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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Du är viktig!
I den här tidskriften ger vi översikter över många slag 
av föreningsaktörer och föreningar på olika håll i vårt 
land. Hjärnskadeförbundet består av tio föreningar, 
vars verksamhet leds av personer med funktionsned-
sättning och deras närstående.

I bästa fall ger föreningsverksamheten kamratstöd 
och verksamheten består oftast av trevliga uppgifter 
som utförs i gott sällskap. Emellanåt kan förenings-
aktiva ändå vara tvungna att sköta uppgifter på egen 
hand. Ibland berättar föreningsaktiva att de pressat 
sig till den yttersta gränsen för vad de orkar.

Vad kan man då göra i en sådan situation? Det 
första steget är en öppen diskussion med föreningsak-
törer, ordföranden eller anställda i den egna fören-
ingen. Tillsammans måste man identifiera problemet i 
fråga, trots att det kan kännas svårt att tala om saken. 
Då man har berättat om sitt problem för andra, får 
man sympati och stöd av dem.

Lika viktigt är att tillsammans kartlägga det grund-
läggande syftet med er förening. Utför ni sådana 
uppgifter i er förening som den är till för? En liten 
förening behöver inte samla ihop många uppgif-
ter för sig, utan kan koncentrera sig på en eller två 
frågor kring den egna grundläggande uppgiften. De 
här uppgifterna är det sedan skäl att dela med andra 
personer i föreningen. Gör också roliga och för er 
viktiga saker, alla behöver inte utföra samma slag av 
föreningsverksamhet!

Vi på förbundets byrå strävar efter att hjälpa och 
stödja er aktörer genom att diskutera, lyssna, erbjuda 
skräddarsydda utbildningar och publicera handböck-
er och stödpaket. Vi känner ändå inte nödvändigtvis 

alltid till situationen i er förening och vet inte hur 
vi kan hjälpa er!

Ni måste tala om för oss hur vi kan hjälpa 
er att orka vidare! I juni kommer ni att få ta del 
av en medlemsenkät, där vi önskar många svar, 
idéer och tankar. Alla kommentarer är väl-
komna! Var och en av er är viktig och vi måste 
tillsammans måna om allas välmående.

Skön sommar!

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Olet tärkeä!
Tässä lehdessä luodaan katsaus monenlaisiin yhdistys-
toimijoihin ja yhdistyksiin eri puolilla maatamme. 
Aivovammaliiton muodostaa 10 yhdistystä, joiden 
yhdistystoimintaa vetävät vammautuneet ja heidän 
läheisensä.

Yhdistystoiminnasta saa parhaillaan vertaistukea ja 
se enimmäkseen sisältää mukavia tehtäviä hyvässä 
seurassa. Joskus kuitenkin aktiivit jäävät yksin tehtä-
viensä kanssa. Aika-ajoin yhdistystoimijat kertovat 
olevansa jaksamisensa äärirajoilla.

Mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä? Avoin kes-
kustelu yhdessä oman yhdistyksesi yhdistystoimijoi-
den/puheenjohtajan tai työntekijän kanssa on ensim-
mäinen askel. Yhdessä pitää tunnistaa tilanne, vaikka 
puheeksiotto asiasta olisikin vaikeaa. Kun on oman 
tilanteensa kertonut muille, saa muilta myötätuntoa ja 
tukea itsellesi. 

Yhtä tärkeää on lähteä kartoittamaan yhdistyk-
senne perustarkoitusta. Teettekö yhdistyksessä niitä 
asioita, joiden mukaan se on perustettu? Pienen 
yhdistyksen ei tarvitse haalia paljon tehtävää, vaan 
keskittyä yhteen, kahteen asiaan oman perustehtävän 
ympäriltä. Näitä tehtäviä on siten syytä jakaa useam-
malle. Tehkää myös kivoja ja teille merkityksellisiä 
juttuja, kaikkien ei tarvitse tehdä samanlaista yhdistys-
toimintaa!

Yritämme keskustoimistosta käsin auttaa ja tukea 
teitä toimijoita keskustelemalla, kuuntelemalla, 
räätälöidyllä koulutuksella, oppailla ja tukipaketeilla. 
Emme kuitenkaan aina välttämättä tiedä tilanteestan-
ne riittävästi.

Tarvitsemme teiltä tietoa siihen, mitä tarvitsette 
jaksamisen tueksi? Kesäkuussa tulee jäsenkyse-
ly, johon toivotaan paljon vastauksia, ideoita ja 
ajatuksia. Kaikki kommentit ovat tervetulleita! 
Jokainen teistä on tärkeä ja meidän on yh-
dessä huolehdittava kaikkien hyvinvoinnista.

Voimaannuttavaa kesää!

Anne Porthén
toiminnanjohtaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS

skräddarsydda utbildningar och publicera handböck-
er och stödpaket. Vi känner ändå inte nödvändigtvis 

alltid till situationen i er förening och vet inte hur 
vi kan hjälpa er!

Ni måste tala om för oss hur vi kan hjälpa 
er att orka vidare! I juni kommer ni att få ta del 
av en medlemsenkät, där vi önskar många svar, 
idéer och tankar. Alla kommentarer är väl-
komna! Var och en av er är viktig och vi måste 
tillsammans måna om allas välmående.

Skön sommar!

Tarvitsemme teiltä tietoa siihen, mitä tarvitsette 
jaksamisen tueksi? Kesäkuussa tulee jäsenkyse-
ly, johon toivotaan paljon vastauksia, ideoita ja 
ajatuksia. Kaikki kommentit ovat tervetulleita! 
Jokainen teistä on tärkeä ja meidän on yh-
dessä huolehdittava kaikkien hyvinvoinnista.

Du är viktig!



4   Aivoitus 2/194   Aivoitus 2/19

Aivovammaliiton uusi hallitus on toiminut nyt suunnilleen 
puoli vuotta.  Käytännössä mitään suuria linjanmuutoksia 
ei ole edes pyritty tekemään. Asiat kulkevat pääsääntöi-
sesti järjestössämme hyvään suuntaan.  Miksi siis muuttaa 
mitään radikaalisti.  Itse nyt kymmenettä vuotta hallituksessa 
toimittuani olen aina uusien jäsenten tultua mukaan ollut 
mielissäni uusista ajatuksista, joita heidän mukanaan tulee.  
Kehotankin tuomaan ajatuksia ja mielipiteitä esiin aina 
vain rohkeammin. Saamme yhdistettyä kokemusta ja uutta 
ajattelua.  Se on tärkeä yhdistelmä.  Alussa aina vie tietenkin 
hieman aikaa työtapojen ja yhdistystoiminnan sääntöjen 
omaksuminen.  Sen ei saa antaa lannistaa. 

Vaikka asiat kulkevatkin Aivovammaliitossa pääosin hy-
vään suuntaan, olen ollut jonkin verran huolissani omaisten 
roolista. Lähestyn asiaa tässä kahdesta suunnasta. Ensinnä-
kin, tarvitsemme aivovamman saaneiden omaisia ja läheisiä 
ehdottomasti lisää toimintaan mukaan. Ymmärrän hyvin 
jaksamisen ja arkielämän haasteet, mutta sinä aivovamman 
saaneen omainen/läheinen – tarvitsemme sinua myös tässä 
omassa edunvalvontajärjestössämme! Tule mukaan toimin-
taan siinä laajuudessa kuin koet sen sopivaksi. Voit aivan 
hyvin kertoa, mitä haluat ja ehdit tehdä. Pääasia, että tulet 
mukaan.  

Toiseksi, Aivovammaliiton on nykyistä paremmin huo-
mioitava läheiset.  Tässä on tapahtunut muutos jo muutama 
vuosi sitten, mutta toivon suunnan jatkuvan samoin kuin 
haluan lisää konkreettisia toimenpiteitä.  Aivovamman 
saaneen läheinen tarvitsee tukea aivan samalla tavoin kuin 
vammautunut itsekin.  Tuen muoto vain on erilainen. Lisäksi 
läheisen jaksaminen vaikuttaa oleellisesti myös vamman 
saaneen elämään. 

 Suomessa pidettiin juuri eduskuntavaalit.  Tätä kirjoit-
taessani ei ole tietoa, millainen hallitus maahamme tulee ja 
mikä tärkeämpää – millaista hallitusohjelmaa noudatetaan 
seuraavat neljä vuotta.  Toivon kuitenkin, että vammais-
politiikka saa enemmän huomioarvoa kuin aikaisemman 
hallituksen aikana.  On esimerkiksi epäreilua ja moraali-
tonta, että heikommassa asemassa olevia kansalaisiamme, 
vammautuneita kohdellaan menoerinä, joiden elämään ja 
hyvinvointiin vaikuttavia palveluita voidaan aina vain kil-
pailuttaa uudelleen. Vammaisia ei voi 
myöskään niputtaa yhdeksi ryhmäksi.  
Ihmisen tilanne ja tuen tarve pitää 
käsitellä yksilökohtaisesta. 

Toivotan kaikille hyvää ja 
rentouttavaa kesää!

timo Kallioja
Hallituksen varapuheenjohtaja 

Asiaa ja 
asian vierestä

Sakfrågor och lite 
annat på samma gång

Hjärnskadeförbundets nya styrelse har nu verkat i cirka ett 
halvt års tid. I praktiken har vi inte ens strävat efter att göra 
några större ändringar i vår strategi. I vårt förbund framskrider 
ärendena i regel i en god riktning. Varför alltså göra några ra-
dikala förändringar. Själv har jag efter att ha verkat i styrelsen i 
tio år alltid glatt mig över nya idéer som nya medlemmar kom-
mer med. Jag uppmanar också alla att modigare framföra idéer 
och åsikter. Vi kan kombinera erfarenhet och nytt sätt att tänka. 
Det är en viktig kombination. Till en början tar det naturligtvis 
lite tid att ta till sig arbetsmetoder och regler för föreningsverk-
samheten. Man ska inte låta sig nedslås av det.

Trots att saker och ting i Hjärnskadeförbundet i huvud-
sak utvecklas i en gynnsam riktning, har jag i viss mån varit 
orolig över de anhörigas roll. Här närmar jag mig problemet 
från två håll. För det första behöver vi absolut fler anhöriga 
och närstående till personer som drabbats av en hjärnskada 
att delta i verksamheten. Jag förstår mycket väl utmaningarna 
med att orka och klara av vardagen, men du som är anhörig 
eller närstående till en person med hjärnskada – vi behöver 
också dig i vår egen intressebevakningsorganisation! Kom 
med i verksamheten i den utsträckning som du själv tycker är 
lämplig. Du kan alldeles väl tala om för oss vad du vill och 
vad du hinner göra. Huvudsaken är att du kommer med.

För det andra ska Hjärnskadeförbundet bättre än tidigare 
beakta de närstående. Här har det skett en förändring redan 
för några år sedan, men min önskan är att riktningen fortsätter 
samtidigt som jag vill se mer konkreta åtgärder. En närstående 
till en person som fått en hjärnskada behöver stöd på samma 
sätt som den som själv utsatts för en hjärnskada. Stödets form 
är bara annorlunda. Dessutom påverkas livet för en person 
med hjärnskada i hög grad av hur en närstående orkar.

I Finland hade vi nyligen riksdagsval. I skrivande stund vet 
vi inte hurdan regering vårt land kommer att få och vad som 
är viktigare – hurdant regeringsprogram vi kommer att följa 
under de fyra följande åren. Min önskan är ändå att funktions-
hinderpolitiken får mer uppmärksamhet jämfört med vad den 
fick under den tidigare regeringsperioden. Det är ojust och 
omoraliskt att våra medborgare som är i en svagare ställning, 
till exempel personer med funktionsnedsättning, behandlas 
som utgiftsposter och att tjänster som påverkar deras liv och 
välfärd alltid kan konkurrensutsättas gång på gång. Personer 

med funktionsnedsättning kan inte hel-
ler buntas ihop i en och samma grupp. 
Människans situation och stödbehov 
måste behandlas individuellt.

Jag önskar er alla en skön 
och avkopplande sommar!

timo Kallioja 
Styrelsens vice ordförande

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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Kokemustieto liittyy osallisuuteen, joka 
on valtavan suuri kokonaisuus. On esi-
merkiksi osallisuutta omaan elinympä-
ristöön, omaan elämään ja omiin pal-
veluihin. Sen eri muodoista säädetään 
laeissa. Osallisuuden korostamisen 
myötä on syntynyt ihan uusia tapoja 
kokemustiedon käytölle esimerkiksi 
SOTE-alan palvelujärjestelmissä. Perin-
teisesti päätöksiä on tehty yhdistämällä 
tieteellinen ja ammatillinen tieto. Nyt 
rinnalle on nostettu kokemuksellinen 
tieto, jota on niin ammattilaisella kuin 
palveluita käyttäneellä potilaalla/asiak-
kaalla. 

Kokemustietoon liittyvät käsitteet 
aiheuttavat usein hämmennystä, joten 
selvennän niitä tässä. Yleisnimike 
kokemuksellisen tiedon käyttäjästä 
on kokemusosaaja. Kokemusosaajia 
ovat esimerkiksi vertaiset, vertaistuki-
jat, kokemustoimijat ja kokemusasian-
tuntijat. 
� Vertaiset, me olemme vertaisia kos-

ka olemme naisia, koska olemme 
koirien omistajia ja niin edelleen. 
Vertaisilla on samankaltainen koke-
mus tai tavoite. Me kaikki voimme 
olla vertaisia ihmisyyden kautta. 

� Vertaistukijat ovat suhteessa saman 
kokeneisiin. Vertaistukija antaa tu-
kea, tietoa ja kulkee rinnalla. Pää-
määränä on yksilön hyvinvoinnin 
lisääminen. Hänet on valmennettu 
tehtäväänsä ja hänellä on taustatukea.

� Kokemustoimijoiden tehtävänä 
on jakaa kokemuksista syntynyttä 
tietoa ja lisätä ymmärrystä ammatti-
laisille ja opiskelijoille – henkilöil-
le, joilla pääosin ei ole vastaavaa 
kokemusta.  Päämääränä on tiedon 
jakaminen laajemmille ihmisryh-
mille. Kokemustoimija toimii usein 
oman vamma-/sairausryhmänsä 
edustajana. Hänellä on koulutus ja 
taustatuki tehtäväänsä. 

� Kokemusasiantuntijoiden  nimike 
tulee alun perin päihde- ja mielen-
terveyspuolelta. Siellä kaikki koke-
musosaamisen eri muodot liitettiin 
yhteen, ja tämän vuoksi koulutus 
oli pitkä, 180 tuntia. Nykyään 
kokemusasiantuntijaksi voidaan 
nimetä kuka tahansa henkilö, jota 
haastatellaan kadulla ja koulutus 
voi vaihdella 16 – 180 tunnin 
välillä. Kokemusasiantuntija-nimike 
itsessään ei suoraan kerro henkilön 
koulutuksesta ja valmiuksista mi-
tään. Siksi on tullut paljon monen-
laista sekaannusta. 

Selkeyden vuoksi järjestölähtöises-
sä toiminnassa käytetään kokemus-
toimija-nimikettä. Eli vertaistukija 
tukee, kulkee rinnalla ja lisää sellaisen 
yksilön hyvinvointia, jolla on taustalla 
vastaava kokemus. Kokemustoimijan 
tehtävä on ymmärryksen ja tiedon 
lisääminen laajemmille ihmisryhmille, 

joilla ei ole vastaavaa kokemusta.
Kokemustoimijat pitävät luentoja, 

lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia, 
ovat mukana erilaisissa koulutuksissa, 
keskusteluissa, työryhmissä, työpajois-
sa, kehittämisessä ja suunnittelussa. He 
tuovat asiakkaan/potilaan tai läheisen 
näkökulman käsiteltävään asiaan.

Kokemustoimintaverkoston muo-
dostaa 37 valtakunnallista jäsenjär-
jestöä. Se on toiminut yli 20 vuotta.  
Verkostolla on 18 alueellista ohjaus-
ryhmää, joissa mukana on järjestöjen, 
oppilaitosten, sairaaloiden, kokemus-
toimijoiden ja sidosryhmien edusta-
jia. Verkostolla on yksi täysiaikainen 
työntekijä. Kokemustoimintaa koor-
dinoidaan ja kehitetään yhdessä niin 
valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. 
Verkostolla on yhtenäinen peruskoulu-
tus ja jatkokoulutus, joihin haku tapah-
tuu järjestöjen kautta. Peruskoulutus 
kestää 40 tuntia. 

kokemustoimintaverkosto.fi-sivustolla 
ylläpidetään kokemustoimijapankkia. Se 
on verkoston valtakunnallinen rekisteri, 
johon voi tilata tunnukset. Sieltä voi ha-
kea kokemustoimijoita niin diagnoosin 
kuin alueen mukaan. Kokemustoimijoita 
löytyy myös järjestöjen kautta. 

teksti: helena Skogström
Kokemustoimintaverkoston 
suunnittelija

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

Vieraskynä

Kokemustiedon 
monet kasvot
Kokemustieto on elämänkokemustemme 
myötä syntynyttä ymmärrystä ja viisautta.  
Ihan jokaisella meistä on kokemustietoa 
ja sitä voi käyttää hyödyksi hyvin monella 
tapaa. Kokemustoimija on Kokemustoiminta-
verkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen 
kouluttama kokemustiedon jakaja. 

tapaa. Kokemustoimija on Kokemustoiminta-
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Huhtikuussa 2016 pitkän linjan hevos-
harrastaja Ella Saarenpää-Kervisen elä-
mä muuttui. Esteratsastusta harrastanut 
nainen putosi tuolloin hevosen selästä.

– Oli ihan tavallinen keskiviikko,  
sellainen lonkeronharmaa päivä. 
Olin tehnyt kalakeittoa, jonka jälkeen 
lähdin tallille. Minulla on ollut elämäni 
varrella monta hevosta, mutta tuolloin 
omistin elämäni hevosen, Lillin. En ol-
lut alan huippu, mutta kelpo harraste- 
kisaaja, joka kisasi kohtuuhyvällä  
menestyksellä aluetasolla.

Vuorossa oli estetreenit, samanlai-
set kuin tuhat kertaa ennenkin.

– Tällä kerralla jokin meni pieleen. 
Arvoin siinä ennen hyppyä, mistä 
kohdasta haluaisin hevosen ponnis-
tavan esteelle. Oman virheeni vuoksi 
hevonen lähtikin hyppyyn hieman eri 
kohdasta kuin oletin. Horjahdin satu-
lassa, pyörähdin ensiksi hevosen alle ja 

siitä pää edellä maahan. 
Ratsastajille opetetaan aina, että 

putoamisen jälkeen pitää kivuta heti 
takaisin satulaan. Muuten voi iskeä 
kammo.

– Niin tein minäkin. Karistelin 
enimmät silmissäni kipunoivat tähdet 
pois, nousin takaisin hevosen selkään 
ja hyppäsin mielestäni täydellisen ra-
dan. Tämä esterata jäi viimeisekseni. 

Tässä vaiheessa Ellan muisti 
katkeaa. Hän on hoitanut hevosensa 
kunnialla pilttuuseen, ajanut kotiin, 
viettänyt illan tyttärensä kanssa, soitta-
nut työmatkalla olleelle miehelleen ja 
tehnyt jopa Facebook-päivityksen, joka 
nyttemmin toimii muistona hetkistä, 
jotka ovat pyyhkiytyneet hänen mie-
lestään.

– Kun aamulla heräsin, en pystynyt 
kävelemään suoraan. Askeleeni veivät 
väkisin vasemmalle. Myös mikroaalto-

uunin kellon numerot olivat mielestäni 
aivan sekaisin.

Ella päätti käydä lääkärillä, mutta 
ainoastaan siksi, että näin hän saisi 
uuden kypärän vakuutusyhtiön kautta. 
Yksityislääkäri passitti naisen kuitenkin 
heti Oulun yliopistolliseen sairaalaan, 
jossa hän pääsi pikaisesti jonojen ohi.

– Diagnoosi tuli ihan puskista.  
Kerrottiin, että minulla on tapaturman  
aiheuttama aivoverenvuoto. Se vuoti 
hitaasti ja oli kuulemma hyvässä  
paikassa, joten lääkärit olettivat  
minun selviävän ilman leikkausta. Jäin 
sairaalaan, ja tästä alkoikin sellainen 
elämänvaihe, että välillä olin sairaalas-
sa, välillä kotona, sitten taas sairaalassa 
ja jälleen kotona. Tämä oli minulle 
suuri järkytys, sillä vaikka olen ehkä 
aina ollut hieman onnettomuusaltis – 
siis tyyppi, jolle sattuu ja tapahtuu – ei 
minulle koskaan ollut sattunut mitään 
oikeasti vakavaa. Siitä hetkestä alkoi 
kuitenkin tämä toinen matkani.

Kieltämistä 

Ella kuvailee, että uuden matkan 
alkutaival on käytännössä hämärän 
peitossa.

– Koko kevät ja kesä menivät 
pimennossa. Pysyin valveilla ja 
skarppina vain muutamia minuutteja 
kerrallaan. Olen kuitenkin tuona ai-
kana myynyt asuntoni, ostanut uuden, 
pakannut muuttokuorman ja asettunut 
asumaan puolisoni kanssa saman katon 
alle. Parisuhteeni oli tuossa vaiheessa 
vielä näin tuore. En kuitenkaan oikeasti 
muista tästä ajasta juuri mitään.

Sitten Ellalla syttyi ymmärryksen 
lamppu. 

YhdiStYStoimijoidEn  
Kirjo

Aivovamma  
toi uutta viisautta

Ella on valmistunut kokemustoimijaksi 
ja tekee keikkaa Oulun alueella.  
Hänen yhteystietonsa löytyvät sekä 
kokemustoimintaverkosto.fi-sivuston 
kokemustoimijapankista että  
Aivovammaliiton nettisivuilta. 

Oululainen Ella 
Saarenpää-Kervinen 
kertoo, että hänellä 
on kaksi elämää: 
ennen ja jälkeen 
aivovamman. 
-Kumpikaan niistä 
ei ole parempi 
toista – ne ovat vain 
erilaisia ja kumpikin 
hyviä, Ella toteaa. 
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– Yhtäkkiä elo-syyskuussa syttyi 
mielessäni valo, että jotakin on 
tapahtunut. Olin valmistunut luokan-
opettajaksi, eikä minulla ollut vakituis-
ta virkaa. Minun oli tehtävä päätös, 
yritänkö etsiä työtä vai olenko ylipää-
tään työkykyinen, kun nukuin pääosan 
vuorokaudesta. Ymmärsin, että en tässä 
vaiheessa pysty opettajan hommiin, 
sillä välillä meluisatkin lapsilaumat 
olisivat olleet liikaa jaksamiselleni.

Ellalla ei ollut oireilleen diagnoo-
sia, joten ensiksi hän kääntyi tohtori 
Googlen puoleen. Tapaturman ja sen 
jälkeisten oireiden perusteella hän 
alkoi epäillä aivovammaa. Ella otti 
puhelimen käteensä, pirautti aivovam-
mapoliklinikalle ja kysyi, olisiko hänet 
syytä tutkia tarkemmin. Ella saikin 
nopeasti ajan lisätutkimuksiin.

– Sain aivovammadiagnoosin. Sa-
malla diagnosoitiin myös niskavamma, 
joka oli jäänyt alkuvaiheessa kokonaan 
huomaamatta. Silloin oli tärkeintä tark-
kailla aivoverenvuotoani, sillä se olisi 
voinut olla henkeäni uhkaava.

Vaikka diagnoosi oli toisaalta hel-
potus, oli tuosta hetkestä alkanut so-
peutuminen varsin vastentahtoista. 
Neuropsykologinen kuntoutus ja fysio-
terapia käynnistyivät heti ja toivat apua 
arkeen, mutta lisätietoa aivovammasta 
Ella ei halunnut missään nimessä saada.

– Romahdin. En halunnut aivovam-
matietoutta, en halunnut vertaistukea 
ja Aivovammaliiton nettisivut olivat 
varsinainen no go zone (alue, jonne ei 
uskalla mennä) minulle. 

Kokemustoimijaksi 

Sopeutuminen edistyi kuitenkin hitaas-
ti, mutta varmasti. Ella kiittelee, että 
neuropsykologisen kuntoutuksen ja 
fysioterapian lisäksi perhe ja erityisesti 
aviomies ovat olleet tukipilareita ja 
järjen ääniä, jotka ovat auttaneet häntä 
ymmärtämään omat voimavaransa. 
Sopeutumisen edetessä Ella näki Face-
bookissa ilmoituksen Oulussa alkavas-
ta kokemustoimijakoulutuksesta.

