamman saaneen väsy-
mykseen, sillä pääsen päiväksi kotiin 
lepäämään. 

Päivälepokaan ei kuitenkaan väsy-
mysongelmaa kokonaan karista.  

– En tiedä, että tottuisinko kahteen 
osaan jakautuvaan työpäivään, vaikka 
olisinkin terve – vammattomat kollega-
ni toteavat, että ei niihin totu, mutta nii-
hin turtuu, Jenni nauraa ja jatkaa, että 
hän kyllä ylipäätään pitää aamuista.

Jos hän saisi valita, hän nukkuisi 12 
tunnin yöunet, mutta lomittajan työssä 
se ei ole mahdollista.

– Koska en ole elänyt aiemmin 
tämänkaltaista arkea, en osaa verrata, 
mikä väsymyksessäni on aivovamman 
tuomaa ja mikä olisi niin sanotusti 
normaalia nykyisessä työrytmissäni. 

Mutta tähän työhön olen kyennyt, toi-
sin kuin kahdeksan tunnin yhtämittai-
seen työpäivään vanhassa ammatissani 
lähihoitajana. 

Töitä tehdään kiertävän listan 
mukaan, ja kerralla tietoon saa kolmen 
viikon työvuorot. Koska eläimet on 
hoidettava aamuin ja illoin niin arkisin 
kuin pyhäpäivinäkin, ei työ luonnolli-
sestikaan ole maanantaista perjantaihin 
tehtävää.

– Työputki voi olla viisi päivää 
viikossa, mutta se voi olla myös yhdek-
sän päivää. Pidemmän työrupeaman 
jälkeen on sitten useampi vapaapäivä 
peräkkäin.

Koska tilat ovat erilaisia ja myös 
eläimet ovat yksilöitä, kuuluu työhön 
olennaisesti aina uuteen navettaan, 
uuteen karjaan ja uusiin työtapoihin 
tutustumista. Ja lomittajahan astuu 

Lukijaraati sai lahjoituksena 
retroradion (kuvassa), joka 
arvottiin jokaisen netin tai 
Facebookin kautta lehden si-
sältöä paremmuusjärjestykseen 
panneiden kesken. Tavallista 
parempi palkinto houkuttikin vastaajia 
huomattavasti normaalia enemmän; nyt 
emme puhu kymmenistä, vaan reilusta 
sadasta kommentoineesta. Iso kiitos pal-
kinnon lahjoittajalle ja kaikille teille, jotka 
autoitte lehden kehittämistyössä. Suorassa 
Facebook-lähetyksessä arvotun palkinnon 
voitti Saara. 

Koska vastauksia tuli paljon, sai myös 
jokainen juttu runsaasti ääniä. Selkeä 
kärkikaksikko kuitenkin erottui. 

Mielenkiintoisimmaksi nousi viiden 
kansanedustajille suunnatun tilaisuu-
den kokemuspuhujan – eli Markku 
Vehviläisen, Pia Wrightin, Markus 
Torvisen, Mikko Ruposen ja Marge 
Miettisen – tarina. Kakkossijan nappasi 

artikkeli, jossa pureuduttiin erilaisiin aivo-
vaurioihin. Kolmossijalle tuli juttu Anne 
Lemisen aivokuumeesta. 

Myös vakiopalstojen ja ilmoitusosion 
jälkeisen yhdistysosion jutuista jokainen sai 
ääniä. Vakiopalstoista kärkisijan jakoi pääkir-
joitus ja liiton tapahtumakalenteri. Kakkossi-
jalle nousi Lukutoukka-palsta. Yhdistysosion 
selkeä ykkönen oli Aivovammayhdistyksen 
melontaretkestä kertonut juttu. Kevätliittoko-
kouskatsaus kiri kakkoseksi.

Lukijaraatiin huippumäärä vastauksia

Tulethan jälleen kehittämään 
lehteä ja annat äänesi Lukija-
raadin kautta. Pääset vastaa-
maan osoitteessa aivovamma-
liitto.fi ja sieltä Aivoitus-lehti.

Teksti: Pia Warvas 

Jenni katsoo luottavaises-
ti tulevaan. – Toiveenani 

on, että valmistuttuani 
pääsisin täysipäiväisesti 

töihin. En tiedä, että 
onko se mahdollista, 

mutta olen kesätöiden 
aikana oppinut kuuntele-
maan itseäni ja jaksamis-
tani, joten tulevaisuus ei 

pelota minua.
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Päävieraaksi luentotilaisuuteen saa-
puisi itse herra Bruce Dickinson! Hän 
tulisi kertomaan asenteestaan, jolla 
voitettiin syöpä hurjan, noin 35 vuotta 
kestäneen, Heavy Rock -uran sivussa! 
Nykyisten naapureideni taakka tosin 
on ollut vasta 10 vuoden ikäinen - 
muutimme tänne silloin. Bruce on ollut 
legendaarisen englantilaisen heavy 
rock -yhtye iron Maidenin keulilla 
1980-luvun alusta asti ja kuuntelin 
hänen lauluaan korvalapuista maates-
sani tajuttomana teho-osastolla. Kiitos 
silloisen tyttöystäväni, nykyisen vaimo-
ni. Eli yksi ynnä yksi: olen aina pitänyt 
tuon englantilaisen laulajan musiikista 
aika paljon! 

Noh…AVL:n vastuuhenkilö passitti 
minut sitten Pohjanmaalle. Ilmoittau-
tuminen alkoi kello 13 seuraavana päi-
vänä. Kello 13.30 käydessäni sivuilla 
tuhannen osallistujan tilaisuus oli jo 
täynnä! Onneksi sain oman ”lupani” jo 
kello 13.02. 

Medirex järjesti tapahtuman, jossa 
ensimmäisenä puhuu mentaalivalmen-
taja Melina Niemi. Hän otti voimansa 

hiustensa vaaleasta väristä. Hän on 
psykologi, joka on auttanut muun 
muassa nuoria jääkiekko-pelaajia. Totta 
kai Hänen esityksensä oli hyvin teat-
raalinen, mutta Hän painotti asioihin 
keskittymistä ja jättämällä esimerkiksi 
kännykän pois.  ”Yrittäkää elää TÄSSÄ 
ja NYT!” Hän puhui paljon erilaisis-
ta pelaaja profiileista, joista yksi oli 
mörkökerholainen. Hän korosti myös 
erilaisten pelaajaprofiilien merkitystä 
onnistuneen lopputuloksen saamiseksi.

Toni Piispanen kävi pyörätuolista 
puhumassa roolien merkityksestä ja 
muun muassa yhteiskunnan muutok-
sesta vammaisiin suhtautumisessa. Toni 
kertoi paljon itsestään. Hän jatkoi näyt-
tämällä myös videon omasta vammau-
tumisestaan. Se tapahtui 17-vuotiaana 
televisioidussa karatenäytöksessä. Hän 
korosti liikunnallisuuden ja urheilun 
merkitystä vammasta kuntoutumiseen. 
Hän itse pelasi muun muassa Pyö-
rätuoli-rugbya ja kelasi pyörätuolilla 
itsensä mm paraolympia-voittajaksi. 
Hän näytti myös videon 100 metrin 
loppukilpailusta, minkä hän voitti. 

Hän on täällä tänään! 

Mutta täällä HÄN on nyt! Itse Bruce! 
Hän puhui omasta ASIAKKUUDES-
TAAN, koska hän haluaa olla samalla 
tasolla  kuuntelijoidensa kanssa ja 
heidän  ystävänsä! Ja ainakin minulle 
on jäänyt aika ystävällinen olo kaikki-
en näiden vuosien aikana.

Hän kertoi myös ihmisten suhtautu-
misesta toisiinsa koneistuvassa maail-
massa. Hän kertoi omista opiskeluajois-
taan: Hänestä ei tullut sosiaali-ihmistä, 
vaikka hän opiskeli aikanaan alaa. 
Hänestä tuli jotain muuta… Lentopääl-
likkö, olympiamiekkailija ja Iron Mai-
den -yhtyeen solisti! Hän näytti vanhaa 
Nokia-puhelintaan, joka kattaa kuulem-
ma kaikki hänen nykyiset tarpeensa.

Hän kertoi arvostuksesta, jota hän 
tuntee oikeiden ihmisten kohtaamises-
ta. OIKEIDEN IHMISTEN. Ja Brucen 
mukaan huonoja ajatuksia ei ole 
olemassakaan. Huonoa on vain olla 
ajattelematta mitään!

Hän kertoi myös aikanaan lähte-
neensä noin viiden vuoden pituiselle 
soolo-uralle nähdäkseen, millaista on 
tehdä jotain ilman Iron Maidenia. Vasta 
silloin hän huomasi, että tarvitsee yhä 
yhtyettä jatkaakseen.

sisua tarvitaan!

Kuten yritän opettaa pitämilläni ko-
kemuskouluttajaluennoillani, kaikkiin 
maailmamme ongelmiin on karke-
asti laskettuna vain kaksi ratkaisua: 
oikea ja väärä. Jotenkin minusta on 
yli 25 vuotta tuntunut siltä, että Bruce 

No-niin…MäHäN ArvAsiN! Yllättäen tulin Ai-
vovammaliiton toimistolle kokoukseen vain KEr-
rAN (minulle käy usein noin) tuntia liian aikaisin. 
Tapoin sitten aikaa kiertelemällä hieman.  Avl:n 
toimiston seinällä oli joku juliste, joka kertoi erääs-
tä tilaisuudesta Keski-Pohjanmaalla, Kokkolassa… 
sitä tulisi kuitenkin juontamaan JOKU Jone Nikula. 
Ja Päävieras saapuisi Englannista asti. 

Bruce Dickinsonia 
kuulemassa 

ArTiKKEliT
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Dickinson on tehnyt joitain oikeita-
kin joskus! Saattaa johtua 17 vuotta 
vanhasta aivovammastani, mutta en 
kavahda itsekään mennä tarjoamaan 
apuani huomatessani ”pärjäämättö-
myyttä”. Tuo sama asenne oli kai syynä 
vammautumiseenikin aikanaan, koska 
kuorma-autoilija päätti olla huomaa-
matta sitä STOP-merkkiä ja törmäsi sit-
ten ambulanssiimme… Siinä rytäkässä 
menivät vakuutusyhtiön lunastukseen 
muun muassa sairaankuljetusauto ja 
sairaanhoitaja.

Vaikka se ”valmiina-auttamaan” 
-asenne ei yleensä ole kovin helppo, 
niin tunnen kyllä ihmisiä, joilla on ky-
seinen homma päällä aina. Jälkeenpäin 
siitä työstä saa tunteen, joka auttaa 
monia, mm. lääkintämiehiä. Tuon 
tunteen aion opettaa myös kummipo-
jalleni aikanaan. Hän on joutunut mm. 
seuraamaan verenluovutustani neli-
vuotiaasta ja ette IKINÄ arvaa, minne 
hän haluaa lähteä noin 13 vuoden 
kuluttua? 

Kaveria ei jätetä

Jo noin 80 vuotta sitten oli rähinä, 
jonka tunnuslauseena oli 

”KAVERIA EI JÄTETÄ!”. 
Se virke on mielessäni vieläkin 

muun muassa noilla eripituisilla 
polkupyörämatkoilla. Se sama asenne 
on hyvin yleinen myös polkupyö-
räilijöiden yhteislenkeillä. Joskus 
niillä jalkoihin liimatuilla lukkopoljin-
ajokengillä pitää myös kävellä, kun 
huomataan matkalla toinen pyöräilijä, 
jonka ajo on jostain syystä katkennut. 
Tuo auttamisvalmius ei saisi IKINÄ olla 
kiinni työasun väristä (ajopuku), tai 
hälytyssireeneistä (VASEMMALTA OHI! 
-huuto).

Systolen lukijat saattavat muistaa 
minut monen vuoden takaa. Tarina-
ni esiteltiin tuolloin. Jotkut luulevat 
minun jo toipuneen ”auttamishalus-
tani”…No homma on päinvastoin 
yltynyt! Nykyisin olen ainakin HUSin 
asiakasraadin jäsen ja edustan siellä 

traumaattista aivovauriota. Tosin Mei-
lahden sairaalan päivystys poliklinikan 
(entinen työpaikkani) osastonhoitaja on 
velvoittanut minut kulkemaan kahvi-
huoneen kautta AINA ennen kokousta 
siellä. Ja viime keväänä kävin kerto-
massa tarinaani myös Arkadianmäellä.

Viime keväänä kaatuessani taas 
pyörällä ilmoitin jo ovella lääkärille 
oikean solisluuni olevan murtunut, 
että kuvaan pitäisi päästä. Röntgenin 
jälkeen lääkäri totesi minun olleen 
täydellisesti oikeassa. Tämä oli vasta 
neljäs kerta, kun näin kävi pyöräillessä 
aivovamman jälkeen. Ja nyt päässä 
rikkoutui erään pakettiauton liikenne-
vakuutuksen maksama kypärä! Tiedoksi 
kaikille: Käytän kypärää myös jatkossa, 
JOS viitsin pyöräillä enää ikinä... 

