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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Tips inför 
valdiskussionerna
Hjärnskadeförbundet har utarbetat tips om påver
kansarbete inför valet. De här centrala frågorna 
inom ramen för påverkansarbete finns på förbundets 
webbsidor. De kan fritt användas i valarbetet och 
valdiskussionerna. Vi står gärna också till tjänst med 
ytterligare upplysningar.

Våra viktigaste uppgifter i organisationen är att 
medvetandegöra beslutsfattare om missförhållanden 
och att vara med och påverka lagstiftningen så att 
saker och ting ska förändras till det bättre.

Vi förutsätter att man kartlägger personkopplingar 
mellan medlemmar i överklagandenämnderna och 
deras närstående på ett ännu noggrannare sätt innan 
nämnderna tillsätts. Vi förutsätter att det i lagen skrivs 
in en ändring om det här och att man också följer 
eventuella personkopplingar under uppdragets gång, 
och i synnerhet om kopplingarna ändras. Missför
hållanden försvinner inte, trots att de sopas under 
mattan.

En annan viktig aspekt i vårt påverkansarbete så 
här inför valet anknyter till lagstiftning. Vi förutsätter 
en ändring till den del att det i lagen skrivs in ett 
behörighetskrav för sakkunniga på ett sådant sätt att 
den läkare som ger ett utlåtande har behörighet och 
kompetens inom specialområdet i fråga.

Nu i valtider har vi goda möjligheter att lyfta fram 
också de här frågorna i diskussionerna.

Fråga riksdagskandidaterna hur väl de känner till 
hjärnskadefrågor och hur de vill vara med och påver
ka frågor som gäller oss nu och i framtiden.

Låt oss lyfta fram hjärnskadefrågor på torg, i tält 
och på möten under år 2019. Nu ska vi vara 
aktiva, tillsammans går vi framåt!

Skön början på våren!

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Vinkit 
vaalikeskusteluihin 
Aivovammaliitto on laatinut vinkit vaalivaikuttami
seen. Nämä keskeiset vaalivaikuttamisen teemat on 
löydettävissä liiton wwwsivuilta. Niitä saa vapaasti 
ottaa mukaan vaalityöhön ja keskusteluihin. 
Mielellämme annamme myös lisätietoa.

Tärkeimpiä tehtäviämme järjestössä on tuoda 
päättäjien tietoon epäkohtia ja olla vaikuttamassa 
lainsäädäntöön, jotta asiat muuttuisivat parempaan 
suuntaan. 

Edellytämme muutoksenhakulautakunnissa 
toimivien jäsenten ja heidän läheistensä sidon
naisuuksien kartoittamista entisestä tarkemmin ennen 
lautakuntaan nimeämistä. Edellytämme lakiin 
kirjattavan muutoksen ja myös heidän työskentelyn 
aikana, ja etenkin sidonnaisuuksien muuttuessa.  
Epäkohdat eivät poistu, jos ne lakaistaan maton alle.

Toinen keskeinen asia vaikuttamistyössämme 
näin vaalien alla liittyy lainsäädäntöön. Edellytämme 
muutosta siltä osin, että lakiin on  päivitettävä asian
tuntijoiden pätevyysvaatimukset siten, että lausuvalta 
lääkäriltä vaaditaan lausuttavan asian erikoisalan 
pätevyys.

Nyt vaalien alla on hyvä mahdollisuus olla 
viemässä näitäkin asioita keskusteluun.

Käy tenttaamassa kansanedustajaehdokkailta, 
miten he tuntevat aivovammaasiat ja miten he 
haluaisivat olla asioihimme vaikuttamassa nyt ja 
tulevaisuudessa?

Nostakaamme aivovammaasiat esille toreilla, 
teltoilla ja kohtaamisissa vuoden 2019 aikana. 
Olkaamme aktiivisia, yhdessä mennään eteen
päin!

Auringonpaisteisia alkukevään päiviä!

Anne Porthén
toiminnanjohtaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS
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Wikipedian mukaan vaikuttaminen on viestintää, jonka 
tavoitteena on muuttaa viestin kohteena olevan henkilön 
tai ihmisryhmän käsityksiä jostakin asiasta tai ilmiöstä. 
Vasta kun virheellisiä käsityksiä saadaan korjattua, voi
daan muutoksia ja epäkohtien korjauksia saada aikaan. 
Jos kirjaisimme ylös kaikki ne erilaiset muutokset, joista 
esimerkiksi viime vuoden aikana aivovamman saaneiden 
ja heidän läheistensä elämän laadun parantamiseksi on 
eri tavoin viestitetty, tulisi tällaisesta listasta todella pitkä. 
Paljon vaikuttamista on tehty, mutta lisää tarvitaan. Asenteet 
muuttuvat hitaasti ja todelliset muutokset tapahtuvat vasta 
asenteiden muuttumisen jälkeen. Meidän siis pitää jatkaa ja 
lisätä vaikuttamista myös alkaneena vuonna.

Viime syksyn liittopäivillä vaikuttaminen, ”lobbaami
nen”, oli näkyvästi esillä. Liittotasolla vaikuttamisesta on 
laadittu toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti resursseja 
kohdistetaan erilaiseen viestintään. Toiminnanjohtaja kertoo 
tästä tarkemmin omassa jutussaan. Myös yhdistykset ovat 
miettineet tahollaan sitä, että mihin asioihin ja millä keinoin 
he aivovammaisten asioihin voisivat vaikuttaa. Sekä valta
kunnallisesti että paikallisesti pitää koko ajan pohtia 
hyvinkin tarkasti kolmea peruskysymystä:

1. Vaikuttamisen kohteet eli keiden käsityksiä aivo
vammoista meidän tulee muuttaa.

2. Vaikuttamisen sisältö eli mitä ovat viestiemme sisällöt 
kullekin em. kohderyhmälle

3. Vaikuttamisen keinot eli miten em. viestimme mene
vät parhaiten perille eri kohderyhmille.

Käytettävissä olevat resurssit määräävät hyvin pitkälle 
sen, miten voimme nämä peruskysymykset ratkaista. Jos 
resursseja olisi rajattomasti, vaikuttaminen olisi helppoa. 
Kun näin ei ole, joudumme tekemään paljon priorisointia ja 
karsintaa. Onneksi meillä on liitossa viestinnän 
ammattilaisia ja ahkeria ihmisiä, joille aivo
vammaasioihin vaikuttaminen on tärkeää. 
Voisin kokemukseni mukaan väittää, että se 
on heille sydämen asia. 

Kun vuosi 2019 on monien vaalien 
vuosi, tarjoaa se yhden vaikuttamiskeinon 
lisää. Liitto tuo vaaleihin omat teemansa. 
Toivottavasti myös yhdistykset saavat vastaa
vaa viestiä vietyä aluetason vaaliehdokkail
le. Lisäksi meistä jokainen voi testata oman 
ehdokkaamme asenteita ja tietämyksen tasoa 
aivovammoista. 

Hyvää vaikuttamisvuotta 2019 kaikille

 seppo kantola
puheenjohtaja 

Tarvitaan uusia 
keinoja ja kohteita 
vaikuttamiseen

Det behövs nya 
medel och mål för 
påverkansarbete

Enligt Wikipedia är påverkan kommunikation som syftar till 
att ändra på uppfattningar om någon sak eller något fenomen 
hos den person eller den människogrupp som är målet för 
kommunikationen. Först efter det att felaktiga uppfattningar har 
rättats till kan förändringar och eliminering av missförhållan
den genomföras. Om vi gjorde upp en lista över alla de olika 
förändringar som vi exempelvis i fjol på olika sätt informerade 
om visavi förbättrad livskvalitet för personer med hjärnskador 
och för deras närstående, skulle en sådan lista bli verkligt lång. 
Vi har utfört mycket påverkansarbete, men mera behövs. Atti
tyderna förändras långsamt och verkliga förändringar sker först 
sedan attityderna har förändrats. Vi måste således fortsätta med 
påverkansarbetet och utöka det också under det här året.

Under förra höstens förbundsdagar var påverkansarbete, 
”lobbande”, ett aktuellt tema. På förbundsnivå har man utarbe
tat en verksamhetsplan för påverkansarbete, enligt vilken resur
ser inriktas på olika slag av kommunikation. Förbundets verk
samhetsledare berättar närmare om det här i sitt eget inlägg. 
Också föreningarna har på sitt håll funderat på vad och med 
vilka medel de kunde påverka frågor som berör personer med 
hjärnskador. Både på nationell och lokal nivå måste vi hela 
tiden mycket noggrant fundera på tre grundläggande frågor:

1. Målen för påverkan d.v.s. vems uppfattningar om hjärn
skador ska vi ändra på.

2. Innehållet i påverkan d.v.s. vilket är innehållet i våra 
budskap för respektive målgrupp.

3. Medel för påverkan d.v.s. på vilket sätt når våra bud
skap bäst fram till de olika målgrupperna.

De resurser vi har till förfogande är i stor utsträckning 
avgörande för hur de här grundläggande frågorna kan lösas. 
Om våra resurser vore obegränsade, skulle påverkansarbetet 
vara lätt. Eftersom så inte är fallet, måste vi göra många prio

riteringar och gallringar. Lyckligtvis har vi i vårt förbund 
ihärdiga personer som är experter på kommunikation 

och som upplever att det är mycket viktigt att bedri
va påverkansarbete i hjärnskadefrågor. På basis av 
mina egna erfarenheter vågar jag påstå att det är 
en hjärtesak för dem.

Eftersom 2019 är ett år med många val, 
erbjuds vi ytterligare en möjlighet till påverkan. I 
valen lyfter förbundet fram egna teman. För

hoppningsvis kan föreningarna också föra fram 
liknande budskap till valkandidaterna på 
regional nivå. Dessutom kan var och en av 
oss testa sin egen kandidats attityder till och 
kunskaper om hjärnskador.
Gott påverkansår 2019!

seppo kantola
ordförande

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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Nelisenkymmentä silmäparia tuijottaa 
minua keskittyneesti. Yleisö on hipi
hiljaa. Pieniä, toppahousuihin pukeu
tuneita, punaposkisia viidesluokka
laisia.

Olen matkannut keskisuomalaiseen 
pikkukaupunkiin Aivovammaliiton 
kokemustoimijana. Koulun jumppa
salissa en ole helsinkiläinen toimittaja, 
vaan äiti, omainen, aivovammakun
toutujan läheinen. Sekä liiton paikalle 
kutsuma kokemustoimija, jolla on 
suuri valkoinen rintamerkkikin sitä 
varten vaatteeseen kiinnitettynä.

Kokemustoimija on kokenut jotain 
sellaista, jota yleisö mahdollisesti ei 
lainkaan. Koettu voi liittyä sairauteen, 
onnettomuudesta selviämiseen, 
riippuvuuden selättämiseen, vammaan. 
Tärkein työkalu on oma tarina, sen 
kertominen ja jakaminen. Puheen
vuoro ei kuitenkaan voi olla tunteelli
nen vuodatus tai itkuinen avunpyyntö. 
Vierailun tarkoituksena on jakaa tietoa 
ja ymmärrystä. 

Tarina, jonka jaan KeskiSuomessa 
vitosluokkalaisille on nimeltään ”Kun 
aivovamma ylimääräiseksi perheen
jäseneksi änkesi”. Käytän välineenäni 
perhealbumin kuvia kuuden vuoden 
ajalta. Kuvien avulla näytän näillekin 
vitosluokkalaisille – noin 11vuotiaille 
alakoululaisille – miten elämä muut
tuu, kun 10vuotiaalle lapselle tulee 
aivovamma. Esitykseni väliin olen 
livauttanut kuvia ja videoklippejä, 
joissa perheeni aivovammakuntoutuja
sankari on polkupyörän selässä – aina 
kypärä päässään. 

Vierailuni on näet osa kouluikäisille 
suunnattua Tee kypärätemppu hanket
ta, jossa aivotietouden lisäämisen 
avulla kannustetaan varhaisnuoria ja 
esiteinejä käyttämään pyöräilykypärää. 

Kertomani tarina, perheeni 
kokemus, ei suoranaisesti liity kypärän 
käyttöön. Kerron yleisölle aivovamman 

vaikutuksista ikätoverin elämään, siitä, 
miten vammautumisesta aletaan 
kuntoutua. Keskeytyksiä tulee kaiken 
aikaa. ”Mikä on aivokasvain?”, kysy
tään. Joku haluaa kertoa omasta aivo
tärähdyksestään. ”Osaako sun lapsi 
enää lukea?”, toinen tiedustelee. Yhtä 
tyttöä tarinan hurjimmat vaiheet pelot
tavat. Yritän rohkaista häntä toteamalla, 
että tuskin olisin koulussa puhumassa, 
jos tällä tarinalla olisi kovin surullinen 
loppu.

Sitä vastoin haluan kertoa – pai
nottaa ja alleviivata – että nuorikin 
ihminen voi elää aivovamman kanssa 
hyvää, täyteläistä ja rikasta elämää. 
Senkin kerron, että vammasta huoli
matta lapseni suoritti ihan tavallisen 
peruskoulun ja jatkaa nyt opintoja 
ammattikoulussa. Kerron, että aivo
vammankin kanssa elämään mahtuu 
hyviä ja huonoja päiviä. Pari elämän
viisauttakin pyrin puheideni lomaan 

sujauttamaan.
Odotan paluumatkan alkua pakka

selta suojassa koulun aulassa. Koulu
päivä on lasten osalta jo päättynyt, 
vielä muutama jantteri pelaa portaiden 
alla puolipiilossa Fortnitea. Vakava
ilmeinen pikkupoika on päivän viimei
siä poistujia. Hän kiristää pipon päälle 
pyöräilykypärää ja katselee minua 
kulmien alta. Sitten hän rohkaistuu ja 
sanoo:

”Oli hyvä puhe. Kiitos, että tulit 
tänne sanomaan sen.” Pienen tauon 
jälkeen totinen nuori herra vilkaisee 
vielä minua:

”Mää laitoin kypärän. Niinkuin 
aina. Huomasiksää?” 

 Tiiu Pohjolainen
Kirjoittaja on ensimmäinen 

Aivovammaliitto ry:n kouluttama 
läheinen kokemustoimijana

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

Vieraskynä

Kun aivovamma 
kutsumatta kotiin änkesi

Ku
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TEEMANA AivovAMMAT 
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– Olen pudonnut portaista aiemminkin. Lapsena lensin 
koulussa kierreportaissa kierien ne alas asti, ja Oulun 
ammattikorkeakoulussakin putosin portailta. Lisäksi olen 
ihan tasaisella alustalla ilman ennakkovaroituksia lysähtänyt 
maahan. 

Kun kohtalokas putoaminen tapahtui, elettiin helmikuuta 
2015.

– Olin lähdössä kotoani, kun yhtäkkiä PLÄTS – putosin 
ulkoportaat suoraan maahan hiekalle. Hämärästi muistan, 
että koska minulla on diabetes, pelättiin infektioriskiä ja sain 
haavoihini oikean hevosantibioottikuurin. Kasvoni murtuivat 
niin pahasti, että neljä hammasta tuli huulesta läpi, nenä 
näkyi suun kautta, keskellä otsaani oli donitsin muotoinen 
kuhmu ja silmäni olivat turvonneet ja mustat. Rytäkässä 
meni taju, enkä meinannut millään pysyä hereillä. Jälki
käteen olen ihmetellyt, että miten päätäni ei kuvattu tuolloin 
lainkaan. Ainoastaan kasvoni tikattiin – ja siinä lääkäri 
 tekikin hyvää työtä, sillä massiivisia ulkoisia vammojani ei 
enää käytännössä edes huomaa. 

Kotiutuessaan Sanna oli tokkurainen. Tuossa vaiheessa 
hän pani sen kipulääkityksen piikkiin. Ajan myötä huomat
tiin, että oudot oireet piinasivat jatkuvasti ja yhä pahentuen.

– Ensimmäisenä huomasin muistini huonontumisen. 
En muistanut edes tuttujen ihmisten nimiä, unohdin käydä 
vessassa, enkä osannut enää toimia keittiössä. Ruoanlaitto 
ja leipominen olivat intohimoni ja kaverini olivat jo ilmoit
tamassa minut Master chef ohjelmaan. Yhtäkkiä en osannut 
tehdä keittiössä mitään. Leivinpaperit paloivat, hella unohtui 
päälle ja paistinlastat sulivat levylle. Myös kengännauhojen 
solmiminen tuntui vaikealta – enkä osannut sitä edes sen 
jälkeen, kun mieheni Pete kädestä pitäen näytti, miten ne 
solmitaan. Vakavin muistamattomuuteni aiheuttama oire oli 
kuitenkin se, etten muistanut hoitaa diabetestani. 

Verensokeri on normaali, kun paastoarvo – eli esimerkiksi 
aamulla yön jälkeen, kun henkilö on ollut syömättä kahdek
san tuntia – on 4 – 6. Kohonneena verensokeria pidetään 
paastoarvon ollessa 6,1 – 6,9 ja diabeteksesta puhutaan, kun 
arvo on vähintään 7. Verensokeri on liian alhainen, jos se 

laskee alle neljän. Tilaa kutsutaan hypoglykemiaksi. 
– Saatoin tulkita verensokerini täysin väärin. Jos se 

oli esimerkiksi 2,9 – eli aivan liian alhainen – kiinnitin 

Sankarikoira JUUSO pitää 
huolta ja pidentää pinnaa 
Kiiminkiläisellä Sanna Nurmelalla 
on ollut pienestä pitäen drop out 
-kohtauksia. Kyseessä on tila, jossa 
narkoleptikon katapleksiakohtauksen 
tavoin lihasjänteys häviää yhtäkkiä ja 
ihminen sen seurauksena joko kaatuu 
tai jähmettyy paikoilleen. Yksi tämän-
lainen kohtaus pudotti Sannan alas 
kotiportaita ja aiheutti aivovamman. 

Sanna harmittelee, että vanha masennusdiagnoosi 
viivästytti aivovammadiagnoosia. – Jos aiemmasta 
poikkeavat oireet alkavat sellaisen tapaturman jäl-
keen, jossa pää kolahtaa, pitäisi pää automaattisesti 
kuvata, eikä lääkäreiden pitäisi korostaa vanhoja 
diagnooseja, kuten masennusta. Minulla on mennyt 
sukset ristiin joidenkin lääkäreidenkin kanssa, sillä 
oireitteni kuittaaminen vanhalla masennuksella 
tuntui turhauttavalta. 
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huomiota vain lukuun 9. Saatoin siis 
lisätä insuliiniannostani, vaikka oikeas
ti minun olisi pikaisesti pitänyt syödä 
jotakin, joka olisi nostanut verensokeri
ni tarpeeksi korkeaksi. 

Muistiongelmat rajoittivat myös 
liikkumista.

– En osaa matkustaa bussilla, sillä 
en osaa maksaa siellä, enkä myöskään 
jäädä pois oikealla pysäkillä. Jouduin 
usein soittamaan miehelleni, että 
tuletko hakemaan. Kun hän tiedusteli, 
että mistä, jouduin toteamaan, että en 
tiedä.

Kaupassa käynnissäkin oli omat 
haasteensa. 

– Bussin tavoin en osannut maksaa 
kaupassakaan. En muistanut pin
koodia ja kun maksun aika tuli, seisoin 
vain ja tuijotin, enkä saanut edes sanaa 
suustani. Toisinaan kävi jopa niin, että 
jätin ostokset kassalle ja lähdin mitään 
puhumatta kaupasta ulos.

suuria muutoksia

Muutenkin numeroiden hahmottami
nen on haastavaa. 

– Jos puhelinlaskuni oli 20 euroa, 
saatoin maksaa 200 euroa – eikä sitä 
liikaa maksamaani rahaa tietenkään 
palautettu, vaan se hyvitettiin tulevista 
puhelinlaskuista. 

Seuraavaksi lähipiiri, ja myös Sanna 
itse, kiinnittivät huomiota väsymykseen 

ja tunneelämän muutoksiin.
– Aivan alkuvaiheessa nukuin ja 

nukuin ja nukuin, mutta vaikka aikaa 
putoamisestani kului, väsyvyys jäi. 
Olin todella väsynyt ja sammahtelin 
kuin saunalyhty. Myös tunneelämäni 
muuttui. Toisaalta olin välinpitämätön 
ja kaikki ikään kuin latistui, mutta toi
saalta sain melkoisia raivokohtauksia 
tai nauroin aivan väärille asioille. 

Selkeä muutos korkeakouluopis
kelijalle oli ajattelun muuttuminen 
konkreettiseksi.

– Ollessani levoton äitini kysyi, 
onko sinulla muurahaisia housuissa. 
Kummastelin, että no ei, ei kai nyt 
muurahaisia talvella ole. Tai kun 
minulta tiedusteltiin, olenko musta
sukkainen, totesin ihmetellen, että en 
pidä mustasta väristä, joten minulla ei 
ole yksiäkään mustia sukkia.

Toisinaan Sanna ei osannut pukeu
tua oikeanlaisiin vaatteisiin.

– Saatoin lähteä talvikeliin ilman 
pipoa, takkia ja lapasia ja jaloissani 
aivan vääränlaiset kengät. En myös
kään muistanut ottaa mukaan avainta 
tai puhelinta.

Moni asia, joka aiemmin oli kiin
nostavaa, ei enää kiinnosta lainkaan. 
Esimerkiksi maalaaminen ja piirtä
minen ovat jääneet kokonaan. Myös 
urheilumaku on kokenut muutoksia. 

– Olin jääkiekkofani, mutta nyky
ään en jaksa keskittyä peliin. Se on 

liian hidastempoista. Sen sijaan olen 
hurahtanut lentopalloon. Sitä jaksan 
seurata, sillä jokaisesta pallosta tulee 
piste. 

vihdoinkin oikea diagnoosi 

Koska Sannalla on taustallaan masen
nusdiagnoosi ja hoitohistoriassa useita 
drop out kohtausten aiheuttamia 
tapaturmia, epäili hoitava taho Sannan 
satuttavan itseään tahallaan. 

– Vanhasta masennusdiagnoosistani 
lääkärit vasta riemastuivatkin! Jouduin 
pitkään taistella ja vakuuttaa, että 
masennukseni on historiaa ja että en 
ole koskaan tahallaan itseäni vahin
goittanut. 

Vielä sittenkin, kun diagnoosiksi 
varmistui pään trauman jälkitila ja 
Sanna alkoi saada Kelan vaikeavam
maisten kuntoutusta, eli nykyään 
vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, 
naisen oireet yritettiin edelleen panna 
mielenterveyden piikkiin.

– Jouduin todistelemaan, että voin 
tällä hetkellä henkisesti vallan mai
niosti. Kerroin, että muistamattomuus, 
väsyvyys, ajattelun muuttuminen 
 konkreettiseksi ja muut oireeni eivät 
johdu henkisestä tilastani. 

Paitsi vanha masennusdiagnoosi, 
pakkaa sekoitti vielä Sannan diabetes.

– Harmittelin, että en pääse enää 
tenteistä läpi. Lääkärit totesivat, että 

Sankarikoira Juuso auttaa myös Sannaa välttämään raivostu-
misia. – Jos meinaan hermostua, muuttuu Juuso levottomaksi. 
Koiran levottomuus on minulle signaali siitä, että nyt pitää rau-
hoittua. Eli koira paitsi vaistoaa verensokerini laskemisen, myös 
pidentää pinnaani.