– Soitin koulutuksen järjestäjälle 
ja kyselin lisätietoja. Siellä kysyttiin 
ensimmäisenä taustajärjestöäni. Tässä 
vaiheessa oli pakko uskaltaa ottaa 
ensimmäistä kertaa yhteyttä Aivovam-
maliittoon. Onneksi otin, sillä koke-
mustoimijakoulutuksen avulla olen 
pikkuhiljaa päässyt pois tästä omasta 
kieltämisen kuplastani. Kävin myös 
paikallisen aivovammayhdistyksen 
tilaisuudessa, jossa kaikki ymmärsi-
vätkin minua ja sitä, mitä minulle on 
tapahtunut ja mitä käyn läpi uudessa 
elämässäni. 

Ella kokee, että hänelle aivovamma 

oli onnellinen lopputulos.
– En olisi päässyt täydellisen 

elämän tavoittelusta eroon ilman 
vammautumista. Sen myötä opin, että 
elämä on monenkirjavaa ja se voi olla 
hyvää monella eri tavalla. Minusta on 
tullut aivovamman myötä avoimempi 
ja suvaitsevaisempi. Jos joskus vam-
mautumista voi pitää hyvänä asiana, 
toi se minulle positiivisia asioita 
elämääni.

Kivut, väsymys, aloitekyvyttömyys 
ja keskittymisvaikeudet tuovat kui-
tenkin haasteita jokaiseen päivään.  
Tällä hetkellä Ella on kuntoutustuella, 
joka tässä vaiheessa kestää kesäkuun 
loppuun asti. 

– Neuropsykologini on superhyvä. 
Hänen avullaan olen oppinut usko-
maan, että minusta tulee vielä jotakin 
ja minulle löytyy vielä ura – vähintään 
osa-aikaisena. Ja oli se ura sitten mitä 
vain, voin varmasti hyödyntää siinä 
luokanopettajakoulutustani. 

Ella kokee olevansa vahvasti uuden 
äärellä.

– Kerronkin kaikille, että aivovam-
ma ei ole älyvamma, vaan minulle 
se on päinvastoin tuonut mukanaan 
uudenlaista viisautta. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Antti-Pekka Tauriainen

YhdiStYStoimijoidEn 
Kirjo

Ella Saarenpää-Kervinen on perustanut 
neuropsykologin innoittamana Ope-
tella-toiminimen. Sen kautta hän aikoo 
opettaa osapäiväisesti lapsia, joilla on 
oppimisvaikeuksia tai koululaisia, jotka 
joutuvat olemaan paljon koulusta pois 
esimerkiksi aktiiviurheilun mukanaan 
tuomien kisamatkojen vuoksi. 
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YhdiStYStoimijoidEn 
Kirjo

– 60 kilometrin nopeusrajoitus muuttui 
juuri 80 kilometriin ennen pitkää, suo-
raa peltomaisemaa. Oikealla puolella 
oli yksityistienhaara, josta oli tulossa 
henkilöauto vilkuttaen tulosuuntaani. 
Vastakkaisella kaistalla puolestaan 
traktori vilkutti yksityistielle päin. Kun 
tulin tienhaaran kohdalle, henkilöauto 
lähtikin liikkeelle, tuli suoraan oikeaan 
kylkeeni ja oma autoni, Datsun 100A, 
jysähti suoraan traktorin eturenkaaseen,
kertoo markku onnela. 

Datsunin A-palkki paukahti suoraan 
miestä vasempaan silmäkulmaan.

– Olin kuulemma valittanut auton 
ratissa, mutta en muista siitä itse 

mitään. Palokunta joutui kuorimaan 
autosta pois katon ja oven kuskin puo-
lelta, että minut saatiin pois autosta. 

Kun palokunta oli saanut Markun 
irrotettua romusta, kiidätettiin mies 
Seinäjoen keskussairaalan teho-
osastolle. Ensimmäiset kolme päivää 
teholla Markku oli tajuton, jonka 
jälkeen osastolla vierähti vielä pari 
viikkoa. Teho-osaston jälkeen muuta-
ma kuukausi kului neurologisella 
osastolla. Muistista on pyyhkiytynyt 
kolarin jälkeisestä ajasta ainiaaksi 
1,5 kuukautta.

– Aivovamman lisäksi vasemmasta 
jalasta meni reisiluu poikki ja vasem-

man polven eturistiside repesi.  Reisi-
luuni korjattiin rautatangolla. Koska 
minulle tehtiin teholla trakeostomia, 
käheytyi ääneni. Jouduin opettelemaan 
reisiluun luutumisen jälkeen pois pyörä-
tuolista ja kävelemään erilaisia apu-
välineitä hyväksi käyttäen. Puhetera-
peutin johdolla opettelin puhumista ja 
oikeanlaista äänenkäyttöä. Seuraavaksi 
todettiin lievää muistinheikennystä, 
jonka vuoksi kävin neuropsykologilla 
harjoittamassa muistiani. 

Muistin todettiin kohenevan, kun 
sitä harjoitettiin ja rasitettiin. Kun 
Markku kotiutui sairaalasta ja kuntou-
tui tarpeeksi, pääsi hän työkokeiluun 

Lakeuksien pitkän linjan 
aivovamma-aktiivi 

Markku Onnela vammautui syyskuussa 
1990, jolloin hän oli ajamassa Nurmosta 
töistä kotiinsa Alavudelle. Aivovamma-
ura on vuosien aikana vienyt hänet niin 
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistyk-
sen kuin Aivovammaliitonkin puheen-
johtajaksi ja hallituksen jäseneksi. 
Nykyään hän asustaa Alavudella ja 
toimii Etelä-Pohjanmaan yhdistyksessä 
rivijäsenenä. Lisäksi hän tekee satun-
naisesti keikkaa kokemustoimijana. 

Markku alkoi seurustella nykyisen vaimonsa kanssa vammautumisensa jälkeen. Nyt heillä on takanaan jo 18 yhteistä vuotta. 
Koska molemmat ovat lähtöisin Alavudelta, ovat he rakentaneet yhteisen kotinsa sinne.



8   Aivoitus 2/19 Aivoitus 2/19   9   

vanhaan työpaikkaansa seurakunnan 
leirikeskuksen keittiölle. Sen jälkeen 
hän oli työkokeilussa leipomossa. 
Silloiseen ammattiin, eli suurtalous- 
kokiksi, sopimattomaksi teki kuitenkin 
erityisesti hajuaistin pysyvä menetys. 

– Olin keväällä 1990 valmistunut 
suurtalouskokiksi. Siihen ammattiin 
minut todettiin sitten 100-prosenttisesti 
työkyvyttömäksi, sillä on mahdotonta 
valmistaa ruokaa suurille joukoille täy-
sin ilman hajuaistia. Haju- ja makuaisti 
ovat kokkailussa ensiarvoisen tärkeitä. 

Uudelleenkoulutukseen 

Koska kolari tapahtui työmatkalla, 
pääsi Markku vakuutusyhtiön kustanta-
mana uudelleenkoulutukseen elintarvi-
keinsinööriksi. 

– Ammattikorkeakoulututkintoon 
kuluu normaalisti neljä vuotta, mutta 
minulla kului tutkinnon läpi räpiköimi-
seen kuusi vuotta. Minulla oli vakuu-
tusyhtiön maksama henkilökohtainen 
tukiopettaja 50 tunniksi lukukaudessa. 
Tein hänen kanssaan tiivistä yhteistyö-

tä läpi opintojeni. Valmistuin lopulta 
varsin hyvin arvosanoin, opinnäyte-
työstänikin sain toiseksi korkeimman 
arvosanan. 

Ammattikorkean opintojen aikana 
Markku oli kesätöissä leipomoalalla. 
Valmistuttuaan elintarvikeinsinööriksi 
joutui hän toviksi työttömäksi. 

– Sitten pääsin Seinäjoelle panimo- 
teollisuuden hommiin. Vedin itseni 
töissä aivan piippuun ja sairastuin burn 
outiin.

Burn outin ja väsymyksen vuoksi 

YhdiStYStoimijoidEn  
Kirjo

Vaikkei suurkeittiössä työskentely enää hajuaistin menettämisen myötä onnistunut, 
kokkaa Markku edelleen omassa keittiössään. 

Markku Onnela harrastaa muun muassa vanhojen huonekalujen entisöintiä.
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YhdiStYStoimijoidEn 
Kirjo

Markku joutui pitkälle sairauslomalle.
– Sairauslomalla ollessani pääsin 

neurologini kirjoittaman lausunnon 
pohjalta Insure-kurssille. Sairauslo-
mani viimein loputtua pääsin jälleen 
työkokeiluun, mutta tällä kerralla 
kotikaupunkiini Alavudelle ja alumii-
niteollisuuden pariin. Aivovamman 
jälkitilan oireet, erityisesti väsymys, 
iskivät kuitenkin niin voimakkaina, 
että kaikkien näiden vuosien jälkeen 
jouduin työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Työkyvyttömyyteen vaikutti eri-
tyisesti voimakas väsymys, hajuaistin 
menetys ja muistiongelmat.

– Väsymykseni on niin voimakasta, 
että minulla on siihen lääkitys. Myös 
muistini kanssa saan tehdä töitä. Jos 
lähden kauppaan ilman ostoslistaa 
ja jos ostettavana on viisi tavaraa, en 
ikinä muista niitä kaikkia. 

myös harrastukset uusiksi

Sairaalasta päästyään Markku alkoi 
kuntouttaa lihaksiaan ja itseään sekä 
omatoimisesti ulkoillen ja kuntosalilla 
käyden että fysikaalisen hoidon kautta. 

– Olin pikkupojasta asti harrastanut 
jääkiekkoa ja jalkapalloa ja kuvittelin 
palaavani lajien pariin pikaisestikin. 
Heti, kun kirurgi ja neurologi antoivat 

luvan, aloin jälleen pelata jalkapalloa. 
Mutta vaikka kuinka treenasin ja har-
joittelin, tekniikka katosi, eikä pelaa-
misesta tullut oikein mitään. Niinpä 
minun oli pakko unohtaa jalkapallo. 
Ajattelin positiivisesti, että eiköhän sitä 
jotakin tule tilalle.

Ja niin tulikin. Markku löysi Etelä-
Pohjanmaan – tai silloisen Seinäjoen 
seudun – aivovammayhdistyksen. 

– Sain neuropsykologiltani kutsu-
kirjeen tulla tutustumaan yhdistyksen 
toimintaan. Menin ja sille tielle jäin. 
Kerkesin olla reilun kahdenkymmenen 
vuoden aikana yhdistyksen puheenjoh-
tajana useamman vuoden ja sen kautta 
ensiksi Aivovammaliiton kokouksissa 
virallisena edustajana ja sittemmin 
hallituksen jäsenenä ja liiton puheen-
johtajana. Nyt näiden aktiivisimpien 
vuosieni jälkeen toimin rivijäsenenä. 
Olen myös koulutettu kokemustoimija, 
mutta nykyään teen keikkoja harvem-
min kuin aktiivisimpina vuosinani. 

Markku toteaa, että hänen vam-
mautumisestaan tähän päivään on 
aivovammatietoisuus sekä yhteis-
kunnassa ylipäätään että erityisesti 
terveydenhuollon parissa lisääntynyt 
isoin harppauksin.

– Aivovammapoliklinikoiden 
perustaminen on lisännyt tietoisuutta, 

samoin kuin aivovammayhdistysten 
ja Aivovammaliiton aivovammojen 
hyväksi tekemä työ. Kun vammauduin, 
oli olemassa pari, kolme yhdistystä. 
Nyt, kun toimintaa on jo liki 30 paik-
kakunnalla ja Aivovammaliitto toimii 
aktiivisesti, leviää aivovammatietoisuus 
tehokkaasti. 

Markku Onnela toteaa, että vasta-
vammautuneen kuntoutuminen on 
moniulotteinen prosessi.

– Kuntoutumiseen ja selviytymiseen 
liittyvät perheenjäsenet, sukulaiset ja 
ystävät. On erittäin tärkeää, että he 
kulkevat rinnallasi, kannustavat, autta-
vat ja ymmärtävät, mistä aivovammas-
sa on kyse. Myös kaikki mahdolliset 
kuntoutukset ja terapiat, joita tarjotaan, 
kannattaa ehdottomasti ottaa vastaan 
ja vähintään kokeilla niitä. Kaikille ei 
ole apua kaikesta, mutta jokaiselle on 
hyötyä jostakin! 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Jouni Kilpeläinen

Kädentaitojaan Markku on toteuttanut myös tekemällä kotinsa ulkorakennuksiin päreka-
tot. Pärekattojen tekotaidon hän on oppinut isältään. Toukokuinen takatalvi onnistui mel-
kein piilottamaan huvimajan pärekaton, mutta onneksi sitä saatiin kuvaan edes hieman.
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YhdiStYStoiminnan  
Kirjo

jana toimineen Kunnossa kaiken ikää 
-ohjelman ja Turun kaupungin liikun-
taviraston -kanssa, toiminut apuohjaa-
jana ja avustanut – ollut kaikin tavoin 
todella tärkeä linkki liikuntaryhmäs-
sämme. Hänen paneutumisensa on ol-
lut erittäin merkittävää liikuntaryhmän 
kehittymisessä, Annemari kiittelee. 

Uudet lajit tutuksi 

Peliryhmässä puolestaan paneudutaan 
aerobiseen liikuntaan.

– Tavoitteena on, että ihminen hen-

pelattavaa sokkopalloa, jossa näköaisti 
on suljettu pois.

Ettei sokkona ollessa sattuisi 
vahinkoja, pelivälineet luonnollisesti 
räätälöidään turvallisiksi.

– Liikuntavastaavana toiminut irma 
tarkkinen otti sydämenasiakseen lii-
kuntakerhon. Hän on tarmokkaasti val-
mistanut välineitä, kuten sokkopalloon 
pehmeän pallon, jossa on kilistimiä 
sisällä. Hän on myös suunnitellut ja 
hakenut rahoitusta, kehittänyt toimin-
taa, toiminut yhteyshenkilönä liikunta-
ryhmän ja eri tahojen - kuten rahoitta-

- Liikuntaryhmän ideoi vuosia sitten 
neuropsykologi tarja Ketola. Myös 
neuropsykologi anne Kankare oli vah-
vasti mukana. He molemmat ovat pait-
si erittäin paneutuneita aivovamma-asi-
oihin, myös liikunnan puolestapuhujia, 
kertoo ryhmien toiminnasta vastaava 
fysioterapeutti annemari Pättiniemi. 

Annemari kuvailee, että niin Tarja 
kuin Annekin tietävät, mikä kuntouttaa 
aivovamman saanutta. 

– Kognitio, eli tiedolliset toiminnot, 
ja liikunta kulkevat käsi kädessä. 

Turussa toimii kaksi ryhmää. Toinen 
on perusryhmä, eli tasapainoryhmä, 
ja toinen on peliryhmä. Peliryhmään 
osallistuvan on kyettävä juoksemaan. 
Tasapainoryhmässä liikkujilla voi olla 
pieni apuväline, kuten nilkkatuki, 
kyynärtuki tai muu vastaava. Ryhmässä 
lajit ovat sovellettuja ja räätälöityjä.

– Tasapainoryhmässä sen nimen 
mukaisesti tehdään tasapainoa kehit-
täviä harjoitteita. Otamme huomioon 
tasapainoon vaikuttavat osa-alueet eli 
korvan, silmän, nivelistä tulevan tiedon 
ja sentraalisen, eli niiden välisen, 
osuuden. 

Moninaisia harjoitteita tehdään 
sekä ryhmässä että parin kanssa.

– Meillä on esimerkiksi erilaisia 
pisteitä, joissa jokaisessa harjoitetaan 
eri osa-alueita. Olemme kokeilleet 
esimerkiksi lattialla istuen tai maaten 

Turussa iloa ja  
vertaistukea liikunnasta
Varsinais-Suomen aivovamma- 
yhdistyksen liikuntaryhmä on jo  
vuosien ajan tuonut iloa ja vertaistu-
kea yhdistysläisten arkeen. Useimmi-
ten harrastetaan tuttuja lajeja, mutta 
välillä kokeillaan jotakin uutta.  
Tänään tutustuimme biljardiin.

Annemari Pätiniemi 
luotsaa Varsinais- 

Suomen aivovamma- 
yhdistyksen liikunta-

ryhmää.
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kokeilemaan biljardia. Koska biljardi-
sali on kovin hälyisä, ei laji sen vuoksi 
tuntunut miehelle sopivalta. Tapaturma 
on tuonut monien muiden oireiden 
lisäksi mukanaan ääniyliherkkyyden ja 
valonarkuuden.

– Oma tarinani alkoi syyskesällä 
2013. Olin tallilla ratsastamassa ja 
hoitamassa hevostani. Olin jostakin 
syystä hieman huonovointinen. Join 
vähän vettä ja lähdin autolla kotiini. 
Hevosenhoitajani soittaessa kerroin, 
että voin huonosti ja että vaimoni on 
illan töissä. Hän lupasi tulla minua 
katsomaan, mutta totesin pärjääväni.

Kello oli noin puoli kahdeksan 
illalla. Martti oli oksentanut jo autoon-
sa, joten huonovointisuus oli jatkunut 
jo hyvän tovin ennen hänen kotiin 
tuloaan. Hevosen kanssa ei kuiten-
kaan ollut tapahtunut mitään – Martti 
ei siis esimerkiksi pudonnut selästä, 
eikä hevonen ollut potkaissut. Tälle on 
hevosenhoitajan vahvistus. Martin huo-
novointisuuden ja sen myötä pyörty-
misen syy jää mysteeriksi. Kymmenen 
jälkeen Martin vaimo viestitti, että 
pääsee kyydillä kotiin töistä. 

– Tuolloin olin jo kuitenkin ambu-
lanssissa, kerroin voivani huonosti ja 
meneväni päivystykseen. Sanoin soit-
tavani, kun tiedän enemmän. Sitä 
puhelua ei koskaan tullut. Vaimoni soit-

taessa olin ollut jo leikkauksessa aivo-
verenvuodon takia. Kallonpalakin oli 
jouduttu turvotuksen takia poistamaan.

Martti oli aluksi TYKSissä kaksi viik-
koa tehohoidossa nukutettuna ja sen 
jälkeen neurokirurgisella osastolla. 

– Leikkauksen jälkeen sain keuhko-
kuumeen muiden vammojen lisäksi, 
joten tuosta ajasta en muista mitään. 
Teho-osastolla oli lähellä omahoitaja 
yötä päivää ja neurokirurgisellakin hoi-
tajat kävivät vähän väliä katsomassa. 
Kuntoni sallivaa fysioterapiaakin sain 
päivittäin. 

Kuntoutussairaalaan siirto tuli 
vuoroon heti, kun kuume saatiin laske-
maan riittävästi. 

– Sen jälkeen kuntoutus väheni 
radikaalisti. Palikkatesteissä ja puuron 
keitossa pärjäsin hyvin, mutta sanalliset 
tehtävät eivät menneet ihan putkeen. 
Se suututti minua. Muu kuntoutus oli 
muutaman kerran viikossa lähinnä 
porraskävelyä ja käytävällä tepastelua 
rollaattorin kanssa sitten, kun pyörä-
tuolista oli päästy ylös. 

Martin vaimo kävi päivittäin mies-
tään katsomassa.

– Aloimme ensiksi käydä kahvilas-
sa ja myöhemmin pyörätuolilenkeillä 
ulkona. Muuten olisin useimmiten 
maannut sängyssä suurimman osan 
vuorokaudesta. Kun alkoi tuntua, etten 

gästyy ja kunto kasvaa. Harjoitteisiin 
liittyy juokseminen.

Peliryhmän voi löytää esimerkiksi 
pelaamasta jalka-, sulka, lento-, käsi-, 
kori- tai norsupalloa. Tarvittaessa 
näissäkin lajeissa välineet ja säännöt 
räätälöidään kaikille sopiviksi.

– Ennen ryhmään tulemista saan 
terveydenhuollon ammattilaisena 
hoitavalta taholta pohjatiedot uudesta 
tulokkaasta. Tämä on tärkeää kahdesta 
syystä: ensiksikin aivovamma voi ai-
heuttaa haastavaa käyttäytymistä sekä 
vaikeuksia toimia ryhmässä ja toisek-
sikin liikuntakyky on tärkeää tietää 
etukäteen. Pohjatietojen kautta osataan 
arvioida jokaisella sopiva ryhmä ja 
harjoitusmuoto. 

– Nyt uutena ryhmänä ovat he, 
joilla on niskan retkahdusvamma. 
Heille turvallisten liikuntaharjoitteiden 
luominen on oma haasteensa. 

Tänään pelataan biljardia. Biljardi 
ei ole liikuntaryhmien vakiokalustoa.

– Kokeilulajit ovat tärkeitä, sillä 
sitä kautta moni löytää itselleen uuden 
kiinnostuksen kohteen. Olemme muun 
muassa retkeilleet, patikoineet, golfan-
neet, keilanneet ja minigolfanneet. 

Kuntoutushaasteita

martti lehtola on yksi, joka tuli tänään 

Biljardista ei tullut Martti Lehto-
lan lajia. Eniten siihen vaikuttaa 
salin hälyisyys.- Ääniyliherkkyys 
esimerkiksi estää minulta koko-
naan kauppakeskuksiin menon, 

joten biljardisalin meteli on 
kerrassaan aivan liikaa.

YhdiStYStoiminnan 
Kirjo
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edisty sairaalassa makaamalla, otimme 
lääkärin kanssa puheeksi mahdolli-
suuden päästä kuntoutuslaitokseen. 
Tiesimme, että sellaisiakin paikkoja on. 
Useamman keskustelun - ehkä jopa vä-
sytystaistelun - jälkeen pääsin Ruissa-
loon kahdeksi viikoksi kuntoutukseen 
sairaalahoidon päätteeksi. Siellä sain 
tarvitsemaani yksilöllistä kuntoutusta 
fysioterapeutilta ja muilta Ruissalon 
ammattitaitoisilta hoitajilta.

Kului muutama vuosi. Päänsäryt 
jatkuivat edelleen, samoin lääkärissä 
käynnit. 

– Käänteentekevää kuntoutumisel-
leni oli saamani maksusitoumus neu-
rofysioterapiaan. Olin pitkään pyörä-
tuolissa ja siinä istuen aloitin käyntini 
Annemarin vastaanotolla. Tapaturman 
yhteydessä olin saanut myös niskanret-
kahdusvamman. Sain kuulla tarvitse-
vani niskatuen, jota käytän edelleen 

matkustaessani autolla. Nykyään 
tukeudun normaalisti enää kävelykep-
piin,  mutta liukkailla keleillä käytän 
tarpeen mukaan myös rollaattoria.

Fysioterapiaa lukuun ottamatta 
muu kuntoutus ei ole hoitunut Martin 
toivomalla tavalla. Hän sekä kiittää 
että moittii TYKSiä. Alkuhoito siellä oli 
erinomaista, mutta kuntoutussairaalan 
puolelle siirtyminen laski hänen mu-
kaansa tasoa. 

– Ja kun tuli ilmi jatkohoidon ja 
tuen tarve, en päässyt TYKSissä toimi-
van aivovammakokemusasiantuntijan 
puheille, sillä hoitosuhteeni oli jo pää-
tetty. Minut oli siirretty terveyskeskus-
sairaalan asiakkaaksi, jossa puolestaan 
ei ollut tarjolla kokemusasiantuntijaa. 
Tapaturmassa kipeytynyt niskanikin 
kaipaisi pikaisesti kuntoutusta, mutta 
sitä en vain ole saanut.

Niskavamma aiheuttaa miehelle 
vaikeita haasteita oletettavasti hänen 
loppuelämänsä ajan.

– Vaikka tapahtumasta on jo useita 
vuosia, tarvitsisin toimintakykyäni yllä-
pitääkseni kipeästi ammattilaisen apua. 
Terveyskeskuksessa jonot ovat pitkät, 
eikä maksusitoumuksia muualle tunnu 
irtoavan. On vaikea ymmärtää, miksi 
kuntoutukseen ei haluta panostaa - ei 
etenkään silloin, jos olet jo jäänyt pois 
työelämästä, Martti puuskahtaa.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Lukijaraati valitsi Aivoituksen 1/2019 ylivoi-
maisesti mielenkiintoisimmaksi artikkeliksi 
Virva ja Eero ruhasen tarinan, josta kerrot-
tiin otsikolla ”Kyllä sitä on kaikkea nähnyt 
ton ukon kanssa”. Tuttuun tapaan jokainen 
artikkeli sai ääniä. Toiseksi mielenkiintoi-
simmaksi valittiin tasatuloksella nergin 
perheen haastattelu ”Legot kuntouttajana” 
sekä sankarikoira Juusosta ja hänen emän-
nästään Sanna nurmelasta kertova juttu 
”Sankarikoira Juuso pitää huolta ja pidentää 
pinnaa”. Kolmossijalle kiri Vesa Konttilasta 
kertova juttu ”Aivovamma romutti talouden 
vuodeksi”. 