Bruce Dickinson opetti luennollaan 
seuraavasti: jos epäonnistuu ja loukkaa 
itsensä, ratkaisuja on kahdenlaisia. 
Joko voi mennä suojaan ja ehkäistä 
uusi loukkaantuminen näin, tai voi yrit-
tää uudestaan suojautuen… Mielestäni 
olen itsekin joskus noussut ja yrittänyt 
uudestaan, uudestaan ja uudestaan…

Teksti ja kuvat: Mikko ruponen 

ArTiKKEliT
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Kyselyssä oli 9 kysymystä, jotka liit-
tyivät yleisavustettavaan toimintaan. 
Kyselyssä käytetiin viisiportaista Liker-
tin asteikkoa, jonka vaihtoehdot olivat 
huonosti, kohtalaisesti, hyvin, erittäin 
hyvin ja en osaa sanoa. Kysymykset 
kohdistuivat viestintään, neuvonta-, 
koulutus- ja vaikuttamistyöhön, vapaa-
ehtoistoimintaan ja edunvalvontaan. 
Lisäksi viidellä avoimella kysymyksellä 
tutkittiin, että miten Aivovammaliitto 
on jäseniensä mielestä kehittynyt, 
millaisia muutoksia näkyvyydessä ja 
Aivovammaliiton profiilia kohenta-
malla on saatu aikaan, tekeekö liitto 
oikeita asioita kokonaisuuden kannalta 
ja miten liiton pitäisi kehittää vapaa-
ehtoistoimintaa. Avoimiin kysymyksiin 
saatiin runsaasti vastauksia.

viestinnän tavoitteet 

Viestinnän tavoitteet raportointikaudel-
la 2016 ja 2017 olivat hyvin saman-
suuntaiset, sillä kärkitavoitteena olivat 
Aivovammaliiton profiilin kohentami-
nen ja aivovammatietouden lisää-
minen sekä Aivoitus-lehden laadun 
varmistus. 

Aivovammatietouden lisääminen  
oli onnistunut jäsenten mielestä
Jäsenistä 85% oli sitä mieltä, että 
Aivovammaliitolla on sopivasti vies-
tintäkanavia. Pääkanaviammehan ovat 
Aivoitus-lehti, uutiskirje, Facebook ja 

Twitter sekä www-sivut. 
12 % vastaajista oli sitä mieltä, että 

niitä on liian vähän. Uusiksi kanaviksi 
jo olemassa olevien rinnalle toivottiin 
liiton sivuille selkeitä ohjeita ja neu-
voja, mistä saa apua. Toivottiin myös 
lisää maakunnallista markkinointia ja 
esillä oloa alueellisesti, esimerkiksi 
tietoiskupäiviä. Myös uusia ajatuksia 
messuille toivottiin perinteisen muna-
kypärän rinnalle.

Osa vastaajista toi esille, että moni-
en viestintäkanavien sijaan pitäisi jal-
kautua yhdistyksiin ja toimintaryhmiin, 
paikallisiin messuihin ja tilaisuuksiin. 
Muuna toiveena esitettiin, että pitäisi 
myös pitää paikallisia info-tilaisuuksia 
kuten ensitietopäiviä juuri diagnoosin 
saaneille.

Palautteissa toivottiin myös pätevää 
lakipuhelinta ja jäsenviestintää myös 
kirjeitse.  Vastauksista ilmeni, että 
aivovaurio.fi ja elämäjatkuu.fi pitäisi 
olla Aivovammaliiton www-sivujen 
sisällä.
– ”Tiivistäisin ja yksinkertaistaisin 

Brändiä”
– ”Enemmän valtalehdistössä asiaa”
– ”Läheisille kohdennettua toimintaa, 

tapahtumia voisi olla enemmän..”

Aivovammaliiton profiilin  
kohentaminen oli onnistunutta
Jäsenistö oli sitä mieltä, että profiilin 
kohentamisessa on onnistuttu. 44 % 
koki sen onnistuneen hyvin ja 16 % 

erittäin hyvin. Näkyvyyden lisäänty-
misen koettiin parantavan tietoisuutta 
aivovammoista ja olevan tärkeää aivo-
vamman saaneille.  Erityisesti kiiteltiin 
siitä, että nykyään yhä useampi tuntee 
aivovamma-sanan. 

Jäsenet toivat esille myös, että ihmi-
set saavat tietoa enemmän, tiedottami-
nen ja näkyminen eri tapahtumissa on 
lisääntynyt ja mediassa näkyy entistä 
enemmän juttuja aivovamman saaneen 
kokemuksista ja kohtaloista. Näkyvyy-
den lisääntymisen koetaan lisäävän ns. 
suuren yleisön tietoisuutta ja ymmär-
rystä aivovammoista, todetaan avoimis-
sa vastauksissa.

Lisäksi koetaan, että Aivovamma-
liiton työn ansiosta lääkärit tunnistavat 
ja tietävät aiempaa paremmin tapatur-
mien yhteydessä esiintyviä oireita ja 
asiointi vakuutusyhtiöiden kanssa on 
helpottunut. Muutama nosto kommen-
teista: 
– ”Näkyvyys parantunut, asiat paljon 

enemmän julkisuudessa. Tämä on 
tärkeää myös aivovamman saaneiden 
tavoittamiseksi”

– ”Liitto mennyt reilusti eteenpäin nä-
kyvyyden ja tiedon lisäämisen osalta”

Jäsenkyselyn tuloksia
Järjestöt raportoivat alkuvuodesta STEA:lle  
(Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle) 
eli toiminnan rahoittajalle tietoja yleisavustetusta 
toiminnasta ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista 
sekä toiminnan tuloksista ja vaikutuksista.  
Aivovammaliitto kysyi jäsenistön mielipiteitä  
alkuvuodesta 2018 sähköisellä kyselyllä, sillä aiem-
pi kattavampi jäsenkysely oli tehty vuonna 2016.   
Tässä kirjoituksessa käsitellään saadun jäsen- 
kyselyn tuloksia suhteessa toiminnalle asetettui-
hin tavoitteisiin. Kyselyn vastausten määrä oli 443.
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– ”Liiton www-sivuilla pitäisi olla 
enemmän neuvoja ja ohjeita, mistä 
aivovammainen saa apua”

Neuvonta-, koulutus- ja edun-
valvonta (vaikuttaminen)

Neuvonnan tavoitteena oli antaa tietoa 
kuntoutukseen, palvelujärjestelmään 
ja edunvalvontaan liittyviin kysymyk-
siin. Tavoitteet olivat vuosien 2016–
2017 aikana samansuuntaiset.

Neuvonnasta uusia näkökulmia  
ja voimavaroja arkeen
Jäsenistä 47 % oli sitä mieltä, että he 
saivat neuvonnasta uusia näkökulmia 
ja voimavaroja arkeen.  30 % vas-
taajista sai niitä kohtalaisesti ja 14 % 
erittäin hyvin.  48 % vastaajista kertoi 
saavansa hyvin tietoa ja 23 % erittäin 
hyvin, 19 % vastaajista kohtalaisesti. 

Myös 57 % vastaajista oli tyyty-
väinen, sillä he ovat saaneet yhteyden 
haluamanaan aikana.

Edunvalvonta vaikuttavampaa  
kuin aiemmin
Edunvalvonnan tavoitteena on ollut 
tuoda aivovammautuneiden näkökul-
ma esiin valmistelutyöhön. Oikeuk-
sienvalvonnan tavoitteena on seurata 
lainsäädäntötyötä lain valmistelusta 
ja lakiehdotuksista lakien jalkautta-
miseen. Työtä tehdään mm. yhdessä 
Vammaisfoorumin kanssa. Tärkeis-
tä ja hyvin läheisesti aivovamman 
saaneiden elämään liittyvistä asioista 
voidaan tehdä myös omia lausunto-
ja.  Aivovammaliitto on ollut mukana 
antamalla lausuntoja ja tekemällä 
kannanottoja sekä yhdessä muiden 
järjestöjen kanssa että itsenäisesti. 

Aivovammaliiton vaikuttamistyöstä 
tukea omalle asialleen koki saaneensa 
hyvin vastaajista 43 % ja erittäin hyvin 
10 %.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
ja näkyvyyden lisääminen ovat olleet 
jäsenten mielestä tärkeimpiä vaikutta-
misen keinoja, joilla on saatu aikaan 
muutosta aiempiin vuosiin nähden. 
Aivovammaliiton tunnettuuden myötä 

jäseniä on tullut mukaan toimintaan 
16 % enemmän kuin vuonna 2015.

Jäsenkyselyn vastauksissa ilmenee, 
että Aivovammaliitto on puolustanut 
kohderyhmän asioita ottamalla esiin 
mm. vakuutusristiriitojen käsittelyn ja 
tehnyt vammautuneiden asioita yhä 
enemmän näkyvämmäksi. Jäsenet ovat 
halunneet, että liitto vaikuttaa vakuu-
tuslääkäritoimintaan vuoden 2016 
jäsenkyselyn mukaan. Nyt saadut 
tulokset kertovat, että vaikuttaminen 
on kohdistunut juuri näihin asioihin. 

Kiitosta saa myös Aivovammaliiton 
toiminta, mikä on jäsenten mielestä ra-
kenteeltaan parempaa kuin aiemmin, 
mikä tuo heidän mielestään pitkäjän-
teisyyttä ja uskottavuutta toimintaan. 
Jäseniltä saatua palautetta avoimista 
vastauksista nostettuna:
– ”Suunta on mielestäni laajempaan 

toimintaan, ja tämä on hieno nähdä”,  
”Liitto on oikealla asialla”, Tuo enem-
män ongelmakohtia esille”

 – ”Kohdennettua viestintää päättäjille 
ja vaikuttajille, koska meitä aivovam-
maisia valitettavasti vakuutusyhtiöt 
kohtelevat hyvinkin kaltoin”

– ”Enemmän pitäisi auttaa meitä 
jotka eivät pääse eläkkeelle, ”Pitäisi 
kouluttaa tuntemaan aivovammo-
ja”  ”Vammautuneille pitäisi saada 
kattava tietopaketti oikeuksista, 
apureiteistä ja muuta elämänlaatua 
parantavaa viestintää”

Koulutus on lisännyt  
aivovammatietoutta
Aivovammaliiton koulutusten tavoit-
teena on ollut tarjota perustietoutta 
aivovammasta ja sen aiheuttamista 
jälkitilan oireista ihmisen arjessa. 
Koulutukset räätälöidään kunkin 
tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus-
ten tavoitteena on luoda yhteistyötä 
ammattilaisten ja niin sanotun suuren 
yleisön kanssa. 

Jäsenkyselystä tuli esille, että 
Aivovammaliitto on panostanut 
aivovammatietouden lisäämiseen ja 
aivovammaisten omaisten huomioon 
ottamiseen. Jäsenet ovat sitä mieltä, 
että liitto on järjestänyt yhteisiä ko-

koontumisia aiempaa enemmän.

Jäsenet hyötyvät yhdistystoiminnasta
Yhdistystoiminnan tavoitteena on 
ollut antaa tukea yhdistyshallintoon ja 
räätälöityä koulutusta yhdistystoimijoil-
le. Tavoite on ollut samansuuntainen 
vuosien 2016-17 aikana.

Jäsenille tarjottiin koulutusta: 
hallitus-, nettipaja-, etä-, vertaistuki-,  
kokemustoiminta-, liittopäiväkoulutus. 
Näihin koulutuksiin osallistuneista vas-
taajista 48 % koki, että koulutus vastasi 
hyvin heidän tarpeisiinsa. 42 % ver-
taistoimintaan osallistuneista jäsenistä 
koki, että oli saanut hyvin toiminnasta 
voimavaroja ja tukea. 

Vastauksista ilmeni, että 72 % oli 
hyötynyt yhdistystoiminnasta. Vain  
5 % koki, ettei ollut saanut toiminnasta 
hyötyä.

Jäsenet ovat vastanneet, että 
Aivovammaliitto on ollut mukana 
enemmän tapahtumissa, ja tiedottanut 
aiempaa enemmän jäsenille. 

Kysyttäessä miten Aivovamma-
liitto on kehittynyt kahden viimeisen 
vuoden aikana, todetaan seuraavaa: 
Aivovammaliitto on tullut näkyväm-
mäksi, järjestänyt enemmän tekemistä, 
vertaistukitoimintaa on kehitetty ja se 
on edistynyt viemään asioita päättäjil-
le. Jäsenten mielestä heitä on kuultu 
monipuolisemmin. 