Sanna valmistuu pian kokemustoimijaksi. Sen jälkeen hänet voi 
tilata kertomaan oman tarinansa erityisesti Oulun seutuville.
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elleivät oireeni johdu masennuksesta, 
syynä voi olla matala verensokeri, sillä 
aivoilla menee kolmisen vuorokautta 
toipumiseen sen jälkeen, kun veren
sokerit laskevat liian alhaisiksi.

Sanna työskenteli vammaisten 
 ihmisten parissa. Aiemmin hyvin 
sujunut työ alkoi kärsiä – ja Sanna koki 
olevansa jopa vaaraksi asiakkailleen.

– Saatoin löytää meidät avustet
tavani kanssa keskeltä liikenneympy
rää ollessamme kävelyllä. En yhtään 
hahmottanut, että miten sinne olimme 
päätyneet. Olin myös ärtyisä ja huusin 
töissä jopa asiakkaille. Olin kauhistu
nut, sillä en yhtään ymmärtänyt, mikä 
minuun oli mennyt – en ollut oma 
itseni. Lähimuistini oli aivan onneton. 
Kollegani olivat huolissaan ja totesi
vat, että he eivät koe minun olevan 
työkykyinen ja että en siinä kunnossa 
voi tehdä työtä, jossa olen vastuussa 
ihmishengistä. 

Kului vuosi ja kahdeksan kuukaut
ta, ennen kuin Sannan pää kuvattiin. 
Kuvissa ei enää näkynyt mitään, mutta 
porrasonnettomuuden alkuvaiheen jäl
keisten vammojen tarkastelun, muiden 
tutkimusten ja putoamisesta jääneiden 
oireiden perusteella aivovamman jälki
tila diagnosoitiin. Siitä puolen vuoden 
kuluttua hänelle myönnettiin sairaus
eläke. Sannaa harmittaa, että päätä ei 
kuvattu heti onnettomuuden sattuessa, 
sillä silloin kuvantamisissa olisi vamma 
voitu löytää heti ja onnettomuuden 
 jälkeiset liki kaksi vuotta olisivat 
 voineet sujua paremmin. 

Sannan elämä on muuttunut paljon 
aivovamman myötä. Opiskelut ja 
työelämä ovat jääneet taakse ja puoliso 
toimii Sannan omaishoitajana. Koti
sairaanhoito varmistaa, että päivät 
sujuvat hyvin puolison ollessa töissä. 
Myös äiti soittaa usein ja varmistaa, 
että tyttärellä on kaikki hyvin. 

sankarikoiran emäntä 

Sanna ei juurikaan oirehdi veren
sokereiden heitellessä.

– Jos arvot nousevat liian korkealla, 
saatan huomata sen siitä, että minua 
janottaa ja olen kiukkuinen. Matalia 
arvoja en edes huomaa. Niiden havait
semisessa auttaa koirani Juuso, joka 
 alkaa seurata minua kuin hai laivaa. 
Siitä aina tiedän, että nyt on syytä 
tarkistaa verensokerit.

Juusokoira onkin pelastanut 
Sannan hengen ja saanut siitä sankari

koiran arvonimen. 
– Asuimme tuolloin Rovaniemellä 

ja minulle oli asennettu uusi, moderni 
insuliinipumppu. Pete ajoi silloin taksia 
ja hän oli juuri lähtenyt yöksi töihin. 
Juusokoira oli silloin pentu ja hänelle 
oli sisällä harjoittelupissamatto. Yöllä 
koira tuli viereeni, töni minua ja inisi 
”uf, uf, uf”. Oletin, että kyseessä on 
pissahätä ja vein koiran harjoittelu
matolle.

Koiran hätä ei kuitenkaan ollut 
pissahätä. Eikä jano, nälkä, eikä akuutti 
halu yöleikkeihinkään. 

– Kun tarjosin koiralle eri esineitä, 
jatkui hätääntynyt ”uf, uf, uf” ääntely. 
Kun käteni meni lähelle verensokeri
mittaria, alkoi koira haukkua tietä
väisesti. Totesin, että no mitataan se 
sokeri sitten. Mittasin ja menin takaisin 
sänkyyn. Tässä vaiheessa koira huokai
si syvään.

Koira ei antanut periksi, vaan piti 
emäntänsä hereillä.

– Kun käteni osui Tripmehuun, Juu
so alkoi jälleen haukkua. Samaan ai
kaan iski tärinä, kylmä hiki ja pahoin
vointi ja katsoin verensokeri mittaria 

uudelleen. Arvo oli niin alhainen, ettei 
mittari osannut edes sitä mitata. Join 
pikaisesti mehun ja otin glukagoni
ruiskeen, jolla saa nopeasti nostettua 
verensokeria.

Nyt koira oli tyytyväinen, mutta 
ei päästänyt Sannaa silmistään koko 
yönä. Vasta Sannan puolison kotiutues
sa pentu antoi itselleen luvan nukah
taa.

– Juuso ajatteli selvästi, että job 
well done. Tämän ensimmäisen kerran 
jälkeen koira on herätellyt ja hätistel
lyt minua useasti, kun verensokerini 
uhkaa laskea liian alas. 

Kun Sanna kertoi koiran uroteosta 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa,   
hoitaja kehotti häntä hakemaan 
 hauvalle sankarikoiran arvonimeä.

– Epäröin ensiksi, mutta sitten 
ajattelin, että olisihan se aika siistiä, 
jos koirani olisi sankarikoira. Tuetul
la lomalla ollessamme mietin, eikös 
 sankarikoirat nimitetä lokakuussa. 
Minulle olikin tullut sähköpostia, joka 
alkoi sanoilla:” Hyvä sankarikoiran 
omistaja”, Sanna kertoo. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

– Koska minulla on vaikeahoitoinen diabetes, kiinnitti sisätautilääkärini huomiota 
porrasonnettomuuteni jälkeen alkaneisiin oireisiini. Muutoin aivovammaa ei olisi ehkä 
vieläkään huomattu. Toivoisin, että yhteiskunta panostaisi aivovammojen tutkimiseen ja 
tunnistamiseen, ettei kukaan joutuisi roikkumaan löysässä hirressä.
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– Toinen poikamme oli meillä kylässä 
ja ihmettelimme, miksi Eero tuli niin 
nopeasti pyörälenkiltään. Yleensä hän 
ajoi pitkiä taipaleita, mutta nyt hän 
palasi lähes heti lähdettyään, pani 
kypärän hyllylle ja vain istua törötti 
mitään puhumatta. Kyselin, että mikä 

häntä oikein vaivaa. Lopulta hän totesi 
hiljaa, että jäi auton alle, täydentää 
puoliso virva Ruhanen. 

Myöhemmin selvisi, että kolari
paikalle tulleet ambulanssin ensihoi
tajat ja poliisit olivat toivoneet Eeron 
lähtevän sairaalaan tarkastettavaksi. 

Mies ei ollut kuitenkaan suostunut. 
Hyllylle nostettua kypärää jälkeenpäin 
tarkastellessaan Virva huomasi, että se 
oli haljennut kolarissa kokonaan. 

– Onneksi poikamme oli meillä, 
sillä en olisi saanut miestäni illalla 
yksin sänkyyn. Hän voi pahoin koko 
yön, mutta ei suostunut lähtemään 
ambulanssilla sairaalaan. Lopulta hän 
myöntyi taksikyytiin, ja sille tielleen 
hän toistaiseksi jäikin.

Päätä ei kuvattu, mutta ilmarinta 
hoidettiin ja olkapää leikattiin – joskin 
kiertäjäkalvon leikkaus epäonnistui.

– Mieheni jäi sairauslomalle. Kun 
puolisen vuotta oli kulunut, ihmettelin 
miksei hän tee mitään. Kun tulin töistä, 
hän vain istui, eikä oikein mitään ollut 
päivän aikana tapahtunut. Pyysin häntä 
menemään psykologille.

Puoliso totteli. Psykologilta hänet 

TEEMANA AivovAMMAT 
jA yhTEiskuNTA

”Kyllä sitä on kaikkea 
nähnyt ton ukon kanssa”

Opettajana työskennellyt Eero Ruhanen oli 
 aktiivinen pyöräilijä. Eräänä päivänä hänen 
ollessaan tavallisella pyörälenkillään sattui 
kuitenkin onnettomuus.  – Kolari tapahtui niin 
äkkiä, että en muista siitä oikeastaan mitään. 
Olin varmasti shokissa. Olin taluttanut pyörän 
kotiini, vaikkei etupyörä kunnolla pyörinytkään. 
Sen muistan, että käteeni ja rintakehääni sattui 
ja minun oli vaikea hengittää.

– Sosiaaliset toimintomme ovat 
lähes kokonaan hävinneet. 

Kyllä me tässä tiiviisti törötellään 
kahdestaan kissat seuranamme, 
toteavat Virva ja Eero Ruhanen. 
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lähetettiin vakuutusyhtiön maksu
sitoumuksella neurologille, jonka kaut
ta aivovamma viimein diagnosoitiin.

– Hoito ja kuntoutus tietysti viiväs
tyivät, kun alussa ei päätä kuvattu, eikä 
 aivovammaan liittyviä seikkoja epäilty 
ja tutkittu  vaikka mieheni löikin pään
sä kolarissa niin pahasti, että kypärästä 
tuli entinen kypärä. 

Pikkuhiljaa ystävät kaikkosivat ym
päriltä. He eivät ensiksikään ymmär
täneet kävelevällä ja ihan tavalliselta 
näyttävällä ihmisellä olevan mitään 
vikaa. He eivät myöskään jaksaneet 
kuunnella Eeron aivovammaan liittyviä 
kertomuksia uudelleen ja uudelleen. 
Pariskunta jäi aika tavalla yksin. Hie
man lohtua toi kuitenkin, että Ruhaset 
saivat silloiseen asuntoonsa kunnalta 
tarvittavia apuvälineitä ja asunnon 
muutostöitä.

ongelmat seurasivat toisiaan

Aika kuitenkin teki tehtävänsä ja aivo
vamman tuomiin muutoksiin tietyllä 
tavalla turtui. Kun he olivat ehtineet jo 
hieman totutella uudenlaiseen elä
mään, asiat rysähtivät kerta toisensa 
jälkeen. Aluksi Eeron mieliala laski.

– Se johtui aivovamman tuomista 
muutoksista. Miehelle on kova paikka 
menettää työ, ajokortti ja pyöräily
harrastus – eli koko entisenlainen 
elämä, Eero Ruhanen vahvistaa. 

Seuraavaksi iski epilepsia.
– Kun ensimmäinen kohtaus tuli, 

mieheni lyyhistyi kylpyhuoneen 
lattialle ja oksensi. Hänelle kokeiltiin 
pitkään ja hartaasti erilaisia lääkkeitä, 
kunnes viimein sopiva löytyi ja hoito
tasapaino saatiin kohdilleen.

Eivätkä vastoinkäymiset tähän 
päättyneet. Seuraavaksi Eero sai ”vapi
nasairauden”, joka vei kävelykyvyn ja 
miehen pyörätuoliin. 

– Hänet tutkittiin kahdesti hoito
laitoksessa. Tutkimuksissa suljettiin 
pois kaikki mahdollinen, kuten Par
kinsonin tauti, Lewyn kappaletauti  ja 
ALS. Diagnoosiksi tuli, että tämäkin oli 
aivovamman jälkitilan seurausta.

Tässä vaiheessa Virva oli toiminut 
Eeron omaishoitajana kuuden vuoden 
ajan. Kaikki koettu – ja erityisesti 
pelko ALSista tai Parkinsonin taudista – 
väsytti henkisesti niin paljon, että Virva 
yritti päästä kaikesta pois oman käden 
kautta.

– Romahdin ja yritin itsemurhaa. 
Ajattelin, että minusta ei ole kaikkea 
tätä kestämään, että tämä päättyy nyt 
minun osaltani tähän. Otin lääkkeitä, 
ja seuraavaksi heräsinkin terveyskes
kuksesta. 

Terveyskeskuksesta meni itse
murhayrityksestä tieto kunnan sosiaali
toimeen, joka tulikin tässä vaiheessa 
avuksi. Omaishoitajuus päätettiin ja 
Virva pääsi mielenterveystoimiston 
asiakkaaksi. 

– Kunnassa todettiin, että en ole tar
peeksi vahva omaishoitajan tehtävään. 
Psykoterapeuttini varoittikin, että älä 

sairastu vahvuuteen, sillä jos minulle 
sattuu jotakin, koko korttipakka hajoaa. 
Olen miettinyt, mitä Eerolle tapahtuisi, 
jos lähtisin. Elämä ei nääs ole Eeron 
kanssa helppoa sen enempää fyysisesti 
kuin henkisestikään. Kun hän väsynee
nä ja ärtyneenä haukkuu minut, en voi 
paeta muualle kuin sohvalle, sillä en 
voi jättää miestäni yksin.

Virva kuitenkin korostaa, että rak
kautta on jäljellä, eikä hän ole vielä
kään antanut periksi.

– Välillä tuntuu, että nyt minä 
pakkaan laukkuni ja lähden. Välillä 
pelottaa, että miten jaksan tätä päivästä 
toiseen ties kuinka useita vuosia vielä. 
Toivoisinkin, että yhteiskunta kiinnit
täisi nykyistä enemmän huomiota niin 
vammautuneiden kuin heidän läheis
tensäkin hyvinvointiin ja jaksamiseen. 
Olisi upeaa, kun joku joskus ottaisi 
yhteyttä ja kysyisi, miten sinä jaksat. 

ilo kadonnut

Vaikka nyt asiat ovat näennäisesti 
kunnossa, ei kaikki tullut kuin Manulle 
illallinen.

– Aluksi Eerolle myönnettiin vain 
puolikas eläke ja vaadittiin pitkää 
työkokeilua, vaikkei hän ollut yhtään 
työkykyinen. Kuvauksissa löytyi 
otsalohkosta vammoja kuudesta eri 
kohdasta. Teimme valituksen liikenne
vahinkolautakuntaan. Puoli vuotta 
kärvistelimme ja mietimme, miten asia 
ratkaistaan. Tiesimme, että meillä ei 

Muutto nykyiseen asuntoon oli pakon ja järjen sanelemaa. 
Kun Eero meinasi menehtyä pitkittyneeseen epilepsiakohtauk-
seen, Virva tajusi, etteivät he enää selviäisi vanhassa asunnos-
saan. Lisäksi Eeron eläke putosi vanhuuseläkkeen myötä 
radikaalisti. Tulotason lasku vaati aiempaa edullisemman asun-
non hankkimista.

– Kun korttitalo romahti, enkä kyennyt enää mihinkään, turhau-
duin ja sulkeuduin. En koe vieläkään sopeutuneeni, Eero tilittää. 
– Kyllä minä kaikkea olen tuon miehen kanssa kokenut, Virva 
vahvistaa.

Muutto nykyiseen asuntoon oli pakon ja järjen sanelemaa. 
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ole varaa – eikä edes voimia – lähteä 
käräjöimään. Onneksi meidän tapa
uksessamme oikeus voitti ja Eero sai 
eläkkeen ja hoitotuet. 

Asiat ovat kuitenkin kunnossa vain 
näennäisesti, sillä sopeutuminen on 
edelleen kesken.

– Liikuntakyvyttömyyden lisäksi 
suurimpia oireitani on väsyvyys. Se 
on selvästi mukana jokaisena päivä
nä. Aina suustani ei myöskään tule 
ulos sitä, mitä ajattelen. Myös kykyni 
toimia oikealla tavalla on hämärtynyt. 
Esimerkiksi autojen korjaus oli minulle 
tuttua 30 vuoden ajalta, mutta enää 
en saa edes ruuvimeisseliä asettumaan 
oikeaan kohtaan. Hienomotoriikkani 
on siis sekin hävinnyt. Lisäksi ärryn 
todella helposti, Eero kuvailee.

Moni asia sai – ja saa edelleen – 
mielialan matalaksi. 

– Ensimmäiset pari vuotta suutuin, 
kun näin jonkun pyöräilevän. Olin 
vihainen ja pohdin, miksi tuo voi vii
lettää pyörällä, mutta minä en.

Myös Aivoituslehti saa kritiikkiä.
– Aluksi yritin lehteä lukea, mutta 

sitten luovutin. Lehdessä tarinansa ker
too useimmiten ihminen, jolla kaikki 
on nyt hyvin. Koen, että kaikki artik
kelit ovat sellaisia ”vaikeuksien kautta 
voittoon” henkisiä. Minua suututti – ja 
suututtaa edelleen – miksi muilla kaik
ki lutviutuu, mutta minulla ei. Mietin, 
että mitä juuri minussa on vikana, kun 
en vieläkään, yli 10 vuoden kuluttua, 
ole kuntoutunut ja sopeutunut, Eero 
täräyttää. 

– Eerolta on edelleen ilo kateissa. 

Hän ei hymyile, eikä naura. Nytkin 
meillä on aika psykiatrille, jossa tarkis
tetaan, onko lääkitys kohdallaan. Eero 
elää kuin lasikopissa. Hän ei puhele 
tuttujenkaan kanssa, vaan katsoo heitä 
alta kulmien ja ajattelee, että älä huo
maa minua. Hän haluaisi olla näkymä
tön. Alakuloinen mieliala tarttuu sitten 
minuunkin, Virva harmittelee.

Myös epäonnistunut olkapääleikka
us muistuttelee itsestään.

– Olkapäävamma on vihoitellut 
aina, mutta nyt jatkuvaa särkyä on 
ihan vaivaksi asti. Ortopedi sanoi, 
että jos kipu ei taltu, pannaan minulle 
keinonivel. Yritän nyt kuitenkin pärjätä 
tällä, sillä kyllä määrätyn verran kipua 
kestän. Sitä en sitten tiedä, miten ihan 
jatkuva kipu minuun tulevaisuudessa 
vaikuttaa, Eero selvittää.

– On meillä ortopedillekin aika 
tilattuna, hän arvioi sitten tilanteen, 
Virva täydentää. 

Virva kuvailee, että hänen on oltava 
mukana joka paikassa. Koska liikku
minen on vaikeaa, eivät he uskaltaudu 
junaan tai lentokoneeseen. Kaikkialle 
on matkattava omalla autolla.

– Olen monta kertaa meinannut 
ajaa kolarin, sillä hän neuvoo aina mi
nua. Olemme kuin Pokka pitää sarjan 
hyacinth ja Richard Bucket, mutta 
käänteisesti – minä olen se Richard ja 
hän Hyacinth. 

sopeutuminen  
edelleen kesken 

Myöskään kuntoutus ei ole tuonut toi
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vottua apua. Eero kävi neuropsykolo
gilla seitsemän vuotta, aluksi kahdesti 
ja sitten kerran kuukaudessa. 

– En kokenut hyötyneeni siitä mi
tenkään, Eero harmittelee.

– Minä kävin pari kertaa vuodessa 
mukana. Kun vammautumisesta oli 
muutama vuosi, kertoi Eero vastaan
otolla kokevansa edelleen rämpivänsä 
suossa. Ajattelin, että tämä ei etene, 
neuropsykologi ei saa miehestäni mi
tään otetta. Totesin hänelle, että jospa 
minä ihan rehellisesti kertoisin kaikista 
ongelmista mitä hänellä on muun mu
assa seksielämässä ja alkoholin kanssa. 
Neuropsykologi ihmetteli, miksei Eero 
koskaan tuo esiin ongelmiaan. Totesin, 
että Eero pitää vaikeuksista puhumista 
heikkoutena, mutta minä olen tällai
nen suorapuheinen rallattelija, Virva 
täydentää. 

Virva kätki neitsyt Marian tavoin 
neuropsykologilla lausutut sanat sydä
meensä ja tutkiskeli niitä mielessään.

– Rupesin ajattelemaan sitä suossa 
kävelyä. Välillä tuntuu, että asiat ete
nevät, että maa kantaa. Sitten aina tuli 
taas jotakin ja maa mureni uudelleen 
jalkojen alta. En itsekään ehtinyt kun
nolla sopeutua aiempaan takaiskuun, 
kun taas tuli seuraava. Meillä molem
milla on koko ajan ollut sopeutumis
ongelmia. Mielenterveyshoitajanikin 
vahvisti, että emme ole vieläkään 
sopeutuneet. Minäkin kapinoin joka 
päivä. Haaveilen, että jonakin päi
vänä voisin kävellä meren rannassa 
pitkä hame päälläni hiukset tuulessa 
hulmuten. Mieheni kävelisi vierelläni 
ja pitäisi minua kädestä. Ja nyt hän ei 
voi kävellä missään, eikä varsinkaan 
hiekalla, Virva huokaa.

Ruhasten on ollut pakko sopeutua 
muihinkin kuin suoraan vamman 
aiheuttamiin muutoksiin. Muutama 
kuukausi sitten he muuttivat isosta 
asunnosta huomattavasti pienempään 
ja esteettömään kaupunkiasuntoon. 
Koska Eerolla ei enää ole ajolupaa, oli 
Virvan pakko lähteä autokouluun yli 
viisikymppisenä. Uutta asuntoa koris
taa kaunis sähkötakka, jonka – tietysti 
– Virvan piti koota ihan itse. 

– Luin ohjeita ja sain valmista. En 
olisi uskonutkaan, mihin kaikkeen 
pystyn! Hämmästyin, että sain ohjeista 
jotakin tolkkua, Virva nauraa. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 
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matkustajat menehtyivät. Pelkääjän 
paikalla ollut vaimo oli ollut turvavöittä 
ja lensi etuikkunasta ulos. Pariskunnan 
puolivuotias lapsi, joka istui turvaistui
messa takapenkillä, selviytyi vammoit
ta, mutta jäi orvoksi. 

Esa, ja vielä tuossa vaiheessa toises
ta kolariautosta hengissä ollut kuskin 
vaimo, vietiin sairaalaan Rovaniemelle. 
Sittemmin Esa kuuli, että hänen 
kanssaan hoitoon kiidätetty nainen oli 
puolisonsa tavoin kuollut kolarin ai
heuttamiin vammoihin. Rovaniemeltä 
Esa siirrettiin muutaman päivän jälkeen 
ambulanssilla kotipaikkakunnalleen 
Lahteen PäijätHämeen keskus
sairaalan tehoosastolle. 

– Viimeinen muistikuvani on, että 
olimme matkanneet lentokentältä noin 
kymmenen minuuttia. Sen jälkeen 
seuraavat muistikuvat ovatkin paljon 
myöhemmältä ajalta sairaalasta. Olen 
kuitenkin kuullut, että kaksi rekkaa oli 
lennättänyt irtolunta. Henkilöauto oli 
oletettavasti kytännyt ohituspaikkaa, 
kun irtolumi veikin näkyvyyden. 
Kuski menetti autonsa hallinnan ja 
ajautui suoraan meidän taksimme 
keulaan.

Muut taksissa olleet selvisivät 
mustelmilla, mutta Esaan sattui tuossa 
autossa pahimmin. Kolarin aiheutta
neessa autossa kävi vielä huonommin: 
sen molemmat etupenkillä olleet 

Lahtelainen Esa Nerg teki työkseen 
tapahtumissa ja festareilla olevien 
suurten telttojen pystyttämisiä ja 
purkamisia kaikkialla Suomessa. Mies 
oli aina kiireinen ja tien päällä. Tuona 
tammikuisena päivänä työporukka oli 
saapunut Kittilään lentokoneella ja siir
tyi sieltä minibussin kokoisella taksilla 
Leville.