Myös vakiopalstoista jokainen sai ääniä, 
mutta sielläkin yksi nousi ylitse muiden. 
Lukijat pitivät eniten Vieraskynä-palstan ar-
tikkelista ”Kun aivovamma kutsumatta kotiin 
änkesi”. Kakkossijan nappasi Elävästä elä-

mästä -palsta, jossa pureuduttiin retroiluun. 
Yhdistysosiossa käytiinkin tiukkaa kamp-

pailua. Myös tuon osion jutuista ääniä saivat 
kaikki. Tiukan kisan jälkeen mielenkiintoi-
simman yhdistysosion jutun jakoivat Turun 
iloinen iltapäivä ja Oulun seudun aivovam-
mayhdistyksen 25-vuotisjuhlasta kertova 
juttu. Kakkossijan jakoivatkin tasatuloksella 
kaikki loput yhdistysosion jutut.

Lukijaraatiin vastanneiden kesken arvot-
tavan palkinnon, joka oli tällä kerralla uusi 
Kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää -iskulau-
seella varustettu t-paita ja kassi, voitti Pentti 
ratilainen! Onnea voittajalle!

Autathan jälleen meitä kehittämään 
lehteä kertomalla, mitkä jutut kiinnostivat 
erityisesti! Vastaamaan pääset nettisivuillam-
me aivovammaliitto.fi klikkaamalla siellä 
pikalinkkiä aivoitus-lehti ja valitsemalla 

Lukijaraati ruotii

kohdan aivoitus-lehden luki-
jaraati. Jos jätät yhteystietosi, 
osallistut myös palkkion arvon-
taan. Kiitos avustasi ja onnea 
arvontaan!

Pia Warvas 

aivoitusasiaa aivovammasta  

1/2019

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

teemana i loa elämään

Martti Lehtola kertoo, 
että hänellä on ollut neljä 
koiraa, joskin tällä het-
kellä niitä on vain yksi. 
–Vaimoni jälkeen koirani 
on tärkein terapeuttini. 
Koirat sekä kasvattavat 
kärsivällisyyttäni että pa-
nevat minut ulkoilemaan. 
Olen myös saanut apua 
ja selviytymiskeinoja 
alojensa asiantuntijoil-
ta, kuten Annemarilta 
ja vanhuspsykiatrian 
ammattilaisilta. Mutta 
erityisen kiitollinen olen 
kaiken kokemani aikana 
omalle vaimolleni hänen 
suuresta tuestaan, turvas-
taan ja avustaan. 
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– Minulla meni muisti ihan kokonaan 
siinä onnettomuudessa. Sain kolmen 
kuukauden muistiaukon – mutta eipä-
hän minun enää tarvitse tuota muistel-
lakaan. Sen minä muistan, mitä muut 
ovat kertoneet, toteaa reijo Sirviö.

Elämän suunnan muuttanut kolari 
tapahtui vuonna 1997.

– Siinä oli mukana hyvää tuuria 
ja huonoa tuuria. Huonoa tuuria oli 
tietenkin itse kolari. Hyvää tuuria oli 
puolestaan se, että minä olin kuski, 
eikä poikani. Hänen moponsa alkoi 
nimittäin oikutella ja kun hän ei saanut 
sitä pysymään kunnolla käynnissä, 
kävin minä ajamassa sen kotiin hänen 
puolestaan siltä varalta, että ajopeli 
sammuu uudelleen. 

Oli myrskyisä päivä. Liikennevalot 
eivät toimineet ja Reijo mopoili 
huonossa kelissä risteyksessä suoraan 
auton alle.

– Ensimmäisenä poliisi oli tarkas-
tanut, onko mopo viritetty. Ei ollut – 
mutta jos olisi ollut, ei vakuutus olisi 
uskoakseni korvannut niin kuin se nyt 
korvasi. 

– Ambulanssi tuli paikalle nopeas-
ti, sillä se oli valmiiksi lähistöllä. Oli 
sellainen ikävä tilanne, että läheisessä 
satamassa purjeveneen puomi oli lyö-
nyt miestä päähän ja pudottanut tämän 
järveen. Mies oli valitettavasti hukku-
nut, täydentää puoliso Sirkka Sirviö 
reilun parinkymmenen vuoden takaisia 
muistelmia.

Kolariin liittyy liki makaabereja 
yhteensattumia.

– Minulla oli ollut kumisaappaat ja-
lassa. Toinen kumisaapas oli törmäyk-
sen voimasta lähtenyt jalastani ja len-
tänyt läheiselle hautausmaalle. Kenkä 
meni, mutta ukko ei mennytkään 
perässä, Reijo kertoo.

– Sieltä hautausmaalta se saapas 
sittemmin tosiaan löytyi, kun sitä oli 
aikansa ensiksi kolaripaikan lähistöltä 
etsitty, Sirkka vahvistaa.

Päivä oli Reijon 42. syntymäpäivä, 
joten lapsetkin olivat kaikki kotona 
isäänsä juhlistamassa.

– Olihan tämä kolarini heille kova 
paikka. Peukaloni murtui törmäykses-
sä, mutta muuten luut säilyivät kuin 
ihmeen kaupalla ehjänä. Aivovamma 
sen sijaan tuli ja sen jälkitilan oireet 
ovat sen jälkeen olleet osa elämääni, 
Reijo toteaa.

Sairaalassa vierähti kolme kuukautta.
– Pohjakuntoni oli hyvä, joten opin 

sairaalassa joka päivä jotakin uutta, 

YhdiStYStoimijoidEn 
Kirjo

Omaishoitajan
ei tarvitse olla 
yli-ihminen
nykyään heinolassa asuvat reijo ja Sirkka 
Sirviö ovat pitkän linjan aivovamma-aktiiveja. 
aivovammauraan kuuluu muun muassa Päijät-
hämeen yhdistyksen puheenjohtajuus ja 
vertaistukijoiden tehtävät. nykyään pariskunta 
on Päijät-hämeen yhdistyksessä rivijäseninä.
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enää. Ja on ihan ok olla jaksamatta. 

aivovammatietoisuutta lisää 

Koska Lahdesta ei löytynyt sopivaa 
hoitokotia, pakkasi Sirviön perhe muut-
tokuorman ja suuntasi naapurikuntaan 
Heinolaan. Sirkka asuu siellä omassa 
asunnossaan ollakseen lähellä puoli-
soaan. Vaikka kävelykyvyn menettä-
minen on uusi asia, huono muisti sen 
sijaan tuli heti kolarin myötä.

– Reijo ei aina meinaa tiedostaa, 
että asumme nyt Heinolassa, emmekä 
enää Salpakankaalla. 

Kävelykyvyn viejäksi epäillään joko 
Lewyn kappale -dementiaa tai Parkin-
sonin tautia. 

– Parkinson on tässä vaiheessa 
vahvin ehdokas. Sen näkee erityisesti 
kävelystä. Kävelyä on yritetty eva-teli-
neellä, mutta se on melkoista sip-sip-
sipsuttamista, Sirkka kertoo.

– Mutta onneksi järkeni luistaa, 
Reijo toteaa.

– Hyvin vähän, Sirkka vastaa.
– No ainakin vielä jotenkin, Reijo 

virnistää takaisin. 
Hoitokodissa on vain muutama asu-

kaspaikka ja kaikilla on omat huoneet. 
Sirviöt pitävät paikkaa onnistuneena.

– Paikkanahan tämä on hyvä. Täällä 
on vain viisi miestä, joten jokainen saa 
yksilöllistä hoivaa ja tarpeeksi rauhaa. 
Ainoa ongelma on ikäjakauma: kaksi 
on yli 90-vuotiasta, kaksi yli 80-vuoti-
asta ja sitten on Reijo, jolla on ikää 60 
ja risat. Kun muut ovat 20 – 30 vuotta 
vanhempia, osin sodan käyneitä mie-
hiä, ei vertaistuki ole aivan samanlaista 
kuin mitä se olisi esimerkiksi aivo-
vammautuneille ihmisille suunnatussa 
palvelutalossa, Sirkka toteaa. 

Sirkka pohtii, että aivovammatie-
toisuus on lisääntynyt hurjasti sitten 
90-luvun, mutta ei sitä vieläkään 
tarpeeksi ole.

– Hyvin vähän esimerkiksi tällaisis-
sa hoitokodissa ymmärretään aivovam-
moista, sillä hoitajia ei tähän vammaan 
perehdytetä tarpeeksi. He ovat välillä 
vähän hämillään, mitä aivovamma tar-
koittaa ja miten sen jälkitila vaikuttaa 
ihmiseen. Moni ymmärtää koko sanan 
väärin tai sekoittaa sen aivoveren-
kiertohäiriöihin. Aivovamma-asioista 
tiedottaminen on siis edelleenkin 
äärimmäisen tärkeää. 

teksti: Pia Warvas 
 Kuva: Sirkka Sirviön kotialbumista 

telee. 
Molemmat kävivät myös vertaistuki-

kurssin ja löysivät sen myötä itselleen 
tuettavat.

– Minä tuin vaimoa, jonka mies 
oli vammautunut porrasonnettomuu-
dessa. Reijon  tuettava puolestaan oli 
vammautunut mies. Reijon tukisuhde 
jatkui melko pitkäänkin, mutta minun 
tuettavani lopetti vertaistukisuhteen 
aika lyhyeen. Hänelle tilanne oli vielä 
niin uusi, ettei hän jaksanut ja osannut 
ottaa enempää tukea vastaan vielä 
siinä vaiheessa. 

hoitokoti 
ei ole maailmanloppu! 

Kuukausikokouksissa käyminen on 
nyttemmin jäänyt.

– Matka Heinolasta Lahteen on 
vähän liian pitkä, eikä Reijo oikeas-
taan jaksa pysyä hereillä enää viiden 
jälkeen. Olen täällä hoitokodissakin 
painottanut säännöllisen vuorokausiryt-
min merkitystä ja päiväunien tärkeyttä. 
Ellei Reijo ota päivänokosia, menee 
hänen rytminsä aivan sekaisin, eikä 
hän nuku lainkaan yöllä. 

Reijo on asunut joitakin kuukau-
sia hoitokodissa, sillä kävelykyvyn 
heikkeneminen ja univaikeudet tekivät 
lopulta kotihoidon mahdottomaksi. 

– Minä kuvittelin vielä ehkä löytä-
väni voimia jostakin, mutta lapseni sa-
noivat, että nyt, äiti, sinun on ajateltava 
itseäsikin. Kerran vävyni tuli yhdeksi 
yöksi hoitamaan Reijoa. Minä menin 
tyttärelleni yöksi ja nukuin yhteen 
putkeen 14 tuntia. Vävyni totesi seu-
raavana päivänä, että miten sinä jaksat, 
kun Reijo herättää muutaman minuu-
tin välein. Kun hänen kävelykykynsä 
oli vielä parempi, hän saattoi nousta 
sängystä ja pukeutua. Hänet piti ohjata 
takaisin sänkyyn. En siis enää vuosiin 
uskaltanut nukkua kunnolla.

Sirkka toteaa, että läheisten 
Facebook-ryhmässä hän sai joidenkin 
jäsenten moitteet päälleen, kun kertoi 
vertaisille siirtäneensä miehensä koti-
hoidosta hoitokotiin.

– Haluan kertoa jokaiselle 
omaishoitajalle, että hoitokotiin pää-
tyminen ei ole maailmanloppu ja että 
näin molemmat voivat elää parempaa 
elämää kuin niin, että molemmat väsy-
vät kotihoidon vaatimuksiin ja mahdot-
tomuuteen. Totesin tuolle Facebookissa 
minua moittineellekin, että on upeaa, 
että sinä jaksat, mutta minä en jaksanut 

kuten esimerkiksi sitomaan kengän-
nauhani. Eniten kuitenkin harmittavat 
tasapaino-ongelmat ja tanssitaidon 
häviäminen. Myös pyöräily loppui sii-
hen hetkeen. Erityisesti nyt muutaman 
viime kuukauden aikana tasapainoni 
on heikentynyt radikaalisti ja siksi istun 
nyt pyörätuolissa. Enää ei mennä polk-
kaa eikä jenkkaa, Reijo kertoo. 

– Kun vielä saisi Reijon aina ym-
märtämään ja muistamaan tuon, Sirkka 
toteaa. 

iloa yhdistystoiminnasta 

Mutta palataan takaisin 90-luvulle. 
Kun kuntoutuminen eteni, oli edessä 
sopeutuminen muuttuneeseen elämän-
tilanteeseen. Ensimmäisenä oli vuoros-
sa sopeutumisvalmennuskurssi Punka-
harjulla.

– Reijo oli siellä 3 – 4 viikkoa ja 
minä olin mukana viikon ajan. Saimme 
tältä kurssilta hyviä ystäviä, jotka ovat 
edelleen mukana elämässämme, kuten 
nykyisin Päijät-Hämeen yhdistyksen 
puheenjohtajan tehtäviä hoitavan 
Kari Vainion ja hänen Sari-vaimonsa 
sekä pitkään aktiivina toimineen liisa 
ruhkalan. 

Laitoskuntoutusjaksoja ei ole tuon 
ensimmäisen kerran jälkeen ollut, 
mutta fysioterapeutti käy edelleen 20 
kertaa vuodessa vakuutusyhtiön kautta 
ja Kelan kautta tuleva kuntouttaja ker-
ran viikossa. 

Punkaharjulla ollessaan Reijo ja 
Sirkka saivat kipinän liittyä Päijät-Hä-
meen aivovammayhdistykseen. 

– Reijosta tulikin pian yhdistyksen 
puheenjohtaja. Kai hänet siihen vähän 
väkisin pestattiin, kun hän oli niin 
iloinen ja puhelias, kertoo Sirkka ja 
jatkaa, että miehen lempinimikin oli 
Riemu-Renne. 

– Viisi vuotta taisin puheenjohta-
juutta hoitaa, Reijo muistelee. 

Tuolloin pinnalla oli aivovamma-
tietoisuuden lisääminen. Yhdistys yritti 
saada läpi lehtijuttuja, jotka antaisi-
vat oikeaa tietoutta aivovammoista. 
Kuukausikokouksista haettiin ja saatiin 
vertaistukea. Mukana oli yleensä kym-
menkunta innokasta.

– Juttelimme, joimme kahvia ja 
söimme Liisan paistamia pullia. Sain 
aina toppuutella Reijoa, ettei hän ah-
misi liikaa herkkuja, Sirkka nauraa. 

– Kävimme myös rönkön tuomak-
sen mökillä kesätapaamisissa. Siellä oli 
aina älyttömästi hyttysiä, Reijo muis-

YhdiStYStoimijoidEn
Kirjo
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– meikäläisen vamma tuli 23.5.1998 
joskus neljän aikaan aamuyöstä. menimme 
farmarimallin Volvolla kolme kertaa katon 
kautta ympäri. autossa oli kahdeksan 
henkilöä. Villi homma, että muistan 
onnettomuuden ylipäätään tapahtuneen 
vasta kymmenen vuoden päästä, vuonna 
2008, kertoo lappilainen Kimmo Örn. 
Kimmo asuu Kolarissa ja kuuluu oulun 
seudun aivovammayhdistykseen. 

Toukokuisena jo liki aamuksi venähtäneenä iltana 
vietettiin syntymäpäiväjuhlia Kolarinsaaren uimaran-
nalla. Neljältä aamuyöllä seurue päätti lähteä vielä 
jatkoille ja kaikki kahdeksan juhlijaa pakkautuivat 
henkilöautoon. Vauhtia oli liikaa ja jään sulami-
sen jälkeen asvaltin päälle jäänyt hiekoitushiekka 
teki tien liukkaaksi. Auto lähti ensiksi soran päältä 
sivuluisuun, pysähtyi soraisen osuuden loputtua kuin 
seinään ja lähti kierimään hallitsemattomasti. Media 
uutisoi tapahtuneen jälkeen suuronnettomuudesta.

– Minun kohdallani katto painui pahasti ja osui 
päähäni niin, että kallo halkesi, aivot olivat näky-
vissä ja päänahkani raapiutui maahan, Kimmo Örn 
kertoo. 

Paikalle tuli kolme ambulanssia ja viisi taksia. 
Yksi onnettomuusautossa ollut lensi ikkunasta 50 
metrin päähän, joten alkukartoituksen perusteella 
pahimmin vammautuneita alettiin siirtää ensimmäi-
senä ambulansseihin. Kimmo todettiin kuolleeksi, 
joten hänen kanssaan ei pidetty tässä vaiheessa 
kiirettä. Kuolleilla oli aikaa odottaa. 

– Kun autoa alettiin siirtää, joku huomasi minun 
sittenkin hengittävän. Tässä vaiheessa minua lievem-
min loukkaantuneita siirrettiin pois ambulanssista, 
jotta minut saataisiin nopeasti hoitoon. Lääkäri 
oli todennut, että tämä kyllä kuolee ennen Pelloa. 
Niinhän siinä oli käynytkin, sydämeni pysähtyi ja 

YhdiStYStoimijoidEn 
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Kolari
Kolarissa

Kaikkien todennäköisyyksien mukaisesti Kimmon pitäisi olla kuollut – 
tai ainakin vegetatiivisessa tilassa, liikkumaton ja puhumaton. Hän on 
kuitenkin tänä päivänä vilkas ja puhua pulputtaa taukoamatta leppoi-
sasti – kuin Tuntemattoman sotilaan Rokka.



16   Aivoitus 2/19 Aivoitus 2/19   17   

hengitykseni lakkasi, kun matkaa Lapin 
keskussairaalaan oli noin 120 kilomet-
riä. 

Kimmo saatiin takaisin elävien 
kirjoihin defibrillaattorin avulla. Tässä 
vaiheessa matkaa Rovaniemelle oli vie-
lä 90 kilometriä. Rovaniemellä tehtiin 
ensimmäinen leikkaus. Aivokudoksesta 
poistettiin hiekkaa, lasinsiruja, ruohoa 
ja kaikkea, mitä päähän oli ojanpen-
kalta tarttunut. Päähän asennettiin 
shuntti ja matka jatkui helikopterilla 
Oulun yliopistolliseen keskussairaa-
laan. 

– Oulussa leikkaus jatkui. Kainalos-
ta siirrettiin latissumus dorsi -lihasta, 
eli leveää selkälihasta, päälakeen. 
Kainalossani on vieläkin monttu siinä 
kohdassa.  Oikeasta jalastani siirret-
tiin polven verisuoni kaulavaltimosta 
korvan taakse päähän. Vasemmasta 
säärestäni siirrettiin päähäni nahkaa. 
Minut ommeltiin kasaan kerros kerrok-
selta kuin englanninlakritsi ja tikkejä 
oli 300 – 400 eri puolilla kehoani. On 
hyvä, että ihmisestä löytyy varaosia! 

toipumisen ihme 

Kimmo vietti Oulussa kolme viikkoa 
nukutettuna keskoskaapissa kuuden 
asteen lämpötilassa hengityskoneen 
varassa, jotta elintoiminnot pysyivät 
vakaina ja aivopaine alhaisena. Tuona 
aikana häntä leikattiin yhteensä 48 
tuntia. Juhannuspäivänä mies siirrettiin 
Oulusta takaisin Rovaniemelle. 

– Ensiksi makailin neljä viikkoa 
kirurgisella osastolla, jonka jälkeen 
minut siirrettiin muutamaksi kuukau-
deksi kuntoutusosastolle. Välillä sain 
olla viikon kotona, jonka jälkeen taas 
muutama viikko vierähti kuntoutus-
osastolla. Siellä opettelin kävelemään 
ja puhumaan. Minulla oli afasiaa ja 
puheeni muistutti c-kasetin venynyttä 
nauhaa. 

Koska oikea puoli oli halvautu-
nut, liikkui Kimmo pyörätuolilla. Hän 
antoi vauhtia terveellä eli vasemmalla 
jalallaan.

– Kun elokuussa 1998 kävin neuro-
logilla kontrollikäynnillä, totesin hänel-
le, että jos en jouluun mennessä kävele 
omilla jaloillani, taidan hypätä jokeen. 
Lääkäri huolestui, että eihän sinulla, 
26-vuotiaalla nuorella miehellä, vain 
ole itsetuhoisia ajatuksia. Totesin, että 
ei ole – joko hukun tai opin uimaan! 

Kesän loppupuolella oli rollaattori 
aina mukana matkassa. Omatoiminen 
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sa nuorten aivovammaisten sopeutu-
misvalmennukseen. Siellä hän tapasi 
aivovammoihin erikoistuneen neuro-
login. 

– Hän kertoi, että vaikeimman 
aivovamman saaneista 98 prosenttia 
menehtyy ja loput eivät liiku, eivätkä 
puhu. Totesin, että älä sinä höpise, ei 
pidä täysin paikkaansa tuo juttu, sillä 
minulla diagnosoitiin vaikein mahdol-
linen aivovamma, mutta tässä minä nyt 
olen – liikun ja puhun. Lääkäri sanoi, 
että aivovamman saaneiden puheet 
ovat joskus yliampuvia, mutta tutkit-
tuani taustani hän totesi, että minä 
olen sitten se poikkeus, joka vahvistaa 
säännön.

Sopeutumisvalmennuskurssilla 
yhtenä tehtävänä oli ottaa pöydällä 
olevasta lelukasasta esine, joka on 
jollakin tavalla lähellä sydäntä ja mer-
kityksellinen.

– Minä otin moottoripyörän. Tote-
sin, että jos minä tästä vielä jotenkin 
korjaannun, hankin sellaisen. Vuonna 
2001 aloitinkin moottoripyöräilyn 
silloisen tyttöystäväni 400-kuutioisella 
Yamahalla. 

Kimmo kertoo harrastelleensa 
moottoripyöräilyä vuoteen 2011 

kuntoutuminen alkoi ruohon leikkaa-
misella. Ruohonleikkuriin oli hyvä no-
jata, joten kävelyä oli kätevä harjoitella 
kulkemalla ensiksi kierroksen ympäri 
ruohikkoa, sitten kaksi ja sitten pikku-
hiljaa useampia. Marraskuussa Kimmo 
kotiutui. Jouluun mennessä hän käveli 
vain kävelykeppiin tukeutuen. Kepistä 
hän luopui keväällä 1999. 

– Elo-syyskuussa 1998 aloitin 
allasjumpan. Sen myötä aivoistani ak-
tivoitui joku lihas, joka auttoi jalkojen 
liikuttamisessa. Autolla en luonnolli-
sestikaan pystynyt ajamaan. Tähänkin 
liittyy villi juttu. Olin saanut kahdesti 
tammikuussa 1998 ylinopeussakot ja 
toukokuussa kaksi ylipainosakkoa. 
Olin töissä Pellon betonilla, jossa ajoin 
betonielementtiautoa. Kun puolen 
vuoden aikana tuli neljä sakkoa, lähti 
kortti kahdeksi viikoksi. Vuoden 1998 
syksyllä Kolarin nimismiespiiristä 
tulikin kehotus tuoda ajokorttini heille 
ajokieltoni ajaksi. Vein ja kerroin, että 
mitäpä tällä nyt tekisinkään, kun en 
pysty vielä autoa ajamaan. 

moottoripyörän selkään

Vuonna 2000 Kimmo osallistui Oulus-

– Yhteiskunnassa vammaiset ja eläkeläiset ovat toisen luokan kansalaisia, kun emme 
tuota mitään. Sanoihan se yksi oululainenkin, että ihmisroskia ollaan. Minut heivattiin 
vuonna 2002, eli neljä vuotta vammautumisen jälkeen, pois erikoissairaanhoidosta. 
Vuonna 2008 pääsin ensimmäistä kertaa silloiseen Käpylään, eli nykyiseen Validia 
Helsinkiin, jossa tajusin saavani vain puolet siitä eläkkeestä, johon olen oikeutettu. 
Sittemmin selvisi, että minulta oli aikanaan pyydetty vastinetta, mutta en ollut edes 
ymmärtänyt pyyntöä. Näin eläkkeeni määräytyi liian pienien tulojen mukaan. 
En saa täyttä eläkettä vielä tänä päivänäkään, Kimmo Örn toteaa.
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Yöllä kun ei oikein muuta voi tehdä. 
Olenkin usein sanonut, että suuri kiitos 
Suomen ilmaiselle kirjastolaitokselle; 
lukemattomia kirjoja onneksi riittää. 
Liikkuminen saattaa auttaa joitakin 
unen saamisessa. Minua ei. Esimerkiksi 
vesijumpan jälkeen toiset osallistujat 
venyttelevät usein saunan lauteilla 
ja sanovat, että ensi yönä ei tarvitse 
nukkumattia odotella. Minulla tuntuu 

Olen vammautumiseni jälkeen ihme-
tellyt unen määrää ja laatua – välillä, 
varsinkin alkuaikoina, mikään määrä 
unta ei tuntunut riittävän. Unihäiriöt 
ovat aivovammaisilla hyvin tavallisia, 
useilla levon tarve moninkertaistuu 
verrattuna terveeseen. Sairaalasta 
päästyäni minäkin nukuin pitkiä öitä ja 
usein myös päiväunet, tai joskus kah-
detkin. Nyt, kun tätä mietin, olen tullut 
tulokseen, että varmaankin tuoreet 
vammat ja vahvat särkylääkkeet vaikut-
tivat levon tarpeeseen. Muistan, että 
parin ensimmäisen vuoden aikana en 
nähnyt unia, tai en ainakaan pystynyt 
palauttamaan niitä aamulla mieleeni. 
Ajattelinkin jo, että tämäkin osa 
elämästäni katosi aivovamman myötä. 
Myöhemmin sitten kyllä joitakin unia 
näin ja osasin kertoa aamulla millaisis-
sa paikoissa olin yön aikana käynyt. 
Usein unet liittyivät työelämään, jota 
kovasti kaipasin.