Teksti: Anne Porthén 
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liakiadiagnoosin, hävitin vehnäjauhot 
ja muut gluteenipitoiset tuotteet keitti-
östämme. Perehdyimme mieheni kans-
sa yhdessä gluteenittomaan elämään ja 
minulle hankittiin muun muassa oma 
leivänpaahdin. Aviomieheni sitoutui 
tilanteeseen heti hyvin. Leivomme ja 
valmistamme kaiken ruuan gluteenit-
tomana. Parasta on mieheni tekemä 
gluteeniton kääretorttu, jonka väliin 
hän laittaa itse tehtyä hilloa. 

Toki välillä harmittaa, yhä edel-
leen. Nykyisin gluteenittomia tuotteita 
on kuitenkin kiitettävästi tarjolla ja 
ravintolat sekä kahvilatkin pyrkivät 
panostamaan asiaan. Aiemmin kaup-
pojen gluteeniton valikoima oli kovin 
suppea, mutta nyt on tarjolla myös 
muun muassa tuoretta leipää ja erilai-
sia makeita leivonnaisia. 

Huolellisuus avainasemassa 

Gluteenia voi olla likipitäen missä 
vaan; esimerkiksi levitteissä, makei-
sissa, mausteseoksissa, jäätelössä ja 
sulatejuustossa. Ei siis riitä, että vaihtaa 
gluteenia sisältävät leivonnaiset ja 
muut viljavalmisteet gluteenittomiin. 
On myös erittäin huolellisesti paneu-
duttava kaikkien tuotteiden tuoteselos-
teisiin ja valmistukseen. 

Gluteenittomat tuotteet myös mak-
savat enemmän. Keliaakikon ruokame-
not ovat noin 60 - 70 euroa kuukau-
dessa isommat kuin normaalia ruokaa 
syövällä ihmisellä. 

Gluteenittomaan ruokavalioon siir-
tyminen ja sen noudattaminen on ollut 
minulle keskimääräistä helpompaa. 
Tiedän, että joillekin se on huomatta-

vasti vaikeampaa – myös henkisesti. 
Kerron ihmisille aina avoimesti kelia-
kiastani. Tilaisuuksiin ilmoitan erityis-
ruokavalioni ajoissa. Asiat järjestyvät, 
jos niiden eteen näkee hiukan vaivaa. 
Koen, että arjesta ei tullut minulle liian 
vaikeaa. Vaikka haasteita on, omalla 
asenteella on suuri merkitys. 

En ole pelännyt toteuttaa haaveita-
ni. Olen matkustellut paljon. Otan aina 
matkoille kyseisen maan kielikäännök-
sen varmuuden vuoksi mukaan. Se on 
paperi, jossa kerrotaan keliakiasta ja 
miten gluteeniton ruoka pitää valmis-
taa. Selvitän myös ennen matkaa ravin-
toloiden ja kahviloiden tarjontaa. Olen 
myös usein yhteydessä kyseisen maan 
keliakialiittoon/-yhdistykseen ja kysyn 
suositeltavia ruokaravintoloita.

Keliakia on tärkeä ja pakollinen 
osa elämääni, mutta se ei ole koko 
elämä. Kenenkään ei pitäisi esimerkiksi 
joutua pelkäämään kotoa poistumista 
sairautensa vuoksi. Jos olisin saanut 
keliakia-diagnoosin vasta nyt, voisi 
sopeutuminen olla haasteellisempaa 
johtuen muista terveydellisistä syistä 
elämässäni. 

Lähdin heti vuonna 2000 mukaan 
keliakiatyöhön vapaaehtoisena eli olen 
ollut siitä asti Uudenmaan keliakiayh-
distyksen hallituksessa jäsenenä ja eri 
tehtävissä. Tällä hetkellä toimin yhdis-
tyksen puheenjohtajana. Olen ollut 
mukana myös muun muassa projek-
teissa ja työryhmissä valtakunnallisessa 
Keliakialiitossa, joka toimii 30 paikalli-
sen keliakiayhdistyksen kattojärjestönä. 

Teksti: Sirpa Salonen
Kuvat: Sirpa Salosen albumista  

Keliakia on elinikäinen vehnän, ohran 
ja rukiin sisältämän valkuaisaineen, 
gluteenin, aiheuttama autoimmuunisai-
raus. Sen ainoa hoito on ehdoton glu-
teeniton ruokavalio. Gluteeni aiheuttaa 
kuukausia kestävän tulehdusreaktion 
ohutsuoleen, joten joudun olemaan 
’sairaan tarkka’. 

Olen kärsinyt vatsavaivoista koko 
elämäni. 1980-luvulla minulla todet-
tiin laktoosi-intoleranssi ja 1990-luvun 
puolivälissä minut tähystettiin ensim-
mäisen kerran. Keliakiaa ei löytynyt 
vielä, mutta vuonna 1999 sain diag-
noosin. Kun odotin koetuloksia ja lää-
kärin soittoa, muistan ajatelleeni, että 
syön tässä kahvitauolla nyt viimeisen 
munkkini.  

Tieto keliakiasta oli minulle helpo-
tus. Sain yhden syyn, miksi vatsani oli 
kipeä. Ymmärsin, että moni herkku on 
jatkossa kielletty. Kaikista herkuista ei 
kuitenkaan tarvinnut onneksi luopua. 
Ruisleipää kaipaan edelleen. Muistan 
vieläkin sen ihanan maun. 

Heti samana päivänä, kun sain ke-

Tällä palstalla kerrotaan jostakin ihan muusta  
kuin aivovammoihin liittyvistä asioista. Elävästä elämästä
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Keliaakikon gluteeniton elämä
On mukavaa kävellä kaupungilla ja pistäytyä kävelyn 
lomassa jossakin kivassa kahvilassa. Kahvilan vitriini 
pursuaa leivoksia ja ihania piiraita. Mutta. Löytyykö 
sieltä mitään gluteenitonta? Keliaakikkona minun on 
tarkistettava se asia ensin. Onneksi nykyisin melkein 
joka paikassa palvellaan, ainakin jollakin tasolla, myös 
keliaakikkoja. Ennen se ei ollut itsestään selvyys.

Mikroverenkierron tehtävä on toimittaa soluillesi happi  
ja ravintoaineet. Kun solusi saavat mitä ne tarvitsevat,  
ne pystyvät tuottamaan kaiken mitä sinä tarvitset.

Tämä on terveyden ja kuntoutumisen kannalta  
erittäin tärkeää.

Tue mikroverenkierron toimintaa käyttämällä  
BEMER-terapiaa.

www.bemernordic.com
info@bemernordic.com
www.hellisolujasi.fi 

BEMER Nordic
Puh. 020 7439070

Vaikeuksia 
korvauksien 

kanssa?

Oikeus ei toteudu itsestään.
Anna meidän auttaa. 

jarkkomannisto.fi

Jos
tahdot
tietää missä on hyvä kuntoutua.

Arvokas elämä.

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



Aivovammayhdistysten nuorjäsenvastaavien ja 
Aivovammaliiton järjestämä nuorten Pääfest-
leiri koettiin jo kuudetta kertaa. Reilut 30 
innokasta leiriläistä kokoontui Hollolaan Parin-
pellon leirikeskukseen. Päivien aikana pulistiin 
padoissa mielen päällä olevista aivovammoihin 
tai aivovamman kanssa elämiseen liittyvistä 
asioista, ratkottiin arkun salaisuus, puuhailtiin 
tapahtumatorilla, paistettiin makkaraa ja 
laulettiin leirinuotion ääressä sekä ennen 
kaikkea annettiin ja saatiin vertaistukea. 
Mutta annetaan sana leiriläisille itselleen! 

Teksti: Pia Warvas
Yleiskuvat: Antti Harri, Pia Warvas, 
Mira Syri

Pääfest osallistujien silmin

Tiistai vaihtui kalenteriin pitkän ja hauskan viikon-
lopun jälkeen. Vettä oli satanut ja ukkonenkin taivaalta 
salamoineensa huudellut 
jyrähdyksiä. Mietin lepäillessäni 
sängylläni, että kauankohan 
siitä oli kerinnyt mennä aikaa, 
kun viimeksi ummistin silmiäni 
vaipuen rem-unesta syvempään 
uneen? Silmät tuntuivat paina-
vilta ja tunsin oloni heikoksi. 
Tunsin, että ilmassa oli taas 
sähköisyyttä ja kovaa jännitettä. 
Olin huolissani asiasta koska 
tämä uusi kotini oli melko tuore 
ja sen zen oli romuttunut jo 
moneen otteeseen.

Edessä olisi uusi hyppy tuntemattomaan ja matka 
Pääfest-tapahtumaan. Myönnän sen: olen erakko, enkä 
aina oikeen tiedä niitä oikeita äänenpainotteita ja 
sanoja, joita valita vuorovaikutteiseen keskusteluun, 
joka kestäisi kauemmin kun sen kolme lyhyttä lausetta.

Pääfest.
Ketä siellä on, mitä siellä tehdään, olisiko sieltä mahdol-
lista saada jotain vertaistukea? Haluanko vertaistukea ja 
jos haluan, niin se mahdollisuus siihen, että jossain olisi 
toinen täysin saman elämänkaaren kokenut yksilö, olisi 
aivan varmasti hyvin epätodennäköinen vaihtoehto.

Teen taas sitä.
Olen skeptinen.

Mutta tapaskeptikko ei koskaan pety - taas toisaalta jos 
kaikkea miettii aina vaan miinusmerkillä, niin onko 

siinäkään mitään järkeä. Pääasia on se, että osallistuu 
ja lähtee sieltä omasta vankilastaan ulos jonnekin ja 
käy edes yhden keskustelun vaikka supermarketissa 
kassan kanssa; keskustelu siitä, että haluanko kuitin 
vai en.

On sekin jo jotain.

Mutta nyt on tässä mahdollisuus yrittää sosialisoida 
uusien kasvojen kanssa ja mikäpä vielä parasta on, että 
meitä kaikkia yhdistää jokin asia, vaikka se ei olekaan 
mikään Luojan lahja, mutta voimme ainakin kaikki 
asettua yhdessä saman lipun alle ja viettää mukavaa lep-
poisaa aikaa maaseudulla joutsenten laulaessa järvellä.

Tahdon uskoa, että tästä kokemuksesta tulee onnistunut.

Teksti: Yksi pääfestiläinen
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Edessä olisi uusi hyppy tuntemattomaan ja matka 
Pääfest-tapahtumaan. Myönnän sen: olen erakko, enkä 
aina oikeen tiedä niitä oikeita äänenpainotteita ja 
sanoja, joita valita vuorovaikutteiseen keskusteluun, 
joka kestäisi kauemmin kun sen kolme lyhyttä lausetta.

Pääfest.
Ketä siellä on, mitä siellä tehdään, olisiko sieltä mahdol-
lista saada jotain vertaistukea? Haluanko vertaistukea ja 
jos haluan, niin se mahdollisuus siihen, että jossain olisi 
toinen täysin saman elämänkaaren kokenut yksilö, olisi 
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Rentoa - ja mieli lepää.

Yhdessä aina kivempaa!

asettua yhdessä saman lipun alle ja viettää mukavaa lep-
poisaa aikaa maaseudulla joutsenten laulaessa järvellä.

Tahdon uskoa, että tästä kokemuksesta tulee onnistunut.
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naMiten on mennyt Pääfest tähän men-
nessä? Nimilapun onnistuin kadotta-
maan ensimmäisen puolen tunnin ai-
kana. Piti askarrella uusi. Hyttyset ovat 
olleet kovin kiinnostuneita minusta. 
Ruoka on ollut paljon parempaa kuin 
viime vuonna.
Sängyn patja meinasi heittää yöllä 
monta kertaa lattialle. Ja ai niin – se 
nimilappu löytyi eilen illalla mun sän-
gystä. Et ihan normimeininki On ollut 
aivan loistava Pääfest tähän mennessä! 

Jaana 

Frisbeegolfi n 
heittokäsi 
löytyi!Herkkuhetki leirin 

lomassa.

Minulla on neljäs kerta Pääfes-
tillä. Yhdestäkään Pääfestistä ei 
ole mitään huonoa sanottavaa, 
kaikissa olen viihtynyt ja tuntuu, 
että aika menee tosi nopeasti, 
kun on mukavaa tehtävää. Muut 
leiriläiset ja henkilökunta ovat 
olleet tosi mukavia, ja olen itse-
kin pyrkinyt mukava olemaan. 
Myös leiripaikat olleet kaikki 
hyviä, ei moitteita - rauhassa 
on saanut nukkua ja herännytkin olen aina pirteänä, ei ole 
mitään negatiivista sanottavaa majoituspuolestakaan. 
Nyt varsinkin on mukavaa, kun muistini on parantunut. Parista 
ensimmäisestä kerrasta muistan vain mallia en mitään – mutta 
viimevuotisesta alkaen jo jotakin muistankin.  Jos joku kysyisi, 
että kannattaako tulla, suosittelisin tapahtumaa ehdottomasti. 
Kauhean nopeasti menee aika, eli tosiaan ei tarvitse surku-
tella, että menisipäs kello jo eteenpäin. En ole edes kelloon 
tullut katsoneeksikaan. Nyt nautitaan tunnelmasta, sillä kohta 
se on taas arki ja kotiinpaluu edessä. 