– Vai oliko se nyt Leville vai Ylläk
selle, mies varmistaa vaimoltaan Milla 
Nergiltä. 

Milla vahvistaa, että työseurueen 
määränpäänä oli nimenomaan Levi. 

Oli kirkas pakkaspäivä. Keli ei 
sinällään ollut huono, mutta irtolunta 
leijaili juuri tuolloin runsaasti ilmassa.

Legot kuntouttajana 
Vähän yli 13 vuotta sitten – eli tarkalleen 25.1.2006 – 
lahtelainen Esa Nerg syntyi uudelleen. 
– Jouduin tuolloin auto-onnettomuuteen 
Kittilässä, jonka seurauksena minulla sittemmin 
diagnosoitiin aivovamma. Olen pitänyt tuota 
päivää uudelleensyntymiseni merkkipäivänä. 

Vähän yli 13 vuotta sitten – eli tarkalleen 25.1.2006 – 

Kittilässä, jonka seurauksena minulla sittemmin 

Esa, Milla ja lapset Misa ja Ella 
ovat onnellinen perhe.
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mukanaan tuomien haasteiden kanssa 
voi alkaa arkea rakentaa. 

Kun Esa palasi kolmen kuukauden 
sairausloman jälkeen töihin, alkoivat 
vielä isommat ongelmat. 

– Siellä työkaverit alkoivat huo
mata, että ei ole mies enää entisensä. 
Työssäni juhlatelttoja siirreltiin ympäri 
Suomea, niitä rakennettiin ja purettiin. 
Työ oli fyysistä, kiipeilimme tikkailla, 
teimme pitkiä – tyypillisesti jopa 16 
tunnin – päiviä. Olimme myös vastuus
sa ihmishengistä. Tuli isoja haasteita, 
sillä en enää jaksanut entisellä tavalla, 
enkä osannut enää organisoida – ja 
työnjohtotehtävissä organisointi on 
avainasemassa, Esa muistelee.

Hän muun muassa loukkasi pol
vensa niin usein, että se on jouduttu 
leikkaamaan onnettomuuden jälkeen 
tulleiden työtapaturmien seurauksena 
viidesti. 

– En aluksi itse ymmärtänyt, enkä 
hyväksynyt, ettei minusta ole enää en
tiseen työhöni. Vuonna 2009 jouduin 
jäädä pois. Tuolloin minut lähetettiin 
uudelleen neurologille ja uusiin tutki
muksiin. Tarkempien tutkimusten kaut
ta selvisi, että minulla on keskivaikean 

aivovamman jälkitila ja haittaluokkakin 
nousi neljästä kahdeksaan.

Tuloksettomia työkokeiluja 

Ennen poisjääntiä Esalle annettiin hel
pompia työtehtäviä, kuten toimisto 
töitä, mutta väsyvyyden ja organi
saatiokykyjen heikkenemisen vuoksi 
nekään eivät onnistuneet. Niinpä mies 
päätettiin uudelleenkouluttaa Vakuu
tuskuntoutus VKK:n kautta.

– Opiskelin Salpauksen aikuiskou
lutuslinjalla elektroniikkaasentajaksi, 
sillä olen aina ollut kiinnostunut elekt
roniikasta ja kaikenlaisesta teknisestä 
säätämisestä. Siitä huolimatta, että 
opiskeluvuosi oli minulle – tunnolli
selle ihmiselle – aivan liian rankka, 
valmistuin, Esa kertoo.

Opiskelut ja niiden jälkeiset työ
kokeilut eivät onnistuneet. Lisäksi arki 
kotona alkoi mennä alamäkeä.

Työhön palaaminen takkusi 

Kun Esa oli vielä Rovaniemellä, oli 
hänen sairaanhoitajaäidilleen kerrottu 
suoraan, että selviytymisen mahdolli
suudet ovat 50 – 50. Kolari oli aiheut
tanut aivoverenvuotoja. Lisäksi lapa
luut murtuivat ja sääressä oli murtuma 
– joka tosin havaittiin vasta muutaman 
kuukauden kuluttua, kun miehen jalka 
ei alkanut vieläkään kantaa. 

Kun toipuminen eteni, diagnosoitiin 
Esalla aluksi lievän aivovamman jälkiti
la, jonka haittaasteeksi määriteltiin 4. 

– Esa on aina ollut hyvä puhumaan, 
joten hän osasi puhua itsensä ulos 
sairaalasta – mikä oli loppujen lopuksi 
kaikkien kannalta huono juttu, sillä 
opiskelin tuolloin ja tein sen ohessa 
kahta eri työtä. Arki muuttui todella 
haastavaksi, kun kotiin tulikin ihmi
nen, jolla oli pää aivan sekaisin, Milla 
muistelee.

Hän harmittelee, ettei kukaan mis
sään vaiheessa kertonut heille tarkem
min aivovammoista, saatikka että olisi 
antanut esitteitä tai muuta tietoutta 
siitä, mitä aivovamma tarkoittaa, miten 
se voi elämään vaikuttaa ja miten sen 

TEEMANA AivovAMMAT  
jA yhTEiskuNTA

Esa kertoo, että perhe on hänen 
tukijalkansa. Esa ja Milla toteavat, 
että pikkulapsiaikana suhdekin oli 
koetuksella, kun Esa ei ollut vielä 
löytänyt harrastusta ja stressasi asioista. 
Legojen myötä mies ei enää – omien 
sanojensa mukaan – skitsoa niin paljon. 
Pariskunta myös päätti, että he tekevät 
työtä suhteensa eteen ja hakevat 
vertaistukea. Päätös on toteutunut mitä 
parhaimmin. 

Perhettä täydentää myös Ellan kilpikonna. 
Tällä hetkellä konnaa kutsutaan Nella-
Hemmoksi, sillä kilpikonnavauvasta ei 
vielä tiedä sen sukupuolta.
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– Esan stressi ilmeni unettomuutena 
ja hänelle tuli pieniä hermoromahduk
sia. Kotona oli mieheni väsymyksen ja 
jatkuvan stressin vuoksi vaikeaa. 
Avauduin asiasta VKK:lle, josta kysyt
tiin, eikö neuropsykologisesta kun
toutuksesta ole ollut apua. Olimme 
molemmat, että mistä!? Kukaan ei ollut 
koskaan kertonut mistään kuntoutus
mahdollisuuksista, Milla kertoo. 

Pariskunta kuvailee, että neuropsy
kologinen kuntoutus oli käänteenteke
vä juttu. 

– Kävimme siellä sekä yhdessä että 
Esa yksin. Vasta tuolloin saimme tietää, 
mitä aivovamma tarkoittaa ja miten sen 
kanssa eletään.

– Minä kävin neuropsykologilla 
loppujen lopuksi kolme vuotta. Ilman 
sitä en varmasti olisi täällä – me emme 
olisi enää me.

– Vasta kuntoutuksen myötä minä
kin aloin ymmärtää, että Esa ei olekaan 
muuttunut k*sipääksi, vaan muutosten 
syynä on aivojen vamma. 

Epäonnistuneet työkokeilut söivät 

kuitenkin uskoa pärjäämiseen.
– Toimeentulo oli epävarmaa, sillä 

vakuutusyhtiö teki korvauspäätöksen 
kerralla vain hyvin lyhyeksi ajaksi. 
Aluksi puoleksi vuodeksi ja loppu
vaiheessa vain kahdeksi kuukaudeksi 
kerrallaan, Esa kertoo ja jatkaa, että 
epäonnistuminen toisensa perään stres
sasi päivä päivältä enemmän. 

– Lisäksi käsittelijä vaihtui koko 
ajan, rahoja ei tullut tilille sovittuina 
päivinä ja kun aloimme tivata niiden 
perään, kerrottiin vakuutusyhtiöstä kor
vauspäätöksen olevan vielä käsittely
jonossa. Jouduimme kertomaan samoja 
asioita moneen kertaan ja soittelemaan 
uudelleen ja uudelleen. Oli se ihan 
hullua. Epävarmuus tulevasta oli joka
päiväinen vieraamme, Milla kuvailee. 

– Myös työkokeilutuntieni määrää 
vähennettiin ja lopulta tein vain kolme
na päinä viikossa kaksi tuntia kerral
laan. Sekin oli liikaa jaksamiselleni ja 
unirytmini meni aivan sekaisin. Erään 
lääkärikäynnin jälkeen sain lopulta 
eläkepaperit vuonna 2015. 

Milla ja Esa toteavat olevansa on
nekkaita, että eläkepäätös tuli sentään 
jo yhdeksän vuoden jälkeen, eivätkä 
he joutuneet taistelemaan oikeudessa. 
He tietävät, että monilla tilanne on 
vielä huonompi ja huoli tulevasta ja 
toimeentulosta – ja jopa asianmukai
sesta diagnoosista – voi jatkua huomat
tavasti tätä pidempäänkin. 

– Mutta kyllä tuo lähes kymme
nen vuotta byrokraattista skeidaa söi 
miestä! 

Lapselle rakentelusta se alkoi 

Kun Esa vammautui, oli hän niin kiitol
linen henkiin jäämisestään, että halusi 
heti perheen ympärilleen.

– Esalla oli minua kovempi vau
vakuume. Valmistuin 2006 parturi
kampaajaksi ja halusin sekä saada 
itselleni jalansijaa alan ammattilaisena 
että oman asiakasverkoston. Niin siinä 
kuitenkin kävi, että nyt esikoisemme 
on 11vuotias ja kuopuksemme on 
kolme, Milla nauraa.

TEEMANA AivovAMMAT 
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Esan käsissä syntyy formuloita, roboteiksi muuttuvia transformer-autoja, batmobiileja, 
ja autoja, autoja, ja autoja! Näistä ei edes uskoisi, että materiaalina ovat legot! 
Esan autoista koostetaan näyttely Lahden kirjaston vitriiniin. 
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Esa ei ole käyttänyt, paria poikkeus
ta lukuun ottamatta, valmiita malli
pakkauksia, vaan suunnittelee ja 
rakentaa autot yrittäen, erehtyen ja 
onnistuen kaikenlaisista irtolegoista. Ei 
siis ihme, että hän suhtautuu tuohon 
Tanskan lahjaan maailmalle lähes 
filosofisesti. 

– Legot ovat minulle suoraan ver
rannollinen elämään. Niistä palikois
ta, joita minulla on käytettävissäni, 
rakentuu jotakin uutta ja mielenkiin
toista. Pystyn itse vaikuttamaan siihen, 
mitä saan aikaiseksi, vaikken joidenkin 
palojen puuttumisen vuoksi voi ihan 
kaikkea saadakaan. Voin vilpittömästi 
sanoa, että legot pelastivat mielenter
veyteni. Oli todella merkityksellistä 
löytää itselleni mieluisa harrastus.

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Pia Warvas ja Esa Nergin 

albumista

kuution. 
– Tyttäremme Ella halusi rubikin

kuution, jotka olivat jälleen muotia. 
Innostuin ratkaisemaan sitä.

– En voinut edes ymmärtää, että 
miten Esa voi niin keskittyä yhteen 
asiaan. Hän väänteli ja käänteli sitä 
monta viikkoa, sillä oli päättänyt sen 
ratkaista, Milla hymyilee. 

– Ja lopulta onnistuin, Esa iloitsee!
Kun rubikinkuutio oli valmis, tulivat 

Esan elämään legot. 
– Poikani Misa on autohullu ja 

hänen toiveestaan aloin rakennella 
legoista autoja. Oli hermolepoa päästä 
näpräämään ja rakentamaan taas jota
kin, tehdä pienessä mittakaavassa sa
mankaltaisia hommia kuin työelämässä 
aikanaan. Onnistuminen kohottaa 
mielialaa ja fiilis on hyvä.

– On ihan suloista, kun töistä pala
tessani Esa tulee näyttämään minulle, 
että katso, mitä tein – ihan pikkupojan 
innolla, Milla toteaa ja katsoo miestään 
lämpimästi. 

– Ja myös poikamme on iloinen, 
kun hän saa uusia leikkikaluja – vaik
kei kaikkia hienompia autoja voikaan 
leikkeihin edes antaa, Esa jatkaa.  

Aivovamman vuoksi moni muukin 
asia meni elämässä uusiksi. Muut muu
tokset eivät olleet yhtä positiivisia kuin 
lasten syntymä. 

– Aiemmin pelasin salibandya ja lu
milautailin, mutta nämä piti jättää pois, 
sillä tasapainoni ei ole riittävän hyvä. 
Hiihtäminenkään ei onnistunut. Niinpä 
jouduin jättämään kaikki harrastukseni 
 ja sitten yhtäkkiä ei ollutkaan mitään 
tekemistä. Minun oli pakko antaa 
periksi, vaikken ollut periksi antavaa 
tyyppiä. Myös ystäväpiiri pieneni 
vammautumisen myötä murtoosaan 
aikaisemmasta.

Esa paljastaa, että välillä hän jaksaa 
kitistä siitä, ettei hänellä ole kunnon 
tarkoitusta elämälleen.

– Mutta sitten saan kuulla, kuinka 
iso apu olen kotona lasten kanssa ja 
huushollin hoidossa.

Jotakin kuitenkin puuttui, ja se oli 
oma harrastus. 

– Kun ei ollut omaa harrastusta, oli 
oman mielialan kanssa välillä vähän 
vaikeuksia. Välillä tuli hetkiä, jolloin 
tuntui, ettei missään ollut mitään 
järkeä. 

Ensimmäisenä Esa löysi rubikin

TEEMANA AivovAMMAT 
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Jääkiekko-ottelussa aivovammautunut Vesa Konttila 
jäi reiluksi vuodeksi täysin tyhjän päälle rahallisesti, 
nollatuloille. Vaikkei hän kyennyt palaamaan töihinsä, 
ei Kela myöntänyt enää sairauspäivärahaa. Koska Kelan 
myöntämä sairauspäivärahojen enimmäismäärä 300 päivää 
ei täyttynyt ja Konttila oli työsuhteessa, hän ei voinut saada 
työttömyyskorvausta. Ja koska Konttila on naimisissa, 
myöskään toimeentulo- tai asumistukiin ei ollut oikeutta, 
sillä puolison tulot vaikuttavat näihin etuuksiin. 

– Loukkaannuin 14.12.2016 jääkiekko
ottelussa tapahtuneessa tapaturmassa. 
Olen harrastanut jääkiekkoa lähes 
koko ikäni, jo yli 40 vuotta. Olimme 
15 vuotta pelanneet säännöllisesti 
omaksi iloksemme silloisen peliporuk
kani kanssa. Tuossa hieman yli kaksi 
vuotta sitten pelaamassani ottelussa 
tuli yhteentörmäys. Lensin siinä rytä
kässä kasvoilleni jäähän ja loukkasin 
sekä kasvoni että niskani. Alkuvaihees
ta minulla on vain muistivälähdyksiä, 
joten oikeasti välittömästi törmäyksen 
jälkeisistä tapahtumista kertoessani 
olen kuulopuheiden varassa, kertoo 
vesa konttila. 

Tapaturma tapahtui Helsingissä 
Myllypuron jäähallissa. Ensimmäinen 
mahdollinen muistivälähdys on hallin 
käytäviltä, joka oli täynnään ambulans
sihenkilökuntaa – joskaan Vesa ei ole 
varma, onko tämäkään aito muistikuva, 
vai muiden jälkikäteen kertomaa. 

– Muistan luulleeni, että kyseessä 
on joku kavereitteni minulle tekemä 
kepponen. Seuraavaksi kului jälleen 
hyvä tovi täysin ilman muistikuvia. 

Mies kiidätettiin Töölön tapaturma
asemalle.

– Ainoa näkyvä vammani oli 
huulesta läpi tullut hammas. Pääni

kin kai kuvattiin, mutta en ole varma, 
millä laitteella – tokko magneetilla 
kuitenkaan. Olin tapaturmaasemalla 
muutaman tunnin. Oli sellainen liukas 
talvipäivä, jolloin sairaalaan kärrättiin 
jäisillä teillä ja pihoilla liukastuneita 
kuin liukuhihnalta. 

Tapaturmaasemalta hän kotiutui 
diagnoosilla ylähuulen haava. Sairaus
lomaa kirjoitettiin kaksi päivää. 

– Minulla oli sairaalavaatteet ylläni 
ja jaloissani oli sukkien päällä sellaiset 
siniset kenkäsuojat. Lätkäkamani olivat 
jätesäkissä. Työkaverini haki minut 
sairaalan aulasta ja vei äitini luokse. 
En saanut jäädä odottamaan poikaa
ni, jonka oli tarkoitus hakea minut. 
Onneksi en liukastunut niillä muovi
silla kenkäsuojilla ulkona ja loukannut 
itseäni vieläkin pahemmin. 

Vesan omat muistikuvat tästä ovat 
hatarat, käytännössä olemattomat.

– Läheiseni olivat kummastelleet, 
miten minut on kotiutettu tässä 
kunnossa. Itse en muista oikein mitään 
vielä tästä vaiheesta.

haasteita työhön paluussa 

Järjestelmäasiantuntijana työskennel
leen Vesan vaimo kuljetti puolisonsa 

parin päivän kuluttua yksityiseen lääkä
rikeskukseen tarkempiin tutkimuksiin.

– Siellä sairauslomaani jatkettiin ja 
diagnoosiksi tuli aivotärähdys ja sen 
jälkitila. Koko kevät on minulle vähän 
hämärän peitossa. Kuntoutin itseäni 
kävelemällä metsässä ja ajattelin, että 
kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu. 

Helmikuussa Vesa kokeili palata 
työhönsä.

– Tein puolikasta päivää jonnekin 
kevään korvalle, olisiko se ollut huhti
kuuhun asti. En kunnolla muista, kuin
ka pitkään työkokeiluni jatkui. Mutta 
sitten kaikki meni ihan mahdottomaksi, 
en enää jaksanut. En jaksanut edes läh
teä työpaikalleni fyysisesti, vaan pyysin 
saada tehdä työni etänä.

Vesa kertoo miettineensä, mikä 
kumma hänellä on ja miten se saatai
siin selville luotettavasti.

– En muista, että vaimoniko se suo
sitteli yksityiselle neurologille hakeu
tumista. Näin kuitenkin tein. Minulle 
tehtiin neurologiset tutkimukset kaikki
ne tasapainokokeineen. Lisäksi pääni 
kuvattiin magneetilla. Kuvissa näkyikin 
jälki törmäyksen aiheuttamasta aivo
verenvuodosta – ei siis mikään massii
vinen vuoto, mutta kuitenkin sellainen, 
joka oli edelleen nähtävissä useamman 
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Aivovamma romutti 
talouden vuodeksi 
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kuukauden jälkeen tapaturmasta.
Vesa kuvailee, että vaimon osal

listaminen hänen tutkimuksiinsa oli 
iloinen, mutta hämmentävä yllätys.

– Lääkäri kysyi, voiko hän soittaa 
vaimolleni, sillä muistiaukkoni oli sen 
verran pitkä. Aiemmin vaimoltani ei 
oltu kysytty mitään. Oli hienoa, että 
hänkin sai näkemyksensä kuuluville.

Neurologisten testien ja kuvalöy
dösten perusteella työkokeilu lopetet
tiin ja sairauslomaa jatkettiin. 

Rahahuolia

– Olen aina tehnyt paljon töitä ja 
urheillut monipuolisesti. Nyt olin kuin 
vanki kotonani. Sairausloma jatkui ja 
jatkui. Kun kävin uudelleen neurologil
la, totesi hän, että kuntoutuminen ottaa 
aikaa, eikä siihen ole avuksi mitään 
ihmepilleriä. Oli minulla hyviäkin jak
soja, mutta sitten jaksamiseni romahti 
jälleen, enkä päässyt kotoani mihin
kään. Tätä on jatkunut siitä pitäen. Eikä 
tilanetta auttanut se, että hoitava taho 
piti minua masentuneena neuropsyko
logisten testien tuloksista huolimatta. 
Ehdottivat kahta eri lääkettä masennuk
seen.

Jäällä tapahtunut yhteentörmäys 
pani Vesan elämän kokonaan uusiksi.

– Olin 48vuotias tapaturman 
sattuessa. Olin juuri asettanut tavoit
teeksi, että olen elämäni kunnossa 
viisikymppisiä viettäessäni. Olin hyväs
sä kunnossa ja jaksoin tehdä kaikkia 
mielenkiintoisia juttuja niin työssäni 
kuin vapaaajallanikin. Sitten se kaikki 
vietiin minulta silmänräpäyksessä. 
Elämäni muuttui ihan kokonaan.

Myös rahahuolet astuivat elämään.
– Syksyllä 2017 Kela hylkäsi sai

rauspäivärahani. Heidän mukaansa 
minun olisi pitänyt siihen mennessä 
toipua vammoistani.

TEEMANA AivovAMMAT 
jA yhTEiskuNTA

– Kun katson itseäni peilistä, katsoo 
vastaan kuolleen silmät. Kun Kela kiisti 
oikeuteni sairauspäivärahaan, ajattelin 
itsekin, että olenko hullu, kuvittelenko 

kaiken. Mutta sitten katsoin minusta 
ambulanssissa otettuja valokuvia ja 

tajusin, että aika pahan tällin olen todis-
tettavasti saanut. Ne rujot kuvat kaikessa 

karuudessaan rauhoittavat minua. 
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alkuvaiheen jälkeen kaikonnut. 
– Sosiaalinen piirini on kaventu

nut tosi paljon. Entiset ystäväni ovat 
varmasti ammentaneet empatiaäm
pärinsä tyhjiin. He eivät enää jaksa 
kysellä, kuinka voin, eivätkä kuunnella 
vastauksiani siitä, että oikeastaan en 
ole toipunut nimeksikään. 

Toinenkin työkokeilu 
keskeytetään 

Tänä päivänä vantaalainen Vesa on 
Turun sairaanhoitopiirin asiakas. 

– Minulla meni täydellisesti sukset 
ristiin täällä Helsingissä. Hermoni 
ei kestänyt, en pystynyt sulattamaan 
Helsingissä saamiani lausuntoja. Koin, 
että minua syyllistettiin, että olen itse 
aiheuttanut tilanteeni. Se oli hirveä 
tunne. 

Tyksissä parasta miehen mukaan on 
vaimon osallistaminen.

– Koska minulla on muistiongelmia
ja keskittymisvaikeuksia, vaimoni 
on aina mukana vastaanotolla. Sen 
jälkeen, kun vaimoani pyydettiin mu
kaan, ovat lausunnot ja muut alkaneet 
olla oikeanlaisia – minä kun en itse 
ollut muistanut kertoa kaikkea tarpeel
lista. 

Viime syksynä työkokeilu aloitettiin 
Vesan omasta toiveesta uudelleen. 

– Sekä lääkärini että neuropsyko
logini kyseenalaistivat kokeilun. Mutta 
kun jotakin päätin, halusin sen myös 
toteuttaa.

Valitettavasti työkokeilu ei sujunut 
Vesan ennakkotoiveiden mukaisesti.