Ajan myötä yöt muuttuivat katko-
naisiksi ja levottomiksi. Alkuaikoina 
Melatoniini auttoi tähän, mutta vähi-
tellen sen vaikutus tuntui kestävän vain 
tunnin-pari. Heräilen pian nukahta-
misen jälkeen ja kun uni ei tule, olen 
lukenut tosi monta kirjaa valvoessani. 

Nukkuminen ja 
unettomuus
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saakka. 400-kuutoisen jälkeen hän 
hankki 500- ja lopuksi 1 100-kuutioi-
sen pyörän. Välillä sairastuminen pani 
kapuloita motoristin rattaisiin.

– Olimme tulossa Tuurin kylä-
kaupalta, kun oikea jalkani turposi, 
palelin, vaikka oli lämmin ja turvonnut 
jalkani oli kovasti värikäs. Menin Kit-
tilässä lääkäriin. Vyöruusu oli iskenyt 
oikean jalkani leikkaushaavaan. Siinä 
sitten ramppasin saamassa antibioottia 
suonensisäisesti. Päätin, että kun tästä 
tokenen, hyppään jälleen pyörän sel-
kään. Ja niin tein, seuraavaksi suunta-
sin Kuusamoon, Sallan Savukoskelle ja 
takaisin Kittilään. 

Moottoripyöräily jäi vuonna 2011 

porokolarin seurauksena. Onnetto-
muus tapahtui tarkalleen ottaen 9.7. 
2011 kello 8.29.

– Olin menossa hakemaan iskarei-
ta Ylitorniolta. Olin Kolarin ja Pellon 
kunnanrajalla, kun näin auton penkal-
la. Hiljensin katsomaan, että mitä oli 
tapahtunut. Autoilija oli pysähtynyt ku-
vaamaan porotokkaa. Painoin kaasua 
ja olin jatkamassa matkaa, kun toinen 
tokka nousikin ojasta. Iskin liinat 
kiinni, vasa iskeytyi takarenkaaseeni ja 
asvaltilla pyörien näin, kuinka pyöräni 
kieri ojaan. Koko pyöräni oli ihan sol-
mussa. Autoilija tuli katsomaan, kävikö 
minulle pahasti. Otin kypärän päästäni 
ja autoilija kauhistui, että voi hyvänen 

aika tuota sinun päätäsi! Totesin, että 
ei hätää, kalloni muovautui tällaiseksi 
jo vuonna 1998 sattuneessa onnetto-
muudessa, Kimmo kertoo eloisasti ja 
vilkkaasti. 

Kun moottoripyöräily loppui, alkoi 
toisenlainen moottoriajoneuvoihin 
liittyvä harrastus. 

– Samana vuonna netistä löytyi 
asuntoauto ja sanoin itselleni, että 
perhana, tuollaista saattaisin tarvi-
ta. Hankin tuolloin asuntoauton, ja 
olenkin harrastanut asuntoautoilua siitä 
pitäen. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

kierrokset vaan lisääntyvän liikunnan 
jälkeen ja pyrinkin tekemään kaikki 
fyysiset jutut aamupäivällä ja rau-
hoittamaan illat. Väsynyt olen, mutta 
nukkuminen ei onnistu.

Unitutkimukseen 

Viime syksynä olin kahden viikon 
laitoskuntoutusjaksolla Helsingin 
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aho soitti minulle kertoen 
alustavia tutkimustulok-
sia. Oli käynyt selväksi, 
että uneni on hyvin 
pätkittäistä ja levotonta. 
Yllätyksenä tuli, että 
minulla on yön aikana 
useita hengityskatkoja, 
vaikka syvään uneen en 
pääse ollenkaan. Hengi-
tyskatkot liittyvät yleensä 
uniapneaan ja kuorsauk-
seen. Minä olen saanut 
useilta matkakavereilta 
kiitosta siitä, miten hiljaa 
nukun. Sisareni on joskus 
sanonutkin, että hänen 
on pitänyt yöllä nousta 
katsomaan hengitänkö 
ollenkaan, kun mitään ei 
kuulu.

Tiesin, että unen laatu 
ei minulla ole hyvää, 
mutta olin ajatellut, että 
kyllähän sitä kaikki ihmi-
set nukkuvat edes jonkun 

verran, vaikka aamulla tuntuisikin, 
että ei ole juuri silmiään ummistanut. 
Minulla vaan on nyt ihan tutkimuksel-
la osoitettu, että palauttavaa unta ei 
oikeastaan ole. Eipä ihme, että usein 
tunnen itseni väsyneeksi, jos olen kuu-
tisen vuotta putkeen valvonut. Tämän 
sanon hiukan sarkastisesti, mutta totta 
toinen puoli.

Mitäs nyt sitten kun tulokset olivat 
tällaiset? Alkukesästä tulen saamaan 
kutsun palautetilaisuuteen, kuten 
yhdeksän muuta aivovammaista, 
jotka tähän pilottitutkimukseen ovat 
osallistuneet. Silloin saan tietää mitä 
selkäydinnäyte on kertonut ja kuulen 
tarkemmat tulokset. Aivovamman 
vaikutusta uneen ei ole Suomessa 
aiemmin juuri tutkittu, sainkin Outi 
Surma-aholta kiitokset panoksestani 
tieteen hyväksi. Mielenkiinnolla odo-
tan vielä mitä tutkimuksesta on saatu 
irti ja tietysti toivon, että jotain apua 
nukkumiseenikin löydettäisiin. Ehkä 
tästä on hyötyä vielä laajemmallekin 
joukolle aivovammaisia.

Teksti: Tarja Holopainen 
Kuvat: Tarja Holopaiselta

Kirjoittaja on Itä-Suomen aivovam-
mayhdistyksen jäsen ja Aivovamma- 
liiton kokemustoimija 

eli hiukan zombielta siellä kaikki näyt-
tivät. Kävimme naapuritalossa lounaal-
lakin anturit päässä, mutta kovin paljon 
emme huomiota muissa ruokailijoissa 
herättäneet. Kuulimme, että niin usein 
tutkittavia näissä tiloissa oli liikkunut, 
että väki oli jo tottunut näkemäänsä. 
Päivälläkin oli tarkoitus hiljentyä sän-
kyyn tunnin välein ja toivottavaa olisi 
ollut nukahtaa näinäkin aikoina. Enhän 
minä osannut niin paljon rauhoittua. 
Seurasi vielä toinen yö ja sen jälkeen 
aamupäivällä sain irrotella sensorit ja 
käydä suihkussa. Sitten tulivat lääkäri 
ja kaksi hoitajaa ottamaan selkäydin-
punktion. Olin sitä pelännyt ja jännit-
tänyt – ihan turhaan. Toimenpiteenä 
se kuulostaa paljon pahemmalta miltä 
tuntui. Taitava lääkäri otti näytteen, pa-
rin minuutin kuluttua hoitajat laittoivat 
sidetaitoksen ja homma oli ohi. Vähän 
aristusta selässä tuntui muutaman 
päivän ajan, mutta varsinaisesta kivusta 
ei voi puhua.

Selkäydinpunktion jälkeen ei ollut 
suositeltavaa matkustaa kotiin, koska 
toisinaan sen seurauksena tulee kova 
päänsärky. Muutin Validiaan ja yövyin 
siellä vielä yhden yön. Minulle ei 
päänsärkyä tullut ja aamupalan jälkeen 
lähdin lentokentälle ja kotiin.

Koetulosten kertomaa 

Kahden kuukauden päästä Outi Surma-

Validiassa. Siellä tuli 
puheeksi fatiikkiväsymys 
ja nukkuminen. Tietysti 
kun ei ollut oma peti, 
tyyny ja peitto käytös-
sä, unen saaminen oli 
vieläkin vaikeampaa kuin 
kotona ja havahduin joka 
kerta kun hoitaja liikkui 
käytävässä, läheisellä 
kadulla ajoi ambulanssi 
pillit päällä tai jos roska-
auto tuli varhain aamulla 
kolistelemaan. Tummat 
renkaat silmien alla 
mustuivat entisestään ja 
vaikka kuinka yritin pin-
nistelllä saadakseni kun-
toutuksesta kaiken irti, 
se ei täysin onnistunut. 
Olin umpiuupunut koko 
jakson ajan. Mielialaan 
väsymys ja valvominen 
vaikuttavat negatiivisesti 
ja yöllä synkät ajatukset 
tahtovat vallata pään.

Neuropsykologi outi Surma-aho 
kuunteli tarinoitani vilkkaista ja rauhat-
tomista öistäni ja kysyi sitten, haluai-
sinko osallistua tutkimukseen, jossa 
selvitetään aivovamman laatua uneen. 
Tietysti mielelläni ilmoitin halukkuu-
teni.

Kotiini toimitettiin päiväkirja, johon 
merkkasin viikon ajan nukkumaan me-
noaikani, heräämiset ja ylösnousut ja 
siinä seurattiin myös ravinnon saantia 
ja liikuntaa. Joulukuussa matkustin  
Pitäjänmäelle professori markku Parti-
sen johtamalle uniklinikalle. Vastassani 
oli neuropsykologi Surma-aho ja hän 
esitteli minulle paikat, sain oman  
huoneen ja pian eri puolille kehoani 
kiinnitettiin monenlaiset anturit ja 
mittarit, ja myös sängyssäni oli tun-
nistimet, jotka mittasivat unihäiriöitä, 
liikkeitä ja hengityskatkoja. Laitteiden 
kanssa sai liikkua sekä sisällä että ulko-
na, ainoastaan suihkuun niiden kanssa 
ei saanut mennä. Minulta otettiin myös 
verikokeita ja kerrottiin seuraavana päi-
vänä tehtävästä selkäydinpunktiosta.

Ilta kului lueskellen, matkaväsymys 
tuntui jo painavan, joten sammutin 
valot ja kävin petiin. Unta jouduinkin 
odottamaan ja odottamaan. Aamulla 
arvelin, että olin jonkun aikaa nukku-
nut, mutta pätkittäinen yö oli takana. 
Muitakin tutkittavia oli laboratoriossa, 
käytävällä tapasin ihmisiä, joilla oli 
samanlaiset härpäkkeet kuin itselläni, 
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Suomalaistunut alfred tims käy syn-
nyinmaassaan Intiassa säännöllisesti 
katsomassa ikääntyviä vanhempiaan 
– kahden sodan olaf-veteraani-isäänsä 
ja ilmavoimien puhelinkeskusta 
hoitanutta ja kotirouvana toiminutta 
rosemary-äitiään. 

– Olen reilussa 20 vuodessa suo-
malaistunut niin paljon, etten enää itse 
sopeutuisi Intiaan. Suomesta on tullut 
kotimaani, jonka puolia pidän kaikissa 
toimissani. Tulin vuonna 1995 Suo-
meen töihin ja menin täällä naimisiin. 
Olen koulutukseltani it-alan insinööri. 
Kun sen alan työt päättyivät, enkä työl-
listynyt, perustin käsityöalan yrityksen. 
Firmalla pyyhkikin hyvin, kunnes sain 
hirvikolarissa ensimmäisen kerran 
aivovamman. 

Törmäyksessä hirven jalka tuli tuu-
lilasista läpi ja päätyi Alfredin otsaan.

– Tämä tapahtui vuonna 2000. 
Onnettomuus oli todella paha, mutta 
en tuolloin saanut mitään apua. Puoli 
vuotta sen jälkeen jouduin peurakola-
riin, mutta se oli onneksi huomattavasti 
pienempi törmäys kuin tuo ensimmäi-
nen. 

Hirvikolarin jälkeen korvaus- ja 
kuntoutusasioita hidastivat puutteelliset 
ensitiedot kolaripaikalta. 

– Minut vietiin sairaalaan, päässäni 
ollut haava ommeltiin ja hiuksista ja 
silmistä poistettiin lasinsirpaleita. Kun 
minut pantiin taksilla kotiin, todettiin 

– Kun olen vammautumisen 
jälkeen käynyt Intiassa, toteavat 
vanhempani aina, että onpa 
tämä meidän poika muuttunut 
niin kovasti – ei vamman vuoksi, 
vaan siksi, että minusta on 
tullut suomalainen. Muualta 
tulevat voivat pitää suomalaisia 
virheellisesti epäystävällisinä, sillä 
suomalaiset eivät aina puhu niin 
paljon. Intialaiset puhuvat vähän 
liikaakin, ei kaikkien tarvitse aina 
puhua niin paljon, Alfred Tims 
nauraa. 

Mänttäläinen Alfred Tims kuvailee olevansa 
sekarotuinen kahden maan kansalainen. 
Hän on syntynyt Intiassa anglointialaiseen 
perheeseen, jossa kotikielenä oli englanti ja 
tavat olivat englantilaisia. Vuonna 1995 hän 
muutti Suomeen, joten nykyään hän on myös 
suomalainen. Tänä päivänä Alfred kuuluu 
Keski-Suomen aivovammayhdistyksen 
Keuruun toimintaryhmään.

Intialais-suomalainen 
aivovamma-aktiivi ja saabisti
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läksiäisiksi, että jos sirpaleita vielä 
löytyy, käy paikallisessa terveyskeskuk-
sessa poistattamassa ne.

Alfred yritti jatkaa yrityksensä pyö-
rittämistä, mutta aivovamman jälkitilan 
oireet tekivät sen ajan myötä mahdot-
tomaksi.

– En osannut toimia oikein. Otin 
kyllä tilauksia vastaan, mutta en saanut 
aikaiseksi toteuttaa niitä. Aloin miettiä, 
että ainoa vaihtoehto taitaa olla panna 
pillit pussiin. Sitten jouduin uuteen, 
pahimpaan, onnettomuuteeni. Se 
tapahtui 26.5.2002. Sen myötä minulle 
tuli aivovamma toiseen kertaan.

toinen aivovamma 

Alfred ajoi ulos moottoritieltä, törmäsi 
opastekylttiin ja auto katkesi rysäyk-
sessä kahtia. Tuolloin Alfred oli jo 
lakkauttanut käsityöyrityksensä ja 
päivitti Turussa tietokoneosaamistaan 
Linux-käyttöjärjestelmään liittyvissä 
täydennyskoulutusopinnoissa. 

– En saanut suoritettua opintojani 
loppuun, sillä muutama tentti jäi rästiin 
minun ollessani toipumassa sairaalassa 
kolaristani. Työvoimatoimisto ei anta-
nut minulle mahdollisuutta osallistua 
kokeisiin jälkikäteen. Olin ollut iloinen 
päästessäni töihin Suomeen ja suoma-
laisten keskuuteen, mutta valitettavasti 
en voi sanoa iloitsevani suomalaisista 
virkamiehistä. Koen, että he ovat usein 
ilkeää ja joustamatonta porukkaa. 

Myös tiedot kolarista olivat va-
kuutusyhtiön kirjoissa aluksi varsin 

virheelliset. 
– Kolarin jälkeen pääni oli kuin 

jalkapallo, joten voitte ymmärtää, että 
oloni oli todella sekava. Muut olivat 
kuitenkin olleet ilmeisesti minuakin 
sekavampia, sillä lääkärin raportissa 
luki tuossa vaiheessa, että olin ollut 
liikkeellä polkupyörälläni. Virhe korjat-
tiin aikaa myöten, mutta vasta joskus 
vuonna 2006 tai niillä main. 

Alfredille oli jo tarjottu töitä työ-
harjoittelupaikastaan Helsingistä, 
mutta haave kariutui opintojen kesken 
jäämiseen ja aivovammaan. Kun ovet 
oman alan töihin eivät avautuneet, 
hakeutui Alfred siivoustöihin ja raken-
nuksille. Vaikka ruumiillinen työ oli 
myös kuntouttavaa ja erityisesti raken-
nuksilla Alfred viihtyi, oli työ myös 
väsyttävää. Henkistä kuormitusta 
lisäsi eri viranomaisten hampaisiin 
joutuminen. Alfred kokee, että syynä 
erilaisiin tarkastuksiin, seuraamisiin 
ja epäilyihin oli hänen ihonvärinsä 
ja toisen maan kansalaisuus. Epäilyt 
koskivat muun muassa huumekauppaa 
ja terrorismia.

– En syytä viranomaisia, sillä he 
noudattavat vain ylhäältä annettuja 
ohjeita. Kaikki asiat selvisivät aina 
kuulusteluvaiheessa ja minut todettiin 
aina syyttömäksi varsin nopeasti, mutta 
epäiltynä oleminen vaatii aina veronsa. 
Kuulusteluihin joutuminen oli trauma 
aivovammatrauman päälle. Eikä asiaa 
varmasti auttanut sekään, että aivovam-
man myötä minusta on tullut kärsimät-
tömämpi kuin mitä aiemmin olin. 

oikeus inhimilliseen kohteluun

Asianmukaiseen kuntoutukseen pääse-
miseen ja korvausten saamiseen kului 
useampi vuosi.

– Lähdin kolmesti jo pois Suo-
mestakin, sillä olin aivan kyllästynyt 
byrokratiaan. Lisäksi minulle tuli ero 
ja ranskalaissyntyinen vaimoni lähti 
tyttäremme kanssa takaisin Ranskaan. 
Yritin taistella lapsen tapaamisoikeuden 
puolesta niin suomalaisten sosiaali-
virkailijoiden kuin Euroopan komis-
sionkin kautta, mutta mistään en 
saanut apua.

Alfred iloitseekin, että marraskuus-
sa tytär täyttää 18 vuotta, jonka jälkeen 
tapaamisasioita ei tarvitse enää yrittää-
kään hoitaa viranomaisten kautta, vaan 
täysi-ikäisenä tytär voi tehdä tahtonsa 
mukaisesti.

Asianajaja Vesa l aukkasen avulla 
korvausasiat lopulta saatiin onnekkaa-
seen päätökseen viidessä vuodessa.

– Asianajajani muistutti minua voi-
ton jälkeen, että sinun elämäsi on nyt 
turvattu, mutta älä unohda, että kaikki 
eivät ole yhtä onnekkaita, älä unohda 
heitä, jotka tarvitsevat apua. Rahal-
lisesti en voi auttaa, sillä siihen eivät 
varani riitä, mutta voin vaikuttaa entistä 
oikeudenmukaisemman ja aivovam-
maiset ihmiset paremmin huomioon 
ottavan yhteiskunnan luomiseen. 

Alfredille on tärkeää paitsi olla ny-
kyisen kotimaansa Suomen, myös aivo-
vammaisten ihmisten puolestapuhuja.

– Aion tulevaisuudessa puhua 
nykyistäkin voimakkaammin aivo-
vammaisten ihmisten puolesta, sillä 
jokaisella on oikeus inhimilliseen koh-
teluun, hän toteaa painokkaasti. 

Alfredilla on aivovamma-aktivismin 
lisäksi toinenkin harrastus: Saab-autot!

– Saabismihan on sairaus, mutta se 
on hyvä sairaus! Saabin suunnittelijat 
ovat hävittäjälentokoneiden suunnitte-
lijoita, parempaa ajettavuutta ei ole ja 
nämä on suunniteltu niin, että liuk-
kaallakin kelillä voi ajaa normaalisti. 
Jos haluaisi, jäisivät bemarikuskitkin 
kakkoseksi, mutta meillä saabisteilla 
on hyviä periaatteita. Noudatamme ra-
joituksia ja otamme aina keliolosuhteet 
huomioon, toteaa Alfred Tims ja lähtee 
viemään toimittajaa bussille – tietysti 
Saabilla ja kertoen matkalla Saabin 
sisäänrakennetusta turvakaaresta ja 
auton muista hyvistä ominaisuuksista. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

– Minä olen nykyään 
suomalainen ja minut 
hyväksytään suoma-
laisena. Puhun kieltä 
jo ihan hyvin, mutta 
kirjoittamisessa teen 
vielä virheitä. Rakastan 
Suomea ja suomalaisia, 
Alfred Tims toteaa. 
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on jotakin vaivaa. Melkein ainoa asia, 
jota minulta ei ole diagnosoitu, on 
mielenterveysongelma. Koska olen 
itse joutunut vääntämään kaikesta niin 
paljon, yritän auttaa muita ja kertoa 
erilaisista kokemistani asioista, että 
joku toinen pääsisi edes vähän vähem-
mällä kuin minä.

– Vammauduin vuonna 2006 Saksan 
Hampurissa laivakolarissa. Ajoimme 
päin toista laivaa ja minä lensin törmä-
yksen voimasta suoraan kaapin oveen 
olkapää edellä, kertoo ninni Uusitalo. 

Aivovamma diagnosoitiin kahden 
vuoden ja niskavamma yhdeksän 
kuukauden kuluttua kolarista. Va-
kuutusyhtiö ei kiistä, että vamma on 
olemassa, mutta se kiistää aivovamman 
ja laivakolarin välisen syy-yhteyden. 
Heidän mukaansa ei ole näyttöä siitä, 
että aivovamma olisi juuri tuon kolarin 
aiheuttama.

– Olen koulutukseltani talousesi-
mies ja puolimatruusi, joten laiva oli 
työpaikkani. Aivovammani tuli siis 
työtapaturmassa. 13 vuotta olen nyt 
taistellut toimeentulostani. Työkyvyttö-
myyseläkettä on haettu yhdeksän ker-
taa – ja yhdeksän kertaa se on hylätty. 
Toimeentuloni on siis työttömyyskorva-
uksen peruspäiväraha. Ei tässä tarvitse 
paljon mitään ylimääräisiä ostella. 
Minulle onkin todettu, että sinun täytyy 
olla todella vahva, kun kaiken tämän 
sonnan sekoamatta kestät. Itsestäni ei 
aina siltä tunnu, sillä kyllä tämä elämä 
on monenmoista tielleni heittänyt. 

Uniongelmat, väsyvyys, muistin 
haasteet, pääsärkynä alkanut ja kroo-
niseksi kokovartalokivuksi muuttunut 
kipu ja lääkekokeilun aiheuttama 
tinnitus sekä näön, kuulon ja hajuaistin 
ongelmat muun muassa tuovat haastei-
ta elämään. 

– Tuntuu, että vähän joka paikassa 

aktiivinen aivovammaryhmä 

Kankaanpään toimintaryhmä on varsin 
vireä ja tekee monipuolisesti kaikkea 
kivaa. Ninni kuvailee, että kun yöllä ei 
oikein saa nukuttua, on aikaa suunni-
tella ryhmälle aktiviteetteja. 

– Neljältä aamuyöllä on hyvin 

YhdiStYStoimijoidEn 
Kirjo

Kankaanpään aivovammaryhmää 
luotsaava Nina ”Ninni” Uusitalo 
on vammautunut samoin kuin 20 
prosenttia suomalaisista aivovam-
mautuneista ihmisistä: liikenne- 
onnettomuudessa. Kolari itses-
sään oli tosin huomattavasti har-
vinaisempaa sorttia, sillä kyseessä 
oli kahden laivan yhteentörmäys.

Kankaanpään  
aktiivinen vuosi 

Laavulle saavut-
tiin mönkijän 

kyydissä.