Kimmo 

Minne Pekka haluaa, sinne men-nään vaikka läpi harmaan kiven. Polku oli vähän haasteellinen, mutta siitä selvittiin!

Tämä oli mun ensimmäinen 
Pääfest. Mukavaa on ollut. 
Täällä on samanhenkistä 
porukkaa – ihmisiä, jotka 
ovat kokeneet saman ja joilla 
on samankaltainen elämän-
tilanne. Nuotiolla istuminen 
ja yhteislaulut toivat myös 
fiilistä. Ja tämä Parinpelto on 
vielä kaiken lisäksi todella 
kaunis paikka!

Sanna 

lomassa.

Minulla on neljäs kerta Pääfes-
tillä. Yhdestäkään Pääfestistä ei 
ole mitään huonoa sanottavaa, 
kaikissa olen viihtynyt ja tuntuu, 
että aika menee tosi nopeasti, 
kun on mukavaa tehtävää. Muut 
leiriläiset ja henkilökunta ovat 
olleet tosi mukavia, ja olen itse-
kin pyrkinyt mukava olemaan. 

Pääfest-konkarin 
ajatuksia 

Menoa ja meininkiä 

Ensikertalaisen fi ilikset
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Vietimme Oulun seudun aivovammayh-
distyksessä koko perheelle suunnattua 
kesäpäivää Myllyojan asukastuvalla. Se 
sijaitsee Oulujoen rannalla kauniissa 
maisemassa. Mukana oli yli 30 ihmistä, 
sekä vammautuneita ihmisiä että heidän 
läheisiään Oulusta ja Ylivieskasta. 
Päivä oli tosi mukava, se ei olisi voinut 
paremmin mennä. Mukana oli niin van-
hoja konkareita kuin vähemmän aikaa 
toiminnassakin olleita. 

Ilma oli vähän kolea, mutta muuten 

Me Tampereen seudun aivovammayh-
distyksen nuoret järjestimme onnistu-
neen häppeningin, picnicin! Päivän 
ohjelmassa oli kokoontuminen, picnic 
ja ruuan jälkeen yksityis-stand-up 
-tilaisuus meidän porukalle yhteistyös-
sä Jape Grönroosin kanssa. Oli kivaa 
nähdä kavereita, nuoria oli Tampereen 
poppoon lisäksi Seinäjoelta, Lahdesta, 
Hämeenkyröstä ja Helsingistä 

Sää oli viileä, mutta aurinko pilkah-
teli, eikä tullut vettä kuin pari pisaraa! 
Kiitos avustuksesta Avylle! 

Teksti ja kuvat: Jori Willandt 

Oulun seudun aivovammayhdistyksen 
muutama vuosi sitten ideoima Heittäpä 
kiakkua -frisbeegolf-kisa käytiin tänän 
suvena Seinäjoella. Ensi vuonnakin 
kisapaikkana saattaa olla Seinäjoki. 

-Pelaajia oli kahdeksan, ja Seinä-
joen leirintäalueella järjestettyyn illan-
viettoon osallistui toistakymmentä.  
Kisapäivän päätteeksi grillailtiin, jutel-
tiin ja pelattiin mölkkyä. Ja innokkaim-
mat frisbeegolfaajat lähtivät pelaile-
maan vielä seuraavanakin päivänä, 
Reijo Salo kertoo. 

Tulokset:
1. Sami Mäkelä, 33 heittoa
2. Erkki Koivula, 35 heittoa
3. Jyrki Itäsalmi, Tommi Lindberg ja 
 Tapsa Sulkakoski, 51 heittoa
4. Mika Raudasoja, 55 heittoa

Teksti: PW

Aivovammayhdistysten jäsenet eri 
puolilta Suomea seilasivat jo perinteen 
mukaisesti Tallinaan. Puuhamiehenä 
toimi tuttuun tapaan Reijo Salo Etelä-
Pohjanmaan aivovammayhdistyksestä.

– Lähdimme 23.5. Silja Europalla 
kohti Tallinnaa. Risteilyllä oli mukana 
47 ihmistä. Alun perin ilmoittautuneita 
oli jopa 54, mutta viime hetken peruu-
tusten vuoksi porukka kutistui hieman 
alkuperäisestä, Reijo Salo kertoo.

Reijo selvittää, että laivalla oli 
ensiksi yhteistilaisuus, jossa tultiin 
tutuiksi ja siemailtiin liiton tarjoamat 
alkumaljat. 

– Kukin sai kertoa itsestään juuri 
sen verran, kuin hyvältä tuntui. 

Ensimmäisen yön risteilijät viettivät 
laivan hyteissä. Aamuyhdeksältä kaik-

Kesäpäivä Myllyojalla 

Tampere  
puistofiestaili

YHDisTYsOsiO

Tampereen Seudun Aivovammayhdistys 
tiedottamassa Tampereen puistofiestassa 
Hämeenpuistossa sunnuntaina 19.8. 
Kuvassa aktiivitoimijat Saija ja Austin. 
Kuva: Kari-Pekka Rauhala

retkelle reippaalle! Kiakkua heitettiin 
seinäjoella

Yhdistysten retki Tallinnaan

kien piti olla maissa, joten retkeläiset 
suuntasivat maihin yhteiselle aamupa-
lalle. 

– Käveleskelimme sen jälkeen 
hotelli Metropoliin, jätimme sinne 
laukut ja kukin meistä käytti päivänsä 
niin kuin itsestä sopivalta tuntui. Illaksi 
järjestimme yhteisen tilaisuuden hotel-
lin aula- ja baaritiloissa, ja lähes kaikki 
olivatkin mukana.

Reijo kiittelee, että sekä uudet kas-
vot että vanhat tutut ilahduttivat. Noin 
puolet oli aiemmin reissussa olleita, 
noin puolet uusia tuttavuuksia. Ja ensi 
vuonna sitten taas!

–Tulihan tuota luvattua, että ensi 
vuonna lähdemme jälleen reissuun, 
Reijo vahvistaa.

Teksti: PW, Kuvat. Marita Lindholm

ihan sievä. Grillasimme, söimme erilai-
sia salaatteja ja nautimme nokipannu-
kahveista. Pelasimme lisäksi bocciaa ja 
saimme kuulla persoonallista musiikkia. 

Sulo Räinä Haukiputaalta soitti 
meille sahaa. Häntä säesti mandolii-
nilla Kauko Korkala. Oli tosi hienoa 
kuulla, miten saha soi. Esityksen voi 
katsoa Oulun seudun aivovammayh-
distyksen Facebooksivulla. Yhdistyksen 
sivu löytyy kirjoittamalla Facebookin 
hakukenttään seuraavasti: Oulun seu-

dun aivovam-
mayhdistys. 

Järjestelyis-
sä oli mukana 
myös nuorem-
paa väkeä, 
ja siitäkin 
olen iloinen. 
Kiitos erityisesti 
Sarille, Jaanalle, Jonnalle, Kristiinalle, 
Päiville, Martille, Hannulle, Kostille, 
Pentille ja Janille. 

Teksti: Eila Sääskö
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Itä-Suomen Aivovammayhdistyksen 
kuopiolaiset jäsenet tekivät luontoret-
ken Tuusniemellä sijaitsevaan Sei-
nävuoren rotkolaaksoon 13.6.2018. 
Maisemat siellä ovat jylhät ja luonto 
rauhoitti meidät rämäpäätkin. Näkö- 
alatasanteelle johtavat pitkospuut, 
joten sinne on melko helppo päästä 
myös heidän, joilla liikkumisessa on 
ongelmia. Osa porukastamme kier-
si vajaan kolmen kilometrin polun 

8.5.2018 aamupäivällä n. klo 10. ru-
pesi Forssan toimintaryhmän porukkaa 
kokoontumaan Forssan Ammatti-ins-
tituutin pihalle. Meillä oli alkamassa 
terveyspäivä. 

Noutaja saapui ja seurattiin häntä 
sitten oikeasta ovesta sisään. Vähän 
jännitti, et mitähän kaikkee meille 
oltiin keksitty. Oppilaat kyl vaikutti 
innokkailta "ohjaamaan" meitä. Ekaks 
oli esittelyiden vuoro. Oppilaat kerto 
kuka kukin on ja kuinka paljon on 
jo opiskellut. Oppilaiden nimet kyl 
painu tonne mappi öö:hön. Me sit 
kans kerrottiin keitä oltiin ja jokainen 
piti... melko lyhyen esittelyn itsestään 
ja vammautumisestaan. Oppilaiden 
ilmeet olivat paljonpuhuvia, kun esitte-
lymme eteni. Ilmeet vaihtuivat kauhus-
ta ihmetykseen. Kai oli niin "hassua", 
että suurinpiirtein porkkanasta on 
taas pääsy takaisin elävien/liikkuvien 
kirjoihin. Toivottavasti, edes joku esim. 
liikenteessä osaisi olla varovaisempi.

Päästiin alkamaan päivän ohjelma.  
Pari oppilasta oli ottanu aiheeksi 
sokerin. Eka yleistä höpinää sokerin 
vaaroista ja sitten järkytyttiin määristä, 
että kuinka paljon elintarviketeollisuus 
sitä meille tyrkyttää. Lopuksi saatiin 
laittaa elintarvikkeita "järjestykseen", et 
kuinka paljon sokeria mistäkin löytyy. 
Tuli muutamia ylläreitä; me luultiin, et 
energiajuomat olis oikeita sokeripom-
meja, mut ei niissä nyt niin paljoo sit 
sokeria ollukka.

Seuraavaks oliki ravitsemussuosi-
tukset. No, niistähän ollaan montaa 
mieltä, et mikä on oikeesti terveellistä 
ja mikä ei. Yleisesti valkoista viljaa ja 
sokeria ei suosita ja kovia rasvoja tulis 
välttää. Eli täysjyvää, pehmeitä rasvoja 
(öljyt, pähkinät), paljon kasviksia, 
hedelmiä, marjoja ja hyviä proteiinin 

lähteitä; kalaa, kanaa, kananmunia, 
tofu...- Kannattaa suosia!

Itseäni nää ravintoasiat kiinnostaa, 
kun olen opiskellut ravitsemusalaa.

Ennen ruokailua vielä ehdittiin 
mittaileen verenpainetta ja sokeriarvo-
ja. Vähän myös keskusteltiin mittaustu-
loksista.

ruokaa ja lisää oppia 

Päivänkohokohta - ruokailu 😊 Iloisen 
puheensorinan saattelemana siirryttiin 
vatsat kurnien kohti ruokalaa. Tarjolla 
oli suurtalouskokeiksi opiskelevien 
valmistamaa jauheliha-makaronilaa-
tikkoa. Senkin kyllä saisi valmistettua 
terveellisemmin; täysjyvämakaronia, 
kasviksia, 10% jauhelihaa ja muna-
maito. Laatikko oli ihan hyvää. Sitä 
annosteltiin lautaselle ravitsemussuo-
situsten mukaan eli puolet lautasesta 
salaattia ja puolet laatikkoa. Leipää 
oli pakko ottaa, kun niin harvoin saan 
itsetehtyjä sämpylöitä, nam! 

Ruokalaan voi kuka tahansa 
ulkopuolinenkin tulla syömään, eikä 
hintakaan päätä huimannut! Ainahan  
itsevalmistettu ruoka grilliruoan  
voittaa!

Ruokailun jälkeen "opiskelu" jatkui. 
Halukkaat saivat mittauttaa arvonsa 
uusiksi. Sen jälkeen Bergin tasapaino-
testejä, tuolijumppaa ja sanapelejä. 
Sanapeleistä muodostuikin verinen 
taisto, itse kun olen melko kilpailu- 

henkinen... Mut loppujen lopuks en tie 
kuka voitti ja kenet! 

Päivä toi mukavaa vaihtelua elä-
keläisen välillä niin yksitoikkoiseen 
arkeen. Meillä oli jopa niin mukavaa, 
että samantein alkoi uuden toiminta- 
päivän suunnittelu! Seuraavalla  
kerralla tavataan hemmotteluhoitojen 
merkeissä. Koulussa opiskellaan myös 
kauneusalan opintoja. Kuka vaan voi 
ostaa sieltä kosmetologin palveluita 
edulliseen hintaan.