– Tein neljänä päivänä viikossa 
viisi tuntia päivässä, aina kaksi päivää 
kerrallaan. Keskiviikot olin pois. 
Työkokeilun oli tarkoitus kestää kolme 
kuukautta, mutta pystyin olemaan vain 
kuukauden. Sen jälkeen putosin uu
delleen kuoppaan; en jaksanut mitään, 
olin kaikille ärtynyt ja vihainen, eikä 
muistini pelannut. Neuropsykologini 

Reilun vuoden piinan jälkeen 
talous helpotti hieman, sillä marras
kuussa 2018 Sosiaaliturvan muutok
senhakulautakunta päätti Vesan olevan 
oikeutettu sairauspäivärahaan. Summa 
määrättiin maksettavaksi takautuvasti. 
Nyt mies on ansiosidonnaisella, sillä 
hän ei ole vieläkään työkykyinen.

– Tämä kaikki on ollut kovin ras
kasta ja tuntunut kohtuuttomalta. Olen 
työskennellyt säännöllisesti vuodesta 
1986 lähtien . Nyt, kun ensimmäistä 
kertaa olisin tarvinnut yhteiskunnan 
tukea, evättiin minulta pitkäksi aikaa 
kaikki apu. Kun ensimmäistä kertaa oli
sin ollut saamapuolella, minut jätettiin 
yksin. Minun olisi lakattava murehti
masta tätä epäoikeudenmukaisuutta, 
sillä se myrkyttää minut. 

Myös se oli raskasta, että ympärillä 
olevat ihmiset eivät ymmärtäneet näky
mätöntä vammaa.

– Moni kyseli, että mikä sinulla 
muka on, mene töihisi siitä. Minul
la on ollut tosi synkkiä hetkiä; olen 
välillä kokenut, ettei minusta ole enää 
eläjäksikään. 

Perhe on yhtenä rintamana seisonut 
miehen rinnalla ja tukenut päivästä 
toiseen. Sen sijaan moni ystävä on 

Kelan sivuilla todetaan seuraavaa: 
”Sairauspäivärahaa maksetaan enin-
tään 300 arkipäivältä eli noin vuoden 
ajan. - - Jos työkyvyttömyytesi jatkuu 
enimmäisajan jälkeen, hae työkyvyttö-
myyseläkettä. Jos eläke hylätään tai sen 
käsittely on yhä kesken, kun saira-
uspäivärahan enimmäisaika täyttyy, 
toimeentulosi turvaamiseksi ilmoittau-
du työttömäksi työnhakijaksi Työ- ja 
elinkeinopalveluihin. Hae työttömyyse-
tuutta Kelasta tai jos kuulut työttömyys-
kassaan, hae etuus sieltä. -- Toimi näin 
myös, jos sinulla on työsuhde voimas-
sa, ellei työnantajasi pysty tarjoamaan 
sinulle soveltuvaa työtä.”

Koska Vesan 300 päivää ei ollut 
täyttynyt, hän ei voinut ilmoittautua 
työttömäksi työnhakijaksi saadakseen 
ansiosidonnaista päivärahaa.

– Koin olevani siivelläeläjä, sillä 
jouduimme elämään yli vuoden täysin 
vaimoni palkalla. Viimesijainen etuus 
Suomessa on toimeentulotuki, mutta 
en voinut saada edes sitä. Toimeen
tulotukea myönnettäessä ei oteta 
huomioon vain sitä, että minä olin 
täysin tuloton, vaan myös vaimoni 
tulot vaikuttivat. Myös eläkeyhtiöstäni 
haettu kuntoutustuki hylättiin. 

TEEMANA AivovAMMAT 
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– Olen joutunut kuluneet kaksi vuotta olemaan nyrkkeilytermein 
kädet pystyssä. Olen taistellut koneistoa vastaan. Kun löysin 
ymmärtävän neurologin, en olisi edes halunnut lähteä hänen 
vastaanotoltaan – halusin sanoa, että tee minulle peti tänne 
nurkkaan, Vesa Konttila kuvailee.
– Juuri tällä hetkellä fi ilis on ihan kohtuullinen. Olen parin vuoden 
aikana monta kertaa hakannut – noin niin kuin kuvainnollisesti – 
päätäni seinään, kun en ole kyennyt samaan kuin aiemmin. Minut 
on totaalisesti pysäytetty ja painettu polvilleen. Nyt olen vasta opet-
telemassa, että minun pitää olla lempeä itselleni, kuunnella itseäni 
ja levätä, kun voimat loppuvat. 



18   Aivoitus 1/19 Aivoitus 1/19   19   

tuli mukaan työterveyteen kontrolli
käynnilleni, joita oli määrätty pidet
täviksi aina kuukauden välein. Siellä 
todettiin, että työkokeiluni loppuu nyt. 

Työkokeilun päätyttyä väsymys on 
ollut niin voimakasta, että jaksami
nen alkoi palautua edes hieman vasta 
tammikuussa. Nyt sairauslomaa on 
kirjoitettu tämän vuoden loppuun asti. 

– Työni Helsingin kaupungilla jär
jestelmäasiantuntijoiden tiimiesimiehe
nä oli laaja ja haasteellinen. Työssä oli 
oltava koko ajan skarppina. Hassuinta 
on, että ennen vammautumistani en 
kokenut työtäni mitenkään erityisen 
haastavaksi, mutta nyt, kun minusta 
ei enää siihen ollut, ymmärrän työni 
monet vaatimukset. Olen oikein ylpeä 
itsestäni, että olen tehnyt niin hyvää 
työtä! Mutta luopuminen on kova paik
ka, ja sen eteen on tehtävä surutyötä.

Surutyön mainitseminen tuo Vesan 
mieleen vielä yhden seikan, jonka 
vamma hänessä muutti.

– Olen aina ollut mielestäni herkkä, 
mutta nyt tunnekontrollini on täysin 
olematonta. Itken joka asiasta. Jos joku 
kertoo, että lemmikkimarsulta lohke
si kynsi, alkaa alaleukani väpättää. 
Jouduin jatkuvasti kokoilemaan itseäni 
vessassa. Moinen herkkyys ei oikein 
sovi työelämään. 

Vaikka paljon on muuttunut, on 
kuntoutumista kuitenkin pienin askelin 
tapahtunut. Esimerkiksi juuri ennen 
haastattelua Vesa sai luetuksi kokonai

sen kirjan loppuun asti. Tämä vammat
tomille niin itsestään selvä asia oli iso 
edistysaskel, sillä kuluneet pari vuotta 
lukeminen oli mahdotonta: aina uudel
leen tauon jälkeen kirjaan tarttuessaan 
Vesa oli jo unohtanut, mitä oli aiem
min lukenut. 

– Olen kaksi vuotta odottanut, että 
jotain tapahtuisi – että tapahtuisi joku 
ihme, että jonakin aamuna herätessä
ni olisin jälleen oma itseni. Olen nyt 

kuitenkin alkanut ajatella, että vitsi, 
miten tyhmä olen tällaisia ajatellessani. 
Että minun pitää nyt lopettaa se vanhan 
perään itkeminen ja ottaa vastaan se, 
mitä tulee. Että tämä on nyt toimin
takykyni ja nämä ovat nyt rajani. Että 
minun pitää nyt alkaa elää uudenlaista 
elämääni. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Pia Warvas, Vesa Konttila 

Vesa Karhu-Kissojen 
kiekkokoulun ohjaajana, 
Myllypuron jäähallin 
pukukopissa ja silloin, 
kun fi ilis on todella 
maassa.

Lukijaraati on jälleen sanonut sanasensa 
Aivoituksen 4/2018 mielenkiintoisimmasta 
sisällöstä. Artikkeleista voiton vei aivovam
mautuneen toimintaterapiaopiskelija Roosa 
Turusen haastattelu. Kakkossijan jakoivat 
jukka ståltin haastattelu ja asiantuntija
artikkeli aivovamman vaikutuksesta parisuh
teeseen ja seksuaalisuuteen. Kolmossijalle 
kipusi johanna karjalaisen ja hänen sisaren
sa Maija kosken haastattelu. 

Vakiopalstoista voiton vei Yhdistykset 
toimivat palsta ja jouluaiheinen Elävästä 
elämästä palsta. Yhdistysosion ääniharavak
si nousi Virkistysviikonloppu turkulaisittain. 
Hopealle kiri Kankaanpään toimintaryhmän 
Aivovammaviikosta kertova juttu. 

Vapaamuotoisessa palautteessa toivottiin 

nykyistäkin enemmän tietoa tapahtumista 
sekä pidettiin loistavana ihmisten tarinoita ja 
apua arkeen tuovia vinkkejä.

Vastaathan jälleen Aivovammaliiton net
tisivuilla osoitteessa aivovammaliiitto.fi Luki
jaraatiin joko nimellä tai nimettömänä. Joulu
kuun Lukijaraadin palkkion, mintunvihreän 
retroradion, voitti sarianna Lauronen. Onnea 
voittajalle ja kiitos kaikille osallistuneille!

Teksti: Pia Warvas 

Lukijaraati valitsi jälleen mielenkiintoisimmat

TEEMANA AivovAMMAT 
jA yhTEiskuNTA
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hetken. Jos tuoli ei eteiseen mahdu, 
sen voi sijoittaa eteisen lähettyville, 
edelleen kulkuväylien esteettömyys 
huomioiden.

Kerrostalon porraskäytävillä ei saa 
säilyttää lastenvaunuja, ne ovat myös 
paloturvallisuusriski. Myöskään raken
nusten uloskäytävillä sekä ullakoiden, 
kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei 
saa säilyttää mitään tavaraa.

huomioi ikkunasalvat, kaiteet ja 
valaistus jokaisessa huoneessa. Lapsi
perheiden on syytä huolehtia ikkunoi
hin sellaiset salvat, ettei ikkuna aukea 
kokonaan, ja lapsi ei pääse ikkunaa 
aukaisemaan. Parvekkeelle pääsy 
voidaan ehkäistä lapsilukolla. Pienten 
lasten perheissä turvaportti portaikossa 
voi olla myös tarpeen. Porraskäytävissä 
on hyvä olla myös tukevat kaiteet ja 
askelmissa liukuesteet.

Terassi ja parveke 

Joulun aikaan monilla pihoilla ja par
vekkeilla pidetään erillisiä ripustettavia 
ulkovaloja. sisätiloista ei kuitenkaan 
saa vetää jatkojohdolla sähköä par-
vekkeelle tai terassille. Sähkölaitteen 
turvallisuuden perusta on käyttöohjeen 
noudattaminen laitetta käytettäessä. 
Oikealla käytöllä varmistetaan se, että 
laitteesta ei saada sähköiskua, eikä se 
aiheuta tulipaloa ja palovammaa.

Parvekkeella poltettavan lyhdyn on 

Suurin osa koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmista on kaatumisia tai 
matalalta putoamisia. Kaatumisia 
sattuu kaiken ikäisille, mutta kaatu-
misen riski sekä seurauksien vaka-
vuus kasvaa iäkkäillä henkilöillä.

suunnittelulla ja pienillä 
teoilla voi parantaa 
kodin turvallisuutta.

Seuraavaksi tarkastellaan kodin tilojen 
vaaranpaikkoja. Kotia voidaan tarkas
tella myös erilaisten tarkastuslistojen ja 
turvallisuustestien avulla, jotta havai
taan riskikohdat selkeämmin. 

Aula, eteinen, 
käytävä ja ikkunat

kodin sisäänkäynnin tulee olla es-
teetön, jotta kompastumisvaaralta 
vältyttäisiin. Käytävillä tai eteisessä ei 
saa säilyttää mitään tavaraa, mikä es
täisi hätätilanteessa kotoa poistumisen. 
Onkin hyvä miettiä, minne sijoittaa 
kengät. Usein kenkiä on monenlaisia 
eri tarkoituksiin ja niiden säilyttämi
seen eteisessä kannattaa kiinnittää 
etukäteen huomiota. 

Erityisesti ikääntyneen ihmisen 
eteisessä on hyvä olla tuoli, jossa voi 
kenkien laittamisen lisäksi levähtää 

Kotona ja vapaaajalla tapahtuvista 
tapaturmista aiheutuu suomalaisille 
vuosittain yli miljoona fyysistä vam
maa. Tapaturmista aiheutuu vuodessa 
yli 106 000 sairaalahoitojaksoa, joista 
kertyy vuosittain kustannuksia yli 400 
miljoonan euroa. Myös lievemmistä 
tapaturmavammoista on seurauksena 
monenlaisia kustannuksia. Siksi vuosit
taiset kokonaiskustannukset kotona ja 
vapaaajalla tapahtuvista tapaturmista 
ovat arviolta 1,2–1,4 miljardia euroa.

Koti ja vapaaajan tapaturmien 
ehkäisytyössä on omat haasteensa, 
sillä toimintakenttä on hyvin laaja ja 
ehkäisytyö jakaantuu monelle taholle. 
Osaltaan tähän vaikuttaa se, että 
koti ja vapaaaika ovat yksityisen 
toiminnan aluetta, ja itseohjautuvuus 
on suurempaa kuin muihin ympäris
töihin verrattuna. Koti ja vapaaajan 
tapaturmat ovat kuitenkin merkittävä 
kansanterveys ja turvallisuusongelma,
ja se koskettaa kaikkia ikäryhmiä. 
Päihteiden käyttö lisää tapaturmariskiä. 
Tärkeää on vähentää alkoholin koko
naiskulutusta ja kiinnittää huomiota 
erityisesti humalahakuiseen juomis
käyttäytymiseen. 

Kodeissa yleisimpiä tapaturma
tyyppejä ovat putoamiset, kaatumiset, 
liukastumiset, kompastumiset, myrky
tykset, palovammat ja palovaarat 
sekä päihteiden käyttöön liittyvät 
tapaturmat.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat ajankohtainen 
aihe ympäri vuoden.  Kodeissa sattuu vuosittain yli 
300 000 tapaturmaa.  Kotitapaturmat syntyvät 
tavallisessa arjessa; kun kiipeillään katoilla, 
nikkaroidaan, pestään ikkunoita ja haetaan tavaroita 
kaapeista.  Usein noustaan kiikkerille tuolille sen 
suuremmin asiaa ajatellen, ja horjahdetaan alas. 
Putoamiset ja kaatumiset ovatkin suurin tapaturmatyyppi.

Millainen on 
turvallinen koti?

TEEMANA AivovAMMAT 
jA yhTEiskuNTA
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helppohoitoisia. Tulisijoja ei saa kos
kaan jättää palamaan ilman valvontaa. 
Suurimpia vaaroja aiheuttavat tulipalot 
ja häkämyrkytykset. Pellit kannattaa 
sulkea vasta, kun hiillos on sammunut. 
Tulisijat ja savuhormit pitää muistaa 
nuohota vuosittain. Myös häkävaroitin 
on hyvä olla olohuoneessa.

Sisustustakat on asetettava paikoil
leen tukevasti kaatumisen estämiseksi. 
Niissä saa polttaa vain niiden käyttöön 
soveltuvia aineita. Takkojen poltto
aineet ovat herkästi syttyviä aineita 
ja ne tulee säilyttää paloturvallisessa 
paikassa. Alkusammutusvälineet tulee 
sijoittaa lähelle takkaa. 

Turvallinen makuuhuone

Sängystä putoamisen riskit ovat 
olemassa kaikilla, mutta erityisesti ne 
koskevat pieniä lapsia ja heille sängyn 
laidat ovat suositeltavia. Ikääntyville 
suositellaan myös riittävän korkeaa 
sänkyä, jotta siitä pääsee nousemaan 
hyvin ylös. Kotitapaturmavaaraa pie
nentää hyvin paikoillaan pysyvät matot 
ja esteettömät kulkuväylät. Lattialle ei 
saa jättää mitään, mihin voisi yöaikaan 
kompastua, esimerkiksi irralliset säh
köjohdot voi kiinnittää jalkalistoihin. 
Yöllistä liikkumisen turvallisuutta voi 
edistää yövalolla.

Yöpöydän valaisimiin kannattaa 
myös kiinnittää huomiota ja suosia 
Ledvaloja, jotka ovat pienijännitteisiä, 
eivätkä kuumene juurikaan. 

Sängyssä tupakointia tulee ehdot-
tomasti välttää. Makuuhuoneessa 
on oltava palovaroitin.

lisää se, että ne tavarat kuten astiat ja 
ruokailuvälineet ovat lähellä ja käden 
ulottuvilla. Terävät esineet pitää olla 
lasten ulottumattomissa. Lapsilukoilla 
voi estää lasten pääsyn kaappeihin. 
Yläkaappeihin kannattaa sijoittaa esi
merkiksi kausitavarat kuten mehumai
jat, joita tarvitaan harvoin. Kun tarvitset 
tavaraa yläkaapeista, on käsinojallinen 
keittiötikas, ns. Atikas, paras valinta. 

Mitkä ovat 
olohuoneen vaaranpaikat?

Olohuoneen vaaranpaikat liittyvät 
kirjahyllyyn, tavaroiden säilyttämiseen 
sekä mahdollisiin palovaaroihin. 

Kirjahyllyt tulee kiinnittää aina 
seinään. Tavaroiden säilyttämiseen 
kannattaa kiinnittää huomiota. Kotita
paturmariskiä kasvattaa myös kompas
tuminen tai liukastuminen mattoon. 
Mattojen alle kannattaakin laittaa 
liukuestematto tai vastaava liekueste
verkko.

Nykyisin takat ovat turvallisia ja 

syytä olla palamatonta materiaalia eikä 
kynttilöitä saa jättää palamaan ilman 
valvontaa. Ulkotulia ei saa polttaa 
parvekkeella. Paristokäyttöistä LED
kynttilää voit turvallisesti käyttää sekä 
on/offkytkimellä että ajastimella.

Parvekegrillaamista ei kielletä 
laissa. Mikäli grillaaminen on sallittua 
parvekkeella, grillaajan tulee noudat
taa pelastuslain paloturvallisuusmää
räyksiä. Tupakointi lisää myös tulipa
lonvaaraa, jos tupakka jää palamaan 
tuhkakuppiin. Tupakoitsijalle suositel
laan kannellista vesipurkkia tumppeja 
varten. Usein parveke tai terassi toimii 
myös varastona, jolloin syttyvän tava
ran säilytyksestä voi aiheutua tulipalo
vaaraa.

Suurin osa kodin tulipaloista 
syttyy keittiöissä

Kotitapaturmia keittiössä aiheuttaa 
useimmiten valvomaton ruuanlaitto. 
Ruoka voi palaa pohjaan, liesi voi 
jäädä päälle tai lieden päälle on jäänyt 
jotain palavaa kuten patalaput. 

Kotitapaturmien vaaraa vähentävät 
lieteen kiinnitettävä liesisuoja ja erityi
nen turvaliesi, jossa turvaajastimella 
liesi käynnistyy ja sammuu.

Keittiössä erityistä vaaraa aiheutta
vat myös sähkölaitteet; astianpesukone 
voi jumittua, liesi unohtua tai kytkeytyy 
päälle vahingossa. Jää ja pakastinkaa
pin takana oleva pöly, voi myös aiheut
taa tulipalon, johon kuitenkin toimiva 
palovaroitin yleensä reagoi. Muista 
siitäkin tarkistaa patterit säännöllisesti. 
Sammutuspeite kuuluu myös keittiön 
turvavarusteisiin. Opettele sen käyttö 
etukäteen!

Tapaturmariskiä lisää se, että keitti
össä usein roiskuu ja ruokaa ja nestettä 
voi pudota lattialle. Turvallisuutta 

TEEMANA AivovAMMAT 
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Lastenhuone

Erityisesti lastenhuoneessa pitää suun
nitella huonekalujen sijoitus siten, että 
niistä ei aiheudu vaaraa lapselle. Huo
nekaluista korkeat lipastot ja kaapit 
pitää kiinnittää seinään kaatumisvaaran 
vuoksi. Huomiota pitää kiinnittää myös 
siihen, että lapsi saa siirrettyä huone
kaluja ikkunan eteen. Ikkunoissa tulee 
olla ikkunasalvat. Ovessa voi käyttää 
ovikiilaa tai ovisalpaa, jotka vähentävät 
sormien väliin jäämisen vaaraa. 

Lastenhuoneen pistorasioiden tulisi 
erityisesti olla lapsisuojattuja. Lasten
huoneen valaisimien pitää olla tukevia 
sekä sähkö ja paloturvallisia. Valaisin 
ei ole lelu, eikä nipistimillä varustettuja 
valaisimia pidä sijoittaa ollenkaan  
lastenhuoneeseen. Suositeltavin käy
täntö on valaisimien sijoittaminen yli 
kahden metrin korkeuteen lattiasta. 
Palovaroitin on tärkeää olla lasten
huoneessakin.

 
Lelujen kerääminen leikin päätteek-
si on suositeltavaa, sillä lattialla ne 
aiheuttavat kompastumisvaaran.

Kylpyhuone ja sauna

Kylpyhuoneen suurin vaara on liukas
tuminen ja kaatuminen. Märät lattiat 
kannattaa aina kuivata suihkun jäl
keen. Myös rautakaupoista voi hankkia 
liukkaan lattian käsittelyyn tarkoitettua 
liukkaudenpoistoainetta.

Tukikahvojen lisääminen suihkun 
tai ammeen lähettyville lisää turvalli-
suutta.

Kuuma vesi aiheuttaa lukuisia 
palovammoja vuodessa. Turvallisin 
on hana, joka ei kuumene ulkoapäin. 
Vesihanan turvanuppi varmistaa, ettei 
veden lämpötilaa säädetä liian kuu
maksi. 

Pesukoneen vesiletkun hana on 
hyvä pitää suljettuna aina kun konetta 
ei käytetä.

Päihteiden käyttö ja vaatteiden 
kuivatus saunassa lisäävät saunassa 
sattuvien tapaturmien riskejä huomat
tavasti. 

Liian kovat löylyt eivät ole iäkkäille 
hyväksi. Lauteille kiipeämisessä on jo 
riskinsä, kuten myös kovissa löylyissä, 
jotka voivat nostattaa verenpainetta.

Kaiteet ovat hyväksi saunassa, 
mutta niiden sijoittamisessa on otettava 
huomioon kiukaan turvaohjeet ja mini

mietäisyydet. Liukastumis ja horjahta
mistilanteissa kaide voi suojata myös 
palovammoilta. Heitettäessä  kiukaalle 
vettä, tulee varautua kuumaan vesi
höyryyn, ja pysyä mahdollisimman 
kaukana kiukaasta. Höyry voi polttaa 
pahasti. Ohjeet on hyvä kertoa myös 
lapsille.

 
Tärkeintä on myös muistaa, että 
saunassa ei saa kuivattaa vaatteita!

Pihan oltava  
turvallinen lapsille

Pihan turvallisuutta voi parantaa valais
tuksella sekä pitämällä pihan siistinä. 
Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, 
kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, 
istutuksia eikä mitään muutakaan 
liikennettä estävää.

Lasten leikkivälineiden tulee olla 
tukevia ja ehjiä. Rakenteita tulee 
tarkastaa säännöllisesti, ettei esiintyön
tyvät naulat ja ruuvit aiheuta tapatur
mia. Erityisen huolellisesti tarkastus on 
tehtävä keväällä, jos leikkipaikka on 
ollut käyttämättömänä talven ajan. Kei
nuista putoamisen mahdollisuus tulee 
ennakoida siten, että putoamisalueella 
ei ole reunuksia tai kiviä. Leikkipaikan 
lähellä ei saa edes väliaikaisesti  
säilyttää varastoon kuuluvia aineita  
tai välineitä tai esimerkiksi lasipulloja 
tai muovikääreitä. 