Kuvassa vasemmalta safarin vetäjä Hanna Mäkinen, Jouni, Jani, Marja, Tuula, Lions 
Club Helmen Marja, Ninni ja Sami. Kankaanpään toimintaryhmä on perustettu vuonna 
2010. Ninnin lisäksi Jani ja Jouni ovat perustajajäseniä.
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aikaa selata nettiä, lukea paikallislehtiä 
ja tutustua alueen matkailuesitteisiin. 
Lisäksi kyselen muilta ryhmäläisiltä, 
mitä haluaisitte tehdä. Useimmin vas-
taus on, että kyllä sinä aina tiedät, mitä 
me haluamme tehdä.

Tänä vuonna on vielä vaikka mitä 
kivaa tiedossa. 

– Tänä vuonna olemme menossa 
Kankaanpään Kirkkojärvellä kolmatta 
kertaa kalastusretkelle. leppis Fishing 
-yrityksen omistaja on ensihoitaja, 
palomies ja eräopas, joten hän osaa 
hoitaa kaiken erityistarpeet huomioon 
ottaen. Yksikin pyörätuolissa ollut 
osallistuja oli erityisen onnellinen 
kokemuksesta, sillä hän ei ole ollut 
veneessä sitten lapsuuden. Pikkujoulu-
ja suunnittelemme viettävämme Kimi 
räikkösen kaverin, moottoriurheilija 
toni Vilanderin ravintolassa.

Heinäkuun loppupuolella suunni-
telmissa on Pyynikin kesäteatterissa 
käynti. 

– Koska emme ehtisi juoda kahveja 
väliajalla, olemme päätyneet luovaan 
ratkaisuun. Tilaamme ja maksamme 
väliajalle etukäteen makkarat, jotka 

aina jonkun avustaja käy hakemassa, 
ja juomme väliaikakahvit kaikessa rau-
hassa vasta näytelmän päätyttyä. 

Aina ei tarvitse lähteä kauaksi. 
Ryhmäläiset ovat käyneet Kankaan-
pään opistolla tekemässä savitöitä ja 
Kankaanpään seudun vammaisjärjes-
töjen (Kaseva) tiloissa on suunniteltu 
järjestettäväksi musiikki- ja väriterapi-
aa. Elokuussa ryhmä saattaa suunnata 
Karvialle anne mattilan taidekahvi-
laan. 

Tänään oli vuorossa mönkijäsafari. 
Osallistujien ei tarvinnut hypätä itse 
mönkijän sarviin, vaan härveliin  
kiinnitettiin peräkärry, jonka kuppi- 
penkeissä oli turvallista istua läpi  
kauniin ja keväisen kangasmetsän  
kestäneen matkan. Matkan päätepis-
teenä oli Koivistonharjun laavu, jossa 
lions club helmen naiset hoitavat 
makkarat ja kahvitukset. Mönkijäelä-
myksestä vastasi Seikkailupuisto jämi 
maat.

– Seikkailupuistossa olisi huima 
seikkailuratakin, mutta sinne emme 
uskaltaudu aivovamman jälkitilan tuo-
mien toimintarajoitteiden vuoksi. 

artiKKElit
artiKKElit

tEEmana aiVoVammat  
ja YhtEiSKUnta

Ninni tarjoilee makkaraa Samille.
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ninni UUSitalo 

Mitä Ninni Uusitalo on naisiaan silloin, kun hän ei järjestä 
aivovammaryhmälle aktiviteetteja? 

– Olen aina tykännyt tosi paljon askarrella, mutta pari 
vuotta tuo harrastus on ollut tauolla väsymyksen ja aikaan-
saamattomuuden vuoksi. Aloitekyvyttömyys on tosi syväl-
tä! Usein minulla on ollut äitini luona kasvimaa, mutta sen 
taidan nyt skipata väsyvyyden vuoksi. Aion silti hieman 
itselleni kukkia ja tomaatteja kasvattaa. Sisareni kaksi 
vanhinta lasta harrastavat kartingia, eli mikroautoilua. Tu-
levasta kesästäkin tulee vahvasti kartingpainotteinen, sillä 
tykkään käydä heidän kilpailujaan katsomassa. 

Nyt olen hakenut itselleni neuropsykologista kuntou-
tusta, jos saisin sen kautta käytännön neuvoja ja eväitä 
elämääni. Yksi arkea helpottava asia on jääkaappini ovessa 
oleva lukujärjestys. Siihen olen jokaiselle päivälle kirjoit-
tanut ne työt, joita minun pitäisi tehdä – kuten syö, pese 
hampaat, lepää ja liiku. Olen päällystänyt lukujärjestyksen 

INFO

avustusten anomista 
ja yhteistyötä 

Tapahtumat rahoitetaan paitsi jäsen-
maksutuotoilla ja osin jäsenjärjestö-
avustuksella, myös muilla lahjoituksil-
la. Tänä vuonna yhdistys sai avustuk-
sen paikalliselta lions clubilta ja viime 
vuonna leijonien lisäksi rapalalta. 
Joihinkin tapahtumiin on myös pieni 
omavastuu. 

Myös yhteistyössä on voimaa. 
Viime vuoden Aivovammaviikolla 
Kankaanpään toimintaryhmä järjesti 
yhdessä muistiyhdistyksen, omaishoi-
tajien, Kankaanpään neurokerhon ja 
Kasevan kanssa luentotilaisuuden. 

– Pidimme monta suunnitteluko-
kousta ja jaoimme tehtäviä. Tapahtu-
masta alettiin puhua jo vuotta ennen 
h-hetkeä. Ensimmäinen kokous oli 
jo helmikuussa, jonka jälkeen ko-

koonnuimme vielä viitisen kertaa. 
Päätimme, että yksi hoitaa ilmoituksen 
sanomalehtiin, pari vie asiasta kertovia 
julisteita kauppojen ja terveyskeskus-
ten ilmoitustauluille ja kaikki jaamme 
tietoa tapahtumasta sosiaalisen median 
kanavissa. 

Tilaisuus rahoitettiin niin, että 
yhdistykset maksoivat kukin osan 
kustannuksista – esimerkiksi aivovam-
mayhdistyksen siivu saatiin jäsenjärjes-
töavustuksesta – Neurologiset vam-
maisjärjestöt NV myönsi tapahtumaan 
tukea ja myös Kaseva osallistui kustan-
nuksiin. Kukin järjestö piti kuulijoille 
oman puheenvuoronsa. Pääesiintyjänä 
toimi neurologi juha Puustinen. Toi-
sena luennoitsijana ensihoitaja minni 
mutanen kertoi siitä, mitä tapahtuu sii-
tä hetkestä eteenpäin, kun ambulanssi 
on tilattu. Hän myös laati eräänlaisen 
ensitietolomakkeen, johon voi täyttää 

perustiedot terveenä ollessaan ja jonka 
jälkeen mahdollisesti ambulanssin 
kyytiin joutuessaan ambulanssihen-
kilökunta voi lisätä siihen tarpeellisia 
tietoja koko ensihoitoprosessin ajalta. 

– Saamamme palaute oli todella 
hyvää. Ainoastaan yksi moitti sitä, 
että hän joutui hieman odottamaan 
kahvikuppostaan. Tämä johtui siitä, 
että olimme varautuneet 80 henkilöön, 
mutta paikalle saapuikin 146 ihmistä… 
Kahvinkeitin oli siis kovilla ja välillä 
saattoi pieni viive olla. Juhlatila lu-
miainen, jossa olimme ja joka vastasi 
kahvituksesta, hoiti homman kyllä 
niin hyvin, että moni ei varmasti edes 
kiinnittänyt huomiota siihen, että kahvi 
loppui välillä. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Jouni Kilpeläinen

kontaktimuovilla. Vedän aina vesiliukoisella tussilla yli ne 
asiat, jotka eivät toteudu. Sitten voin viikon lopulla arvioi-
da, mitä sain kuluneella viikolla aikaiseksi ja mihin pitäisi 
tulevalla viikolla panostaa. 

Teksti: Pia Warvas
Nina Uusitalon kuva: Jouni Kilpeläinen

Lukujärjestyskuva: Nina Uusitalolta
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– Aloin pelata jääkiekkoa AIK:ssa seit-
semän ikäisenä poikien joukkueessa. 
Muutaman vuoden kuluttua siirryin 
saman seuran sisällä tyttöjen joukkuee-
seen, jossa saavutimmekin menestystä. 
15-vuotiaana pääsin naisten joukku-
eeseen ja aloin pelata myös maajouk-
kueessa eli Damkronornassa. Urani 
AIK:ssa kesti yhdeksän vuotta, jonka 
aikana toimin kapteenina kahdesti. 
Jälkimmäinen kerta oli silloin, kun aivo-
vammauduin, kertoo lisa hedengren.

Lisa kertoo saaneensa kaksi aivo-
vammaa uransa aikana. Ensimmäisen 
jälkeen hän oli poissa kaukaloista 
yhdeksän kuukautta

– Ensimmäinen tapahtui joulukuussa 
2013. Pelasimme maajoukkueturnauk-
sessa. Koska olympiakisat olivat edessä, 
halusin tehdä vaikutuksen. Aloitimme 
näytösottelulla paikallista poikien 
joukkuetta vastaan. Muistan, että kiekko 
ei ollut edes lähelläni, mutta sain silti 
poikittaisesta mailasta kääntyessäni. 
Lensin laitaa vasten pää edellä. 

Vaikka isku oli kova, pelasi Lisa 
pelin loppuun, sillä hän tunsi lievästä 
päänsärystä huolimatta olevansa muu-
toin kunnossa.

– Seuraavan aamun kevyissä 
harjoituksissa tunsin edelleen olevani 
ok. Jälkeenpäin oloni kävi kuitenkin 
huonommaksi ja huonommaksi. En 
ollut koskaan tuntenut olevani yhtä 

huonossa kunnossa.  
Toinen, uran päättänyt aivovamma, 

tapahtui lähes täsmälleen kahta vuotta 
myöhemmin, joulukuussa 2015.

– AIK:lla oli kotipeli, jossa kaa-
duimme toisen pelaajan kanssa jäälle. 
Kiekko pysyi kuitenkin lavassani. 
Syötin kiekon puolustajalle ja olin juuri 
nousemassa ylös, kun toinen pelaaja 
kaatoi minut takaapäin. Tunsin, kuinka 
hän iskeytyi täydellä vauhdilla ja koko 
painollaan takaraivooni. Aloin välittö-
mästi tuntea samanlaista päänsärkyä 
kuin aiemmin ja menin heti vaihtoon. 

Loppupelistä Lisalla ei ole tarkkoja 
muistikuvia.

– Mutta sen muistan, että istuin 
pukuhuoneessa ja tunsin olevani täysin 
seis. Voin pahoin, mutta en kertonut 
sitä kenellekään. Aloitin toisen erän, 
mutta en ollut jäällä pitkään. Istuin 
vaihtopenkin kauimmaisessa reunas-
sa ja minua oksetti. Maailma pyöri 
ympärilläni ja kaikki tuntui väärältä. En 
palannut enää peliin - enkä palannut 
jääkiekkokaukaloon tämän jälkeen 
enää milloinkaan.

maailma kiepsahtaa  
ylösalaisin 

Lisa kuvailee aivovamman vaikutta-
neen hänen elämäänsä monella tavoin.

– Se ei vain pakottanut minua 

lopettamaan uraani, vaan se käänsi 
elämäni ylösalaisin myös kaukalon 
ulkopuolella. Aiemmin tein kahta työtä 
ja pelasin kiekkoa, mutta nyt makailin 
sohvalla viikkoja ja viikkoja. Jouduin 
myös luopumaan haaveestani opiskella 
opettajaksi. Aivovamma karsi myös 
ison osan sosiaalisesta elämästäni. 
Vietin paljon aikaa kotona, mutta yritin 
käydä jäähallilla mahdollisimman pal-
jon, että näkisin joukkuetovereitani. 

Työkyvyttömyys vaikutti talou-
delliseen tilanteeseen, ja sen vuoksi 
Lisa joutui vuokraamaan asuntonsa ja 
muuttamaan takaisin äidilleen.

– Oli iso askel 24-vuotiaalle muut-
taa takaisin kotiin, sillä se oli ikään 
kuin menisi ajassa taakse päin. Toisaal-
ta toipumiseni siinä vaiheessa oli läm-
mittävää olla perheen ympäröimänä. 
En voi kiittää perhettäni tarpeeksi tästä 
mahdollisuudesta ja kaikesta avusta, 
jota olen heiltä vuosien varrella saanut.

Aivovammassa kaikkein pahimpana 
Lisa pitää sen ennustamattomuutta.

– Ehdottomasti pahinta on epä-
varmuus. Et voi varmuudella tietää 
mitään. Et sitä, miten nopeasti toivut, 
etkä sitä, miten hyvin toivut. 

Myös vamman näkymättömyys on 
raskasta. Kukaan ei Lisaa katsomalla 
tiedä, miten pahasti häneen on sattu-
nut ja miten paljon hän kamppailee 
asian kanssa. Näkymätöntä vammaa 
on varsin vaikea selittää ja kuvailla 
maallikolle. 

– Jos sinulta murtuu jotakin, 
murtuma kipsataan ja kaikki näkevät, 
että olet loukkaantunut. Pystyt useim-
miten työskentelemäänkin vammasta 
huolimatta. Aivovammaa ei näe, eikä 
oikeastaan voi edes selittää, miltä se 
tuntuu. Toipuessa ei oireiden vuoksi 
myöskään jaksa tehdä mitään muuta 
kuin kuntoutua ja toivoa parasta. Tämä 
on surullinen totuus aivovammasta. 
Minun mielestäni aivovamma on yksi-

Lisa Hedengrenin kuva on Johanna Kareen Ghost of the game – Pelin henki -näyttelyn satoa, jossa jääkiekon 
parissa aivovammautuneet ihmiset kertovat tarinansa valokuvin ja tarinoin. Tekstit kirjoitti Aivoituksen 
toimittaja Pia Warvas. Aivovammaliitto ry on yksi näyttelyn yhteistyökumppaneista. Näyttelyssä on kuvien 
lisäksi tämän vuoden aikana Aivoituksissa julkaistavien artikkelien lyhennelmät. Näyttelyn voi tilata eri puolille 
Suomea. Tutustu asiaan sivuilla www.johannakare.com

Maailman yksinäisin vamma
Ruotsalaisen naisjääkiekkoilun tähti Lisa Heden-
grenin ura päättyi aivovammaan. Toipumisen 
edetessä hän pääsi apulaisvalmentajaksi samaan 
joukkueeseen, jossa hän kiekkoili koko uransa. 
Meriittilistalle kuuluu myös alle 18-vuotiaiden 
maailmanmestaruuspronssi ja kaksi aikuisten maa-
ilmanmestaruusturnausta. - Jälkimmäinen pelattiin 
Ruotsissa, joten se oli kokemuksena mahtava!

PElin hEnKi -näYttElY
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näisin vamma, mitä kukaan voi saada. 
Kukaan ei näe, kun kamppailet aivojesi 
toipumisen kanssa päivästä toiseen. 

Pelaajasta valmentajaksi 

Nyt, nelisen vuotta pelaajauran 
jälkeen, Lisa voi suhteellisen hyvin. 
Jääkiekko merkitsi – ja merkitsee – 
hänelle kaikkea. Nykyään hän toimii 
vanhan joukkueensa valmentajana. 

– Minua pyydettiin AIK:n naisten 
joukkueen apulaisvalmentajaksi ja olen 
ollut tehtävässä kolme vuotta. On ollut 
mahtavaa nähdä ja tehdä kaikki myös 
toisesta kuin pelaajan näkökulmasta. 
Olen erittäin ylpeä urastani ja siitä, että 
olen voinut tehdä koko urani samassa 

joukkueessa. AIK on todellakin lähellä 
sydäntäni! Jääkiekko merkitsee minulle 
muutakin kuin vain urheilua. Olen 
viettänyt 20 vuotta samassa kaukalos-
sa, monet ystäväni ja joukkuekaverini  
ovat olleet aina osa elämääni ja 
olemme todellakin kasvaneet yhteen. 
Jääkiekko on iso osa identiteettiäni.

Lisa kuvailee, että jääkiekon ja tu-
tun joukkueen myötä hänet ympäröivät 
aina ihmiset, jotka rakastavat samaa 
lajia, haluavat tehdä samoja asioita 
ja ovat valmiita antamaan kaikkensa 
joukkueen menestyksen eteen. Lisa 
toivoo tulevaisuudelta aivovamma- 
keskustelun kehittymistä. 

– Toivon, että aivovammakeskustelu 
olisi muutakin kuin pahojen iskujen 

kuvailua ja sitä, kuinka pitkän rangais-
tuksen vamman aiheuttaja teostaan sai. 
Keskustelua pitäisi käydä ylipäätään 
aivovammoista, kertoa ihmisistä, jotka 
ovat vammautuneet ja miten se vai-
kuttaa heidän elämäänsä. Keskustelun 
pitäisi keskittyä pelaajien auttamiseen. 
Jos asioista ei tiedetä, miten huippu-
liigojen ulkopuolella pelaavat voivat 
saada oikeanlaista apua heti vammau-
tumisen jälkeen? Miten he pärjäävät 
tulevaisuudessa? Toivon asiapitoista 
keskustelua aivovammasta ja siitä, 
miten vakava vamma se oikeasti on. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuva: Johanna Kare /  

johannakare.com

Lisa Hedengrens bild ingår i Johanna Kares utställning Ghost of the game – Pelin henki, där personer som 
fått en hjärnskada i samband med ishockey berättar sina historier via bilder och berättelser. Texterna är 
skrivna av Pia Warvas, som är redaktör för tidskriften Aivoitus. Hjärnskadeförbundet rf är en av utställningens 
samarbetspartner. I utställningen ingår förutom bilder också förkortade versioner av artiklar som publiceras 
i Aivoitus under det här året. Utställningen kan beställas till olika platser i Finland. Mera information på 
adressen www.johannakare.com

Karriären för den svenska stjärnan i damishockey Lisa Hedengren fick ett slut 
på grund av en hjärnskada. Under sitt tillfrisknande har hon verkat som vice 
tränare i samma lag där hon hade spelat under hela sin karriär. På hennes 
meritlista finns också brons i världsmästerskapen för unga under 18 år och 
två världsmästerskapsturneringar för vuxna. – Den senare som gick av sta-
peln i Sverige, var alltså som erfarenhet något fantastiskt!

PElin hEnKi -näYttElY
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Världens ensammaste skada
– Jag började spela ishockey i AIK 
som sjuåring i pojklaget. Efter några år 
flyttade jag över till flicklaget i samma 
förening och vi hade framgång. Som 
15-åring fick jag delta i damlaget och 
började också spela i landslaget, det 
vill säga i Damkronorna. Min karriär i 
AIK varade nio år och under den tiden 
verkade jag som kapten två gånger. 
Under den senare perioden fick jag 
min hjärnskada, berättar lisa heden-
gren.

Lisa berättar att hon har fått två 
hjärnskador under sin karriär. Efter den 
första gången var hon borta från rinken 
i nio månader.

– Den första inträffade i december 
2013. Vi spelade i en landslagsturne-
ring. Eftersom de olympiska spelen 
låg framför oss, ville jag imponera. Vi 
började med en uppvisningsmatch mot 
ett lokalt pojklag. Jag minns att pucken 
inte ens var i närheten av mig, men 
jag fick ändå en smäll av en tvärställd 
klubba när jag svängde mig om. Jag 
flög mot sargen med huvudet före.

Trots att smällen var hård, spelade 
Lisa spelet till slut eftersom hon trots 
lindrig huvudvärk annars kände sig i 
skick.

– Under den lätta träningen följan-
de morgon kände jag mig fortfarande 
i skick. Senare började jag känna mig 
allt sämre och sämre – och mådde slut-
ligen så dåligt som jag aldrig tidigare 
hade mått.

Den andra hjärnskadan som avslu-
tade min karriär inträffade nästan exakt 
två år senare, i december 2015.

– AIK hade hemmamatch och 
tillsammans med en annan spelare 
föll jag till isen. Pucken hade jag ändå 
kontroll över och kunde ge en passning 
till en försvarare. När jag steg upp fäll-
de en annan spelare mig bakifrån. Jag 
kände hur hon med full kraft och hela 
sin vikt träffade mitt bakhuvud. Jag 
upplevde genast en likadan huvudvärk 
som tidigare och tog mig omedelbart 
till avbytarbåset.

Lisa har inga klara minnesbilder av 
slutet av matchen.

– Det minns jag i alla fall att jag satt 
i omklädningsrummet och kände mig 
helt slut. Jag mådde illa, men berätta-
de inte om det för någon. Jag inledde 
andra perioden, men var inte länge på 

isen. Jag satt på avbytarbänkens yttersta 
kant och kände mig illamående. Värl-
den snurrade runt och allting kändes 
fel. Jag deltog inte mer i matchen – och 
återvände aldrig mer efter det här till 
en ishockeyrink.

Världen vände upp och ner

Lisa berättar om hur hjärnskadan har 
påverkat hennes liv på många sätt.

– Skadan tvingade mig inte bara att 
avsluta min karriär, den vände upp och 
ner på mitt liv också utanför rinken. 
Tidigare hade jag två jobb och spelade 
ishockey, men nu låg jag på soffan 
vecka efter vecka. Jag måste också ge 
upp min dröm om att utbilda mig till 
lärare. Hjärnskadan gallrade också 
bort en stor del av mitt sociala liv. Jag 
tillbringade mycket tid hemma, men 
försökte ta mig till ishallen så myck-
et som möjligt för att få träffa mina 
lagkamrater.

Arbetsoförmågan påverkade den 
ekonomiska situationen och därför 
måste Lisa hyra ut sin lägenhet och 
flytta tillbaka hem till sin mamma.

– Det var ett stort steg för en 
24-åring att flytta hem tillbaka, det var 
som att förflytta sig bakåt i tiden. Å 
ena sidan var det under perioden av 
tillfrisknande tryggt att vara omgiven av 
familjen. Jag kan inte tillräckligt tacka 
min familj för den här möjligheten och 
all hjälp som jag fått av dem under 
årens lopp.

Lisa tycker att det värsta med en 
hjärnskada är dess oberäknelighet.

– Det absolut värsta är osäkerhe-
ten. Du kan inte med säkerhet veta 
någonting. Inte hur snabbt du kommer 
att tillfriskna och inte heller hur väl du 
kommer att tillfriskna.

Även skadans osynlighet är tung att 
bära. Ingen kan genom att betrakta Lisa 
veta hur illa hon har skadats och hur 
mycket hon kämpar med sin skada. 
Det är mycket svårt att förklara och be-
skriva en osynlig skada för en lekman.

– Om du brutit något, gipsas det 
och alla kan se att du är skadad. Trots 
skadan kan du oftast fortsätta arbeta. 
En hjärnskada syns inte och man kan 
egentligen inte ens förklara hur det 
känns. När man tillfrisknar orkar man 
heller inte på grund av symptomen 

göra annat än rehabilitera sig och 
hoppas på det bästa. Det här är en 
sorglig sanning om hjärnskador. Jag 
tycker att en hjärnskada är den ensam-
maste skada som man kan drabbas av. 
Ingen märker hur du dag efter dag käm-
par för att få din hjärna att tillfriskna.

Från spelare till tränare

Nu, cirka fyra år efter sin spelarkarriär, 
mår Lisa tämligen bra. Ishockeyn var 
– och är allt för henne. Numera verkar 
hos som tränare i sitt gamla lag.

– Jag blev ombedd att verka som 
vice tränare i AIK:s damlag och jag har 
skött den här uppgiften i tre års tid. Det 
har varit härligt att se och göra allting 
också ur en annan synvinkel än den 
man har som spelare. Jag är mycket 
stolt över min karriär och över att jag 
under den varit i samma lag. AIK står 
verkligen mitt hjärta nära! Ishockey 
betyder för mig också annat än endast 
idrott. Jag har under 20 års tid tillbring-
at min tid i samma rink, många vänner 
och lagkamrater har alltid varit en del 
av mitt liv och vi har verkligen vuxit 
ihop. Ishockey är en stor del av min 
identitet.

Lisa säger att hon tack vare ishock-
eyn och ett bekant lag alltid omges av 
människor som älskar samma gren, 
som vill göra samma saker och som är 
färdiga att ge allt för lagets framgång. 
Lisa hoppas att diskussionen om hjärn-
skador ska utvecklas i framtiden.