Ja näin meistä kerrottiin Facebookissa: 
"Forssan seudun toimintaryhmä 

aivovammayhdistyksestä olivat vie-
raanamme tiistaina 8.5. Asiakkaiden 
toiveena olivat toiminnallisuus, pelit ja 
terveysinfoa, joiden mukaan lähihoitaja- 
opiskelijat suunnittelivat toiminnan. 
Vierailu alkoi tutustumisella ja asiak-
kaat kertoivat omasta sairastumises-
taan. Tietoutta jaettiin terveellisestä 
ravinnosta ja luuston terveydestä.  
Tuolijumppa toi liikettä ja sanapeli 
hoksaamisharjoituksia. Lisäksi haluk- 
kaat saivat testauttaa tasapainoaan 
Bergin tasapainotestillä, mitata veren- 
sokeria ja verenpainetta. Maukas ruoka 
kuuluu ilman muuta hyvinvointi- 
päivään ja se toteutui opiskelijaravinto- 
lassa. Asiakaspalaute kertoi tyytyväi- 
syyden tunteesta. Toivottua uutta 
yhteistyötapahtumaa on mukava alkaa 
suunnittelemaan ja toteuttamaan." 

Teksti ja kuvat: Tiina Åhlman

Terveyspäivä Forssassa

rotkolaakso 
tutuksi 

hienossa ympäristössä ja sen jälkeen 
olimme ansainneet nuotiomakkarat ja 
mehut. Sää suosi meitä, vaikka ennus-
teet kertoivat vesisateen olevan tulossa. 
Saimme viettää mukavia tunteja kivassa 
seurassa ja suunnitella jo tuleviakin 
aktiviteetteja. 

Teksti: Tarja Holopainen
Kuva: Mari Forsman
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Kiittäen:
Kymenlaakson Palo- ja pelastuslaitos,Pohjois-Kymen 
sairaala, Päijät-Hämeen keskussairaala, Nastolan 
terveyskeskus, iitin terveyskeskus, Terveystalo/neu-
ropsykologi, Orton/Helsinki, validia/Helsinki, fysio-
terapeutit Kausala, Koria, Aivoitus/toimintaterapia, 
henkilökohtaiset avustajat, omaiset, tukihenkilö, taksi 
Aalto, Janin Pirssi ja muutkin taksit, Apuvälineasian-
tuntijat/yrittäjät

Toimenpiteet:
Ensiapu, elvytys, tehohoito, leikkaukset, toipuminen, 
kuntoutus
Kuntoutus:
Pyörätuolista kävelemään, psykologista apua, neuro-
psykologista kuntoutusta, fysiologista kuntoutusta, toi-
mintaterapeuttista kuntoutusta, henkilökohtaisen avun 
avulla arjesta selviytymistä.
Pysyvät vammat:
Käyttökäden ranteen osajäykistys, lievä aivovamma, 
polvet murskana, oikean jalan reiden ydinnaulaus, 
hammasvaurioita
Nyt:
Takana kuuden ja puolen vuoden kuntoutus. Pysyvät 
kivut liikkuessa ja levossakin kestokivut. Kipuja voi hei-
kentää suurella lääkekuormituksella, mutta käytännössä 
vatsa ei pysty ottamaan isoa lääkemäärää vastaan, joten 
kipuja on siedettävä.
ruusuja auttajilleni. Ilman teidän isoa panostanne ja 
pyyteetöntä puurtamistanne en olisi jaloillani. En löydä 
sanoja edes kiittää, olette ainutlaatuisia helmiä - valtava 
kiitos!
risuja Kymenlaakson käräjäoikeus, vakuutusyhtiö Poh-
jola liikennevakuutuskeskus/Venäjä- asiat, Liikenneva-
hinkolautakunta
lukijalle:
Kolari on valtava trauma, kuten tiedätte. Siihen sisältyy 
monikerroksinen ja -vaiheinen verkosto eri alojen asi-
anosaajia, omaisia ja ympäristötekijöitä. Koneisto on 
kyllä hyvin rasvattu, mutta täysin pyörryksissä ja kesto-
väsyneenä sinulla vammautuneella on yksi kirkas tunti 
vuorokaudessa hoitaa asiaasi. Vaatii valtavan ponnistuk-
sen asioiden hoidossa saadakseen itsensä kuntoutusrat-
taisiin ja kuulluksi. Koska olet aivan lääkkeissä,olet kuin 
pullon viinaa vetänyt teini, mistään ei ymmärrä mitään 
ja kaikki asiat vääristyy. Tämän takia omaisten riuska 
ote ja ottaminen selvää asioista on äärimmäisen tärke-
ää. Omaiset puurtavat ilman palkkaa, mutta paperisota 
kuntoutukseen pääsemiseksi ja kustannusten maksami-
seksi on aloitettava heti. Vaikka kuolemanvaara onkin 
1,5 vuotta kolaripäivästä, kuntoutus on aloitettava heti 
kun tajunnantaso saavutetaan.

Minulla on ollut kunnia tavata hienoja persoonallisia 
hoitajia, lääkäreitä, kuntouttajia, terapeutteja, kuljetus-
palvelun miehistöä, apuvälineasiantuntijoita, avustajia, 
tukihenkilöitä, omaiset - auttajia joka lähtöön. Olen täs-
sä koko ajan ollut saamapuolella. Vaikka muistikuvat ja 
muistot ovat erillisiä läiskiä, tunnen suurta kiitollisuutta 
auttajiani kohtaan. KIITOS!

 Teksti: Arja väkevä

Minä selvisin!Aivovammaliiton 
syysliittokokous

 lauantaina 27.10.2018 klo 13.00 hotelli Rantapuistossa 
(Furuborginkatu 3, 00980 Helsinki)

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Tervetuloa! 

Kokousmateriaali ja ohjeet postitetaan yhdistysten puheen-
johtajille kuukautta aikaisemmin. Puheenjohtajat ilmoittavat 
osallistujat kootusti heille toimitetun ilmoittautumislinkin 
kautta. 

Kokouspäivän aikataulu
Klo  11-12 Valtakirjojen tarkastus
 12-13 Lounas
 13.00 Syyskokous

Tervetuloa!
Aivovammaliiton hallitus

Aivovammaliiton 

 12-13 Lounas
 13.00 Syyskokous

Tervetuloa

Nyt Helsinki taakse jää kun laivamme Porvooseen tähyää.
Merituuli kasvoja hyytää, niin Sylvi meille kahvia kyysää.
J.L.Runebergin herkkuja syödä saamme 
ja näin jo kohta Porvoon satamaan me rantautukaamme.
Porvoo parhaimmat puolensa näyttää,
kun apostolinkyytiä jaksat sä käyttää. 

Aika rientää kuin siivillä. On aika satamaan nyt kiiruhtaa,
kun laivan kapteeni jo huutaa ”OHOI, LAIVA LÄHTEE” !
Torttukahvit juotiin, 
kun ne meille pöytään tuotiin.
Paluumatkalla, laivan kannella!
Aurinko meille sulojaan suo ja Pilvileijonakin meihin kat-
seensa luo!

KIITOS kaikille mukana olleille ja ehkäpä jossain taas uudes-
taan tavataan !

Riitta Avysta 

Pääkaupunkiseutulaiset 
kesäjuhlaristeilyllä 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

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 9.11.2018 mennessä järjestösuunnittelija   
Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi / 050 550 0541. 

 

Aivovammayhdistys ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/avy 

 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Riitta 
Hätinen aivovammayhdistys@gmail.com 
p. 050 307 4801 
SYYSKOKOUS tiistaina 9.10.2018: 
Aivovammayhdistyksen 
sääntömääräinen syyskokous 
Aivovammaliiton toimistolla Malminkaari 
5, 4.krs kello 18.00. Käsittelemme 
sääntömääräiset asiat sekä valitsemme 
uudet jäsenet hallitukseen. Tervetuloa 
osallistumaan Avyn toimintaan! 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
6.10. la Teatteri: Lisää saikkua, kiitos! 
Teatteriretki klo13 Studio Pasilaan. 
Jäsenhinta 14€ ja avustajalle 10€. 
Ilmoittautumiset 6.10. mennessä. Sylville 
p. 040 067 5333  
10.10. ja 12.12. Omakustanteinen 
Vertaislounas klo 13 ravintola 
Manalassa. Lisätietoja: Ulla ja Mikko 
aivovammayhdistys@gmail.com 
Ryhmät: 
Askartelukerho tauolla, vetäjää etsitään. 
Vertaistukiryhmä joka toinen keskiviikko 
(parilliset viikot) klo 15-17 Kampin 
palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöt: Ulla ja Mikko 
aivovammayhdistys@gmail.com  
Nuorten ryhmä: tapaamiset joka 
kuukauden 1.maanantai  
03.09., 1.10., 05.11. ja 03.12.2018 
3.9. retki elokuviin 
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com 
Liikuntaryhmä 
3.9. alkaen maanantairyhmä 17.45-19 
tiistainryhmä 14.8.-18.12. klo 18-19  
Ilm. Matti Vartiainen 
vmvartiainen@hotmail.com 
3.9. ma Ystävyyden- tanssit: syyskausi 
alkaa klo 10.00-11.15, Tanssipajalla 
Korppaanmäentie 21 B. Tunneille 
osallistuminen ei edellytä aiempaa 
tanssillista tai liikunnallista taustaa.  
Yhteystiedot: Tanssi- ja liiketerapeutti 
paivi.kazandjian@gmail.com 
p. 050 469 1684 
12.11. Aivovammaviikon luento: Seppo 
Kantola: Parisuhde, seksuaalisuus ja 
aivovamma. Kampin palvelukeskus 
Salomoninkatu 21B 
 

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. Vastaa jos mahdollista arkena 
klo 10-16. Myös ruotsin kielellä. 
Hyvinkää 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja p.050 331 
3081 sannasarja@luukku.com ja Kari 
Sarja p. 045 806 3006 
Hyvinkään aivoitusryhmän tapaamiset  
4.9. ti klo: 14-16 Onnensilta, 
pelailu/boccia 
2.10. ti klo:14-16 Suolahuone 10€/ hlö 
6.11. ti klo:14-16 Keilaus 
4.12. ti Pikkujoulut+2€ paketti 
Onnensilta 

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 Kari-Pekka Rauhala 
Nuorten ja nuorten aikuisten 
toimintaryhmä kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 
17.30-19.30 Pellervonkatu 9:ssä. 
Vetäjinä Eveliina Kiuru p. 050 534 982 
kiuru.eve@gmail.com ja Jori Willandt p. 
040 820 3393 
jori_willandt@hotmail.com. 
Kuntosaliryhmä kokoontuu Kangasalan 
uimahallin kuntosalilla joka maanantai ja 
perjantai klo 12. Kuntoilun jälkeen 
kahvit. 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 
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 

ryhmän vetäjään: Austin Mulcahy  
p. 040 534 9633  
1263austin@gmail.com 

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

Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja: Reijo Salo p. 040 512 
6522  reijo.salo@pp3.inet.fi 
Seinäjoki 
Peliryhmä: salibandy -vuorot alkoivat 
torstaisin Ylistaron Koulukeskuksen 
salissa klo18.00-19.30 
os. Kaukolanraitti 50 61400 Ylistaro. 
Ryhmään mahtuu lisää väkeä! 
Jäsentapaamiset kuukausittain, katso 
seuraava tapaamispaikka; 
 www.aivovammayhdistykset,fi/epavy/ 
Vaasa 
Yhteyshenkilöt: 
Matti p. 040 730 7594 tai Anne p. 040 
826 0647. Toimintaryhmän tapaamiset 
kuukauden toinen keskiviikko. 
Tapaamispaikan löydät nettisivulta. 
 

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. 
Itä- Suomen Aivovammayhdistyksen 
Syyspäivät 28.9.-30.9. 
Tervetuloa Kuopion Matkailukeskus 
Rauhanlahteen 28.9.-30.9. Hinnat: 
Jäsen- ja henkilökohtaisen avustajan 35 
€ /hlö koko viikonloppu sis.aamupala, 
kahvit, iltapala. Alle 7- vuotiaat 
ilmaiseksi. Muut 40€, pelkkä päiväkäynti 
20€. La 29.9. omakustanteinen ruokailu 
seisovasta pöydästä. Lounas klo 11-14 
hinta 16 €/hlö, päivällinen klo 17-20 
20€/hlö. Kylpyläkäynti 
matkailukeskuksen asiakkaille 10 €/hlö. 
Paikalla liinavaatteet ja mökit ovat 
esteettömiä. Mökkejä on 4, niihin 
mahtuu yht. 28 hlöä  
Sitovat ilmoittautumiset 13.9. mennessä, 
maksua ei palauteta tämän jälkeen. 
Ilmoita erityisruokavaliosi, halutessa 
omat eväät mukaan. 
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Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fiSinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

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 9.11.2018 mennessä järjestösuunnittelija   
Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi / 050 550 0541. 