Jos pihalla on trampoliini, sen ym
pärillä tulee olla turvaverkko. Trampo
liinilla saa hyppiä vain yksi kerrallaan. 
Ohjeet on käytävä lasten kanssa läpi, 
että hekin ymmärtävät vaarat.

TEEMANA AivovAMMAT  
jA yhTEiskuNTA
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Myös pihan vesiastiat ja kylpy-
tynnyrit on tyhjennettävä käytön 
jälkeen.

Pihan piileviä vaaroja

valitse huolella pihasi kasvit, sillä 
myrkyllisiä pihakasveja on melko 
paljon myös hyvin yleisissä kasveissa.
Esimerkiksi tulppaanit sisältävät 
myrkyllisiä osia. Suurin osa kasveista 
on vain lievästi myrkyllisiä, ja niiden 
syöminen aiheuttaa lähinnä vatsavaivo
ja ja oksentelua. Lapselle tulee kertoa 
pihan myrkyllisistä kasveista.

Talviaikaan tulee huolehtia, että 
pihaalueet on puhdistettu lumesta 
ja hiekoitettu. Talvella ulos lähtiessä 
kengät tulee valita kelin mukaan. Jalan
kulkijan oma varovaisuus sekä nasta
kenkien ja liukuesteiden käyttäminen 
liukkailla keleillä parantaa turvallisuut
ta huomattavasti. 

Teksti: Anne Porthén
Kuvat kuvituskuvia 

 Lähteet ja lue lisää:
www.kotitapaturma.fi
STM: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisyn tavoite- ja toimenpideohjelma 
vuosille 2014–2020
www.thl.fi, tapaturmien ehkäisy

ARTikkELiT

Sosiaali ja terveysministeriön asettama koti ja vapaaajan tapaturmien ehkäi
syn koordinaatioryhmä on laatinut ehdotuksen kansalliseksi koti ja vapaaajan 
tapaturmien ehkäisyn tavoite ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2014–2020. 
Ohjelma sisältää 92 toimenpidettä, jolle kullekin koordinaatioryhmä on osoit
tanut vastuutahot. Aivovammaliittokin on mukana tavoiteohjelmassa.

Koti ja vapaaajan tapaturmien ehkäisyhanke tuottaa ja jakaa tietoa ta
paturmien ehkäisystä väestölle, katso lisää kotitapaturma.fi. Useat järjestöt ja 
viranomaiset tekevät ehkäisytyötä.

Koti ja vapaaajan tapaturmien ehkäisyhanke vastaa myös koko väestölle 
suunnattujen turvallisuuskampanjoiden Pysy pystyssä kampanjan ja Tapa
turmapäivän toteuttamisen koordinoinnista. Aivovammaliittokin on mukana 
näissä.

INFO

HUOM! Katolle kiivettäessä ja siellä 
työskennellessä on huolehdittava etu-
käteen omasta turvallisuudesta. Markki-
noilla on erilaisia turvavarusteita kuten 
turvaköysiä ja turvavaljaita.  Turvaväli-
neet tuovat eri olosuhteisiin tarpeellisen 
suojan putoamisen varalle.
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Korttia haetaan kelan asiointipal
velun kautta. (Tarkat ohjeet löytyvät 
osoitteesta https://www.kela.fi/nain
haetvammaiskorttia ) Hakemisen 
yhteydessä peritään 10 euron maksu. 
Korttiin tulevan valokuvan ei tarvitse 
olla virallinen passikuva, vaan tavalli
nen kännykkäkamerakuva kelpaa. 

Teksti: Pia Warvas
 
Lähteet: vammaiskortti.fi, kela.fi 

asiakas, sosiaalihuollon työntekijä ja 
mahdolliset palveluja tuottavat tahot 
sitoutumaan palvelusuunnitelmassa 
kirjattuihin tavoitteisiin. Toteutumisen 
seurannan turvaamiseksi on nimettävä 
palvelusuunnitelmalle vastuuhenkilö. 
Palvelusuunnitelma ei ole päätös, vaan 
vammaispalveluja on haettava erik
seen.

Palvelusuunnitelma on siten 
laadittava aina. Suunnitelma voidaan 
jättää tekemättä vain, mikäli kyseessä 
on tilapäinen neuvonta tai ohjaus. 
Suunnitelma voidaan poikkeuksellisesti 
jättää laatimatta myös silloin, kun se 
on ilmeisen tarpeetonta.

Teksti: Arja Kaasalainen

Suomessa on tällä hetkellä noin 
300 000 henkilöä, jotka ovat EU:n 
vammaiskorttiin oikeutettuja. Kokeilu 
jakson (vuodet 2018 – 2020) aika
na kortin voi saada henkilö, jolla on 
esimerkiksi joku seuraavista päätök
sistä: Kelan eläkettä saavan hoitotuki, 
vammaispalvelulain mukainen kulje
tuspalvelu, palveluasumis tai päivä
toimintapäätös tai päätös henkilökoh
taisesta avusta. Kattavaan kriteeristöön 
voi perehtyä sivulla vammaiskortti.fi 
kohdassa ”Miten haen vammaiskort

kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma on henkilön 
kuntoutumisen kokonaisjärjestely
jen tueksi laadittu kirjallinen, usein 
lakisääteinen asiakirja, joka sisältää 
kuntoutustutkimuksen ja kuntoutujan 
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta 
päätetyt tarpeelliset toimenpiteet.

Kuntoutussuunnitelma laaditaan 
kuntoutujan, tai kuntoutujan ja hänen 
omaisensa tai muun läheisensä, kanssa 
vähintään yhdeksi vuodeksi ja enintään 
kolmeksi vuodeksi. Kuntoutussuun
nitelma pitää tehdä mahdollisimman 
varhain, jotta kuntoutuksella voidaan 
parantaa kuntoutujan tilannetta.

Vastuu kuntoutussuunnitelman 

tia”. Samalla sivulla voi myös antaa 
palautetta, jos kortin myöntämiskritee
ristö tuntuu liian suppealta. 

Vammaiskortilla vammaiset ihmiset 
voivat todentaa Suomessa ja Euroo
passa vammaisuutensa ja avustajan 
tarpeensa esimerkiksi matkustaessaan 
julkisilla kulkuneuvoilla tai osallistues
saan liikunta tai kulttuuritapahtumiin. 
EU:n Vammaiskortti on vuonna 2018 
käytössä Suomen lisäksi Belgiassa, 
Italiassa, Kyproksella, Maltalla, Virossa, 
Sloveniassa ja Romaniassa.

tekemisestä on hoitavalla lääkärillä. 
Usein apuna on moniammatillinen 
työryhmä, johon voi kuulua psykolo
gi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, 
erikoisalan lääkäri, toimintaterapeutti 
tai muu työntekijä.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja 
sosiaalihuollon toteuttajan välinen 
toimintasuunnitelma. Sosiaaliviran
omainen laatii asiakkaansa kanssa 
yhteistyössä palvelusuunnitelma
asiakirjan, joka ohjaa palvelujen 
toteutusta. Asiakkaan oman mielipiteen 
ja toivomusten tulee selvästi näkyä pal
velusuunnitelmassa. Tavoite on saada 

Ajankohtaista vammaisalalta

Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma tutuksi 

EU:n vammaiskortti käyttöön

Suomessa vuonna 2018 käyttöön otettu EU:n 
Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin 
ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu 
ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea 
osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. 

TEEMANA AivovAMMAT  
jA yhTEiskuNTA
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hyödyntää erittäin monipuolisesti; 
etukäteen, paikan päällä tai EU:n Vam
maiskorttiin QRkoodilla yhdistettynä.

voit kokeilla sovellusta maksutta 
ja sitoumuksetta 30 päivän ajan. sen 
käyttöönottaminen on yksinkertaista 
ja nopeaa. Kokeile – se kannattaa: 
http://whatmattersme.com/fi/

Sovellus on suomalaisen Bestser 
Oy:n kehittämä ja sen käyttäminen on 
alkanut Suomessa kesäkuussa 2018. 

loma jää kiinni sen hinnasta. Jos 20 
euroa per vuorokausi on liikaa, lomalle 
haluavan kannattaa ottaa yhteyttä 
toimistoomme numeroon 010 219 
3460. Huojennusta hinnasta harkitaan 
asiakaskohtaisesti, joten jos rahasta on 
tiukkaa, kannattaa ehdottomasti soittaa 
meille ja neuvotella asiasta, kertoo 
MTLH:n tiedottaja sirpa otava. 

Loman omavastuu sisältää majoi
tuksen, täyshoidon ja lomaan kuuluvan 
ohjelman. Tärkeintä antia lomalla on 
muiden aivovammautuneiden ja hei
dän läheistensä tapaaminen. Vertaistuki 
näyttelee siis varsin merkittävää roolia 
tuetulla lomalla. Tiesithän, että tuettu 
loma ei ole sopeutumisvalmennusta, 
joten sinun on mahdollista päästä 
saman vuoden aikana sekä tuetulle 
lomalle että sopeutumisvalmennus
kurssille. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuva: Jouni Kilpeläinen

Yhteiskunnan esteettömyys ja jokaisen 
ihmisen yhdenvertainen mahdollisuus 
osallisuuteen rakentuu useista erilai
sista asioista. Monesti päähuomion vie 
rakennetun ympäristön esteettömyys. 
Se ei kuitenkaan ratkaise asiaa kaikki
en kannalta. Erilaiset arkiset palvelu ja 
vuorovaikutustilanteet voivat olla mo
nille ihmisille vaikeita kommunikaa
tioon liittyvien syiden takia. Ihmisil
lä on kokemuksia siitä, että en tullut 
oikein kohdatuksi ja kuulluksi. Usein 
toistuvana nämä kokemukset voivat 
johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen.

MTLH:n lomille haetaan lomatukiha
kemuksella, jonka voi joko a) täyttää 
sähköisesti osoitteessa mtlh.fi, b) 
tulostaa osoitteesta mtlh.fi ja lähettää 
sen sinne postitse tai c) tilata hake
muslomakkeen MTLH:n toimistolta tai 
Aivovammaliitosta. 

Voimaa vertaisuudesta lapsiper
heloma järjestetään tänä vuonna 21. 
– 26.7.2019 Lahdessa Verven tiloissa. 
Hakuaika päättyy aina kolme kuukaut
ta ennen loman alkua, joten tämän ke
sän lomalle pitää hakemus olla perillä 
viimeistään 21.4.2019. 

What Matters to Me on sovellus, 
jonka avulla voit helposti kertoa omista 
tai läheisesi erityistarpeista sekä muista 
asioista, joita toivot kanssaihmisten 
ottavan huomioon. Nämä asiat voivat 
olla esimerkiksi kommunikaatioon ja 
käyttäytymiseen liittyviä erityispiirteitä. 
Voit hyödyntää sovellusta erittäin mo
nipuolisesti ja saat sen avulla parem
min juuri sinulle sopivia palveluita. 
Kannattaa kokeilla!

Sovellus toimii internetissä, joten 
sinun ei tarvitse ladata mitään erillisiä 
ohjelmia laitteellesi. Sovellusta voi 

Lomatukea myönnetään taloudel
lisin, terveydellisin ja sosiaalisin pe
rustein. Tukea myönnettäessä otetaan 
huomioon hakijan ja puolison tulot ja 
menot sekä hakijan elämäntilanne ja 
aikaisemmin saatu lomatuki. Oma
vastuu on 20 euroa per henkilö per 
vuorokausi. Alle 17vuotiaat lomailevat 
maksutta. Matkakulut jäävät lomailijan 
itsensä korvattavaksi. 

Jos 100 euroa per perheen aikuinen 
tai 17 vuotta täyttänyt lapsi on liikaa, 
luvataan omavastuuseen huojennusta.

– On tärkeää, ettei kenenkään 

Uusia mahdollisuuksia arjen sujuvoittamiseen

Mitäs jos lähtisin tuetulle lomalle!

kevätliittokokous
Aivovammaliiton sääntömääräinen kevätliittokokous pide
tään lauantaina 6.4.2019 klo 13.00 Kulttuuritalon auditorios
sa (Sturenkatu 4, Helsinki)

Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Kokousmateriaali ja tarkemmat ohjeet postitetaan yhdistysten 
puheenjohtajille viimeistään 6.3. Materiaalien mukana 
on ilmoittautumislinkki, jonka kautta puheenjohtajat 
ilmoittautuvat Sirpa Saloselle. On tärkeää, että yhdistysten 
hallituksissa käydään läpi kokousmateriaali.

Kokouspäivän aikataulu
Klo  11.00 Ilmoittautuminen
 12.00 Lounas
 13.00 Kokous alkaa

Tervetuloa!
Aivovammaliiton hallitus

Aivovammaliitto ry tarjoaa yhteistyössä Maaseudun loma- ja 
terveyshuolto MTLH ry:n kanssa tuettuja lomia aivovamman 
saaneille ja heidän läheisilleen. Tänä vuonna on tarjolla 
Voimaa vertaisuudesta -loma lapsiperheille heinäkuussa.

TEEMANA AivovAMMAT 
jA yhTEiskuNTA
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Korvattaviin asunnon muutostöihin 
kuuluu ovien leventäminen, luiskien 
asentaminen, kylpyhuoneen, wc:n ja 
vesijohdon asentaminen, valaistus
muutostyöt ja kontrastien lisääminen, 
kiinteiden kalusteiden ja rakennus ja 
sisustusmateriaalien muuttaminen sekä 
vastaavat muut vakituisessa asunnossa 
tehtävät rakennustyöt.

Muutostöitä voi saada joko 
vammaispalvelulain tai liikenne ja 
tapaturmavakuutuslakien perusteella. 
Vammaispalvelulain 9 §:n mukaan 
kunnan on korvattava vaikeavammai
selle henkilölle asunnon muutostöistä 
sekä asuntoon kuuluvien välineiden 
ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat 
kohtuulliset kustannukset. Vammaispal
veluasetuksen 13 §:n mukaan ihmistä, 
jolle liikkuminen tai muu omatoiminen 
suoriutuminen vakituisessa asunnossa 

tuottaa vamman tai sairauden vuoksi 
erityisiä vaikeuksia, pidetään vaikea
vammaisena. 

Asunnon muutostyöt kuuluvat 
kunnan järjestämisvelvollisuuteen. 
Vaikeavammaisella on näihin oikeus. 
Kunta ei voi evätä asunnon muutostöi
tä määrärahasyihin vedoten. Asunnon 
muutostöiden korvaajana voi olla myös 
vakuutusyhtiö, jos muutostyön korvat
tavuus perustuu lakeihin liikenne ja 
tapaturmavakuutuslain perusteella 
korvattavasta kuntoutuksesta. 

Korvattiin muutostyöt sitten vam
maispalvelulain tai liikenne ja tapa
turmavakuutuslakien perusteella, on 
ensimmäinen askel yhteydenotto oman 
kunnan vammaispalvelujen sosiaali
työntekijään. Jos maksajana on vakuu
tusyhtiö, voi prosessin käynnistää myös 
ottamalla yhteyttä terveyskeskuksen tai 

keskussairaalan fysio tai toimintatera
peuttiin, kuntoutusohjaajaan tai Verven 
kuntoutussuunnittelijaan. 

Seuraava askel on kotikäynti, jossa 
kartoitetaan nykytila ja päätetään 
tarvittavat muutokset. Sitten laaditaan 
kirjallisesti perusteltu lausunto tarvit
tavista muutoksista ja sen budjetista. 
Asiakkaan itsensä on hoidettava vaadit
tavat luvat kuntoon. Kun korvattavuus 
perustuu lakiin liikenne ja tapaturma
vakuutuslain perusteella korvattavasta 
kuntoutuksesta, maksaa lähtökohtai
sesti vammaispalvelu ensin asunnon
muutostyöt ja lopuksi se voi hakea 
muutostöistä aiheutuneita kustannuksia 
vakuutusyhtiöltä. Muutostyön tarpeen 
pitää johtua korvattavasta vahingosta 
ja sen aiheuttamasta toimintakyvyn 
rajoitteesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat 
asunnonmuutostöitä enintään kerran 
viidessä vuodessa. 

Lähteet: Sosiaali- ja terveysministeriö, 
Vammaispalveluiden käsikirja, Vam-
maispalvelulaki, Vammaispalveluasetus, 
verve.fi 

Teksti: Pia Warvas 

Asunnon muutostöiden tarkoituksena on mahdollistaa 
iäkkäiden ja vammaisten ihmisten asuminen omassa 
kodissaan. Asuntojen korjausavustusta haetaan 
kunnasta tai vakuutusyhtiöstä. 

Asunnon muutostyöt

Erään muutostyön tarina

– Viime talvena aloin miettiä, että tasa
painoni on niin huono, että pärjäämi
nen ammeen kanssa tuntui haastavalta. 
Puhuin fysioterapeuttini kanssa asiasta 
ja hän totesi, että ammeesta on toden 
totta päästävä eroon. Olin keväällä 
laitoskuntoutusjaksolla, jossa moniam
matillinen tiimikin totesi saman. 

Asunnon muutostyön tarpeesta 
lähetettiin paperit vakuutusyhtiöön.

– Otin itse yhteyttä oman kuntani 
sosiaalitoimen vammais ja vanhuspal

veluihin. Sosiaalityöntekijäni totesi, 
että kaupunki ei lähde rahoittamaan 
muutostöitä. Kysyin ihmeissäni, että 
miksi ei. En saanut lainkaan peruste
luja. Ajattelin olevani liemessä, sillä 
tiesin tarvitsevani turvallisemman 
kylpyhuoneen, mutta tiesin myös, ettei 
minulla itselläni ole varaa toteuttaa 
remonttia. 

– Juhannuksen tienoilla sain kirjeen 
Vakuutuskuntoutus VKK:lta – eli nykyi
seltä Verveltä – jonne vakuutusyhtiöni 

oli siirtänyt asian. Heidän kirjeessään 
todettiin, että remontti suunnitellaan ja 
teetetään kaupungin vammaispalvelui
den kautta ja että kaupunki laskuttaa 
sitten vakuutusyhtiötä. Otin uudelleen 
yhteyttä sosiaalitoimeen, jossa nyt 
alettiin asiaa selvittää. 

Kun mitään ei kuulunut, oli asiakas 
alkusyksystä uudelleen yhteydessä 
sosiaalitoimeen.

– Sieltä todettiin, että he tulevat 
tekemään kotikäynnin. He kysyivät, 
onko minulla toimintaterapeuttia. 
Vastasin, että on ollut, mutta ei ole 
enää. He sanoivat, että mukana pitää 
olla kaupungin toimintaterapeutti ja 
lupasivat hoitaa asian. Pyysin kotikäyn
nille omaa fysioterapeuttiani mukaan 
tuekseni ja turvakseni, etteivät viran
omaiset pääsisi kävelemään ylitseni.

Liikenneonnettomuudessa aivovammautuneen naisen 
kylpyhuone oli aika päivittää aiempaa sopivammaksi. 
Haasteita suoriutumiseen toivat erityisesti, ettei  
suihkulle ollut seinässä pidikettä, vaan sitä piti pitää  
kädessä ja pesulle päästäkseen piti kivuta ammeeseen. 

TEEMANA AivovAMMAT  
jA yhTEiskuNTA
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Kotikäynti toteutettiin. Sekä asiakas 
itse, toimintaterapeutti ja fysioterapeut
ti olivat kaikki avosuihkun kannalla. 
Sosiaalityöntekijä oli toista mieltä.

– Hän halusi suihkukaapin, koska 
kylpyhuoneestani puuttuivat vesieris
teet. Totesin, että se ei ole hyvä vaih
toehto minulle, sillä minulta puuttuu 
syvyysnäkö ja suihkukaapissakin on 
allas, joten sinnekään ei esimerkiksi 
tulevaisuudessa rollaattorilla pääsisi. 
Tässä vaiheessa sosiaalityöntekijä 
kertoi kuulleensa esteettömästä suihku
kaapista, josta saa yhden seinän auki 
ja kaappiin luiskan. Totesin sen olevan 
mahdoton siksi, ettei se kerta kaikki
aan sovi kylpyhuoneeseeni mitenkään 
päin. 

Seuraavaksi tulevalla muutostyö
maalla käväisi tarkoitukseltaan epä
määräiseksi jäänyt mies.

– En ole varma, mikä hänen funk
tionsa oli, sillä hänen käyntinsä jälkeen 
ei tapahtunut taaskaan mitään. 

vihdoinkin uusi kylppäri 

Päästiin marraskuuhun. Tässä vaihees
sa kylpyhuonetta kävi ihmettelemässä 
jälleen pari uutta miestä.

– Kerroin heille omat suunnitel
mani. Totesin, että mitä jos ottaisim
me vessanpytyn pois tästä tilasta ja 
tekisimme tästä yhdistetyn kylpy ja ko
dinhoitohuoneen. Remonttimies totesi, 
että se ei ole hyvä idea, sillä viemäriä 
ei saisi niin hyvin eristettyä, etteikö 
sieltä jossakin vaiheessa alkaisi tihkua 
hajua. Luovuin tästä ajatuksesta heti. 
Seuraavaksi keskustelimme suihkusta 
ja kerroin, miksi toivoin avosuihkua. 
Totesin myös, että koska kuntoni ei 

suinkaan tulevaisuudessa kohene, vaan 
menee alaspäin ja jonakin päivänä 
tarvitsen rollaattoria liikkumisen tueksi, 
toisi suihkukaappi tulevaisuudessa 
uuden asunnon muutostyön tarpeen. 
Remonttimies oli myös avosuihkun 
kannalla jo siksikin, että hänkin totesi 
kylpyhuoneeni olevan aivan liian pie
nen suihkukaapille.

Seuraavaksi asiakas ja kaupungin 
palkkaaman remonttiyrityksen edusta
jat keskustelivat aikatauluista ja suih
kun paikasta. Työ sovittiin tehtäväksi 
joulun välipäivinä, jolloin asiakas olisi 
muualla juhlapyhiä viettämässä. 

– Remonttifirman edustaja oli 
sarjassamme oikein fiksu ihminen! 
Henkilö, jolla oli korvat paikallaan. 

Kun asiakas palasi loppiaisen jäl
keen, olivat suihkutilat kahvoja vaille 
valmiit.

– Totesin, että muuten kaikki on 
sovitusti, mutta suihkuverhon si
jaan on lasiseinä. Kysyessäni asiasta 
totesivat remonttimiehet, että toivoit 
aiemmin mieluummin lasiseinää ja 
koska se sopi budjettiin, asensimme 
sen suihkuverhon sijaan. Lasiseinä 
onkin paljon parempi, sillä se suojaa 
roiskeilta tehokkaammin, eikä tee tilaa 
ahtaan oloiseksi. Lisäksi seinä kääntyy 
180 astetta, joten myös se tuo tilaan 
avaruuden tuntua. 

Remonttireiskat olivat toteuttaneet 
toiveen leveämmästä suihkustakin.

– Normaalikoko on 90 x 90. Minul
le tehtiin leveämpi. Leveys on 125 cm 
ja suihku on toiselta seinältään avoin. 
Nyt tarvittaessa sinne mahtuu myös 
pyörätuolilla.