– Jag hoppas att diskussionen om 
hjärnskador vore annat än beskriv-
ning av farliga smällar och längden 
på straffet för den som förorsakade 
skadan. Diskussionen bör föras allmänt 
om hjärnskador; man ska berätta om 
människor som skadats och hur det 
har påverkat deras liv. Diskussionen 
bör fokusera på att hjälpa spelare. Om 
man inte känner till saker och ting, 
hur ska spelare utanför toppligorna 
genast få rätt hjälp, omedelbart efter 
sin skada? Hur kommer de att klara sig 
i framtiden? Jag hoppas på en saklig 
diskussion om hjärnskador och om hur 
allvarlig skadan verkligen är.

Text: Pia Warvas
Bild:  Johanna Kare /  

johannakare.com
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Ajankohtaista vammaisalalta

ajanKohtaiSta 
VammaiSalalta 

Uusi vammaispalvelulaki täydentää 
sosiaalihuollon yleislainsäädäntöä. 
Vammaiset henkilöt saavat jatkossakin 
tarvitsemansa sosiaalihuollon palvelut 
ja tuen ensisijaisesti sosiaalihuoltolain 
(ja ikääntyneet myös vanhuspalvelu-
lain) perusteella. Vain jos yleislakien 
perusteella myönnettävät palvelut 
eivät ole sopivia tai riittäviä, palvelu-
ja myönnetään vammaispalvelulain 
perusteella.

Uuden vammaispalvelulain tarkoi-
tuksena on toteuttaa vammaisen hen-
kilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja 
osallistumista yhteiskunnassa, edistää 
vammaisen henkilön itsenäistä suo-
riutumista ja itsemääräämisoikeuden 
toteutumista sekä ennen kaikkea tur-
vata vammaisen henkilön yksilöllisen 
tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan 
hyvät palvelut. Uudesta lakitekstistä on 
poistettu termi vaikeavammainen. Uusi 
laki koskee diagnoosista riippumatta 
tasavertaisesti kaikkia niitä vammaisia 
tai pitkäaikaissairaita henkilöitä, joilla 
on pitkäaikaista toimintarajoitetta ja 
jotka eivät suoriutuisi tavanomaisen 
elämänsä toiminnoista ilman ehdote-
tun lain mukaisia palveluja. Aiempaa 
vahvemmin on laissa tuotu esiin myös 
vammaisten lasten ja nuorten asema.

Subjektiiviset oikeudet

Maakunnan erityisen järjestämisvel-

vollisuuden piiriin kuuluvia, vam-
maisuuden perusteella järjestettäviä 
erityispalveluja olisivat valmennus ja 
tuki (mm. erilaisten taitojen harjoittelu, 
kommunikoinnin tuki, kuntouttava var-
haiskasvatus),   lyhytaikainen huolenpi-
to (mm. toimet, jotka tukevat vammai-
sen lapsen asumista oman perheensä 
kanssa) ja  päiväaikainen toiminta (tuki 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen, osal-
lisuuteen ja toimintakyvyn ylläpitoon) 
sekä  asumisen tuki, tuki esteettömään 
asumiseen (asunnon muutostyöt), hen-
kilökohtainen apu ja liikkumisen tuki. 
Näihin palveluihin olisi vammaisilla 
henkilöillä subjektiivinen oikeus. Lisäk-
si uuteen lakiesitykseen sisältyy myös 
muutamia harkinnanvaraisia, määrä- 
rahasidonnaisia palveluja ja tukia. 

asumisen tuki

Asumisen tuki vastaa nykyistä vam-
maispalvelulain mukaista palveluasu-
mista. Kuten tähänkin asti, kyseessä 
olisi palvelujen kokonaisuus, jossa 
yksilöllisen tarpeen mukaista apua ja 
tukea voitaisiin järjestää eri keinoin 
ja eri lakien perusteella, esimerkiksi 
kotipalvelujen, henkilökohtaisen avun 
ja turvapuhelinratkaisun yhdistelmänä. 
Osana vammaisen henkilön asumisen 
tukea nämä kaikki palvelut olisivat 
maksuttomia. Tarvittaessa voidaan vaki-
tuiseen asuntoon tehdä myös asunnon 

muutostöitä (tuki esteettömään asu-
miseen). Uutta on se, että vammaista 
henkilöä kannustettaisiin ensisijaisesti 
asumaan omassa kodissaan tavallisessa 
asunnossa ja asuinympäristössä, ja vain 
erityisen painavasta syystä asuminen 
voitaisiin järjestää palvelutaloon tai 
muuhun tuettuun asumisyksikköön.

Uudessa laissa lapsia ja nuoria  
koskevat erityiset tarpeet huomioidaan 
entistä paremmin. Esimerkiksi vam-
maisten lasten perheet saavat lapsen 
asumisen tukena kotiin yksilöllistä 
apua, jotta lapsi voi asua kotona vaati-
vassakin tilanteessa. Varhaiskasvatusta 
voidaan myöntää valmennuksen ja 
tuen palveluna vammaisille lapsille, 
joilla on tarve varhaiskasvatukseen 
osallisuutta tukevana toimintana. 
Aikuistuvaa nuorta tuetaan valmennuk-
sen ja tuen avulla siirtymään omaan 
kotiin ja elämään itsenäistä elämää.

henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu säilyisi entisel- 
lään. Työhön, opiskeluun ja päivittäi-
siin toimiin sitä myönnettäisiin vam-
maisen henkilön yksilöllisesti tarvitse-
ma määrä, ja vapaa-aikaan sitä voisi 
nykyiseen tapaan saada  vähintään 30 
tuntia kuukaudessa. 

Jotta henkilökohtaista apua voi 
saada, vammaisella henkilöllä on 
oltava voimavaroja määritellä avun 
sisältö ja toteutustapa. Työnantajamalli 
säilyisi, mutta uuteen lakiin ehdotetaan 
pykälää, jossa mainitaan, että työn-
antajamallia voidaan käyttää vain, jos 
työnantajaksi ryhtyvä vammainen hen-
kilö kykenee vastaamaan työnantajan 
velvollisuuksista ja suostuu toimimaan 
työnantajana (saatuaan maakunnal-
ta riittävän selvityksen työnantajan 
velvollisuuksista ja vastuista). Ketään ei 
siis enää voitaisi pakottaa henkilökoh-
taisen avustajan työnantajaksi vastoin 

Vammaispalvelulaki 
uudistuu hyvään suuntaan
Vammaispalvelulain uudistusta on valmisteltu pitkään 
ja huolellisesti. Alkuperäisenä tavoitteena on ollut 
yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki 
yhdeksi uudeksi vammaispalveluja koskevaksi eri-
tyislaiksi, joka koskee kaikkia vammaisia henkilöitä 
yhdenvertaisesti. Valmistelutyön edistyessä lakiehdo-
tukseen on sisällytetty myös YK:n vammaissopimuk-
sen ja lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita. 
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tahtoaan, kuten monissa kunnissa on 
tähän mennessä voinut käydä silloin,  
kun kunnalla ei ole ollut muuta  
järjestämistapaa tarjolla kuin työnan-
tajamalli. Uudessa laissa maakuntien 
tulisi tarjota mahdollisuutta avustajien 
järjestämiseen työnantajamallin lisäksi 
myös omana toimintanaan, ostopalve-
luna tai palvelusetelillä. Muutamissa 
kunnissa palvelusetelit ovatkin jo 
tarjolla myös henkilökohtaisen avun 
ostamiseen,  ja varsinkin pienten tunti-
määrien kyseessä ollessa palvelusetelin 
käyttömahdollisuus on usein optimaa-
lisin vaihtoehto sekä avustajan että 
avustettavan kannalta.  (Lisää tietoa 
www.parastapalvelua.fi) 

Henkilökohtaisen avun toteutta-
mistavasta päätettäessä tulee myös 
sijaisjärjestelyt kirjata päätökseen eli 
miten henkilökohtainen apu järjeste-
tään avustajan loma-aikana tai hänen 
sairauspoissaolojensa aikana.  

(Henkilökohtaiseen apuun liitty-
vää lisätietoa: www.assistentti.info, 
heta-liitto.fi ja www.jhl.fi/tyoelama/am-
mattialat/sosiaali-ja-terveyspalveluala/
henkilokohtaiset-avustajat)

liikkumisen tuki

Vammaisten henkilöiden liikkuminen 
toteutetaan ensisijaisesti osana es-
teetöntä julkista liikennettä, mukaan 
lukien kutsu- ja palveluliikenne. So-
siaalihuoltolain mukaisia liikkumisen 
tuen toteuttamistapoja ovat julkisen 
liikenteen käytön ohjaus ja ohjattu 
harjoittelu (esim. rollaattoriajokoulut), 
saattajapalvelu ja ryhmäkuljetukset. 
Vammainen henkilö saattaa kyetä käyt-
tämään julkista liikennettä, jos hän saa 
sen käyttöön riittävän ohjauksen tai jos 
hän voi käyttää saattajaa. Muutamilla 
paikkakunnilla on tarjolla palvelu-
linjoja ja matalalattiabusseja, joihin 
nouseminen onnistuu myös apuväli-
neen (kuten rollaattorin tai pyörätuolin) 
käyttäjältä, varsinkin, jos avustaja tai 
saattaja on matkassa mukana. Isompi-
en paikkakuntien joukkoliikennetoi-
mistossa voi täyttää saattajakorttiha-
kemuksen, ja tällaisen kortin haltijan 
saattajasta ei peritä maksua joukkolii-
kennevälineessä. Joillain paikkakunnil-
la joukkoliikennelautakunta on voinut 
tehdä päätöksen, ettei pyörätuolilla 
matkustavalta eikä hänen saattajaltaan 
peritä lainkaan maksua. 

Mikäli vammainen henkilö ei 
toimintarajoitteensa vuoksi voi käyttää 

julkista liikennettä, hänelle voidaan 
myöntää kuljetuspalvelut. Niitä myön-
nettäisiin työhön, opiskeluun ja vapaa-
aikaan, kuten tähänkin asti. Uudessa 
laissa mainitaan myös vaihtoehtoja.  
Maakunta voisi myös harkita myöntä-
vänsä taloudellista tukea auton hankin-
taan, tai, tietyin edellytyksin, maakunta 
voisi antaa auton vammaisen henkilön 
käyttöön. Taloudellista tukea auton 
hankintaan voitaisiin myöntää myös 
vammaisen lapsen perheelle, jos autoa 
tarvitaan lapsen ja hänen apuväli-
neidensä kuljettamiseen. Tilanteessa, 
jossa auto on annettu vammaisen 
henkilön käyttöön, maakunnalla olisi 
kuitenkin oikeus vähentää kuljetuspal-
velumatkojen määrää. 

Vapaa-ajan kuljetuspalvelumatkoja 
myönnettäisiin edelleen vähintään 
18 yhdensuuntaista matkaa / kk, ja 
matkoja voisi ajaa oman kunnan ja lä-
hikunnan alueella. Mikäli vammaisella 
henkilöllä kuitenkin on perusteltu tarve 
ajaa kauemmaksi kuin lähikunnan 
alueelle, hänelle voitaisiin matkojen 
määrän sijasta myöntää ns. kilometri-
kukkaro, jolloin hänelle myönnettäi-
siin oikeus ajaa tietty kilometrimäärä. 
Tällöin kuljetuspalvelua voisi käyttää 
kaikkialla Suomessa. Lisäksi uusi laki 
sallisi matkojen jaksottamisen koko 

vuoden ajaksi, jolloin 18:aa matkaa ei 
tarvitsisi käyttää  tasan kalenterikuu-
kauden kuluessa, vaan matkoja voisi 
ajaa vuodessa 12 x 18 matkaa.

asiakassuunnitelma

Uudessa vammaispalvelulaissa 
turvattaisiin siis erityispalvelut vam-
maiselle henkilölle hänen yksilöllisten 
tarpeidensa mukaisesti. Kun asiakkaan 
palvelutarvetta arvioidaan, sen tulee 
tapahtua yhteistyössä asiakkaan kanssa 
ja siten, että myös hänen elämäntilan-
teensa otetaan huomioon palvelujen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvit-
tavat palvelut kirjataan asiakassuun-
nitelmaan, joka on pohjana päätök-
senteolle. Päätökset jokapäiväisessä 
elämässä välttämättömistä palveluista 
olisi tehtävä toistaiseksi voimassa ole-
viksi. Nykylainsäädännön mukaanhan 
päätöksiä on ollut mahdollista tehdä 
myös vain määräajaksi. Muutoksen-
haku pysyy siltä osin ennallaan, että 
kielteisestä päätöksestä voi valittaa 
hallinto-oikeuteen asti, mutta korkeim-
paan hallinto-oikeuteen valittaminen 
vaatisi jatkossa valitusluvan, siis myös 
subjektiivisten oikeuksien osalta.

Teksti: Annikki Karjalainen 
Kuvat: Pia Warvas
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Kainuusta kotoisin oleva Pasi musto-
nen harrasti pienestä pitäen pikaluiste-
lua kotipitäjänsä Sotkamon naapurissa 
Kajaanissa. Kun perhe muutti Jyväsky-
lään pojan ollessa 10-vuotias, muuttui 
laji jääkiekoksi.

– Jyväskylässä ei ollut tarjolla 
pikaluistelua, joten oli luontevaa siirtyä 
jääurheilulajista toiseen, Pasi Mustonen 
kertoo. 

Jo 14-vuotiaana Pasi pelasi ny-
kyisellä Mestis-tasolla, eli jääkiekon 
toiseksi ylimmällä sarjatasolla, kas-
vattajaseuransa JYPin riveissä. Edus-
tusjoukkueessa pelaaminen alkoi siis 
varsin varhaisella iällä. 

– Halusin kuitenkin myös perin-
teisemmän ammatin, joten hain - ja 
pääsin ensimmäisellä yrittämälläni 
- Jyväskylän yliopistoon liikuntatie-
teelliseen. Pelaaminen jatkui vielä 
opintojen ohessa, mutta samoin kuin 
aloitin aktiivipeliurani nuorena, lopetin 
sen myös melko varhain ja siirryin 
valmennuspuolelle. Vaikka opinnois-
sani tähtäsin liikunnanopettajaksi, tuki 
valmentaminen teoriaopintojani ja sopi 
luontevaksi jatkoksi peliuralleni. En 
kokenut, että liikunnanopettajan työ 
sopisi minulle ainoaksi elämänuraksi. 

Pasi kiekkoili viimeisen kautensa 
vuosina 1984 – 1985 Ruotsissa.

– Silloin minulta kysyttiin, oli-
sinko kiinnostunut lähtemään JYPin 

A-junnujen apuvalmentajaksi. Minulla 
oli joka tapauksessa opintojen loppuun 
saattaminen vielä edessä, joten palasin 
Suomeen, viimeistelin opintoni ja aloi-
tin urani valmentajana. 

Valmennusta 
kaukaloissa ja kouluissa 

Pasi laskee, että hän on toiminut tähän 
mennessä valmentajana tai valmennus-
päällikkönä jo 27 vuoden ajan eri 
seuroissa Suomessa ja ulkomailla. 
Sveitsissä vierähti kolme vuotta, josta 
kaksi vuotta Rapperswilissä ja yksi 
Dübendorfissa. Ruotsissa valmennus-
työrupeama kesti peräti 11 vuotta. Siitä 
Pasi työskenteli neljä vuotta Kiirunassa, 
neljä vuotta Tingsrydissa, kaksi vuotta 
Skellefteåssa ja vuoden Haaparan-
nassa. Perhe on kulkenut koko ajan 
mukana. 

– Vuonna 1988 syntynyt tyttäreni 
oli viiden viikon ikäinen, kun muutim-
me Sveitsiin. Muistan, että hän istui 
sinisessä kantotuolissa ja kaikki neljä 
isovanhempaa olivat meitä kyyneleh-
tien saattamassa lentokentällä. Per-
heemme täydentyi vuonna 1992, kun 
poikamme syntyi Oulunsalossa. 

Työelämään on mahtunut myös val-
mentamisen ohella opettajan tehtäviä. 

– Olen vastannut sekä Suomen että 
Ruotsin puolella jääkiekkopainotteisten 

lukioiden jääkiekkopuolesta. Kymmen-
kunta vuotta olin osittain eri koulujen 
palkkalistoilla, mutta senkin jääkiekko-
valmentajuuden kautta. 

Tovin Pasi keskittyi kokonaan opet-
tajan toimeen.

– Pidin valmentajuudesta pienen 
tauon ja aloin opettaa vuonna 2003 
ruotsalaisessa peruskoulussa yläasteel-
la liikuntaa ja englantia. 2004 minut 
rekrytoitiin perustamaan vapaakoulun 
lukiota, jossa rehtorina käynnistin 
koulun nollasta liki 300 oppilaaseen. 
Minulla oli hallinnollisten tehtävien 
lisäksi jonkun verran opetustuntejakin, 
sillä se on käytäntö sikäläisissä vapaa-
kouluissa. 

Ruotsalainen vapaakoulu tarkoit-
taa yksityiskoulua, joka saa kunnalta 
vastaavan rahoituksen per oppilas 
kuin kunnalliset koulutuksetkin ja joka 
noudattaa maan normaaleja koulu-

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

Valmentaja on 
ihminen ihmisille

Saamme kokea vielä monia jännittäviä 
kausia Pasi Mustosen johdolla. Hänen 
nykyinen sopimuksensa kestää vuoden 
2022 Pekingin olympialaisiin saakka. 

Jo pitkään, mutta erityisesti tänä keväänä, Pasi 
Mustonen on tuttu nimi ja kasvo jääkiekkoa seuraa-
ville suomalaisille. Hän johdatti naisten maajouk-
kueen kotikisoissamme Espoossa MM-loppuotte-
luun ja hetkeksi jopa maailmanmestariksi, kunnes 
videotuomari hylkäsi Suomen voittomaalin. Lopulta 
naisleijonat nappasivat historiallisen MM-hopean.
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lainsäädäntöjä, mutta jossa on hieman 
tavallista peruskoulua enemmän peda-
gogisia vapauksia. 

– Toimin rehtorina kuuden ja puo-
len vuoden ajan. Rehtorin toimenku-
vaan kuuluu ihmisten rekrytointia, kou-
lun rakennuttamista, kiinteistönhuollon 
koordinointia ja henkilöstöhallintoa, 
joten lopulta koin työn liian hallinnol-
liseksi minulle. 

tie naisleijonien  
päävalmentajaksi 

Valmentajantehtävät kutsuivat jälleen. 
Ensiksi työ kiekkokaukalon reunalla 
jatkui Ruotsissa kaudella 2008 – 2009. 
Sitten tuli puhelinsoitto Suomesta.

– Vuonna 2011 urheilutoimenjoh-
taja harri aho soitti Oulun Kärpistä 
ja kertoi, että vanha ystäväni hannu 
aravirta haluaisi minut apuvalmenta-
jaksi. Kärpät oli tuttu joukkue jo urani 
alkuvuosilta. SM-liigassa vierähtikin 
sitten kolme vuotta. Sen jälkeen mi-
nulta kysyttiin, olisinko kiinnostunut 
naisten maajoukkueen päävalmentajan 
tehtävistä. Vastasin onneksi, että kyllä 
olen. Aloitin päävalmentajana vuonna 
2014. 

Koska vielä tuolloin naisten maa-
joukkueluotsin virka ei ollut päätoimi-
nen, aloitti Pasi samalla työt Haaga-
Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen 
toimipisteessä kansainvälisen valmen-
tajakoulutuksen, degree programin, 
lajivastaavana. Tutkinnon suorittaneet 
työskentelevät eri puolilla maailmaa 
pääasiassa jääkiekkovalmentajina, 
mutta myös muiden lajien parissa. 

– Minulla on edelleen tuo virka. 
Elämässäni onkin nyt ensimmäistä 
kertaa tilanne, että minulla on paikka, 
jonne palata valmennustöiden loppu-
essa. Nykyään työskentelen neljä päi-
vää viikossa naisten maajoukkueval-
mentajana ja yhden päivän opettajana. 

Vaikka miesten ja poikien kaikissa 
neljässä juniorimaajoukkueessa pää-
valmentajan pesti on ollut jo pitkään 
kokopäiväinen, sai naisten maajouk-
kue ensimmäisen päätoimisen valmen-
tajansa vasta kaudelle 2017 - 2018.  

– Jääkiekkoliitto teki olympiavuon-
na ratkaisun, että myös naisille kuuluu 
päätoiminen valmentaja. Tuolloin 
leiripäiviä oli 100 vuodessa, joten ison 
osan valmentajan tehtävät lohkaisivat 
jo silloin, kun tein työtä oman toimeni 
ohessa. 

Pasi kiittelee, että naisleijonien 
valmennuksesta on hyötyä myös hänen 
yksityiselämänsä ihmissuhteisiin. Hän 
on oppinut aiempaa empaattisemmaksi 
ja kuuntelemisen jalon taidon.

– Olin aiemmin huono kuuntelija,  
mutta opin naisilta koko ajan ja 
kehityn ihmisenä. Naiset ovat miehiä 
empaattisempia ja tunteet ovat pelissä 
voimakkaammin kuin miesten puolel-
la. Joukkueemme koostuu uskomat-
toman vahvoista naisista, jotka ovat 
iältään nuorista keski-ikäisiin sekä 
meistä valmennusjohdosta, johtoryh-
mästä, hierojista, fysioterapeuteista ja 
huoltajista. Koko tiimimme on täynnä 
monentasoisia ihmissuhteita, joita 
hyödyntämällä ja yhteen kasvamalla 
menestymme. 

Pasi paljastaa, että viiden vuoden 
tavoitteena oli lyödä semifinaaleissa  
jompikumpi jääkiekon vahvoista  
maista, eli Kanada tai USA, ja päästä 
finaaliin. Kaikkien ällistykseksi tuo 
pienoinen ihme koettiin jo nyt, kun 
Kanada kaatui välierässä ja leijonat 
kohtasivat finaalissa tunnetuin seurauk-
sin USAn naiskiekkoilijat. 

– Periaatteemme oli, että meistä jo-
kainen parantaa suoritustaan millimet-
rin. Tuo millin parannus oli joillakin 
fyysisen harjoittelun tehostamista, 
joillakin kiekkojen laukomiseen panos-
tamista, joillakin unirytmin viilaamista 
– kenellä mitäkin. Millimetrin kehit-
tyminen on pieni askel yhdelle tiimin 
jäsenelle, mutta kun kaikki parantavat 
jotakin osa-aluettaan sen millin verran, 
voimme yhdessä saavuttaa huikeita 
lopputuloksia. 

Pasi kertoo, että valmentamises-
sa - niin kuin kaikessa johtamisessa 
- avainasemassa on ihmisten johta-
minen. Ihmisten johtaminen sisältää 
hyvät käytöstavat, kannustamisen, 
toisten huomioon ottamisen ja ennen 
kaikkea erilaisuuden ymmärtämisen ja 
sietämisen. 

– Me kaikki olemme erilaisia, 
joten jos yrittää sulloa kaikki samaan 
muotiin, ei lopputulos voi onnistua. 
Ihmissuhteisiin panostaminen on avain 
menestykseen. 

Elämä jalostaa 

Vaikka Pasi on niittänyt menestystä 
urallaan, ei mikään ole tullut ilmaisek-
si. Erityisesti valmentajan tehtävä voi 
olla hyvinkin tuulinen. Pasinkin uralle 

mahtuu yhdet potkut.
– Sain kenkää Kärpistä vuonna 

1992. Prosessi ei ollut mitenkään 
mukava uransa alussa olevalle 33-vuo-
tiaalle miehelle, mutta urani jatkon 
kannalta jälkikäteen ajatellen tuo 
kokemus oli erittäin tärkeä. Opin siitä 
paljon. 

Pasi toteaa, että työssä kuin työssä 
pitkäjännitteisyys on plussaa. Kun tiimi 
työskentelee pitkään yhdessä yhteisen 
päämäärän eteen, hitsautuu porukka 
kasaan ja alkaa saavuttaa yhä parem-
paa ja parempaa tulosta. Aina kaikki 
työantajat eivät ymmärrä antaa tälle 
mahdollisuutta. 

– Yleensä valmentajan vaihdok-
sissa - ja potkuissa ylipäätään - on 
kaksi perussyytä. Toinen on se, että jos 
tulosta ei heti synty, johtaja kaataa ym-
päriltään saamansa kritiikin alaistensa 
niskaan ja joku saa potkut. Toinen on, 
että jos mahdollisissa ongelmatilanteis-
sa johtoporras on kädetön, eikä osaa 
ratkaista tilannetta luovasti, antaa se 
jollekulle kenkää. Jos johtoportaalta 
puuttuu kompetenssi, kärsii siitä koko 
työyhteisö. 