 

Aivovammayhdistys ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/avy 

 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Riitta 
Hätinen aivovammayhdistys@gmail.com 
p. 050 307 4801 
SYYSKOKOUS tiistaina 9.10.2018: 
Aivovammayhdistyksen 
sääntömääräinen syyskokous 
Aivovammaliiton toimistolla Malminkaari 
5, 4.krs kello 18.00. Käsittelemme 
sääntömääräiset asiat sekä valitsemme 
uudet jäsenet hallitukseen. Tervetuloa 
osallistumaan Avyn toimintaan! 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
6.10. la Teatteri: Lisää saikkua, kiitos! 
Teatteriretki klo13 Studio Pasilaan. 
Jäsenhinta 14€ ja avustajalle 10€. 
Ilmoittautumiset 6.10. mennessä. Sylville 
p. 040 067 5333  
10.10. ja 12.12. Omakustanteinen 
Vertaislounas klo 13 ravintola 
Manalassa. Lisätietoja: Ulla ja Mikko 
aivovammayhdistys@gmail.com 
Ryhmät: 
Askartelukerho tauolla, vetäjää etsitään. 
Vertaistukiryhmä joka toinen keskiviikko 
(parilliset viikot) klo 15-17 Kampin 
palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöt: Ulla ja Mikko 
aivovammayhdistys@gmail.com  
Nuorten ryhmä: tapaamiset joka 
kuukauden 1.maanantai  
03.09., 1.10., 05.11. ja 03.12.2018 
3.9. retki elokuviin 
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com 
Liikuntaryhmä 
3.9. alkaen maanantairyhmä 17.45-19 
tiistainryhmä 14.8.-18.12. klo 18-19  
Ilm. Matti Vartiainen 
vmvartiainen@hotmail.com 
3.9. ma Ystävyyden- tanssit: syyskausi 
alkaa klo 10.00-11.15, Tanssipajalla 
Korppaanmäentie 21 B. Tunneille 
osallistuminen ei edellytä aiempaa 
tanssillista tai liikunnallista taustaa.  
Yhteystiedot: Tanssi- ja liiketerapeutti 
paivi.kazandjian@gmail.com 
p. 050 469 1684 
12.11. Aivovammaviikon luento: Seppo 
Kantola: Parisuhde, seksuaalisuus ja 
aivovamma. Kampin palvelukeskus 
Salomoninkatu 21B 
 

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. Vastaa jos mahdollista arkena 
klo 10-16. Myös ruotsin kielellä. 
Hyvinkää 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja p.050 331 
3081 sannasarja@luukku.com ja Kari 
Sarja p. 045 806 3006 
Hyvinkään aivoitusryhmän tapaamiset  
4.9. ti klo: 14-16 Onnensilta, 
pelailu/boccia 
2.10. ti klo:14-16 Suolahuone 10€/ hlö 
6.11. ti klo:14-16 Keilaus 
4.12. ti Pikkujoulut+2€ paketti 
Onnensilta 

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 Kari-Pekka Rauhala 
Nuorten ja nuorten aikuisten 
toimintaryhmä kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 
17.30-19.30 Pellervonkatu 9:ssä. 
Vetäjinä Eveliina Kiuru p. 050 534 982 
kiuru.eve@gmail.com ja Jori Willandt p. 
040 820 3393 
jori_willandt@hotmail.com. 
Kuntosaliryhmä kokoontuu Kangasalan 
uimahallin kuntosalilla joka maanantai ja 
perjantai klo 12. Kuntoilun jälkeen 
kahvit. 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 
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 

ryhmän vetäjään: Austin Mulcahy  
p. 040 534 9633  
1263austin@gmail.com 

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

Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja: Reijo Salo p. 040 512 
6522  reijo.salo@pp3.inet.fi 
Seinäjoki 
Peliryhmä: salibandy -vuorot alkoivat 
torstaisin Ylistaron Koulukeskuksen 
salissa klo18.00-19.30 
os. Kaukolanraitti 50 61400 Ylistaro. 
Ryhmään mahtuu lisää väkeä! 
Jäsentapaamiset kuukausittain, katso 
seuraava tapaamispaikka; 
 www.aivovammayhdistykset,fi/epavy/ 
Vaasa 
Yhteyshenkilöt: 
Matti p. 040 730 7594 tai Anne p. 040 
826 0647. Toimintaryhmän tapaamiset 
kuukauden toinen keskiviikko. 
Tapaamispaikan löydät nettisivulta. 
 

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. 
Itä- Suomen Aivovammayhdistyksen 
Syyspäivät 28.9.-30.9. 
Tervetuloa Kuopion Matkailukeskus 
Rauhanlahteen 28.9.-30.9. Hinnat: 
Jäsen- ja henkilökohtaisen avustajan 35 
€ /hlö koko viikonloppu sis.aamupala, 
kahvit, iltapala. Alle 7- vuotiaat 
ilmaiseksi. Muut 40€, pelkkä päiväkäynti 
20€. La 29.9. omakustanteinen ruokailu 
seisovasta pöydästä. Lounas klo 11-14 
hinta 16 €/hlö, päivällinen klo 17-20 
20€/hlö. Kylpyläkäynti 
matkailukeskuksen asiakkaille 10 €/hlö. 
Paikalla liinavaatteet ja mökit ovat 
esteettömiä. Mökkejä on 4, niihin 
mahtuu yht. 28 hlöä  
Sitovat ilmoittautumiset 13.9. mennessä, 
maksua ei palauteta tämän jälkeen. 
Ilmoita erityisruokavaliosi, halutessa 
omat eväät mukaan. 
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Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
cecilia.riikonen@gmail.com maksu: Oma 
Säästöpankki FI 94 4108 0010 383316 
Viite: Rauhanlahti syyspaivat 
Kuopio 
Yhteyshenkilö: Mari Forsman p. 044 538 
3376 aivkuopio@gmail.com 
16.10. Savusauna ja ruokailemaan klo 18 
alkaen Rauhalahden Jätkänkämpälle. 
(Sauna klo 18 ja ruoka klo 19). 
Omavastuu 15 €/ hlö sis. saunan, 
illallisen ja ruokajuomat, sekä 
Jätkänkämpän ohjelman.  Matkakulut 
omakustanteisesti.  Ota mukaan pyyhe 
ja uima-asu (sekasauna). Ilmoittaudu 
maksamalla omavastuuosuutesi 10.10. 
mennessä yhdistyksen tilille: Oma 
Säästöpankki FI 94 4108 0010 383316 
viite: Rauhalahti+henkilömäärä 
Saunomaan ja syömään ovat tervetulleet 
myös muut Itä-Suomen 
aivovammayhdistyksen jäsenet! 
to 13.12. Rentoutushetki Tervetuloa 
yhdistyksen jäsenet ja läheiset Savon 
ammatti- ja aikuisopiston 
aistihuoneeseen. Tavataan klo 15.50 
Presidentinkatu 3, päärakennuksen 
edessä. Rentoutus on klo 16.00-16.50.  
Jaos maksaa aistihuoneen, pue päälle 
mukavat vaatteet. 
Joensuu 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen p. 050 541 
4180, Timo Sund p. 044 092 8192 
lohkottomat@gmail.com 
Lohkottomat kokoontuvat: 
ti 4.9. 16.00-17.30 
ti 2.10.16.00-17.30 
ti 6.11. 16.00-17.30 
ti 4.12. 16.00-17.30  
Jouluruokailu ilmoitetaan myöhemmin 
yhdistyksen kotisivulla ja Lohkottomien 
FB sivuilla Kokouspaikka Kauppakatu 
34, ”Piparkakkutalo” Joensuu  
Paikka ei ole täysin esteetön. 
Savonlinna 
Yhteyshenkilö: Marko Eilittä p. 050 311 
4574 mark.eilitta@hotmail.com  
Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
Savonlinnan toimintaryhmä kokoontuu: 
Kolomonen Pappilankatu 3, Savonlinna   
ke 19.9. klo 16-17.30 
ke 17.10. klo 16-17.30 
ke 21.11. klo 16-17.30 
ke 19.12. klo 16-17.30 
to 11.10.Teatteripäivä klo 13.00   
Jaakko Teppo Musikaali "Haaskasta 
miehestä", jonka jälkeen syömme 
ravintolassa. 
Lisätietoja: Marko Eilittä 
Hinta 15 euroa jäsenet ja avustajat.  
Ei jäsenet 35 euroa. Paikkoja varattu 10.  
Viimeinen ilmoittautumisaika 16.9. klo 
12 mennessä. Myös muualta 
yhdistyksen alueelta tervetuloa mukaan. 
Toimintaryhmän Pikkujoulu järjestetään 
loppuvuodesta. Tarkempi aika ja paikka 
ilm. 1.11. mennessä. 

Joulukuu: osallistumme Parkinson-
kerhon Joulupuurolle. Tarkempi aika ja 
paikka ilm. myöhemmin. Lisätietoja: 
Marko Eilittä 
Mikkeli 
Yhteyshenkilö: Wilhelmiina Halme 
wilhelmiinahalme@gmail.com  
p. 050 0878 195 
Toimintaryhmä kokoontuu seuraavasti 
loppuvuodelle:   
to 27.9. klo 16-18  
to 25.10. klo 16-18  
to 9.11. klo 16-18  
to 20.12. klo 16-18   
Estery talo (Otto Mannisenkatu 4)  

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen 
sihteeri, 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Puheenjohtaja: Saku Virtanen 
 p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Yhdistyksen osoite: Yliopistonkatu 34 B 
20 40100 JYVÄSKYLÄ 
Seuraa toimintaa:  
Facebook.com 
30.9. klo 15.00 vietetään yhdistyksen 
10-vuotisjuhlaa Jyväskylässä 
Sepänkeskuksessa, tilana Reaktori. 
Tarjolla kakkukahvit. 
Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön) 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo 
16:30- 18:00, ellei toisin mainita. 
11.9. klo 15.00. makkaranpaistoa 
Peurungan kodalla. Kaikki yhdistyksen 
jäsenet ovat tervetulleita. 
Ilmoittaudu Sakari Virtaselle p. 040 054 
1119 saku.virtanen@elisanet.fi 
9.10. klo 16.30 Yhdistyksen syyskokous 
Toimintakeitaalla. 
12.11. ma klo 17.00. Aivovammaviikon 
tilaisuus pääkirjaston Wolmarinsalissa. 
Neuropsykologi Susanna Suomalainen: 
Uupumusoire aivovammautuneilla. Mitä 
uupumusoireen kuntoutuksesta 
tiedetään ja miten hän itse lähestyy 
kuntoutuksessa uupumusoiretta 
asiakkaidensa kanssa. Kahvit klo 16.40. 
11.12. klo 16.30 Puurojuhla 
Sepänkeskuksessa. 
Tiedustelut: Marge Miettinen  
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Omaisten vertaistukiryhmä  
Ota yhteyttä puheenjohtaja Saku 
Virtaseen p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Nuorten Ryhmä  
Ota yhteyttä sihteeri Marge Miettiseen 
 p. 040 650 6474, 
marge.miettinen@gmail.com 
Äänekoski 
Toiminnallinen aivovammaryhmä 
kokoontuu Pohjoisen Keski-Suomen 

ammattiopiston tiloissa Äänekoskella, 
os. Opinahjontie 1.  
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 14.30-16.00. 
syyskuusta alkaen. Ryhmää ohjaa 
POKE:n sosiaali -ja terveysalan 
lähihoitajaopiskelijat. Tiedustelut: 
opettaja Ulla Martinmäki 
ulla.martinmaki@poke.fi 

Keuruu 
Yhteyshenkilö:  
Hannu Taipale p. 040 086 9316 
Keuruun toimintaryhmä kokoontuu aina 
kuukauden ensimmäinen tiistai 
syyskuusta alkaen (os. Toimintakeidas 
oy, Koulutie 5) klo 17.30 

Kymenlaakson avy ry 
 www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 

 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho 
puh. 040 513 5605 
maija.sankiaho@gmail.com 
Toiminnasta tuoreimmat uutiset! 
Facebook-sivu: Kymenlaakson  
Aivovammayhdistys ry.  
Kouvola 
28.9. pe: Frisbeegolfia klo 15.30 
Kouvolan Urheilupuistoon. Tavataan 
Jäähallin parkkipaikalla. Säävaraus. 
19.10. pe: Keilailuottelu Kuusankosken 
keilahallissa klo 15.30. Ilmoittaudu 
Maijalle p. 040 513 5605. Tavataan 
keilahallilla! 
12.11. ma: Yhdistysesittely 
kauppakeskus Waltarissa klo 13-15. Tule 
mukaan esittelemään yhdistyksen 
toimintaa. Aivovammaviikkoa vietetään 
12.11.- 18.11.  
Pikkujoulua vietetään marras-joulukuun 
vaihteessa. Mennään Kouvolan 
Teatteriin ja sen jälkeen syömään. 
Päivämäärä selviää myöhemmin. Seuraa 
FB- ja nettisivuja tai kysele. 
LappeenrantaLappeenranta 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen,  
041 478 2136, cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli, p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi  
ke 3.10. klo 17-19 Imatra 
ke 7.11.klo 17-19 LPR 
ke 5.12. klo 17-19 Imatra 
Tapaamispaikka Imatralla:  
Imatran liikekeskus Mansikkapaikka 
(ratkaisukeskeisen nepsyvalmentajan 
toimitila). Lappeenrannassa:  
Eksote, Toimintakeskus Veturi, Ratakatu 
28, 53100 Lappeenranta 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja: Eila 
Sääskö p. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 
Tiedottaja: Hannu Pirnes 
oulunavry@gmail.com 
Sihteeri: Jonna Ruohoniemi 
oulunavry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista!  