Kokonaisurakkaa varten oli laadittu 
budjetti, jonka sisällä asiakas sai valita 

laatat ja suihkun. Myös vesieristys 
kuului hintaan. Lisäksi käsienpesuallas
ta siirrettiin ja asennettiin käsisuihku. 
Tällä kerralla valitut laatat olivat bud
jetoitua edullisemmat, mutta arvioitua 
kalliimmatkin olisi saanut, kunhan olisi 
itse maksanut erotuksen.

– Minulle jäi maksettavakseni vain 
hanat, sillä ne kuuluvat joka huushol
liin, oli vammaa tai ei. Myyjä suositteli 
valitsemaan Orasta, sillä hänen mu
kaansa taloyhtiö ei välttämättä korjaa 
muita merkkejä vian sattuessa, sillä 
muihin ei saa välttämättä yhtä vaivatto
masti varaosia. 

Asiakkaan huoleksi jäi ennen 
remonttia tyhjentää kylpyhuone 
pikkusälästä sekä järjestää tila, jonne 
remonttimiehet saivat muun muassa 
pesu ja kuivauskoneet töiden ajaksi. 
Kun urakka oli valmis, asiakas siirsi 
avustajansa kanssa tilpehöörit takaisin, 
hankki apuvälineyksiköstä lainaksi 
suihkutuolin sekä määritteli tarvittavien 
kahvojen pituuden ja sijainnin. 

Remontin teettäjä vinkkaa, että 
ennen asunnon muutostöihin ryhty
mistä kannattaa miettiä tarkasti, mitä 
tarvitsee. Myös sinnikkyyttä tarvitaan.

– Kun omat tarpeet on kartoittanut, 
kannattaa niistä pitää järkevissä määrin 
kiinni. Muutoin sosiaalityöntekijä 
voi kävellä yli. Hän voi ajatella raha 
edellä, eikä välttämättä huomioi, mikä 
oikeasti on asiakkaalle toimivin ja 
paras ratkaisu. Ensimmäiseen eivasta
ukseen ei pidä myöskään tyytyä, vaan 
on sinnikkäästi selvitettävä, miten oma 
asunnon muutostyö voidaan toteuttaa. 

 
Teksti: Pia Warvas 

Kuvat: Asiakkaan albumista

Kylpyhuone ennen muutostöitä. Kylpyhuone muutostöiden jälkeen.

TEEMANA AivovAMMAT  
jA yhTEiskuNTA
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Jokainen tapaturmainen aivovamma 
on erilainen. Aivovammassa voi olla 
paikallisia vaurioita (riippuen vammas
ta) ja sen lisäksi etenkin vaikeammissa 
aivovammoissa tapahtuu hermoverk
kojen vaurioitumista. Aivovammaan 
voi liittyä paikallisia vaurioita, diffuu
sia aksonivauriota ja hermoverkkojen 
vaurioitumista. Hermoverkkojen vauri
oituminen vaikeuttaa viestien välitystä 
aivojen eri osien välillä.  Tästä voi olla 
seurauksena erilaisia ongelmia, kuten 
muistin, tarkkaavuuden ylläpitämisen 
ja toiminnanohjauksen heikentymistä.

Aivovammakuntoutusta on tutkittu 
vain vähän vaikean aivovamman myö
häisvaiheessa. Tapausselostuksessam
me kartoitimme kuusi ja puoli vuotta 
aikaisemmin aivovamman saaneen 
kuntoutujan tilannetta. Kuntoutujan 
lähtökohta oli erittäin vaikea aivovam
ma, ja hän oli saanut useita vuosia 
moniammatillista kuntoutusta vamman 
jälkeen. Pohdimme, voitaisiinko vielä 
tässä vaiheessa vauhdittaa kuntoutu
mista.

Lähdimme kokeilemaan uudenlais
ta kuntoutusmuotoa, joka pohjasi kun
toutujan aikaisempaan elämään ennen 
vammautumista. Otimme huomioon 
kuntoutujan mielenkiinnon kohteet ja 
hänen omat muistonsa niistä.  Kuntou
tusmuodoksi valikoitui sovellettu tans
sikuntoutus, jolla oli ennalta määritel
ty kesto ja mikä tärkeintä, tosielämään 
suuntautuva päämäärä.

Tutkimuksen alussa oletuksena oli 
aiempaan tieteelliseen kirjallisuuteen 
pohjautuva ajatus, että vammassa vau
rioituneisiin aivoverkkoihin voitaisiin 
vaikuttaa tanssiin, musiikkiin ja henki
lökohtaiseen päämäärään perustuvalla 
kuntoutuksella. Tanssi on moniaistil
lista toimintaa ja kun se yhdistetään 
ennen onnettomuutta opittuihin 
taitoihin ja musiikillisiin sekä esiinty

misiin liittyviin muistoihin, oletimme, 
että muistiin ja motivaatioon 
liittyviin aivoalueisiin pystyttäisiin 
vaikuttamaan myönteisesti.

Seurasimme kuntoutumista useiden 
vuosien ajan ennen tanssikuntoutusta 
ja sen jälkeen. Ensimmäiset mittaukset 
ja havainnot tehtiin ennen tanssikun
toutusjakson alkamista ja seuraavat 
mittaukset ja havainnot heti sen jäl
keen ja myöhemmin 2 kuukauden, 16 
kuukauden ja 22 kuukauden kuluttua. 
Mittareina olivat toimintakykymittaus 
FIM sekä aivosähkökäyrän (EEG) mitta
us ja sen laskennallinen analyysi.

Tulokset olivat mielenkiintoisia. 
Toimintakyky parani selvästi ja vaiku
tus säilyi useita vuosia: toimintakyvyn 
nousu FIMasteikolla mitattuna oli 24 
prosenttia verrattuna kuntoutuskokei
lua edeltäneeseen mittaukseen. 

Aivosähkökäyrästä keskityimme 
tarkastelemaan valvelepotilahermo
verkkoa, englanniksi Default Mode 
Network (DMN). Tämä verkosto, joka 
voidaan jakaa vielä kolmeen alaver
kostoon, on eniten tutkittu aivoverk
ko. Se toimii silloin, kun ihminen on 
hereillä, mutta lepotilassa. Se liittyy 
itseen kohdistuviin ajatuksiin, tuntei
siin ja muistoihin ja sen aktiivisuus on 
yhdistetty mm. luovuuteen, musikaa
liseen improvisaatioon ja omaa itseä 
koskeviin päätöksiin, kuten tuleviin 
tapahtumiin ja tulevaisuuden pää
määriin liittyviin ajatuksiin. Myös 
hippokampus, jolla on tärkeä osa 
muistitapahtumissa, on osana valve
lepotila hermoverkkoa. Valvelepotila 
verkostolla on yhteyksiä moniin 
muihin aivoverkkoihin. Aivoverkkojen 
ominaisuutena on se, että ne toimivat 
yhteistoiminnassa. 

Valvelepotila hermoverkon kolme 
osaaluetta paranivat tilastollisesti mer
kittävästi kuntoutuskokeilun jälkeen, 

ja pysyivät kohonneella tasolla useita 
vuosia harjoittelun jälkeen.

Koska kyseessä on vain yksi 
kuntoutuja, on tuloksia pidettävä 
suuntaaantavina, eikä mitään kliinisiä 
tai terapeuttisia ohjeita voida antaa 
tässä vaiheessa. Ehdotammekin, että 
tanssiin tai muuhun päämääräsuuntau
tuneeseen kuntoutusmuotoon, jonka 
kohteena olisi aivoverkkojen toimin
nan parantuminen, voitaisiin suunnata 
tutkimusta, joihin osallistuisi nykyistä 
suurempia kuntoutujamääriä.

Aivoverkkojen kuntoutumista voi
taisiin seurata esimerkiksi aivosähkö 
käyrän avulla, jolloin laskennallisesti 
saataisiin kartoitettua aivoverkkojen 
tilannetta. Muita tutkimusmenetelmiä 
ovat rakenteellinen magneettikuvaus 
(MRI), toiminnallinen magneettikuvaus 
(fMRI) ja Diffuusiotensorikuvaus (DTI). 
Tutkimusta suunniteltaessa tulisi ottaa 
huomioon myös mahdolliset vasta
aiheet tietylle kuntoutusmuodolle. 
Lisäksi tulisi pitää huolta siitä, ettei 
kuntoutus ole liian intensiivistä, mistä 
voi olla haittaa kuntoutumiselle. Myös 
se, missä vaiheessa kuntoutumista 
tietty kuntoutusmuoto on hyödyllinen, 
tulisi tutkia.

Marjo Kullberg-Turtiainen,  
Petri Turtiainen, Sanna Koskinen

Individualized goal directed dance 
rehabilitation in chronic state of severe 
traumatic brain injury: A case study
Heliyon 5 (2019) e01184. Marjo 
Kullberg-Turtiainen, Kaisa Vuorela, 
Lilli Huttula, Petri Turtiainen, Sanna 
Koskinen
https://www.heliyon.com/article/
e01184/pdf

Tapaustutkimus vakavan 
aivovamman saaneen 
tanssikuntoutuksesta

ARTikkELiT
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Kipinän kierrätysharrastusta kohtaan 
sain jo lapsuudessa, kun usein matkalla 
uimarannalle poikkesimme Helsingin 
Hietalahden suurella kesäkirpputorilla. 
Mummolani oli myös kuin aikamatka 
70luvulle ja pidin mummoni sisus
tuksesta paljon. Nykyään kirpputorit 
ovat minulle mukava ajanviete ja etsin 
niistä kotiimme erityisesti 5070luku
jen sisustustavaroita. Usein mukaani 
tarttuu 6070lukujen värikkäät print
tikankaat, joita minulla taitaa olla jo 
pienen kangaskaupan verran. Ompelen 
kankaista esimerkiksi tyynynpäällisiä, 
tilkkupeittoja ja lapsille joulukalen
tereita. Kangaskokoelman ansiosta 
meillä vaihtuu ikkunoissa verhot ja 
pöydillä liinat vuodenajan mukaan ja 
useamminkin.

Viime aikoina olen yrittänyt huo
mioida, että ostaisin tavaroita, joille 
löytyy kodissa paikka heti. Järkevintä 
olisi ostaa vain tarpeeseen, mutta se on 
välillä vaikeaa, kun on keräilijäluonne. 
Pyrin kuitenkin siihen, että ostan mah
dollisimman vähän uutena, mutta en 
ole sen suhteen täysin ehdoton. Usein 
käy niin, että tavara jota ei ole raaski
nut ostaa kaupasta, löytyykin jonkun 
ajan päästä kirpparilta. Etsiminen vaatii 
kyllä kärsivällisyyttä, löytöjä joutuu 
usein odottamaan.

Kierrättäminen ja keräily on har
rastus, jonka kautta olen tutustunut 
moneen samanhenkiseen ihmiseen. 
Esimerkiksi Facebookissa löytyy 
ryhmiä, joissa voi keskustella muiden 
värikkäistä sisustuksista pitävien kanssa 
ja myydä omia tavaroita. Ihmisiä näissä 
ryhmissä yhdistää rakkaus väreihin ja 
usein myös menneisiin vuosikymme

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

ARTikkELiT

Kirpputorilöytöjä 
ja kirkkaita värejä
Kirpputorit ovat oikeita keräilijöiden aarreaittoja. 
Keräilyharrastuksellani lähes koko kotimme on 
sisustettu kirpparilöydöillä ja kierrätetyillä huonekaluilla. 
Lopputuloksena on värien sekamelskaa ja kirjavia kokoelmia. 

Pieni pala keittiötä.
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niin. Olen parin samanhenkisen ystä
vän kanssa tehnyt viikonloppureissuja 
Tukholman kirpputoreille. Seuraava 
reissu onkin suunnitteilla syksyllä.

kokoelmia ja tuunattuja 
huonekaluja

Lapsuudessa haaveilin omasta muse
osta. Museota en ole perustanut, mutta 
kotoamme löytyy useampi kokoelma 
värikkäitä esineitä. Keittiön hyllyjä ko
ristaa vanhat peltipurkit ja kaapit ovat 
täynnä kuvioituja kahvikuppeja sekä 
juomalaseja. Perheestä on kuulunut 
viime aikoina soraääniä, että tavaroita 
alkaa olla jo tarpeeksi. Välttääkseni 
totaalista tavaraähkyä käyn myymässä 
tavaroita säännöllisin väliajoin kirppu 
toreilla. Lapsiperheessä erityisesti 

lasten pieneksi jääneitä vaatteita riittää 
kierrätettäväksi. 

Kertakäyttökulttuurista irtaantumi
nen olisi viisasta nykypäivänä erityi
sesti, kun ilmastonmuutos pakottaa 
ihmiset miettimään omia kulutustottu
muksia entistä tarkemmin. Oma mum
moni sodan ja pulaajan kokeneena oli 
erityisen tarkka, että mitään käyttökel
poista ei saanut heittää pois ja rikkinäi
set tavarat kunnostettiin. Kun kiertää 
paljon kirpputoreja törmää väistämättä 
siihen, että ihmisillä on nykyään val
tavasti tavaraa ja kynnys tavaran pois 
heittämiseen on aika matala. 

Ehkä mummon verenperintönä olen 
innostunut kunnostamaan vanhoja 
huonekaluja. Kun maalaan huone
kaluja, saa kädenjälki näkyä. Olen 
rouheiden pintojen ystävä ja aina en 

edes raaski kunnostaa vanhaa maa
lipintaa, jos se on sopivasti kulunut. 
Ajan patina on kaunista. Kirppareilta 
löytyy usein vanhoja tapetteja, joil
la voi myös sisustaa. Vanhat kauniit 
tapetit sopivat vaikka taulun kehyksiin 
tai lipaston ovien ilmettä piristämään. 
Kierrätyskeskuksien ilmaisosastolta voi 
löytyä huonekaluja, jotka ovat pienellä 
kunnostamisella taas käyttökelpoisia. 
Kodin kalusteiden kunnostaminen on 
minulle yksi tapa rentoutua kiireisen 
arjen keskellä. Maalatessa ja kunnosta
essa saa päästää luovuuden valloilleen. 

Teksti ja kuvat: Pihla Putkonen

Keittiön hyllyn kokoelma, kangasaarteita 
ja sekalaisia kappikuppeja.

ARTikkELiT
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Viime vuoden päätavoitteena tiimillä 
oli kehittää toimintamalli, jota hank
keen aikana pilotoidaan kolmessa 
erilaisessa koulussa: ideana on viedä 
aivo ja kypärätuntemusta kouluihin 
tiedon ja käytännön kautta. Vuoden 
aikana vierailimme kouluissa Saarijär
vellä, Tampereella ja Espoossa yhteen
sä kuusi kertaa Aivokiihdyttämöiden ja 
Idealaboratorioiden merkeissä. Aivo
kiihdyttämöissä kerroimme aivoista op
pilaille innostavalla tavalla. Mukanam
me näissä kulkivat Aivovammaliiton 
omat kokemustoimijat jyrki itäsalmi, 
Tiiu Pohjolainen ja Tarja holopainen 
omien tarinoidensa kera. Idealabo
ratorioissa taas oppilaat itse ratkoivat 
kypärän käyttöön liittyviä ongelmia 
ryhmätyöskentelynä. Jokaisesta luokas
ta olemme lisäksi valinneet muutaman 
Asennevaikuttajaksi nimetyn oppilaan, 
jotka toimivat hankkeen äänitorvina 
omissa luokissaan ja saavat tehtävään 
meiltä koulutuksen. 

Millaisia kokemuksia meille jäi en
simmäisistä Aivokiihdyttämöistä? Op
pilaat olivat uteliaita koulusta toiseen: 
kysymyksiä, kummasteluja ja omia 
tarinoita riitti tuntien jälkeen ja yleisö 
malttoi kuunnella loppuun saakka. 
Hienoa oli huomata, miten oppitun

tien anti sai pienet kuuntelijat todella 
pohdiskelemaan ja myös opettajat 
miettimään, olisiko viimeistään nyt 
aika laittaa kypärä päähän. Kokemus
toimijoita toivottiin Kypärätemppuun 
mukaan kouluvierailuille jatkossakin ja 
heidän tarinansa kiinnostivat oppilaita 
suuresti. Monet kuuntelijat olivat kii
tollisia, että kokemustoimijat uskalsi
vat rohkeasti kertoa tarinansa eivätkä 
pelänneet vaikeita aiheita. Kokemustoi
mijoiden vierailut onkin nyt suunnitel
tu pysyväksi osaksi Aivokiihdyttämöi
den mallia ja koemme tärkeäksi, että 
hanke voi tarjota sekä tietoa että aitoja 
tarinoita samassa paketissa.

Vuonna 2018 Kypärätemppu 
räväytti myös viestinnällisillä tem
pauksilla toimintamallin testauksen 
ohella. Järjestimme syksyllä Kypärä
sankaritempauksen yhdessä Rkioskin 
kanssa ja loppusyksyllä Aivo Q&A
kampanjan. Myös urheilijoiden kanssa 
toteutimme yhteistyötä urheilijoiden 
omien kypärätarinoiden muodossa. 
Tiedekeskus Heurekan kanssa Kypärä
temppu jakoi lippuja Aivot narikasta 
näyttelyyn. 

Tässä oli pieni otos siitä, mitä viime 
vuonna touhuttiin! Tämä on ollut vasta 
alkua sille, mitä olemme suunnitelleet 

vuodelle 2019. Tiedossa onkin jäl
leen toiminnantäyteinen ja innostava 
vuosi  toivottavasti sekä hankkeen 
seuraajille että meille tiimiläisille! 
Ystävänpäivän tienoilla järjestimme 
Tee Ystävänpäivätemppu! tempauk
sen yhdessä somevaikuttajien kanssa 
ja jaoimme aivorakkautta tärkeille 
ihmisille. Muutamia tärppejä tulevalle 
vuodelle herättelemään uteliaisuutta 
jo ennakkoon: keväällä on tiedossa 
kypärämalliston testausta Nutcase
helmetsin kanssa, Aivovammanuorten 
oma somekampanja tarinoineen sekä 
Kypärätempun mainosvideon julkaisu. 
Kesällä toteutamme Pyöräilyhaasteen 
ja viemme aivorakkautta pyörän se
lässä useampaan kaupunkiin. Kevään 
aikana Kypärätemppu vierailee jälleen 
kouluissa opetustehtävissä Aivo
kiihdyttämöiden ja Kypäräkarnevaalien 
merkeissä. 

Tule seuraamaan Kypärätempun 
menoa somessa, osallistu kisoihin tai 
heitä idea, mitä voisimme aivojen 
suojelun, aivovammatietoisuuden ja 
aivorakkauden nimissä tehdä. 

I love my brain and i love your brain,
toivottelevat

 kypärätempputiimi henna & Anni

Tee Kypärätemppu 
-hankkeen kuulumisia
Kypärätempputiimi on ollut vauh-
dissa aivojen asialla koko vuoden 
2018, ja juhlimme juuri helmikuun 
alussa hankkeen 1-vuotissynttäreitä. 
Juhlaan olikin aihetta, sillä kulunut 
vuosi on ollut täynnä hienoja juttuja 
aivojen, kypärien, yhteistyökumppa-
neiden ja tietysti tämän oman teho-
tiimin kesken. Tässä on opittu niin 
paljon pienessä ajassa, että pää on 
välillä pyörällä, mutta onneksi myös 
hyvin suojattuna – onhan meillä 
omasta takaa kypäräsponsori 
Nutcase Helmets. 

-hankkeen kuulumisia

PRojEkTiT

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

Vaikeuksia 
korvauksien 

kanssa?

Oikeus ei toteudu itsestään.
Anna meidän auttaa.
jarkkomannisto.fi
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Tampereen Seudun Aivovammayhdis
tys on perustanut uuden toiminta 
ryhmän, joka on tarkoitettu aivovam
mautuneiden läheisille. Ryhmä  
kokoontuu muiden vertaisryhmien 
tapaan Pellervonkatu 9:ssä. Kokoon
tumisaika on jokaisen kuukauden en
simmäisenä tiistaina klo 17.3019.00.

– Vastasimme haasteeseen, kun 
tällaista ryhmää on toivottu. Myös 
läheiset tarvitsevat omaa vertaistu
kea, kun muissa ryhmissä keskitytään 
luonnollisesti vammautuneiden asi
oihin ja ongelmiin. Ryhmän kokoon
tumiset on nyt päätetty 7.5. saakka. 
Sen jälkeen sitten katsotaan, saatiinko 
ryhmä lähtemään liikkeelle niin, että 
voitaisiin jatkaa syksyllä. Osallistumi
sen helpottamiseksi läheisten ryhmä 
kokoontuu samaan aikaan kuin 
nuorten ryhmä, kertoo yhteyshenki
lönä toimiva Saija Rantanen. Hänet 
tavoittaa sähköpostilla (rantanen.
saija@gmail.com ) tai puhelimitse 
numerosta 040 839 3953.

 Teksti: Heikki Harri 

Järjestökeskus Onnensilta sijaitsee 
Hyvinkäällä aivan rautatieaseman 
välittömässä läheisyydessä osoitteessa 
Siltakatu 6. Se on koti lukuisille hyvin
kääläisille yhdistyksille, vapaaehtois
järjestöille ja toimintaryhmille. Siellä 
kokoontuu joka kuukauden ensim
mäisenä tiistaina myös AVY:n hyvin
kääläinen toimintaryhmä; tutummalta 
nimeltään Aivoitusryhmä. Ryhmä on 
perustettu vuonna 2012. Sen perustaja
na toimi sanna sarja yhdessä miehen
sä kari sarjan kanssa. Sanna ja Kari 
ovat toimineet myös ryhmän vetäjinä 
alusta asti. He ovat tehneet uutterasti 
töitä monipuolisen toiminnan eteen 
ja innostaneet uusia jäseniä mukaan 
toimintaan. Luvassa onkin vuoden 
2019 alkuun uudet isommat toimitilat 
Onnensillan tiloissa, koska vanhat ovat 
jäämässä pieniksi! Reittejä Aivoitusryh
mään on ollut useita. Osa on kuullut 
toimintaryhmästä kuntoutuksessa tai 
lääkärinkäynnillä, osa taas Aivovam
maliiton kautta tai paikallislehdestä. 

Aivoitusryhmällä on vuodelle 2019 

Turun nuorisolle suunnattuun Iloiseen 
iltapäivään osallistui 15 innokasta, jois
ta neljä oli läheisten edustajia. Terje oli 
Tuijansa kanssa suunnitellut menuun 
 ja Tuijalle ISO KIITOS tapahtuman 
onnistumisesta! Kaikki osallistuivat 
ruoan valmistamiseen. 