Pasi kuvailee, että hänen uralleen 
mahtuu myös hetkiä, jolloin huonon 
johtajan alaisuudessa työskennelles-
sään hän olisi saattanut saada uransa 
toiset potkut. 

– Esimerkiksi Lahden Pelicanseissa 
oli kerran tilanne, jolloin hävisim-
me SM-liigassa 11 ottelua putkeen. 
Osaavan johdon ansiosta ei potkuja 
kuitenkaan alettu jakaa, vaan tilanne 
ratkaistiin muulla tavoin.

Pasi kertoo ymmärtäneensä neli-
kymppisenä, että menestys on loogi-
nen seuraus pitkäjänteisestä ja hyvin 
tehdystä työstä. 

– Aina ei menestystä tule, mutta jos 
tekee päivästä toiseen oikeita asioita 
ja ympärillä on oikeat ihmiset, niin - 
joulurauhanjulistuksen ”Jos Luoja suo” 
-lausetta mukaillen - jos esimies suo, 
ennemmin tai myöhemmin syntyy 
hyviä tuloksia. Olen kerran sanonutkin 
eräälle esimiehelleni, että hulluhan 
sinä olet, jos vaadit minua tekemään 
enemmän kuin parhaani. Sisäinen 
rauha tulee ymmärtämisestä, että 
riittää, kunhan kehittyy ja tekee koko 
ajan aidosti parhaansa. Enempää ei voi 
keneltäkään vaatia. Kun tämän ymmär-
tää, tulee valmentamisesta kivaa! 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 
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Aivovammaliitto kehittää tukea 
aivovammautuneen läheiselle

Suomessa aivovamman saa vuosittain 
noin 15 000 – 20 000 henkilöä, joista 
noin puolet on 15–34 -vuotiaita. Lähei-
set ovat ensisijaisia avunantajia ja siksi 
aivovamma muuttaa myös läheisten 
elämää. Läheisistä n. 60 000:lla 
omaishoitotilanne on pysyvä. Aikaisem-
pien tutkimuksien mukaan aivovam-
mautuneiden läheiset ovat kokeneet 
tuen, tiedon ja ohjauksen riittämättö-
myyttä potilaan hoidon alkuvaiheessa 
sairaalassa niin Suomessa kuin kansain-
välisestikin. Traumaattinen aivovamma 
voi aiheuttaa potilaalle laaja-alaisia 
ongelmia, minkä vuoksi omaishoito 
koetaan usein hyvin raskaaksi. Läheiset 
ovat kokeneet jäävänsä yksin vaikeiden 
asioiden kanssa.

Näiden tutkimustulosten pohjalta 
Aivovammaliitto haki rahoitusta kolme-
vuotiselle Tukea aivovammautuneen 
läheiselle -hankkeelle. Rahoitus saatiin 
ja hanke käynnistyi tämän vuoden 
helmikuussa. Hankkeen tavoitteena on 
kehittää voimavaraistavan tuen malli, 
jonka avulla edistetään aivovamma-
potilaiden läheisten jaksamista ja 
hyvinvointia.  

Kehittämistä yhteistyössä am-
mattilaisten ja läheisten kanssa
Vuonna 2019 voimavaraistavan tuen 
mallia lähdetään kehittämään työpa-
jojen merkeissä yhteistyössä aivovam-
mautuneen potilaan hoitoon osallis-
tuvien asiantuntijoiden sekä läheisten 
kanssa. Kehittämistyöhön otetaan 
osallistujiksi ensisijaisesti yli 16-vuoti-
aana tapaturmaisesti vammautuneiden 
läheisiä. Kehittämistä tehdään aluksi 
HUS:n alueella pääkaupunkiseudulla, 
Porvoossa ja Hyvinkäällä. Tavoitteena 
on myös tuottaa tietoa aivovamma-
potilaiden hoito- ja kuntoutuspolkujen 
yhtenäistämiseksi.  Opiskelijat otetaan 
mukaan kehittämistyöhön, jolloin myös 

tulevilla hoitoalan ammattilaisilla on 
monipuolista osaamista aiheeseen 
liittyen. Ajatuksena on, että malli 
sisältää sekä tiedollista tukea hoitohen-
kilökunnalta, että vertaistukihenkilön 
tarjoamaa tukea. Työpajoissa kehi-
tetään myös ohjausmateriaalia, joka 
jää hoitohenkilökunnan ja vertaistuki-
henkilöiden käyttöön, sekä läheisille 
suunnattua materiaalia Aivotaloon. 

Mallia on tarkoitus testata vuoden 
2020 aikana simulaation merkeissä 
Metropolia-ammattikorkeakoulun uu-
sissa tiloissa Myllypurossa. Varsinaista 
pilotointia ei tehdä sairaalassa, koska 
aivovammautumiseen johtavia tapatur-
mia ei voida ennakoida. Testaamisen 
jälkeen moniammatillinen työryhmä 
kokoontuu arvioimaan mallin toimi-
vuutta, jonka pohjalta malliin tehdään 
tarvittavia muutoksia. On tärkeää, että 
kehitetty malli vastaa sekä hoitajien, 
että läheisten tarpeisiin, jolloin sen 
käyttöönotto on mielekästä ja hyödyl-
listä kaikille.  Kehittämis- ja toteutus-
vaiheen jälkeen voimavaraistavan 
tuen mallia on tarkoitus ottaa käyttöön 
HUS:n neurologisilla, neurokirurgisilla 

Aivovammaliitossa on alkanut kolmevuotinen Tukea 
aivovammautuneen läheiselle -hanke. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää voimavaraistava tuen malli, 
jossa läheinen saa hoidon alkuvaiheessa tarvitse-
maansa tietoa ja tukea hoitohenkilökunnan ja vertais-
tukihenkilön avulla.

ProjEKtiUUtiSia

Aivovammaliiton uusi kolmevuotinen STEA-rahoitteinen kehittämishanke. Hankkeen 
aikana kehitetään voimavaraistavan tuen mallia käytettäväksi osana aivovammau-
tuneen henkilön läheisten ohjaamista. Mallin on tarkoitus sisältää tiedollista tukea 
hoitohenkilökunnalta sekä vertaistukea.

Yhteistyössä projektissa ovat HUS:n lisäksi OLKA-toiminta, Metropolia-ammattikor-
keakoulu, Sairaanhoitajaliitto, Suomen Neurohoitajat ry sekä Aivotalo.

Kehittämistyöhön voivat osallistua ensisijaisesti yli 16-vuotiaana tapaturmaisesti 
vammautuneiden läheiset. Osallistua voi myös etänä.

Jos haluat lisätietoa tai kiinnostuit osallistumisesta 
kehittämistyöhön, olethan yhteydessä hankkeen 
työntekijöihin!

Projektikoordinaattori Julia Choustikova,
julia.choustikova(at)aivovammaliitto.fi,  050 520 1243

Projektisuunnittelija Eeva Paavilainen, 
eeva.paavilainen(at)aivovammaliitto.fi, 050 475 1908

INFO

ja tehovalvontaosastoilla, sekä jalkaut-
taa myös muualle Suomeen vuoden 
2021 aikana.

Vertaistukea 
kehitetään osana hanketta
Mallin yhtenä tärkeänä osana on 
kehittää vertaistukitoimintaa, joka 
organisoidaan sairaaloissa yhteistyössä 
OLKA-toiminnan kanssa. Vertaistuen 
toivotaan juurtuvan kiinteäksi osaksi 
aivovammapotilaan hoitopolkua akuu-
tissa tilanteessa sairaalassa. Vertaistuen 
muotoja ja tapoja myös ideoidaan 
työpajoissa, jolloin läheiset pääsevät 
kertomaan millaista tukea he olisivat 
kaivanneet tai millaisen tuen he uskoi-
sivat auttavan vammautuneen läheisiä. 
Ideoiden pohjalta voidaan miettiä, 
miten läheisille tarjottavaa tukea 
voitaisiin kehittää. Erilaisia vertaistuen 
toteutusmuotoja sairaalassa tapahtuvan 
tuen lisäksi voivat olla myös esimer-
kiksi puhelintuki sekä netissä toimivat 
keskustelut. Tärkeintä on, että monen-
laista tukea on tarjolla ja että myös 
hoitohenkilökunta osaa ohjata läheisiä 
vertaistuen piiriin. Läheisen tukeminen 
lisää läheisten voimavaroja ja valmi-
utta omaishoitoon, ja näin parantaa 
myös aivovamman saaneen henkilön 
kuntoutumisen lopputulosta!

Teksti: Eeva Paavilainen ja
 Julia Choustikova 

Kuva: Sirpa Salonen 

tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke 

LÄHI- JA PERUSHOITAJIA
TARVITAAN KAIKKIALLA, MISSÄ 

IHMISIÄ HOIDETAAN  
JA AUTETAAN.
www.superliitto.fi

superliitto

Hyvää kesää
kaikille lukijoille!

Vaikeuksia 
korvauksien 

kanssa?

Oikeus ei toteudu itsestään.
Anna meidän auttaa.
jarkkomannisto.fi

Savonlinnan kristillen opisto
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Liittokokoukseen osallistui kaikkiaan 
56 henkilöä, joista 49 oli virallisia ko-
kousedustajia. Toiminnanjohtaja anne 
Porthén kertoi, että kaikissa Aivovamma-
liiton palveluissa tapahtui huimaa 
kasvua vuoden 2018 aikana. Uusia 
toimintamuotoja olivat muun muassa 
läheisten viikonloppu, nuorien kypärän 
käyttöön kannustavan Tee kypärä-
temppu -projektin käynnistyminen ja 
nuorten vaikuttamistoiminnan kehittä-
minen. Liittokokousedustajat päättivät 
lähettää medialle kannanoton kuntou-
tussuunnitelman merkityksestä. 

Yhdistystoiminnan tuki
Yhdistyksen hallituksia ja jäseniä koh-
dattiin yhteensä 185 kertaa. Lisäksi jär-
jestettiin pj-skype ja lähdettiin aktiiveil-
le yhdistyskirjeitä. Jäsenmäärä kasvoi 
77 henkilöllä ja oli vuoden vaihteessa 
2 314 henkilöä. 

Vertaistukitoiminta
Vertaistukeen liittyviä yhteydenottoja 
oli 30, joista 12 tuli ammattilaisilta. 
Vertaistukipareja muodostettiin kaksi. 
Vertaistukikoulutuksia järjestettiin niin 
ikään yhteensä kaksi Olka-toiminnan 
kanssa Helsingissä ja Oulussa. Lisäksi 
liitto järjesti Lapissa oman koulutuk-
sensa.

nuorten toiminta
Järjestettiin kuudes Pääfest, järjestettiin 
nuorten vaikuttamistoiminnan päivä ja 
perustettiin nuorten Instagram. Nuorjä-
senvastaavat palkittiin syysliittokokouk-
sessa kiitokseksi työpanoksestaan.

Kokemustoiminta
Vuoden lopussa Aivovammaliitolla 
oli 35 koulutettua kokemustoimijaa. 
Vuoden aikana ensimmäinen läheinen 
valmistui kokemustoimijaksi. Kehittäjä-
vaikuttaja-jatkokoulutuksiin osallistui 
yhteensä kolme henkilöä Tampereella 
ja Kuopiossa. Liiton tiedottaja pyydet-
tiin valtakunnallisen verkoston Viestin-

tä- ja brändityöryhmään. 

Viestintä ja vaikuttaminen 
Lehdistötiedotteita lähti yhdeksän. 
Erityisesti näkyvyyttä saatiin Aivoviikon 
ja Aivovammaviikon aikana. Mediaseu-
ranta tuotti sähköisistä medioista 1 566 
aivovammoihin liittyvää osumaa (edel-
lisvuonna 900 kpl). Esiteuudistus jatkui. 
Lievät aivovammat -opas uusittiin ja 
Seksuaalisuus ja parisuhde aivovamman 
jälkeen -opas julkaistiin uutena tuot-
teena. Maailma kylässä -festivaaleilla 
kohdattiin 400 ihmistä ja Rovaniemen 
Kuninkuusraveissa yli 1 000 ihmistä. 
Aivovammaliitto.fi-sivustolla oli yli 
100 000 kävijää ja sivustolle perus-
tettiin blogi. Facebookin tykkääjä- ja 
Twitterin seuraajamäärät kasvoivat vuo-
den aikana. Instagram-tili perustettiin 
syksyllä. Uutiskirjeen avattujen linkkien 
määrä kasvoi selkäesti vuoden aikana. 

Vaikuttamistyö oli vahvaa ja roh-
keaa. Vuoden aikana annettiin kolme 
kannanottoa, pidettiin yhteyttä kansan-
edustajiin, järjestettiin heille infotilai-
suus yhteistyössä kokemustoimijoiden 
kanssa ja laadittiin vaikuttamistyön 
suunnitelma. Toiminnanjohtaja nimet-
tiin vakuutuslääkärijärjestelmää kehit-
tävään neuvottelukuntaan. Eurooppa-
laisen BIF-järjestön (Brain injured and 
families, aivovammautuneet ja heidän 
perheensä) jäsenet pitivät kokouksen 
Suomessa. Lisäksi järjestettiin monen-
laisia infoja ja luentotilaisuuksia ja 
osallistuttiin ensitietopäiviin. 

neuvonta
Kukin työntekijä sai kuukaudessa 40 – 
60 yhteydenottoa. Pääasiassa neuvon-
nasta vastasi kuntoutussuunnittelija, 
joka sai liki 900 yhteydenottoa vuoden 
aikana. Kaikkiaan neuvontaan liitty-
viä yhteydenottoja oli vuodessa noin 
2 400 kpl. 

Sopeutumisvalmennus
Sopeutumisvalmennustoimintaa 
kehitettiin, uusia kurssityöntekijöitä 
palkattiin ja koko prosessia hakemi-
sesta valintaan kehitettiin. Kursseja 
järjestettiin 13 ja niille osallistui 165 
kurssilaista. Kokemustoimijat otettiin 
edellisvuonna mukaan kurssien suun-
nitteluun ja toteuttamiseen. 

tee kypärätemppu -projekti
Projektin tavoitteena on lisätä alakou-
lulaisten aivo- ja aivovammatietoutta, 
muuttaa nuorten kypäränkäyttöön 
liittyviä asenteita positiivisiksi ja lisätä 
kypärän käyttöastetta. Mukana on yksi 
koulu Espoosta, Tampereelta ja Saari-
järveltä. Projekti järjesti vuoden aikana 
muun muassa Kypäräkarnevaalit ja 
Aivokiihdyttämöitä. Projekti oli myös 
mukana Toukofestillä, jossa oli 1 200 
kohtaamista ja Lasten liikennepäivässä, 
jossa kohtaamisia oli 250. Yhteistyössä 
R-kioskin kanssa järjestettiin tempaus, 
jossa jaettiin jäätelökuponkeja pyöräi-
lykypärän käyttäjille. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Liittokokous paketoi 
menneen vuoden
Aivovammaliiton kevätliitokokous 
pidettiin huhtikuussa Helsingissä. 
Kokouksessa paketoitiin mennyt vuosi. 

YhdiStYSoSio

Kokoukseen 
osallistui 

yhteensä 56 
ihmistä.  

Yhteydenotot marco.karkkainen@neurosonic.fi tai p. 040 808 6312

www.topbox.fi

Palmrothintie 2, Pirkkala, puh. 010 5379 700

Päijät-Häme ympäristöineen
Metallisorvaamo

A. Pakarinen
Pikitie 6, 15560 Nastola

Puh. 03 780 7750

GLASSPOINT LAHTI
www.glasspoint.fi

Asikkalan Apteekki
Rusthollintie 1, 17200 Vääksy

Puh. 03 874 800
Hyvää Kesää!

Heikkilän Saha
Heikkiläntie 102, 17240 Kalkkinen

Puh. 040 506 8235

Fystek Oy
Lahti

Puh. 040 842 6015
www.fystek.fi

Viipurilainen
Kotileipomo

CAFE & DELI
Vääksy

Dit-Dah Oy
Nostavankuja 11, 15820 Lahti

Puh. 045 355 9843
www.dit-dah.fi

Pedro Oy
Nastola

www.pedro.fi

Cafe Annika
Rautatienkatu 26, Lahti

Puh. 03 7344 994 LAHTI LAUNE
Ajokatu 53 Puh. 010 538 6100

Teboil Saksala
Vanhanradankatu 4, 15520 Lahti

Puh. 010 778 8120

Keski-Lahden
seurakunta

Kepe Oy
Lahti

Puh. 0400 520 243

Holo Solutions Oy Ltd
Nastola

Puh. 040 5811 910

Laaksokatu 17 www.lvas.fi

HYVÄÄ ASUMISTA JO YLI 50 VUOTTA

PALVELUTAKSI
Esa Heininen

8 henkilöä
Invapalvelut

Tilaukset autop.
0400 490 893

Hämeenkatu 5 A, 15110 Lahti
Puh. 03 782 8680

www.lph.fi

www.lahdenseurakunnat.fi/
joutjarven-seurakunta

Vapaudenkatu 10, Lahti
Puh. 03-751 6716

www.mammamaria.fi

Hyvinkää ympäristöineen

Ventoniemi Oy
Hyvinkää

www.rallizoom.fiRantalainen – Yhtiöt Oy
Hyvinkää

Hyvinkään 
Liikenne Oy
-kuljemme puhtaasti  
jätteillä ja tähteillä-

www.hyvinkaanliikenne.fi

Cibes Hissit Oy
Hyvinkää

Puh. 020 743 2010
www.cibeslift.fi

UnelmaTupa LKV Oy
Hyvinkää

Puh. 040 685 4200

Willan
Kehrä Apteekki

Prisma-Keskus
Hyvinkää

Puh. 029 3400 670
www.kehraapteekki.fi

Aurinkoista kesää!
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Keuruun alueen aivovamma-
vertaistukiryhmä on kokoon-
tunut syksystä 2015 lähtien 
säännöllisesti kuukausittain 
Keuruulla toimintakeitaan 
tiloissa. 

Ryhmää on sen perustamisesta lähtien 
vetänyt hannu taipale, joka oman 
vammautumisensa jälkeen on aktiivise-
na ihmisenä käynyt mm. sekä vertaistu-
ki- että kokemustoimijakoulutuksen.

Keuruun av-ryhmä on pienestä 
koostaan - paikalla keskimäärin 6 hen-
kilöä kerrallaan kymmenestä ryhmän 
jäsenestä - huolimatta pitänyt pintansa 
ja jatkanut toimintaansa tärkeänä ver-
taistukiryhmänä.

Toisille vammautuneille on hel-
pompaa osallistua tapaamisiin omalla 
paikkakunnallaan kuin lähteä naapuri-
kaupunkiin. Toki asia voi olla toisinkin 

Yhdistyksemme on pyytänyt 
jäseniltä jatkuvasti ideoita 
ja ehdotuksia kiinnostavasta 
toiminnasta. Välillä jutut rön-
syilevät ja ihmiset kaipaavat 
liikuntaa, rentoutusta, retkiä, 
kahvittelua, yhdessä ruokailua 
ja kahvittelua. Vertaistuelliset 
keskustelut, yhdessä naurami-
nen ja toisinaan vakavammat-
kin jutut voidaan avoimesti 
jakaa – jokainen omien halu-
jensa mukaan.

Yritämme toteuttaa mahdollisuuksien 
mukaan jäsenten toiveita. Olemme siis 
kahvitelleet, pelanneet sulkapalloa ja 
biljardia, savusaunoneet, keilanneet, 

YhdiStYSoSio

Keuruun vertaistukiryhmän kuulumisia

itä-Suomessa monimuotoista aktiviteettia

päin joidenkin kohdalla, mutta onneksi 
keuruulaiset ovat halunneet oman 
ryhmänsä säilyvän.

Keuruun vertaistukiryhmä on 
kaikkien meidän ryhmäläisten mielestä 
ensisijaisesti nimenomaan vertaistuen 
kannalta tärkeä tapa kokoontua jutte-
lemaan ihan pöydän ääreen rauhassa. 
Osa ryhmäläisistä on työelämässä, 
muut työkyvyttömyyseläkkeellä. Kum-
massakaan kanssaihmiset eivät aivan 
kykene ymmärtämään aivovamman 
pysyvyyttä ja vaikutusta elämäämme, 
koska vamma ei välttämättä toipumi-
sen edetessä ole ulospäin kovinkaan 
näkyvä, kuitenkin meille jokaiselle 
jokapäiväinen ja pysyvä.

Ryhmässä on hyvä saada puhua 
näistä asioista ja tuntemuksista ihmis-
ten kanssa, jotka ovat kokeneet ja ko-
kevat samoja asioita edelleen päivittäin 
onpa vammautumisesta kulunut vuosi 
tai kymmenen vuotta.

Keuruun ryhmällä on ollut ja tulos-
sa myös ihan fyysisiäkin aktiviteetteja 
henkisen puolen hyvinvoinnin ylläpi-
don lisäksi. On käyty mm. keilaamassa 
ja valettu joulukynttilöitä sekä joulun 
alla vuosittain nautittu jouluglögit 
kahviloissa. Tulevan kesän suunnitel-
ma Keski-Suomen alueelta on lähteä 
yhdessä isommalla ryhmällä Ähtärin 
eläinpuistoon tutustumaan pandoihin 
ja muihin eläinpuiston asukkeihin.

Joukkoomme Keuruulla mahtuu 
mukaan, lämpimästi tervetuloa uudet 
jäsenet!

Kaikille Aivoitus-lehden lukijoille 
oikein valoisaa tulevaa kesää ja laina-
takseni kovasti arvostamani huippu-
urheilijan Pekka Hyysalon slogania, 
mennään mekin elämässä eteenpäin 
hänen ”Fight Back”-asenteellaan.

Keuruun ryhmän puolesta: 
laura ärling

on vietetty yhteisiä mökkiviikonlop-
puja ja paljon olemme suunnitelleet 
tulevankin varalle.

Ennen kesää ohjelmassamme on 
vielä koko yhdistyksen väen keväinen 
viikonloppu Tahkovuorelle, jossa meil-
lä on aikaa perjantai-illasta sunnuntai-
aamupäivään asti viettää kivaa aikaa. 
Sen lisäksi Joensuussa, Savonlinnassa, 
Kuopiossa ja Mikkelissä on paikalli-
sia tapaamisia. Tulossa on teatteria, 
tapaamisia, frisbee-golfia, luontoretki 
Korkeakoskelle ja risteily Kallavedellä. 

Mielellämme otamme mukaan 
myös niitä jäseniä, jotka toistaiseksi 
eivät ole uskaltautuneet tai jaksa-
neet osallistua toimintaamme. Ei 
ole tarpeen pelätä, että joutuu heti 
hommiin, sillä jokainen meistä tietää 

millaista on olla 
väsynyt, kärsiä 
kivuista tai olla 
aloitekyvytön. 
Tässä porukassa 
näitä ei tarvitse 
selitellä, kaverit 
ymmärtävät usein jo ilman sanoja. 
Pyrimme pitämään homman hauska-
na ja rentona ja jatkossakin ottamaan 
huomioon jäsenten toiveet. 

Yhdistyksessä solmituista tutta-
vuuksista on jo muodostunut ystävyys-
suhteita, ja sehän on arvokasta. Kesällä 
vedämme henkeä ja pidämme lomaa 
yhdistyksenkin touhuista, jotta syksyllä 
jaksetaan taas!

Teksti: Tarja Holopainen 
Kuvat: Mari Forsman 
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Aivovammaliitto järjesti toisen kerran 
aivovammautuneiden läheisille suun-
natun vertaistuki- ja virkistysviikonlo-
pun. Tällä kerralla kokoonnuttiin tou-
kokuun alussa Kuopiossa Rauhalahden 
kylpylässä. Ensimmäinen viikonloppu 
järjestettiin edellisvuonna Peurungan 
kylpylässä Laukaalla. Rauhalahteen 
kokoontui tänä vuonna 19 läheistä ja 
kaksi Aivovammaliiton työntekijää. 
Viikonlopun ohjelmassa oli tutustumis-
ta toisiin samassa elämäntilanteessa 
oleviin, Pohjois-Savon omaishoitajien 
edustajan pitämä luento läheisen voi-
mavaroista arjessa ja ulkoilua laavu-
kahvitellen. Lisäksi osallistujille oli 
varattu aikaa rentoutua kylpylässä, ja 
viikonloppuun mahtui myös kehon- ja 

Meitä oli 44 maksanutta, mutta heistä 
osa joutui jäämään pois sairauden 
takia ja muutamilla puolestaan oli 
"itse maksanut" kaveri mukana – eli 
loppujen lopuksi meiltä nousi laivaan 
kevätristeilemään reilut 40 henkilöä. 