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi
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Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
cecilia.riikonen@gmail.com maksu: Oma 
Säästöpankki FI 94 4108 0010 383316 
Viite: Rauhanlahti syyspaivat 
Kuopio 
Yhteyshenkilö: Mari Forsman p. 044 538 
3376 aivkuopio@gmail.com 
16.10. Savusauna ja ruokailemaan klo 18 
alkaen Rauhalahden Jätkänkämpälle. 
(Sauna klo 18 ja ruoka klo 19). 
Omavastuu 15 €/ hlö sis. saunan, 
illallisen ja ruokajuomat, sekä 
Jätkänkämpän ohjelman.  Matkakulut 
omakustanteisesti.  Ota mukaan pyyhe 
ja uima-asu (sekasauna). Ilmoittaudu 
maksamalla omavastuuosuutesi 10.10. 
mennessä yhdistyksen tilille: Oma 
Säästöpankki FI 94 4108 0010 383316 
viite: Rauhalahti+henkilömäärä 
Saunomaan ja syömään ovat tervetulleet 
myös muut Itä-Suomen 
aivovammayhdistyksen jäsenet! 
to 13.12. Rentoutushetki Tervetuloa 
yhdistyksen jäsenet ja läheiset Savon 
ammatti- ja aikuisopiston 
aistihuoneeseen. Tavataan klo 15.50 
Presidentinkatu 3, päärakennuksen 
edessä. Rentoutus on klo 16.00-16.50.  
Jaos maksaa aistihuoneen, pue päälle 
mukavat vaatteet. 
Joensuu 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen p. 050 541 
4180, Timo Sund p. 044 092 8192 
lohkottomat@gmail.com 
Lohkottomat kokoontuvat: 
ti 4.9. 16.00-17.30 
ti 2.10.16.00-17.30 
ti 6.11. 16.00-17.30 
ti 4.12. 16.00-17.30  
Jouluruokailu ilmoitetaan myöhemmin 
yhdistyksen kotisivulla ja Lohkottomien 
FB sivuilla Kokouspaikka Kauppakatu 
34, ”Piparkakkutalo” Joensuu  
Paikka ei ole täysin esteetön. 
Savonlinna 
Yhteyshenkilö: Marko Eilittä p. 050 311 
4574 mark.eilitta@hotmail.com  
Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
Savonlinnan toimintaryhmä kokoontuu: 
Kolomonen Pappilankatu 3, Savonlinna   
ke 19.9. klo 16-17.30 
ke 17.10. klo 16-17.30 
ke 21.11. klo 16-17.30 
ke 19.12. klo 16-17.30 
to 11.10.Teatteripäivä klo 13.00   
Jaakko Teppo Musikaali "Haaskasta 
miehestä", jonka jälkeen syömme 
ravintolassa. 
Lisätietoja: Marko Eilittä 
Hinta 15 euroa jäsenet ja avustajat.  
Ei jäsenet 35 euroa. Paikkoja varattu 10.  
Viimeinen ilmoittautumisaika 16.9. klo 
12 mennessä. Myös muualta 
yhdistyksen alueelta tervetuloa mukaan. 
Toimintaryhmän Pikkujoulu järjestetään 
loppuvuodesta. Tarkempi aika ja paikka 
ilm. 1.11. mennessä. 

Joulukuu: osallistumme Parkinson-
kerhon Joulupuurolle. Tarkempi aika ja 
paikka ilm. myöhemmin. Lisätietoja: 
Marko Eilittä 
Mikkeli 
Yhteyshenkilö: Wilhelmiina Halme 
wilhelmiinahalme@gmail.com  
p. 050 0878 195 
Toimintaryhmä kokoontuu seuraavasti 
loppuvuodelle:   
to 27.9. klo 16-18  
to 25.10. klo 16-18  
to 9.11. klo 16-18  
to 20.12. klo 16-18   
Estery talo (Otto Mannisenkatu 4)  

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen 
sihteeri, 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Puheenjohtaja: Saku Virtanen 
 p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Yhdistyksen osoite: Yliopistonkatu 34 B 
20 40100 JYVÄSKYLÄ 
Seuraa toimintaa:  
Facebook.com 
30.9. klo 15.00 vietetään yhdistyksen 
10-vuotisjuhlaa Jyväskylässä 
Sepänkeskuksessa, tilana Reaktori. 
Tarjolla kakkukahvit. 
Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön) 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo 
16:30- 18:00, ellei toisin mainita. 
11.9. klo 15.00. makkaranpaistoa 
Peurungan kodalla. Kaikki yhdistyksen 
jäsenet ovat tervetulleita. 
Ilmoittaudu Sakari Virtaselle p. 040 054 
1119 saku.virtanen@elisanet.fi 
9.10. klo 16.30 Yhdistyksen syyskokous 
Toimintakeitaalla. 
12.11. ma klo 17.00. Aivovammaviikon 
tilaisuus pääkirjaston Wolmarinsalissa. 
Neuropsykologi Susanna Suomalainen: 
Uupumusoire aivovammautuneilla. Mitä 
uupumusoireen kuntoutuksesta 
tiedetään ja miten hän itse lähestyy 
kuntoutuksessa uupumusoiretta 
asiakkaidensa kanssa. Kahvit klo 16.40. 
11.12. klo 16.30 Puurojuhla 
Sepänkeskuksessa. 
Tiedustelut: Marge Miettinen  
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Omaisten vertaistukiryhmä  
Ota yhteyttä puheenjohtaja Saku 
Virtaseen p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Nuorten Ryhmä  
Ota yhteyttä sihteeri Marge Miettiseen 
 p. 040 650 6474, 
marge.miettinen@gmail.com 
Äänekoski 
Toiminnallinen aivovammaryhmä 
kokoontuu Pohjoisen Keski-Suomen 

ammattiopiston tiloissa Äänekoskella, 
os. Opinahjontie 1.  
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 14.30-16.00. 
syyskuusta alkaen. Ryhmää ohjaa 
POKE:n sosiaali -ja terveysalan 
lähihoitajaopiskelijat. Tiedustelut: 
opettaja Ulla Martinmäki 
ulla.martinmaki@poke.fi 

Keuruu 
Yhteyshenkilö:  
Hannu Taipale p. 040 086 9316 
Keuruun toimintaryhmä kokoontuu aina 
kuukauden ensimmäinen tiistai 
syyskuusta alkaen (os. Toimintakeidas 
oy, Koulutie 5) klo 17.30 

Kymenlaakson avy ry 
 www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 

 

Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho 
puh. 040 513 5605 
maija.sankiaho@gmail.com 
Toiminnasta tuoreimmat uutiset! 
Facebook-sivu: Kymenlaakson  
Aivovammayhdistys ry.  
Kouvola 
28.9. pe: Frisbeegolfia klo 15.30 
Kouvolan Urheilupuistoon. Tavataan 
Jäähallin parkkipaikalla. Säävaraus. 
19.10. pe: Keilailuottelu Kuusankosken 
keilahallissa klo 15.30. Ilmoittaudu 
Maijalle p. 040 513 5605. Tavataan 
keilahallilla! 
12.11. ma: Yhdistysesittely 
kauppakeskus Waltarissa klo 13-15. Tule 
mukaan esittelemään yhdistyksen 
toimintaa. Aivovammaviikkoa vietetään 
12.11.- 18.11.  
Pikkujoulua vietetään marras-joulukuun 
vaihteessa. Mennään Kouvolan 
Teatteriin ja sen jälkeen syömään. 
Päivämäärä selviää myöhemmin. Seuraa 
FB- ja nettisivuja tai kysele. 
LappeenrantaLappeenranta 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen,  
041 478 2136, cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli, p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi  
ke 3.10. klo 17-19 Imatra 
ke 7.11.klo 17-19 LPR 
ke 5.12. klo 17-19 Imatra 
Tapaamispaikka Imatralla:  
Imatran liikekeskus Mansikkapaikka 
(ratkaisukeskeisen nepsyvalmentajan 
toimitila). Lappeenrannassa:  
Eksote, Toimintakeskus Veturi, Ratakatu 
28, 53100 Lappeenranta 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja: Eila 
Sääskö p. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 
Tiedottaja: Hannu Pirnes 
oulunavry@gmail.com 
Sihteeri: Jonna Ruohoniemi 
oulunavry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista!  

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fiSinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

Hallituksen s-posti: 
oulunavry@gmail.com 
 
Oulu 
Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12 - 15 (Töllintie 38), 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari.  
31.10. Avointa keskustelua 
28.11. Joulutorttukahvit, kuunnellaan 
joulumusiikkia. 
Sääntömääräinen syyskokous 
la 13.10. klo 13 Kumppanuuskeskus, 
kokoustila Asema, Kansankatu 53 90100 
Oulu (sisäänkäynti Vanhantullinkadun 
puolelta) Tervetuloa! 
ke 7.11. klo 17-19: Kiinnostaako Sinua 
elokuvat, konsertit, teatteri, näyttelyt, 
musiikki, festarit tai jokin muu 
tapahtuma, johon haluaisit osallistua 
yhdessä muiden kanssa? Tule mukaan 
suunnittelemaan ja ideoimaan keväällä 
2019 OSA:ssa alkavaa toimintaa Oulun 
Kumppanuuskeskukseen kokoustila 
Resiinaan os. Kansankatu 53 
(sisäänkäynti Vanhantullinkadun 
puolelta. Lisätietoja: Jaana Vähänikkilä 
p. 050 572 9173 
jaana.vahanikkila@gmail.com 
Kristiina Häyrinen p. 044 254 1653  
la 10.11. Asiantuntijaluento klo 13. 
Paikka Aleksinkulman juhlasali 
Aleksanterinkatu 9 90100 Oulu  
Kahvitarjoilu ja vapaa sisäänpääsy. 
Arpoja myynnissä. FT, PsL, 
neuropsykologian erikoispsykologi, 
psykoterapeutti Liisa Paavola aiheena 
"25 vuotta tutkimusta ja kuntoutusta: 
Neuropsykologin työ osana 
aivovammojen diagnostiikkaa ja hoidon 
toteutusta." 
la 1.12. Yhdistyksen 25-vuotis 
juhlatilaisuus klo 15. Lisätietoja 
seuraavassa jäsenkirjeessä. 
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja: oulunavry@gmail.com tai 
seuraamalla nettisivuja  
Kemi 
10.10. Osallistumme Ammattiopisto 
Lappian tilaisuuteen, Meripuistokatu 21, 
94100 KEMI. Tarkempi ohjelma 
ilmoitetaan myöhemmin.  
14.11. Avointa keskustelua kahvien 
merkeissä ryhmän kokoontumistilassa 
os. Kaivokatu 5 94100 Kemi. 
ke 12.12. Aivokaisten pikkujoulu 
Panorama cafessa klo 18 os.Valtakatu 
26, 94100 Kemi, 13 kerros.  
Läheiset/omaiset tervetulleita mukaan. 
Sitovat ilmoittautumiset 3.12. mennessä 
sähköpostiin 
hh.aivovammaliitto@gmail.com tai p. 
045 617 414. Tervetuloa! 
Seuraa toimintaamme: 
http://aivokaiset.blogspot.fi 
Yhteystiedot: 
hh.aivovammaliito@gmail.com 
p. 045 617 4140 

Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen p. 045 
617 4140 
hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
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 
nuoret aikuiset-ryhmä: lisätietoja saat 
yhteyshenkilöltä: Topi Laurila p. 045 120 
0668 topi.laurila@luukku.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 
Kuukausitapaamiset klo 17.30-19.30 
2.10. Aivovammaliiton terveiset: 
järjestösuunnittelijat Pihla Putkonen ja 
Leena Koivusaari LINK Lahden 
järjestökeskus, Hämeenkatu 26 A, 3.krs, 
klo 17.30-19.30 
6.11. Peli-ilta Vervessä Launeenkatu 10, 
Lahti. Huomio paikka! 
4.12. Kahvittelua ja vertaistukea LINK 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINKissä 9.10., 13.11. ja 
11.12. klo 17.30. Vetäjänä 
sosionomiopiskelija Katja Tirkkonen.  
Läheisten ryhmä Paula Juholan luona 
11.10. ja 15.11. klo 18, Proomukatu 2 as 
7, Lahti. 
Yhdistyksen jäsenenä voit käydä 
ilmaisella kuntosalivuorolla Verve 
Lahden kuntosalilla, (osoite Launeenkatu 
10) keskiviikkoisin 12.12. asti (ei 24.10.) 
klo 17-18.  
Keilavuorot (Launeenkatu 5) yhdistyksen 
jäsenille: kaksi ilmaista keilavuoroa 
kuukaudessa, tiistaisin 2.10., 16.10., 
6.11., 20.11. ja 4.12. klo 16-17.  
2.11. klo 19 Teatteri-ilta "Puhallus" 
Lahden Kaupunginteatterissa. Liput 
30e/27e, avustaja 10e. Ilmoittaudu 2.10. 
mennessä Karille, p. 040 828 0906.  
27.11. Pikkujoulut klo 17 Ravintola 
Teivaan Lokki, Lahti. Joulubuffet, 
arpajaiset ja mukavaa ohjelmaa. 
Ilmoittaudu Paulalle 17.11. mennessä, p. 
040 553 8493 
 

Hämeenlinna 
Yhteyshenkilö: Tero Suomalainen p. 
040 097 5496. Kokoonnumme joka 
kuukauden ensimmäinen tiistai 
Kumppanuustalolla, Kirjastokatu 1 
huone 106. klo 14. Facebook: 
Hämeenlinnan aivovammaryhmä 

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: 
17.10."pärjätään yhdessä" tapahtuma 
Kankaanpään Sydäntuvalla klo 17.00 
7.11. klo 16.30 Kankaanpäässä 
Lumiaisella "Aivot - tärkeä juttu" 
tilaisuus 
13.11. infopäivä Satakunnan 
Keskussairaalassa Porissa klo 10 - 14.00 
Pori 
Yhteyshenkilö: Markku Jantunen p. 045 
677 6193 
9.10. klo 16.30 Porin Taidemuseolla 
piirakantekoa 
7.11. klo 16.30 jäsentapaaminen, tieto 
tekstiviestillä 
Kankaanpää 
Yhteyshenkilö: Ninni Uusitalo p. 040 510 
6717 
Jäsentapaamiset kuukausittain 
keskiviikkoisin. 
ke 3.10. tapaaminen avoin 
ke 7.11. "Aivot - tärkeä juttu", klo 16.30 
alkaa kahvituksella. Tilaisuus Lumiaisilla, 
paikalla neurologi Juha Puustinen ja 
ensihoitaja Minni Mutanen. Os. 
Keskuskatu 31, Kankaanpää. 
ke 5.12. pikkujouluruokailu Face-
ravintolassa klo 12-14. 
Tapaamisiin ilmoittautumiset Ninni 
Uusitalolle. 
Rauma 
Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen p.044 995 
1212 tai ritvaparjanen60@gmail.com 
Ilmoitukset tapaamisista paikallislehti 
Raumalaisessa. 
10.11. klo 10-16.00 "tehdään yhdessä" 
käsityöpäivä Rauman Järjestötalolla, 
Siikapolku 1, Rauma 

Varsinais-Suomen Avy ry 
www.vsavy.fi 

Yhteystiedot: 
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys 
ry, PL 115, 20101 Turku 
p. 044 314 4838 
Sähköposti: info@vsavy.fi 
Yhteyshenkilöt: 
Marjatta Pihlajamaa, puheenjohtaja, 
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com 
Risto Savolainen, sihteeri,  
sihteeri.vsavy@gmail.com 
Terje Vainio, taloudenhoitaja  
Toivotamme kaikille jäsenillemme hyvää 
alkanutta syksyä! 



Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
Turku 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
(Ursininkatu 11).  Tervetuloa! 
KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen ti. 
Tuula Aallontie p. 040 720 3371. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen p. 050 
528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen ke klo 12.30–
14.30. Jari Karjalainen p. 0400 818 104 
tai Risto Savolainen p. 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 apuvälineitäkin, 
kuten keppi tai rollaattori. Peliryhmässä 
harrastetaan monipuolista kuntoa 
kohottavaa liikuntaa. Ryhmien ohjaaja 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemi johdolla p. 050 339 
4083. Kokoontuminen: Härkämäen 
salissa, Rahjekatu 3. Perusryhmä klo 
16.30–17.30 ja peliryhmä klo 17.30–
18.30.   
Taidekerho on tauolla. 
Jos olet kiinnostunut yhteissoitosta, 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.    
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: 
20.11. ti klo 18, asiantuntijaluento  
Paikka: Ortodoksisen kirkon 
seurakuntasali, Yliopistonkatu 19 B, 
Turku. Illan aiheena: Miten kuntoutan 
itseäni ja alustajana kliininen 

neuropsykologi Tarja Ketola. 
Luentotilaisuus on kaikille avoin, vapaa 
pääsy.  
 
Salo 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa Os. 
Salmenranta 2. Vetäjinä toimivat Terhi 
Hellberg ja Jaana Tuominen p. 040 554 
3627 
Uusikaupunki 
Yhdistyksen pj ja siht. kävivät 
Uudessakaupungissa syyskuussa. 
Yhteyshenkilönä tässä vaiheessa pj 
Marjatta Pihlajamaa p. 044 314 4838 tai 
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com 
Forssa 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjä: Tiina 
Åhlman tiina.ahlman@gmail.com p. 044 
314 4838 
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii yhteyshenkilönä. 
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Forssa 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjä: Tiina 
Åhlman tiina.ahlman@gmail.com p. 044 
314 4838 
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii yhteyshenkilönä. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
Turku 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
(Ursininkatu 11).  Tervetuloa! 
KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen ti. 
Tuula Aallontie p. 040 720 3371. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen p. 050 
528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen ke klo 12.30–
14.30. Jari Karjalainen p. 0400 818 104 
tai Risto Savolainen p. 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 apuvälineitäkin, 
kuten keppi tai rollaattori. Peliryhmässä 
harrastetaan monipuolista kuntoa 
kohottavaa liikuntaa. Ryhmien ohjaaja 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemi johdolla p. 050 339 
4083. Kokoontuminen: Härkämäen 
salissa, Rahjekatu 3. Perusryhmä klo 
16.30–17.30 ja peliryhmä klo 17.30–
18.30.   
Taidekerho on tauolla. 
Jos olet kiinnostunut yhteissoitosta, 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.    
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: 
20.11. ti klo 18, asiantuntijaluento  
Paikka: Ortodoksisen kirkon 
seurakuntasali, Yliopistonkatu 19 B, 
Turku. Illan aiheena: Miten kuntoutan 
itseäni ja alustajana kliininen 

neuropsykologi Tarja Ketola. 
Luentotilaisuus on kaikille avoin, vapaa 
pääsy.  
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Meidän isällä on aivovamma, se on 
eläkkeellä, eikä mene aamulla töihin 
niinkuin kavereiden isät. Hyvä kun ei 
mene. Se voi kuskata minut ja siskon 
kouluun, ja niin kuskaakin ja hakeekin 
kotiin, ottaa kaveritkin kyytiin ja vie 
ne kotiin. Äiti kyllä aina sanoo sille, 
että ei saa kuskata, meidän pitää saada 
liikuntaa. Onneksi äiti lähtee aamulla 
aikasin töihin, niin se ei tiedä, että iskä 
myös tuo mulle murot olkkariin tai 
mitä haluun. Pakkaa mun repun ja ettii 
vaatteet valmiiksi. En mä sitä passauta, 
se vaan tykkää tehä niin.

En laita kelloa soimaan aamulla, 

iskä herättää mut. Sillä on vaan huono 
muisti, ei se muista kattoo lukkaria, 
niinpä myöhästyn monta kertaa vii-
kossa, kun nukun pommiin. Mut ei se 
haittaa, kunnes ope soittaa äitille, no 
äiti yrittää laitella kaikenlaisia herätyk-
siä ja soitella aamulla meitä hereille.

Kerran aloin puhua sille, että ha-
luun mopon, iskä istui monta päivää 
kännykkä kädessä ja selasi tori.fi.tä. 
Äiti oli ihan raivona, se sano että iskäs-
tä tulee ihan zombi, kun se ei nähny, 
eikä kuullu mitää. Puhui vaan mopois-
ta, eihän naiset ymmärrä sellasta. Sitte 
se sano, nyt lähetää Helsinkii hakee 
mopo! Jeee!

En tullut mopon kanssa kotiin. 
Jälkeenpäin kun mietin, niin tälläker-
taa olikin hyvä että äiti oli mukana. Se 
mopo oli aikuisten crossipyörä ja oon 
vasta kymmenen. Iskä ei kiinnitä huo-
miota aina kaikkeen. Kerran äiti sanoi, 
että sillä on kaksi lasta ja yksi iso poi-
ka, jota ei aina saa kuriin. Äitien hom-
ma ei ole aina ihan helppoa, ainakin 
meiän äitillä on usein pää kipee, sanoo 

sitä migreeniksi, silloin ollaa hiljaa! Ja 
silloin iskä joutuu hoitaa äitiä. 

Se mua harmittaa, kun iskällä ei oo 
rahaa ikinä, se ostaisi aina kaikenlaista 
kivaa meille, mitä vaan haluttaisiin. 
Äiti antaa vaan viikkorahan sille.

On se hyvä että synnyin pojaksi, 
mun ei tarvi olla ikinä äitinä. Äidit hoi-
taa poikia. Niitä isoja ja pieniä, oli ne 
sitten millaisia tahansa niitten rakkaus 
vaan riittää.

Teksti: Olli 

isä ja aivovamma

INFO
- Ossin ollessa 5-vuotias häneen osui 
veljensä heittämä tiiliskivi päähän, 
siitä seurasi kallonmurtuma.
- Vuonna 1985 Ossi joutui auto-
onnettomuuteen, mistä seurasi vaikea 
aivovamma
- Vuonna 2000 leikattiin aivolohkojen 
välistä kolloidikystä
- Työkyvyttömyyseläke myönnettiin 
vuonna 2001
- Ossi on naimisissa, vaimo toimii 
myös omaishoitajana hänelle, kahden 
lapsen, 11- ja 16- vuotiaiden, isä.
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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@aivovammaliitto.fi 
p. 050 550 0541
– Paikallisyhdistysten ja toimintaryhmien 
   tukeminen
– Läheisten toiminta
– Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Järjestösuunnittelija leena Koivusaari 
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi 
puh. 050 306 4181
– Vertaistukitoiminta
– Nuorisotoiminta
– Tapahtumat

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 
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Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten 
ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena 
on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista 
yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

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
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Tee kypärätemppu -projekti 2018 – 2020



Aivovammaliitto ry 
Tapahtumakalenteri 2018

Syyskuu
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

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
Vko 46  Valtakunnallinen Aivovammaviikko. 
 Teemana Iloa elämään.
29.11. Hallitus klo 10 ja hallituksen ja henkilöstön yhteinen 
 kehittämispäivä klo 12.

Joulukuu 
 
10. - 16.12. Aivoitus-lehti 4/2018 ilmestyy

Tänä keväänä venla sänkiaho tuli hakemaan minua äitinsä kanssa järjes-
tämäänsä tilaisuuteen. Kävimme ennen tilaisuutta kahvilla ja rupattelimme 
tavalliseen tapaan mukavia. Parkkipaikalla Venla pohti, valitseeko hän ”Sink-
ku parkissa” -parkkikiekon vai jonkun neutraalimman. Tuolla kerralla hän 
päätyi sinkkukiekkoon. Venla totesi, että rakkaus saisi mielellään tulla hänen 
elämäänsä. Kun hän heitti minut tilaisuuden jälkeen takaisin juna-asemalle, 
hyvästelimme ja lupasimme tavata mahdollisimman pian. Uutta tapaamista ei 
enää tullut. Sain kesälomalta palattuani suruviestin, että Venla oli nukkunut 
pois heinäkuun 19. päivä. 

Venla (1974 – 2018) joutui parikymppisenä autokolariin sisarensa kanssa, 
kun vasemmalta kääntyvä auto törmäsi tyttöjen autoon. Sisar selvisi parilla 
naarmulla, Venlalle tuli aivovamma. Kun hän pääsi kuntoutukseen silloiseen 
Synapsiaan, tapasi hän aivovammayhdistyksessä aktiivisesti toimivia ihmi-
siä ja innostui itsekin mukaan. Samalla hän tuli liittäneeksi Maija-äitinsäkin 
yhdistykseen. Venla Sänkiaho toimi viimeiset vuodet äitinsä aisaparina vetäen 
Kymenlaakson aivovammayhdistystä. Venla toimi yhdistyksessä sihteerinä, ja 
tehtävä oli hänelle tärkeä henkireikä. 

Maija-äidin sanoin Venla on jo perillä, me vielä matkalla.
 Teksti ja kuva: Pia Warvas 

Venla Sänkiaho In memoriam