Ja jokainen kirjoitti jotain terveisiä 
nuorisovastaavalle. Ohjelmaan kuului 
myös arvonta. Jokainen sai valita pöy
dältä jotain, ja loput jätimme odotta
maan syksyn leiriä.  

yhdisTysosio

Läheisten ryhmä 
Tampereelle

hyvinkään  
Aivoitusryhmän kuulumisia 

iloinen iltapäivä Turussa

luvassa mm. suolahuoneella käynti ja 
tutustuminen Knehtilän luomutilaan. 
Vieraiksemme saapuvat kokemustoimi
ja Mikko Ruponen ja Aivovammaliiton 
työntekijät Pihla Putkonen ja Leena 
koivusaari. Lisäksi kokoontumisissa 
pelataan lauta ja noppapelejä, 
kahvitellaan ja saadaan vertaistukea. 
Ryhmässä olleet kertovat saaneensa 
toiminnan kautta uusia ystäviä/toiminta 
ympäristöjä, elämyksiä, nykyisen 
elämän arvostamista ja iloa jokaisesta 
eletystä päivästä. Kokemusten vaihta
minen onkin toiminnalle ominaista ja 
tärkeää, huumoria unohtamatta. On 
hyvä kuulla muiden kokemuksia tapa
turmasta, toipumisesta, työhönpaluusta 
ja arkea auttavista vinkeistä. 

Tervetuloa tapaamisiin uudet ja 
vanhat jäsenet! 

”Olipa sitten sisimmässään tai ulko 
puolella, ihmisen ei tarvitse muuttaa 
sitä minkä näkee, vain sen kuinka sitä 
katsoo.” 
-Thaddeus Golas

Teksti: Kati Rantala 

Lopuksi leikimme sananselityspeliä 
Terjen johdolla. 

Terveisin Marita 😊

Keittiössä oli valmiina tavallisia ja puna-
juuripyöryköitä sekä muusia.

Illan lopussa pela-
simme sananselitys-
peliä.

Jälkiruokana oli 
mustikka-banaani-
rahkaa.

Arvonnan  
palkinnot.
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yhdisTysosio

EteläPohjanmaan aivovammayhdistyk
sen toimintakausi käynnistyi heti, kun 
raketit oli ammuttu ja tinat valettu.

– Ensimmäinen kokoontuminen 
oli tammikuun kolmantena. Kokoon
nuimme Järjestötalolle juttelemaan ja 
kahvittelemaan. Pihla ja Leena liitosta 
olivat vierailevina tähtinämme, kertoo 
yhdistyksen puheenjohtaja Reijo salo. 

Jäsenkirjeessä osallistujia houkutel
tiin paikalle myös lupaamalla yllätys
esiintyjä.

– Meitä kävi hauskuuttamassa 
television Suomen hauskin tavis oh
jelmasta tuttu pariskunta impi ja Auvo 
– tai eivät he oikeasti ole pariskunta, 

Oulun seudun aivovammayhdis
tys juhlisti 25vuotista taivaltaan 
joulukuussa. Lämminhenkisessä 
juhlassa juhlapuheen piti liiton 
tiedottajatoimittaja Pia Warvas 
ja historiikkiin perehdytti yhdis
tyksen ja liiton hallituksen jäsen 
Annamaria Marttila. Juhlassa 
kuultiin myös musiikkia, nähtiin 
taikuutta ja syötiin juhlapäiväl
linen. 

Pia Warvas

Läheisten ryhmä 
Tampereelle

Etelä-Pohjanmaalla  
vuosi käyntiin vauhdilla

oulu juhli 25-vuotista taivaltaan

Jonna Ruohoniemi kukittamassa Oulun Seu-
dun Aivovammayhdistys ry:n hallituspaik-
kansa jättävää Sari Mäkitaloa. - Kiitos yh-
distyksen jäsenille luottamuksesta, että olen 
saanut toimia hallituksessa jo vuodesta 2008 
lähtien - eli yksitoista vuotta tässä vierähti. 
Nyt on aika antaa tilaa uusille tulokkaille ja 
jatkaa itse taustavoimana, Sari toteaa.

Juhla keräsi salintäytei-
sen osallistujajoukon.

Taikuri Niko Huovinen hauskuutti 
yleisöä hervottomilla silmänkääntö-
tempuilla. 

Annamaria Marttila johdatti 
kuulijat Oulun yhdistyksen 
historian pyörteisiin.

Pia Warvas piti juhlapuheen 
ja toi tilaisuuteen Aivovam-
maliiton terveiset. 

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Eila Sääskö.

mutta sellaista he esittävät. 
Reijo kertoo, että yllätys

esiintyjät olivat myöhässä, 
sillä he olivat merkinneet ajan 
väärin kalentereihinsa.

– Siitäkin selvittiin mai
niosti, sillä he väänsivät vitsin 
myöhästymisestäänkin. He 
osasivat ottaa mainiosti yleisön 
mukaan showhun ja kaikilla tuntui 
olevan aidosti hauskaa.

Tilaisuudessa kerättiin myös ideoita 
tulevien tapaamisten ohjelmaksi. 

– Ideoita tuli paljon ja moni oli 
sellainen, joka on jo joskus toteutettu
kin. Keilaus oli ehdoton hitti. Toiveissa 

oli myös urheilukilpailuun katsojana 
osallistuminen. Tämän toteutimmekin 
jo, sillä kävimme joukolla katsomassa 
SPV:n eli Seinäjoen peliveljien saliban
dypeliä. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuva: Reijo Salo 
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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 26.4.2019 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 
KEVÄTKOKOUS tiistaina 26.3.2019: 
Aivovammayhdistyksen 
sääntömääräinenkevätkokous 
Aivovammaliiton toimistolla Malminkaari 
5, 4.krs kello 18-20. Käsittelemme 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
 
Ti 12.3. klo 15.00-19.00 
Aivovammaliiton Aivovamma 2019 -
Tietokiertue. Paikka Malmitalo. Yhdistys 
mukana esittelemässä toimintaa. Ilm. 
www.aivovammaliitto.fi tai Leena 
Koivusaari p. 050 306 4181 
La 13.4. Teatteriretki Yhtä Matkaa  
klo 13:00 Tervetuloa Kansallisteatterin 
suurelle näyttämölle os. Läntinen 
Teatterikuja 1, 00100 Helsinki. 
Lippuja on varattu 20 kappaletta. 
Jäsenten lipun hinta on 14 euroa per 
henkilö ja avustajan 8 euroa. 
Aivovammayhdistys tarjoaa 
väliaikatarjoilun.Ilm.10.3. mennessä 
Sylville: sylvi.saari@gmail.com  
p. 0400 675 333. 
Liput maksetaan tilille  
FI74 3131 3001 5141 40. 
Ystävyyden Vertaislounas jatkossa 
jokaisen kuukauden toinen keskiviikko. 
klo 13 ravintola Manalassa. 
Omakustanteinen. 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  
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Matti Vartiainen 
vmvartiainen@hotmail.com 

Ystävyyden- tanssit: lisätietoja 
kazandjianp@yahoo.com 
 
Porvoo 
 
Toimintaryhmä kokoontuu parillisen 
viikon ma klo 10-12 Porvoon 
suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
Lundinkatu 5, ylin kerros. 
Lisätiedot: avryhma.porvoo@gmail.com  
(varmin yhteydenottotapa) tai  
p. 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 
 
Ti 5.3. klo:14-16 Aivovammaliiton 
työntekijät Pihla Putkonen ja Leena 
Koivusaari 
Ti 2.4. klo:14-16 Suolahuone 
Ti 7.5. klo:14-16 Pelailu 
Kesäkuussa vierailu Knehtilän 
luomutilalle 
Kesätauko 
Ti 3.9. klo:14-16 Suolahuone 
Ti 1.10. klo: 14-16 Pelailu 
Ti 5.11. klo:14-16 Keilaus 
Ti 3.12. klo:14-16 Pikkujoulu 
 

Tampereen Seudun 
Aivovammayhdistys 

www.aivovammayhdistykset.fi/tsavy 
 
Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja:  
Heikki Harri p. 040 515 5157 
heikki.harri@outlook.com 
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 ryhmä kokoontuu joka 
kuukauden 1. tiistaina klo 17.30-19 
Pellervonkatu 9:ssä. Vetäjinä toimivat 
Eveliina Gauffin 
eveliina.gauffin@gmail.com tai  

p. 050 534 9832 ja Emma Vehaluoto 
emma.vehaluoto@hotmail.com  
p. 044 040 2077 
Lisätietoja Facebookissa ”Tsavyn 
nuorten aikuisten vertaistukiryhmä” 
UUTTA! Läheisten ryhmä kokoontuu 
samaan aikaan kuin nuorten ryhmä 
samassa osoitteessa. Yhteyshenkilönä 
on Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
p. 040 839 3953. Kokoontumisajat on 
varattu toukokuun tapaamiseen saakka. 
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 on 
perustettu, kokoontuu Pellervonkatu 
9:ssä. Kokoontumisaikoja voi tiedustella 
ryhmän vetäjältä. Austin Mulcahy  
p. 040 534 9633, 
1263austin@gmail.com 
 

Hämeenlinnan toimintaryhmä  
 
Yhteyshenkilö: Tero Suomalainen 
tsuomalainen77@gmail.com  
p. 0400 975 496 
Kokoontumiset joka kuukauden 1. 
tiistaina klo 14 Kirjastokatu 1:ssä.  
 

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

 
Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja: Reijo Salo  
p. 040 512 6522  reijo.salo@pp3.inet.fi 
 
Seinäjoki 
 
La 9.3. klo 14.30 VUOSIKOKOUS 
Seinäjoen Järjestötalon Paulan salissa. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Hallituksesta erovuorossa 
Sihteeri/Rahastonhoitaja Matti 
Hintikainen ja Jäsenrekisterin hoitaja 
Anne Leminen. Anne Leminen on 
käytettävissä kaudelle 2019 – 2020.  

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

 

 

 

Kts. esityslista: 
aivovammayhdistykset.fi/epavy/ 
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Vieraana 
kohtalotoveri Virpi Lampela Turusta 
kertomassa omista kokemuksista. 
  
To 4.4. Keilaus SQB Center Seinäjoki klo 
17.00 alkaen.  
Yhdistykselle varattuna 4 rataa, jäsenille 
maksuton. Keilauksen päätteeksi 
kahvitellaan. Os. Urheilupuisto 5 
Seinäjoki. 
Huhtikuu  
 
To 11.4. klo 15.00-19.00 
Aivovammaliiton järjestämä Aivovamma 
2019 –Tietokiertue Seinäjoen 
Järjestötalon Paulan salissa. 
Ilmoittautumiset www.aivovammaliitto.fi 
tai Leena Koivusaari p. 050 306 4181 
 
To 9.5. Eläinten vanhainkoti Wanha 
markki klo17 Ylistarossa. Tutustutaan 
tiloihin ja toimintaan. Yhdistys tarjoaa 
myös kahvit ja pullat.  
Os. Kylänpääntie 114  
 
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. 
 
Kuopio 
 
Yhteyshenkilö: Mari Forsman  
p. 044 538 3376 aivkuopio@gmail.com 
Tavataan joka parittoman viikon ke klo 
12-14 Rauhalahden kylpylässä. 
 
13.3. klo 12 Puijonnokka luontoretki 
laavulle makkaranpaistoon. Omat eväät 
mukaan. 
5.6. Retki Korkeakoskelle 

19.6. Kallavesiristeily 
Kesätauko heinäkuun loppuun, 
tapaamiset elokuun alusta. 
 
Joensuu 
 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen  
p. 050 541 4180, Timo Sund  
p. 044 092 8192 
lohkottomat@gmail.com 
Tapaamiset Piparkakkutalo os. 
Kauppakatu 34, Joensuu. 
Paikka ei ole täysin esteetön joten soita 
0505414180 Usi tai sitten laita viestiä 
riikonen.susanne @gmail.com jos 
tarvitset lisäapua  
5.3 klo16-17:30  
2.4 klo16-17:30  
7.5 klo16-17:30  
21.5 Kello 13.00 Kevään päättäjäiset 
Usin luona Somatie 7, ilmoittautuminen 
20.5. mennessä 
 
Savonlinna 
 
Yhteyshenkilö: Marko Eilittä  
p. 050 311 4574 
mark.eilitta@hotmail.com  
Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
Savonlinnan toimintaryhmä kokoontuu: 
Kolomonen Pappilankatu 3, Savonlinna   
Kevään tapaamiset: 
13.3. klo 16.30-18.00  
10.4. klo 16.30-18.00  
13.5. klo 16.00-17.30  
 
Mikkeli 
 
Yhteyshenkilö: Wilhelmiina Halme 
wilhelmiinahalme@gmail.com  
p. 050 0878 195 
Kokoontumiskerrat: Ryhmä kokoontuu 
kahvikupposen ääressä keskustellen aina 
kuukauden viimeisenä torstaina  
klo 16-18. Tapaamiset pääsääntöisesti 
Estery-talolla os. Otto Mannisenkatu 4. 
Tarkasta kokoontumisaika ja paikka alla 
olevista yhteystiedoista. 
 

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
 
Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen sihteeri 
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Puheenjohtaja: Saku Virtanen 
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Osoite: Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen  
 
14.5. klo 15.00. Yhdistyksen 
kevätkauden päättäjäiset: Grillataan 
makkaraa yhdistyksen jäsenen mökillä 
Tiituspohjassa, Majajärven rannalla. 

Kaikki jäsenet tervetulleita. 
Tiedustelut: Marge Miettinen  
p. 040 650 6474, 
marge.miettinen@gmail.com 
Tilaisuuksista lisätietoja tulevassa 
yhdistyskirjeessä. 
 
Jyväskylä 
 
Paikka: Toimintakeidas Oy,  
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön) 
Toimintaryhmä kokoontuu kuukauden 
toinen ti klo 16:30-18:00, ellei toisin 
mainita. 
12.3. Yhdistyksen kevätkokous klo 16.30 
Toimintakeitaalla. 
9.4. Museokäynti Paikka tarkentuu 
myöhemmin. 
Omaisten vertaistukiryhmä  
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Ota yhteyttä: Saku Virtanen:  
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi  
Nuorten Ryhmä (n. 18-35v) 
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Ota yhteyttä: Marge 
Miettinen p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
 
Äänekoski 
 
Toiminnallinen aivovammaryhmä 
kokoontuu Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopiston tiloissa Äänekoskella, 
osoite Opinahjontie 1.  
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 14.30-16.00. 
Ryhmää ohjaa POKE:n sosiaali -ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 
Tiedustelut: opettaja Ulla Martinmäki 
ulla.martinmaki@poke.fi 
 

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

Kymenlaakson avy ry 
 www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 

 

 
Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho 
p. 040 513 5605 
maija.sankiaho@gmail.com 
Toiminnasta tuoreimmat uutiset! 
Facebook-sivu: Kymenlaakson  
Aivovammayhdistys ry.  
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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 26.4.2019 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 
KEVÄTKOKOUS tiistaina 26.3.2019: 
Aivovammayhdistyksen 
sääntömääräinenkevätkokous 
Aivovammaliiton toimistolla Malminkaari 
5, 4.krs kello 18-20. Käsittelemme 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
 
Ti 12.3. klo 15.00-19.00 
Aivovammaliiton Aivovamma 2019 -
Tietokiertue. Paikka Malmitalo. Yhdistys 
mukana esittelemässä toimintaa. Ilm. 
www.aivovammaliitto.fi tai Leena 
Koivusaari p. 050 306 4181 
La 13.4. Teatteriretki Yhtä Matkaa  
klo 13:00 Tervetuloa Kansallisteatterin 
suurelle näyttämölle os. Läntinen 
Teatterikuja 1, 00100 Helsinki. 
Lippuja on varattu 20 kappaletta. 
Jäsenten lipun hinta on 14 euroa per 
henkilö ja avustajan 8 euroa. 
Aivovammayhdistys tarjoaa 
väliaikatarjoilun.Ilm.10.3. mennessä 
Sylville: sylvi.saari@gmail.com  
p. 0400 675 333. 
Liput maksetaan tilille  
FI74 3131 3001 5141 40. 
Ystävyyden Vertaislounas jatkossa 
jokaisen kuukauden toinen keskiviikko. 
klo 13 ravintola Manalassa. 
Omakustanteinen. 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  
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Matti Vartiainen 
vmvartiainen@hotmail.com 

Ystävyyden- tanssit: lisätietoja 
kazandjianp@yahoo.com 
 
Porvoo 
 
Toimintaryhmä kokoontuu parillisen 
viikon ma klo 10-12 Porvoon 
suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
Lundinkatu 5, ylin kerros. 
Lisätiedot: avryhma.porvoo@gmail.com  
(varmin yhteydenottotapa) tai  
p. 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 
 
Ti 5.3. klo:14-16 Aivovammaliiton 
työntekijät Pihla Putkonen ja Leena 
Koivusaari 
Ti 2.4. klo:14-16 Suolahuone 
Ti 7.5. klo:14-16 Pelailu 
Kesäkuussa vierailu Knehtilän 
luomutilalle 
Kesätauko 
Ti 3.9. klo:14-16 Suolahuone 
Ti 1.10. klo: 14-16 Pelailu 
Ti 5.11. klo:14-16 Keilaus 
Ti 3.12. klo:14-16 Pikkujoulu 
 

Tampereen Seudun 
Aivovammayhdistys 

www.aivovammayhdistykset.fi/tsavy 
 
Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja:  
Heikki Harri p. 040 515 5157 
heikki.harri@outlook.com 
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 ryhmä kokoontuu joka 
kuukauden 1. tiistaina klo 17.30-19 
Pellervonkatu 9:ssä. Vetäjinä toimivat 
Eveliina Gauffin 
eveliina.gauffin@gmail.com tai  

p. 050 534 9832 ja Emma Vehaluoto 
emma.vehaluoto@hotmail.com  
p. 044 040 2077 
Lisätietoja Facebookissa ”Tsavyn 
nuorten aikuisten vertaistukiryhmä” 
UUTTA! Läheisten ryhmä kokoontuu 
samaan aikaan kuin nuorten ryhmä 
samassa osoitteessa. Yhteyshenkilönä 
on Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
p. 040 839 3953. Kokoontumisajat on 
varattu toukokuun tapaamiseen saakka. 
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 on 
perustettu, kokoontuu Pellervonkatu 
9:ssä. Kokoontumisaikoja voi tiedustella 
ryhmän vetäjältä. Austin Mulcahy  
p. 040 534 9633, 
1263austin@gmail.com 
 

Hämeenlinnan toimintaryhmä  
 
Yhteyshenkilö: Tero Suomalainen 
tsuomalainen77@gmail.com  
p. 0400 975 496 
Kokoontumiset joka kuukauden 1. 
tiistaina klo 14 Kirjastokatu 1:ssä.  
 

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

 
Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja: Reijo Salo  
p. 040 512 6522  reijo.salo@pp3.inet.fi 
 
Seinäjoki 
 
La 9.3. klo 14.30 VUOSIKOKOUS 
Seinäjoen Järjestötalon Paulan salissa. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Hallituksesta erovuorossa 
Sihteeri/Rahastonhoitaja Matti 
Hintikainen ja Jäsenrekisterin hoitaja 
Anne Leminen. Anne Leminen on 
käytettävissä kaudelle 2019 – 2020.  

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

 

 

 

Kts. esityslista: 
aivovammayhdistykset.fi/epavy/ 
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Vieraana 
kohtalotoveri Virpi Lampela Turusta 
kertomassa omista kokemuksista. 
  
To 4.4. Keilaus SQB Center Seinäjoki klo 
17.00 alkaen.  
Yhdistykselle varattuna 4 rataa, jäsenille 
maksuton. Keilauksen päätteeksi 
kahvitellaan. Os. Urheilupuisto 5 
Seinäjoki. 
Huhtikuu  
 
To 11.4. klo 15.00-19.00 
Aivovammaliiton järjestämä Aivovamma 
2019 –Tietokiertue Seinäjoen 
Järjestötalon Paulan salissa. 
Ilmoittautumiset www.aivovammaliitto.fi 
tai Leena Koivusaari p. 050 306 4181 
 
To 9.5. Eläinten vanhainkoti Wanha 
markki klo17 Ylistarossa. Tutustutaan 
tiloihin ja toimintaan. Yhdistys tarjoaa 
myös kahvit ja pullat.  
Os. Kylänpääntie 114  
 
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. 
 
Kuopio 
 
Yhteyshenkilö: Mari Forsman  
p. 044 538 3376 aivkuopio@gmail.com 
Tavataan joka parittoman viikon ke klo 
12-14 Rauhalahden kylpylässä. 
 
13.3. klo 12 Puijonnokka luontoretki 
laavulle makkaranpaistoon. Omat eväät 
mukaan. 
5.6. Retki Korkeakoskelle 

19.6. Kallavesiristeily 
Kesätauko heinäkuun loppuun, 
tapaamiset elokuun alusta. 
 
Joensuu 
 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen  
p. 050 541 4180, Timo Sund  
p. 044 092 8192 
lohkottomat@gmail.com 
Tapaamiset Piparkakkutalo os. 
Kauppakatu 34, Joensuu. 
Paikka ei ole täysin esteetön joten soita 
0505414180 Usi tai sitten laita viestiä 
riikonen.susanne @gmail.com jos 
tarvitset lisäapua  
5.3 klo16-17:30  
2.4 klo16-17:30  
7.5 klo16-17:30  
21.5 Kello 13.00 Kevään päättäjäiset 
Usin luona Somatie 7, ilmoittautuminen 
20.5. mennessä 
 
Savonlinna 
 
Yhteyshenkilö: Marko Eilittä  
p. 050 311 4574 
mark.eilitta@hotmail.com  
Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
Savonlinnan toimintaryhmä kokoontuu: 
Kolomonen Pappilankatu 3, Savonlinna   
Kevään tapaamiset: 
13.3. klo 16.30-18.00  
10.4. klo 16.30-18.00  
13.5. klo 16.00-17.30  
 
Mikkeli 
 
Yhteyshenkilö: Wilhelmiina Halme 
wilhelmiinahalme@gmail.com  
p. 050 0878 195 
Kokoontumiskerrat: Ryhmä kokoontuu 
kahvikupposen ääressä keskustellen aina 
kuukauden viimeisenä torstaina  
klo 16-18. Tapaamiset pääsääntöisesti 
Estery-talolla os. Otto Mannisenkatu 4. 
Tarkasta kokoontumisaika ja paikka alla 
olevista yhteystiedoista. 
 

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
 
Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen sihteeri 
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Puheenjohtaja: Saku Virtanen 
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Osoite: Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen  
 
14.5. klo 15.00. Yhdistyksen 
kevätkauden päättäjäiset: Grillataan 
makkaraa yhdistyksen jäsenen mökillä 
Tiituspohjassa, Majajärven rannalla. 

Kaikki jäsenet tervetulleita. 
Tiedustelut: Marge Miettinen  
p. 040 650 6474, 
marge.miettinen@gmail.com 
Tilaisuuksista lisätietoja tulevassa 
yhdistyskirjeessä. 
 