 
Terkuin Marita 

Varsinais-Suomen kevätristeily maaliskuussa 

läheisten viikonloppu Kuopiossa rauhalahdessa
mielenhuoltoa.

Vaikka kevät oli alkanut herätellä 
luontoa talviunilta, yllätti takatalvi 
viikonlopun aikana. Niinpä ohjelmaan 
suunniteltu keväinen luontoretki laa-
vulle vaihtuikin talviretkeen. Lumi ei 
kuitenkaan latistanut tunnelmia, vaan 
ilmapiiri pysyi lämpimänä osallistujien 
keskuudessa koko viikonlopun ajan.

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, 
että tällaisille läheisille suunnatuille 
viikonlopuille on tarvetta. Palaute-
keskustelussa mietittiinkin yhdessä, 
minkälaista ohjelmaa seuraavaan vas-
taava viikonloppu voisi pitää sisällään. 
Jatkoa on siis tulossa taas ensi vuonna!

Teksti: Pihla Putkonen 
Kuva: Leena Koivusaari 

26.3. illalla  
satamassa.  

Tässä osa nuor-
ten ryhmästä. 

Kokoustila oli varattu tunniksi, saimme olla vähän 
kauemmin.

Aamupalalla ikkunasta otettu kuva Tukholman ran-
nasta.

Anna-Maria Rasinpuro luki 
lopuksi kirjoittamiaan juttuja, 
kaikki kuuntelivat tarkkaavai-
sena. 

Klo 14.15-15.00 meillä oli Private 
shopping -tila, eli taxfree avoinna 
vain meidän ryhmälle. Hennalla oli 
synttärit, joten hän sai yllätyspake-
tin ja halauksia.
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aivovammayhdistys ry
www.aivovammayhdistykset.fi /avy

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Riitta Häti-
nen aivovammayhdistys@gmail.com
p. 050 307 4801

1.10. Aivovammayhdistyksen syysko-
kous klo 18-20. os. Malminkaari 5, 4.krs. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!

helsinki – Espoo – Vantaa

4.6. lounasristeily itäsaaristoon M/S Dorik-
sella. Lähtöpaikka Hgin kauppatori, Vanhan 
kauppahallin vieressä. Merilounas ja risteily 
yhteensä 15e. Mukaan mahtuu 20 henkilöä. 
Lisätietoja ja ilm: Sylvi Saari 
sylvi.saari@gmail.com p. 040 0675 333
31.7. Melontaretki klo 10 Vuosaaren melon-
takeskus. Ilm. Ullalle tekstiviestillä 
p. 050 518 5758
10.8. AVYN LINTSIPÄIVÄ 
vammautuneiden perheiden lapsille ja nuo-
rille alkaen kello 13.00. 
Maksamme rannekkeen 20 ekaksi ilmoittau-
tuneelle. Tämä on virkistyspäivä teille, nuo-
rille läheisille :) Ilmoittautuminen tekstarilla 
Piiulle, saat samalla lisäohjeita tapaamispai-
kasta p. 050 544 9103
Ystävyyden Vertaislounas jatkossa 
jokaisen kuukauden toinen keskiviikko. klo 
13 ravintola Manalassa. Omakustanteinen. 
Lisätietoja: Ulla ja Mikko aivovammayhdis-
tys@gmail.com

Ryhmät:

Askartelukerho tauolla, vetäjää etsitään.
Vertaistukiryhmä joka toinen keskiviikko 
(parilliset viikot) klo 15-17 Kampin palvelu-
keskuksessa. Ryhmän yhteyshenkilöt: Ulla 
ja Mikko aivovammayhdistys@gmail.com
5.6. Retki Suomenlinnaan 
Nuorten ryhmä: tapaamiset joka kuu-
kauden 1.maanantai Ryhmänohjaaja: Jani 
Lehtola, janilehtola@hotmail.com

Liikuntaryhmä
lisätiedot ja ilmoittautumiset
Matti Vartiainen vmvartiainen@hotmail.com
Ystävyyden- tanssit: lisätietoja kazandji-
anp@yahoo.com

Porvoo 

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

hyvinkää

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

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 
Jari Tähtinen p.  041 514 4684

Aikuisten toimintaryhmä kokoontuu joka 
kuukauden toisena torstaina klo 17.30-
19.30 osoitteessa Pellervonkatu 9. 
Nuorten ryhmä kokoontuu joka kuukau-
den 1. tiistaina klo 17.30-19 Pellervonkatu 
9:ssä. Vetäjinä toimivat Eveliina Gauffin 
eveliina.gauffin@gmail.com tai 

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

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

Seuraavan yhdistyspalstan ti edot toimitetaan 23.8.2019 mennessä 
järjestösuunnitt elija Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitt o.fi  / 050 550 0541.

p. 050 534 9832 ja Emma Vehaluoto 
emma.vehaluoto@hotmail.com 
p. 044 040 2077
Lisätietoja Facebookissa ”Tsavyn nuorten 
aikuisten vertaistukiryhmä”
Läheisten ryhmä kokoontuu samaan 
aikaan kuin nuorten ryhmä samassa osoit-
teessa. Yhteyshenkilönä on Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai 
p. 040 839 3953. 
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

6.6. Kyrkösjärven uimarannan nuotiopaik-
ka, makkaran paistoa ja kahvittelua. 
4.7. toritapaaminen Seinäjoen uusitulla 
torilla. 
8.8. Taiteiden yö Vaasassa. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi 
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Löydät meidät Facebookista: ”Savonlinnan 
Toimintaryhmä”
Savonlinnan toimintaryhmä kokoontuu: 
Kolomonen Pappilankatu 3, Savonlinna

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.

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

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

Seuraa toimintaa: 
Facebook.com/Keski-Suomen 
Tilaisuuksista lisätietoja tulevassa yhdistys-
kirjeessä.
Ryhmät ovat kesän tauolla, syyskuussa 
jatketaan taas!

10.9. Yhdistyksen syyskauden avaus  
klo 15.00-16.30 Peurungan kodalla mak-
karanpaiston merkeissä. Kaikki jäsenet 
tervetuloa!

jyväskylä

Ryhmät ovat kesän tauolla!
Jäsentapaamiset:  
paikka: Toimintakeidas Oy, 
Kauppakatu 39 A, 3 krs (esteetön)

Toimintaryhmä kokoontuu kuukauden toi-
nen ti klo 16:30-18:00, ellei toisin mainita.
Omaisten vertaistukiryhmä 
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuo-
dessa. 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

Ryhmä on kesän tauolla!
Toiminnallinen aivovammaryhmä kokoontuu 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston 
tiloissa Äänekoskella, osoite Opinahjontie 1. 
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden ensim-
mäinen tiistai klo 14.30-16.00.
Ryhmää ohjaa POKE:n sosiaali -ja terveys-
alan kuntoutuksen lähihoitajaopiskelijat.
Tiedustelut: opettaja Ulla Martinmäki  
ulla.martinmaki@poke.fi

Keuruu

Ryhmä on kesän tauolla!
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 
Jari-Pekka Honkala
p. 040 069 4600
jp.honkala@gmail.com
 
6.7. Kesäretki Ulko-Tammioon. Omavas-
tuu 10€ sis. risteilyn ja ruokailun. Mahdolli-
sesti yhteiskuljetus. Tarkka aikataulu selviää 
myöhemmin, jonka ilmoitamme osallistujille. 
ilmoittautuminen 22.6 mennessä 
p.  044 508 1271 Päivi Niinivaara tai paivi.
niinivaara@gmail.com

Olemme muuten kesätauolla!
 

lappeenranta

Ryhmä on kesän tauolla!
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 ensimmäi-
nen keskiviikko klo 17-19:
Eksote, Toimintakeskus Veturi, 
Ratakatu 28, 53100 Lappeenranta
Syksyn tapaamiset
Ke 7.8.  
Ke 4.9. 
Ke 2.10. 
Ke 6.11. 
Ke 4.12

31.8. Heitäppä kiakkua frisbeegolf kisa, 
Seinäjoen Törnävän frisbeegolf radalla. 
Läheisten ryhmän tapaamiset joka toinen 
kuukausi, tapaamisen löydät nettisivulta, tai 
kysy tapaamisista Mirjalta p. 044 295 6311 
Peliryhmä kokoontuu kesän aikana eri 
teemoilla. Seuraa ilmoittelua nettisivulla.

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:
puheenjohtaja Marko Eilittä  
p. 050 311 4574

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.

5.6. Retki Korkeakoskelle
19.6. Kallavesiristeily
Kesätauko heinäkuun loppuun, tapaamiset 
elokuun alusta.

joensuu

Yhteyshenkilöt: 
Usi Riikonen p.050 541 4180,  
riikonen.susanne@gmail.com
Timo Sund p.044 0928 192  
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 

Savonlinna

Yhteyshenkilö: Marko Eilittä 
p. 050 311 4574 mark.eilitta@hotmail.com

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

Kesän jäsentapaamiset 
Kesäkoti Irjalassa, os. Mustasaarentie 19, 
90500 Oulu. Yhdistys tarjoaa makkarat ja 
nokipannukahvia pullan kera.
To 27.6. Vieraana toimintaterapeutti Merja 
Salovaara
To 25.7. Vietetään aikaa yhdessä toistem-
me seurasta nauttien.
Syksyn jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona 25.9. 30.10. ja 27.11. klo 12-
15 os. Töllintie 38, Kastellin seurakunnan 
Pappilan kamari.
La 24.8. Elojuhla klo. 13-16 Kesäkoti 
Irjalassa os. Mustasaarentie 19, 90500 
Oulu. Tervetuloa koko perheellä yhdistyksen 
tarjoaman grillattavan, nokipannukahvin ja 
yhdessäolon merkeissä. Esteetön kulku.
La 7.9. Syysretki Los Coyotes Ranch  
Muhoksella sijaitseva Villin lännen kylä  os. 
Suokyläntie 749, 91500  Muhos.
Vankkuriajelua, tutustutaan villin lännen tai-
toihin, jotka villissä lännessä olivat elintärkei-
tä. Hintaan sisältyy lounas + pannukakku-
kahvit, jotka nautimme Ranch saluunassa. 
Invabussikuljetus, esteetön kulku. Lähtö klo 
11. Oulun linja-autoaseman tilauslaiturilta, 
paluu takaisin noin klo 17.
Omavastuu 20€/jäsen ja avustaja tai 40€/ei 
jäsen. Ilmoittautumiset, tiedustelut ja erityis-
ruokavaliot 16.8. mennessä sähköpostitse 
oulunavry@gmail.com tai tekstiviestillä Eila 
Sääskö p. 040 765 6989 ja maksu Oulun 
Seudun Aivovammayhdistys ry tilille FI78 
5740 7520 0587 68 viimeistään 16.8. 
viestiksi syysretki.
Kulttuuriryhmä: Lisätietoja
Jaana Vähänikkilä p. 050 572 9173, 
jaana.vahanikkila@gmail.com
Kristiina Häyrinen p. 044 254 1653
Seuraa kulttuuriryhmän toimintaa yhdistyk-
sen kotisivuilta http://aivovammayhdistyk-
set.fi/osary ja Facebookissa. 
Keilaus: Yhdistys on varannut jäsentem-

me käyttöön kaksi keilarataa seuraaville 
lauantai-iltapäiville:
14.9., 28.9.,12.10., 26.10. 
klo 15.00-16.00 Oulun Keilahallilla, os. Iso-
katu 97, 90120. Esteetön kulku ja maksu-
ton. Kengät omakustanteiset.
Nuoret Aikuiset
Lisätietoja tapaamisista saat lähettämällä 
sähköpostia oulunavry@gmail.com tai seu-
raamalla nettisivuja

Kemi

Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen 
hh.aivovammaliito@gmail.com
p. 045 617 4140. 

18.9. Ruokaa kasviksista Ilmoittaudu 
Harrille 11.9. mennessä. Tarkempi ohjelma 
ilmoitetaan myöhemmin. 
16.10. Aivot ja ravinto luento Ilmoittaudu 
Harrille 9.10. mennessä. Tarkempi ohjelma 
ilmoitetaan myöhemmin. 
13.11. Luontoretki Tornioon alkunkarinlah-
den luontopolulle. Säähän sopiva vaatetus 
ja jalkineet. Mukaan omat eväät, makkarat 
ja kahvit. Ilmoittaudu Harrille 6.11. mennes-
sä. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhem-
min.
11.12. Pikkujoulu Tarkempi ohjelma ja paik-
ka ilmoitetaan myöhemmin. 
Tervetuloa!
Seuraa Aivokaisten puuhastelua blogissa: 
aivokaiset.blogspot.fi. Ryhmään ovat terve-
tulleita vammautuneet ja heidän läheisensä.

rovaniemi

Tervetuloa aivovammautuneiden ja 
omaisten vertaistuki-iltaan Kauppatorin 
asukastuvalle os. Pohjolankatu 4-6 toritaso. 
Tapaamme kerran kuukaudessa, yleensä 
keskiviikkona klo 18-20. Kysy seuraavasta 
tapaamisesta.
Hellevi p.045 633 5392 tai 
Tarja p.040 538 2947

Ylivieska

Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän yhteys-
henkilöltä 
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 Aivovammayh-
distys

lahti

6.6. Kevätkauden päättäjäiset Tuomisten 
mökillä klo 15 Lehtorannantie 42, Hollola. 
Yhdistys tarjoaa lettuja, makkaraa ja kahvia. 
Tervetuloa kaikki jäsenet. Ilmoittautumiset 
Paulalle.
2.7. Pokka pitää Heinolan kesäteatterissa 
klo 14. Kysy Karilta vapaista paikoista p. 
040 828 0906.
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
tapaamisajat Karilta.
Läheisten ryhmä lisätiedot Paulalta.
Keila- ja kuntosalivuorot jatkuvat syys-
kuussa, lisätietoja myöhemmin facebook- ja 
kotisivuillamme. 
Syyskausi alkaa ti 3.9.2019 kuukausi-
tapaamisella LINK Lahden järjestökes-
kuksessa Hämeenkatu 26 A 3.krs, klo 
17.30-19.30
Muut syyskauden kuukausitapaamispäivät 
ovat 1.10., 5.11. ja 3.12.
2.10. Aivot luonnossa - neurologisten 
vammaisjärjestöjen yhteinen luontoretki-
päivä

Satakunnan  
aivovammayhdistys

www.aivovammayhdistykset.fi/skavy

Yhteyshenkilö:
Taina Mäkitalo p. 0500 721 422  
tainamakitalo@hotmail.com
satakunnan.aivovammayhdistys@ 
dnainternet.net 
Facebook: 
"Satakunnan Aivovammayhdistys"

3.9. Syyskauden avajaiset Silokalliolla 
Kullaalla.

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi
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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 Rau-
malaisessa.

Varsinais-Suomen avy ry
www.vsavy.fi

Yhteystiedot:
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys ry, 
PL 115, 20101 Turku
Puhelin: 044 314 4838
Sähköposti: info@vsavy.fi 

Yhteyshenkilöt:
Marjatta Pihlajamaa, puheenjohtaja pu-
heenjohtaja.vsavy@gmail.com
Risto Savolainen, sihteeri
sihteeri.vsavy@gmail.com
Terje Vainio taloudenhoitaja

Toivotamme kaikille jäsenillemme  
mukavaa kesää!
Lue toiminnasta tarkemmin jäsenkirjeestä  
ja yhdistyksen nettisivuilta

turku

Jäsenillat Happy Housessa, pääsääntöi-
sesti joka kuukauden ensimmäinen ja kol-
mas tiistai klo 18. Ursininkatu 11. Seuraava 
kerta on ti 3.9. Tervetuloa!

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 monitoi-
mikeskus Happy Housessa kuukauden 
ensimmäinen ke  klo 12.30–14.30. Jari 
Karjalainen p. 0400 818 104 tai Risto Savo-
lainenp. 040 506 5192.

MUUT KERHOT
Happy House, os. Ursininkatu 11, Turku, 
tarjoaa monenlaisia tapahtumia ja kerhoja 
sekä kursseja. Näistä kannattaa etsiä  
lisätietoja ja hintoja osoitteesta  
www.happyhouseturku.fi.  
Toiminnallisista keskustelu- ja vertaisryhmis-
tä ja niiden toiminnasta tarkempaa tietoa 
elokuun jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltam-
me.

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA:
13.-15.9. Virkistysviikonloppu: järjeste-
tään jo tutuksi tullut virkistysviikonloppu 
Sinapin leirikeskuksessa. Viikonloppu on 
omakustanteinen ja sisältää majoituksen ja 
ruokailut. Seuraa netti-ilmoittelua kesällä, 
tiedustelut p. 044 314 4838. Varaukset 
mieluimmin sähköpostilla osoitteeseen 
vertaistuki.vsavy@gmail.com

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 Fors-
san Ystävän kammarissa, os. Hämeentie 5. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina toimii 
tässäkin yhteyshenkilönä.

Naisten kerho kokoontuu monitoimikeskus 
Happy Housessa kuukauden ensimmäise-
nä to klo 13.00–15.00. Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475 tai Marja Leena Mänty- 
harju p. 0440 991 231.
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse:  
vertaistuki.vsavy@gmail.com

TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai. Ryhmiä on kaksi: 
tasapaino- ja peliryhmä. Tasapainoryhmään 
osallistuvilla voi olla apuvälineitäkin, kuten 
keppi tai rollaattori. Peliryhmässä harras-
tetaan monipuolista kuntoa kohottavaa 
liikuntaa. Ryhmät toimivat fysioterapeutti, 
kuntoutuksen ohjaaja Annemari Pättinie-
men johdolla (puh 050 339 4083). Kokoon-
tuminen: Härkämäen salissa, Rahjekatu 3. 
Tasapainoryhmä 
klo 16.30–17.30 ja peliryhmä 
klo 17.30–18.30. Tarkista syyskauden sali 
ja kokoontumisaika netistä tai jäsenkirjees-
tä.
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 yhteyt-
tä 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. 
Hyvinvointikerho Marjatta Pihlajamaan 
ohjauksella kokoontuu kuukausittain ennen 
ensimmäistä jäseniltaa klo 1.30-17-30 
Happy Housessa. Syyskuun ensimmäisen 
kokoontumisen ti 3.9. aihe on hätätilanne. 
  

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi

Hyvää
kesää
Aivoituksen 
lukijoille!



Aivovammaliitto ry  
Tapahtumakalenteri 2019

Toukokuu
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
12.-13.10.  Kokemustoimijoiden ja vertaistukijoiden virkistys- ja
 jatkokoulutusviikonloppu Oulun seutuvilla  
14.-18.10.  Perhekurssi teini-ikäisiä nuoria tai nuoria aikuisia 
25 – 26.10. liittopäivät
26.10.  Aivovammaliiton hallituksen kokous
26.10 Liittokokous

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

Heinäkuu 
21. - 26.7. Voimaa vertai-
suudesta -loma lapsi- 
perheille

Syyskuu  
8. – 13.9. Aikuisten luon-
toloma Tanhuvaarassa

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

Me, Aura ja Kalle, olimme Aivovammaliitossa Tee Kypärätemppu 
-hankkeessa TET-harjoittelussa yhden viikon ajan. Meillä on ollut 
hauskaa ja olemme oppineet paljon hyödyllistä tietoa työelämäs-
tä. Tässä hiukan meidän kokemuksiamme!

aura: Minulla ei juurikaan ollut tietoa 
mikä Aivovammaliitto on ja mitä se tekee, 
mutta jo heti ensimmäisenä päivänä TET-
harjoittelussa pääsin tutustumaan sen toi-
mintaan. Odotin, että olisin saanut tehdä 
töitä yksinäisenä jossakin nurkassa, mutta 
todellisuudessa kaikki ovat olleet mukavia 
ja ystävällisiä. Itse kirjoitin paljon mielipi-
dekirjoituksia ja blogitekstejä. Autoin myös 
tapahtuman suunnittelemisessa. Työ oli 
mielestäni todella opettavaista ja muuten-
kin mukavaa. Opin myös minkälaista on 
työskennellä järjestössä. Työilmapiiri oli 
kannustava ja motivoiva. TET-viikko on 
ollut yksi elämäni parhaista viikoista. 

Kalle: Minulla ei ollut juuri mitään 

tietoa Aivovammaliitosta ennen kuin tulin 
tänne. Odotin TET-harjoittelun olevan 
lähinnä kahvin keittämistä ja roskien 
viemistä, mutta olin onneksi väärässä, sillä 
täällä Aivovammaliitossa sai tehdä paljon 
luovempaa työtä. Päivät koostuivat aamun 
Instagram–postauksesta, ja sen jälkeen 
esimerkiksi tapahtuman suunnittelusta. 
Työ oli melko opettavaista ja opetti paljon 
järjestötyöstä. Työporukka oli kiva, ja tun-
nelma oli muutenkin hyvä. 

Kiitämme Aivovammaliittoa ja Tee 
Kypärätemppu -hanketta erittäin onnistu-
neesta TET-jaksosta, ja toivotamme hyvää 
jatkoa!

teksti: aura ja Kalle 

Tettiläisten terveiset 

Aura, Kalle ja Kallen avustaja 
Johannes tutustuivat aivovamma-
työhön ja erityisesti Tee kypärä-
temppu -projektiin.  
Kuva: Henna Väänänen



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
– Aivoitus-lehden toimittaja
– lehdistöyhteydet
– messut, tapahtumat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, K-S (2018 – 2019),  vara: Kari-Pekka Rauhala, AVY (2018 – 2019)
Kimmo heinonen, Itä-Suomi (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

toimihEnKilÖt
anne Porthén

Maksuliikennetili Helsingin OP Pankki
IBAN: FI47 5541 2820 0202 13

Keräystili Helsingin OP Pankki yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.



Aivovammayhdistysten jäsenet ovat suunnitelleet meille t-paitoihin ja kasseihin sloganin ”Kaikki ei ole aina sitä, miltä näyt-
tää.” Ennakkotilauksia toimitetaan parhaillaan, mutta ei hätää – ehdit vielä tilata itsellesi omia tuotteita! Kangaskassin hinta 
on 6 € + postituskulut lähetyksen painon mukaan ja T-paitojen hinta on 20 € + postituskulut lähetyksen painon mukaan.

T-paitatilauksessa on mainittava
• paidan malli (o- vai v-aukkoinen ja jos o-aukkoinen, 

 onko miesten vai naisten malli)
• paidan koko / koot 
• paitojen määrä
• tilaajan nimi
• toimitusosoite ja 
• jos toimitusosoite on eri kuin laskutusosoite, 

 niin myös laskutusosoite

Voit tehdä tilauksesi nettisivuillamme aivovamma-
liitto.fi  tiedotus  Esitteet ja tuotteet  tilaa 
esitteitä tai tuotteita tai järjestöassistentilta osoit-
teesta sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi Jos käytös-
säsi ei ole internetiä, voit tilata myös soittamalla 
Sirpalle numeroon 050 408 7095.

Aivovammautunut ihminen, läheinen, ammattilainen – tule 
kuulemaan ajankohtaista tietoa aivovammoista Aivovamma-
liiton ja paikallisyhdistysten järjestämälle aivovamma 2019 
-tietokiertueelle. Tapaamme Porissa 18.9.2019 ja Kuopiossa 
20.11.2019. Tilaisuudet koostuvat neurologin ja neuro-
psykologin luennoista, kokemustoimijan puheenvuorosta, 
aivovammautuneen ihmisen sosiaalietuuksiin perehtymisestä 
sekä Aivovammaliittoon ja -yhdistykseen tutustumisesta. 
Tapahtuma sopii erityisesti vastavammautuneille ja heidän 
läheisilleen sekä sellaisille ammattilaisille, jotka kohtaavat 
työssään aivovamman saaneita ihmisiä. Aivoterveellistä 
pikkupurtavaa tarjoaa yhteistyökumppanimme Arla Suomi Oy.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Aivovammaliiton 
nettisivujen tapahtumakalenterin kautta 
(aivovammaliitto.fi  Aivovammaliitto  
tapahtumakalenteri). 
Lisätietoja: leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi 
tai puh. 050 306 4181

Tilaa itsellesi paita, kassi tai molemmat!

New Classic T 029360 XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Pituus 65 68 71 74 77 80,5 84 87,5

Rinnanympärys (1/2) 44 48 52 56 60 66 72 78

New Classic T ladies 029361 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Pituus 60 62 64 66 68 70 cm

Rinnanympärys (1/2) 41 44 47 51 55 60 cm