Jyväskylä 
 
Paikka: Toimintakeidas Oy,  
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön) 
Toimintaryhmä kokoontuu kuukauden 
toinen ti klo 16:30-18:00, ellei toisin 
mainita. 
12.3. Yhdistyksen kevätkokous klo 16.30 
Toimintakeitaalla. 
9.4. Museokäynti Paikka tarkentuu 
myöhemmin. 
Omaisten vertaistukiryhmä  
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Ota yhteyttä: Saku Virtanen:  
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi  
Nuorten Ryhmä (n. 18-35v) 
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Ota yhteyttä: Marge 
Miettinen p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
 
Äänekoski 
 
Toiminnallinen aivovammaryhmä 
kokoontuu Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopiston tiloissa Äänekoskella, 
osoite Opinahjontie 1.  
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 14.30-16.00. 
Ryhmää ohjaa POKE:n sosiaali -ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 
Tiedustelut: opettaja Ulla Martinmäki 
ulla.martinmaki@poke.fi 
 

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

Kymenlaakson avy ry 
 www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 

 

 
Yhteyshenkilö: 
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho 
p. 040 513 5605 
maija.sankiaho@gmail.com 
Toiminnasta tuoreimmat uutiset! 
Facebook-sivu: Kymenlaakson  
Aivovammayhdistys ry.  
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Kouvola 
 
Su 24.2. Yhdistyksen vuosikokous 
porukkatalolla klo 13.00 alkaen, jonka 
jälkeen mennään perinteisesti syömään. 
Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 
2019 toiminta, sekä puheenjohtajan ja 
sihteerin valinnat. Tervetuloa 
vaikuttamaan! 
 
Huom: kokouksen jälkeen seuraa 
postiasi! Kaikille jäsenille lähetetään 
jäsenkirje, jossa kerrotaan kokouksessa 
päätetyistä asioista sekä tämän vuoden 
tulevat tapahtumat, mahdolliset retket 
ym. ohjelma. Jatkossa todennäköisesti 
jäsenkirjeet lähetetään sähköpostitse 
niille, joiden sähköpostiosoitteet ovat 
tiedossa ja muille postitse. Asiasta 
päättää vuosikokous. 
 
Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen p. 
041 478 2136 cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi  
Tapaamiset joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko klo 17-19: 
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:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 
Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 
 
Oulu 
 
16.3. Sääntömääräinen kevätkokous 
lauantaina klo 13-15 
Kumppanuuskeskus, kokoustila Asema, 
Kansankatu 53 90100 Oulu (sisäänkäynti 
Vanhantullinkadun puolelta.) 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12 - 15 (Töllintie 38), 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari.  
Kevään 2019 tapaamiset 
27.3. Juttelun ja kahvittelun merkeissä   
24.4. Kemin toimintaryhmän jäsenten 
vierailu 
29.5. Vieraana fysioterapeutti Tuula 
Mertala "Lihaskalvokäsittelyt erilaiset 
menetelmät ja liikkuvuus"  

Kesän tapaamiset torstaina 27.6. ja 
25.7. klo 12-15 Kesäkoti Irjalassa os. 
Mustasaarentie 19 90500 Oulu. Omat 
grillattavat mukaan, yhdistys tarjoaa 
kahvit. 
 
Kulttuuriryhmä  
To 28.3. klo 16.30 Valokuvanäyttely 
Valven aulassa os. Hallituskatu 7 90100 
Oulu 
To 25.4. klo 19.00. Musiikin parantava 
voima, Oulun musiikkikeskus os. Leevi 
Madetojankatu 1-3 90150 Oulu 
omakustanteinen 
Lisätietoja: Jaana Vähänikkilä  
p. 050 572 9173 
jaana.vahanikkila@gmail.com 
Kristiina Häyrinen p. 044 254 1653 
Keilaus Yhdistys on varannut jäsenille 
kaksi keilarataa lauantaisin 9.3., 30.3., 
13.4., 27.4., 11.5., ja 25. 5. klo 15-16 
Oulun Keilahallilta os. Isokatu 97 90120 
Esteetön kulku ja maksuton. Kengät 
omakustanteiset. 
Nuoret Aikuiset Lisätietoja tapaamisista 
saat lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja  
 
Kemi 
 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen 
hh.aivovammaliito@gmail.com 
p. 045 617 4140. Seuraa Aivokaisten 
puuhastelua blogissa: 
aivokaiset.blogspot.fi. Ryhmään ovat 
tervetulleita vammautuneet ja heidän 
läheisensä. 
13.3. Lumikenkävaellus laavulle 
Ilmoittaudu Harrille 4.3.mennessä. 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin.  
24.4. Tutustumismatka Oulun seudun 
Aivovammayhdistykseen. Ilmoittaudu 
Harrille 15.4.mennessä. Tarkempi 
ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.  
22.5. Avointa keskustelua kevätkahvien 
merkeissä, ryhmän kokoontumistilassa 
osoitteessa Kaivokatu 5 94100 Kemi. 
Voit seurata toimintaamme: 
http://aivokaiset.blogspot.fi 
 
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.040 538 2947 
 
 
 
 
 
 

Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä  
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606 astojanne@gmail.com 
 
Ylivieskan seudun 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 
Seuraa toimintaa: 
Facebook: Päijät-Hämeen 
Aivovammayhdistys 
 
Lahti 
 
Kuukausitapaamiset klo 17.30-19.30 
LINK Lahden järjestökeskus 
Hämeenkatu 26 A, 3.krs 
5.3. Sydämeni ääntä kuuntelen- 
pienoisnäytelmä Lahden 
Lauantainäyttämön esittämänä ja 
vuosikokous 
2.4. Esa Roine laulaa ja laulattaa                   
7.5. Jutustelua ja vertaistukea 
kahvittelun lomassa 
6.6. Kevätkauden päättäjäiset 
Tuomisten mökillä klo 15, 
Lehtorannantie 42, Hollola. Yhdistys 
tarjoaa lettuja, makkaraa ja kahvia. 
Tervetuloa koko perheen voimin. 
Ilmoittautumiset Paulalle. 
2.7. Heinolan kesäteatteri klo 14 Pokka 
Pitää- näytelmään. Peruslippu 32e, 
eläkeläiset 28e, lapset 15e. Varattuna 
pyörätuolipaikkoja, avustaja 
veloituksetta. Lippuvaraukset 13.5. 
mennessä Karille 
 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINKissä 12.3 ja 9.4. klo 
17.30. Vetäjänä sosionomiopiskelija 
Katja Tirkkonen. 14.5. klo 15 mökki-
iltapäivä Hollolassa, Lehtorannantie 42. 
 
Läheisten vertaistukiryhmä Paula 
Juholan luona 14.3., 11.4. ja 16.5. 
klo 18, Proomukatu 2 as 7, Lahti. 
 
Kuntosalivuorot Yhdistyksen jäsenenä 
voit käydä ilmaisella kuntosalivuorolla 
Verve Lahden kuntosalilla os. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi



48   Aivoitus 1/19 Aivoitus 1/19   49   

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

 

 

 

Kouvola 
 
Su 24.2. Yhdistyksen vuosikokous 
porukkatalolla klo 13.00 alkaen, jonka 
jälkeen mennään perinteisesti syömään. 
Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 
2019 toiminta, sekä puheenjohtajan ja 
sihteerin valinnat. Tervetuloa 
vaikuttamaan! 
 
Huom: kokouksen jälkeen seuraa 
postiasi! Kaikille jäsenille lähetetään 
jäsenkirje, jossa kerrotaan kokouksessa 
päätetyistä asioista sekä tämän vuoden 
tulevat tapahtumat, mahdolliset retket 
ym. ohjelma. Jatkossa todennäköisesti 
jäsenkirjeet lähetetään sähköpostitse 
niille, joiden sähköpostiosoitteet ovat 
tiedossa ja muille postitse. Asiasta 
päättää vuosikokous. 
 
Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen p. 
041 478 2136 cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi  
Tapaamiset joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko klo 17-19: 
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:  
Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 
Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 
 
Oulu 
 
16.3. Sääntömääräinen kevätkokous 
lauantaina klo 13-15 
Kumppanuuskeskus, kokoustila Asema, 
Kansankatu 53 90100 Oulu (sisäänkäynti 
Vanhantullinkadun puolelta.) 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12 - 15 (Töllintie 38), 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari.  
Kevään 2019 tapaamiset 
27.3. Juttelun ja kahvittelun merkeissä   
24.4. Kemin toimintaryhmän jäsenten 
vierailu 
29.5. Vieraana fysioterapeutti Tuula 
Mertala "Lihaskalvokäsittelyt erilaiset 
menetelmät ja liikkuvuus"  

Kesän tapaamiset torstaina 27.6. ja 
25.7. klo 12-15 Kesäkoti Irjalassa os. 
Mustasaarentie 19 90500 Oulu. Omat 
grillattavat mukaan, yhdistys tarjoaa 
kahvit. 
 
Kulttuuriryhmä  
To 28.3. klo 16.30 Valokuvanäyttely 
Valven aulassa os. Hallituskatu 7 90100 
Oulu 
To 25.4. klo 19.00. Musiikin parantava 
voima, Oulun musiikkikeskus os. Leevi 
Madetojankatu 1-3 90150 Oulu 
omakustanteinen 
Lisätietoja: Jaana Vähänikkilä  
p. 050 572 9173 
jaana.vahanikkila@gmail.com 
Kristiina Häyrinen p. 044 254 1653 
Keilaus Yhdistys on varannut jäsenille 
kaksi keilarataa lauantaisin 9.3., 30.3., 
13.4., 27.4., 11.5., ja 25. 5. klo 15-16 
Oulun Keilahallilta os. Isokatu 97 90120 
Esteetön kulku ja maksuton. Kengät 
omakustanteiset. 
Nuoret Aikuiset Lisätietoja tapaamisista 
saat lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja  
 
Kemi 
 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen 
hh.aivovammaliito@gmail.com 
p. 045 617 4140. Seuraa Aivokaisten 
puuhastelua blogissa: 
aivokaiset.blogspot.fi. Ryhmään ovat 
tervetulleita vammautuneet ja heidän 
läheisensä. 
13.3. Lumikenkävaellus laavulle 
Ilmoittaudu Harrille 4.3.mennessä. 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin.  
24.4. Tutustumismatka Oulun seudun 
Aivovammayhdistykseen. Ilmoittaudu 
Harrille 15.4.mennessä. Tarkempi 
ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.  
22.5. Avointa keskustelua kevätkahvien 
merkeissä, ryhmän kokoontumistilassa 
osoitteessa Kaivokatu 5 94100 Kemi. 
Voit seurata toimintaamme: 
http://aivokaiset.blogspot.fi 
 
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.040 538 2947 
 
 
 
 
 
 

Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä  
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606 astojanne@gmail.com 
 
Ylivieskan seudun 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 
Seuraa toimintaa: 
Facebook: Päijät-Hämeen 
Aivovammayhdistys 
 
Lahti 
 
Kuukausitapaamiset klo 17.30-19.30 
LINK Lahden järjestökeskus 
Hämeenkatu 26 A, 3.krs 
5.3. Sydämeni ääntä kuuntelen- 
pienoisnäytelmä Lahden 
Lauantainäyttämön esittämänä ja 
vuosikokous 
2.4. Esa Roine laulaa ja laulattaa                   
7.5. Jutustelua ja vertaistukea 
kahvittelun lomassa 
6.6. Kevätkauden päättäjäiset 
Tuomisten mökillä klo 15, 
Lehtorannantie 42, Hollola. Yhdistys 
tarjoaa lettuja, makkaraa ja kahvia. 
Tervetuloa koko perheen voimin. 
Ilmoittautumiset Paulalle. 
2.7. Heinolan kesäteatteri klo 14 Pokka 
Pitää- näytelmään. Peruslippu 32e, 
eläkeläiset 28e, lapset 15e. Varattuna 
pyörätuolipaikkoja, avustaja 
veloituksetta. Lippuvaraukset 13.5. 
mennessä Karille 
 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINKissä 12.3 ja 9.4. klo 
17.30. Vetäjänä sosionomiopiskelija 
Katja Tirkkonen. 14.5. klo 15 mökki-
iltapäivä Hollolassa, Lehtorannantie 42. 
 
Läheisten vertaistukiryhmä Paula 
Juholan luona 14.3., 11.4. ja 16.5. 
klo 18, Proomukatu 2 as 7, Lahti. 
 
Kuntosalivuorot Yhdistyksen jäsenenä 
voit käydä ilmaisella kuntosalivuorolla 
Verve Lahden kuntosalilla os. 

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

 

 

 

Launeenkatu 10 keskiviikkoisin 24.4. asti 
(ei 17.4.) klo 17-18 
 
Keilailu Lahden Keilahalli Launeenkatu 5 
on varattu yhdistyksen jäsenille kaksi 
ilmaista keilavuoroa kuukaudessa, 
tiistaisin 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 7.5. ja 
21.5. klo 16-17 
 

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

 
Yhteyshenkilö: Taina Mäkitalo  
p. 0500 721 422 
tainamakitalo@hotmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net  
Facebook:"Satakunnan 
Aivovammayhdistys" 
 
Jäsentapaamiset: 
Toukokuussa Kevätjuhlat Lahdenperässä 
Eurajoella. Tieto tekstiviestillä. 
 
Pori 
 
Yhteyshenkilö: Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. Jäsentapaamisista 
tieto tekstiviestillä. 
 
Kankaanpää 
 
Yhteyshenkilö: Ninni Uusitalo  
p. 040 510 6717. Jäsentapaamiset 
kuukausittain. 
 
Rauma 
 
Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen  
p.044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Ilmoitukset tapaamisista paikallislehti 
Raumalaisessa. 
 

Varsinais-Suomen Avy ry 
www.vsavy.fi 

 
Yhteystiedot: 
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys 
ry, PL 115, 20101 Turku 
p. 044 314 4838 info@vsavy.fi 
Yhteyshenkilöt: 
Marjatta Pihlajamaa, puheenjohtaja 
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com 
Risto Savolainen, sihteeri 
sihteeri.vsavy@gmail.com 
Terje Vainio taloudenhoitaja 
  
Toivotamme kaikille jäsenillemme 
kaikkea hyvää vuodelle 2019! 
Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta  
 
 
 
 
 
 

Turku 
 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
Ursininkatu 11. Ohjelman ja tarkemmat 
ajankohdat löydät kotisivuilta ja 
jäsenkirjeestä. 
 
KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta p. 041 504 8909 
tai Marita Lindholm p. 044 291 1367. 
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 tai Marja Leena 
Mäntyharju p. 0440 991 231. 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy@gmail.com 
 
TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 
Liikuntaryhmät 
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai. Ryhmiä on 
kaksi: tasapaino- ja peliryhmä. 
Tasapainoryhmään osallistuvilla voi olla 
apuvälineitäkin esim. keppi tai 
rollaattori. Peliryhmässä harrastetaan 
monipuolista kuntoa kohottavaa 
liikuntaa. Ryhmiä ohjaa fysioterapeutti, 
kuntoutuksen ohjaaja Annemari 
Pättiniemi p. 050 339 4083. 
Kokoontuminen: Härkämäen salissa, 
Rahjekatu 3. Tasapainoryhmä klo 16.30–
17.30 ja peliryhmä klo 17.30–18.30 
 
Taidekerho on tauolla mutta 
aktiivisimmat kokoontuvat ja kerhon 
bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838. Jos olet 
kiinnostunut taiteen ja toiminnan 
kuntouttavasta vaikutuksesta, ota 
yhteyttä Happy Houseen. He järjestävät 
siihen liittyvää monenlaista toimintaa. 
Taideryhmä kokoontuu parittoman 
viikon tiistaisin klo 11–13.30. Muitakin 
esimerkkejä tarjonnasta on tässä alla 
kohdassa Muut kerhot ja myös Happy 
Housen nettisivuilla 
www.happyhouseturku.fi 
  
Hyvinvointiryhmä kokoontuu 
kuukausittain ennen ensimmäistä 

jäseniltaa klo 16.30-17-30 Happy 
Housessa. Marjatta Pihlajamaan ohjaa. 
Tarkemmat tiedot tammikuun 
jäsenkirjeestä ja nettisivuilta.   
MUUT KERHOT 
Happy House os. Ursininkatu 11, Turku 
tarjoaa monenlaisia tapahtumia ja 
kerhoja sekä kursseja. Kts. lisää 
www.happyhouseturku.fi.   
Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tammikuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Yhdistyksen vuosikokous 
Kutsumme jäsenemme mukaan 
vuosikokoukseen tiistaina 19.3.2019 klo 
18 alkaen Happy Houseen os. 
Ursininkatu 11. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat mm. 
toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2019. Kokouksessa valitaan 
myös uudet jäsenet hallitukseen 
erovuoroisten tilalle. 
 
2.4. ti Asiantuntijaluento klo 18 Happy 
Housessa. Luennon aiheena on: Kohti 
kohdennettua kaularankavamman 
kuntoutusta, puhujana OMT 
fysioterapeutti Niklas Särkilahti. 
 
26.–27.3. Miniristeily tehdään Turku-
Tukholma Viking Gracella  
 
4. – 5.5. Kevään perheviikonloppuleiri 
järjestetään Turun kristillisellä opistolla. 
Koko perhe tervetullut, myös lapset.Tai 
pariskunnat kahdestaan. Lisätietoja: pj 
Marjatta Pihlajamaa  
p. 044 3144 838. Ilmoittautuminen 15.3. 
mennessä. 
 
Salo 
 
Yhteyshenkilöt: Terhi Hellberg ja  
Jaana Tuominen p. 040 554 3627. 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2 
  
Forssa 
 
Yhteyshenkilö: Tiina Åhlman 
tiina.ahlman@gmail.com  
p. 044 314 4838. Kokoonnumme kerran 
kuukaudessa Forssan Ystävän 
kammarissa, os. Hämeentie 5.  
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 
 



Aivovammaliitto ry  
Tapahtumakalenteri 2019

Maaliskuu
12.3.  Aivovamma 2019 kiertue Malmitalo, Helsinki 
11.17.3.  Aivoviikko (NV) 
15.3.  Aivovammaliiton hallituksen kokous

Huhtikuu
6.4.  Aivovammaliiton hallituksen kokous
6.4.  Liittokokous Kulttuuritalo, Helsinki
11.4.  Aivovamma 2019 kiertue Järjestötalo Paulan Sali,  
 Seinäjoki 
26.4.  Aivoitus 2 aineistopäivä (Teema Yhdistystoiminnan kirjo) 

Toukokuu
3.5.5.  Läheisten viikonloppu, Kuopio Kylpylähotelli  
 Rauhalahti 
17.5.  Aivovammaliiton hallituksen ja työntekijöiden  
 kehittämispäivä 
21.24.5.  PääFest Toimintakeskus AitO, Tampere 
Vko 22  Aivoitus 2 ilmestyy

Elokuu
16.8.  Aivovammaliiton hallituksen kokous
19.23.8.  Parikurssi 
23.8.  Aivoitus 3 aineistopäivä  
 (teema Ikäihmiset ja aivovamma)

Syyskuu
13.9. Tapaturmapäivä 
18.9.  Aivovamma 2019 kiertue Pori 
20.9.  Aivovammaliiton hallituksen kokous
25.27.9.  Pääfest Ruska, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat 
27  29.9. Aivomyrsky
Vko 39  Aivoitus 3 ilmestyy

Lokakuu
14.18.10.  Perhekurssi teiniikäisiä nuoria tai nuoria aikuisia 
24.25.10. Vertaistukijoiden ja kokemustoimijoiden virkistys ja  
 koulutuspäivä 
26.10.  Aivovammaliiton hallituksen kokous

Marraskuu
8.11.  Aivoitus 4 aineistopäivä  
 (teemana Lapset, nuoret ja aivovamma)
11.17.11.  Aivovammaviikko 
20.11.  Aivovamma 2019 kiertue Kuopio 
22.11.  Aivovammaliiton hallituksen kokous

Joulukuu
 
Vko 50 Aivoitus 3 ilmestyy

Maaliskuu 
9.3. Hakuaika perheiden Rauhalahden luontolomalle 
päättyy  
10.  15.3. Aikuisten luontoloma Rokualla  
15.3. Aikuisten Kankaanpään luontoloman hakuaika 
päättyy

huhtikuu 
21.4. Hakuaika Voimaa vertaisuudesta lapsiperhelomalle 
päättyy 

kesäkuu 
8.6. Aikuisten Tanhuvaaran luontoloman hakuaika päättyy  
9. – 14.6. Perheiden luontoloma Rauhalahdessa  
15. – 20.6. Aikuisten luontoloma Kankaanpäässä

Heinäkuu 
21.  26.7. Voimaa vertaisuudesta loma lapsiperheille

syyskuu  
8. – 13.9. Aikuisten luontoloma Tanhuvaarassa

Maaliskuu  
13.  17.3. Parikurssi aivovammautuneelle ja puolisolle 

huhtikuu 
1.5.4. Mitä nyt kurssi 
24.4. Hakuaika Perhekurssi 1 päättyy 

Toukokuu 
22.26.5. Äijäkurssi 
29.5. Hakuaika Perhekurssi 2 päättyy 

kesäkuu 
24.  28.6. Perhekurssi 1 

heinäkuu 
30.7. Hakuaika Väsyvyyskurssille päättyy 
29.7.  2.8. Perhekurssi 2

Elokuu 
4.8. Hakuaika Avokurssi fatiikille päättyy 

syyskuu 
4.9. Hakuaika Voimavaroja arkeen kurssille päättyy  
30.9.  4.10. Väsyvyyskurssi 
Syys ja lokakuussa tiistaisin Avokurssi fatiikki

Marraskuu 
4.8.11. Voimavaroja arkeen kurssi 

LOMAT 2019Sopeutumisvalmennus-
kurssit 2019

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



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

– hallinto, kehittäminen ja koulutus
– vaikuttamistyö
– päätoimittaja

Järjestöassistentti sirpa salonen, 
p. 050 408 7095
sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi 
– avustavat viestintätehtävät, toimistotehtävät
– jäsenasiat
– esitetilaukset

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

– tiedotustehtävät
– Aivoituslehden 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 

Projektikoordinaattori julia Choustikova 
p. 050 520 1243, 
julia.choustikova@aivovammaliitto.fi 

Projektisuunnittelija Eeva Paavilainen 
p. 050 475 1908, 
eeva.paavilainen@aivovammaliitto.fi 

LAkiNEuvoNTA, kynnys ry
ma ja to klo 912 ja klo 1316, 
Lakimies Mika Välimaa 
puh. (09) 6850 1129, mika.valimaa@kynnys.fi 
Sosiaalityöntekijä Yodit Melaku, 
puh. (09) 6850 1114, yodit.melaku@kynnys.fi 

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

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

Aivovammaliiton laskutusosoite:
Verkkolaskuosoite: 003711059059
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj
välittäjätunnus BAWCFI22
Paperilaskut: Aivovammaliitto ry, Ostolaskut
PL 350, 00521 Helsinki
Aivovammaliitto ry, Y-tunnus: 1105905-9
Yhdistysrekisteri, rekisterinumero: 157.350

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

Facebook.com/Aivovammaliitto Twitter: @Aivovammaliitto @aivovammaliitto

Tee kypärätemppu -projekti 2018 – 2020

Tukea aivovammautuneen läheiselle 
-projekti 2019 - 2021

hALLiTus vuoNNA 2019 
seppo kantola, puheenjohtaja (2018 – 2019)
Timo kallioja, AVY (2018 – 2019),  vara: Terje Vainio, V-S (2018 – 2019)
Marge Miettinen, KS (2018 – 2019),  vara: Kari-Pekka Rauhala, AVY (2018 – 2019)
kimmo heinonen, ItäSuomi (2018 – 2019),  vara: Reijo Salo, E-P (2018 – 2019)
Annamaria Marttila, Oulu (2019 – 2020),  vara: Jari-Pekka Honkala
Auli ollila, Oulu (2019  2020),  vara: Jaana Hattunen
Petri Turtiainen, Avy (2019 – 2020),   vara: Juha-Matti Hörkkö


