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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Gammal – äldre 
människa – senior
Temat för det här numret är äldre människor. Trots att 
det oftast är unga män som drabbas av en hjärnskada, 
har antalet personer över 75 år blivit en riskgrupp vid 
sidan om unga män. Kvinnor som får en hjärnskada är 
i medeltal äldre än männen och den vanligaste orsa-
ken till en hjärnskada hos äldre människor är skador 
som uppkommer på grund av fall.

Vi åldras alla – dag för dag. I Finland är gränsen 
för att bli fullvuxen 18 år, men enligt Statistikcen-
tralen är åldern då en människa är gammal – eller 
politiskt mer korrekt, senior – inte klart fastställd. I 
Finland anses personer vara äldre då de uppnått en 
ålder av 65 år, med andra ord då de uppnått pen-
sionsåldern. Vem är då en äldre människa, det vill 
säga en senior? Till hög ålder hör förutom antalet 
år som man levt dessutom funktionsförmågan. I 
allmänhet anses en gammal människa vara över 75 
år, men enligt vissa definitioner är man gammal först 
då man har fyllt 85 år eller mer. Hjärnskadeförbun-
dets handbok ”Ikäihmiset ja aivovammojen ehkäisy” 
är för sin del riktad till personer över 70 år och deras 

närstående.
Det visade sig vara omöjligt att finna 

över 75 år gamla personer för intervjuer 
till den här tidskriftens artiklar! Delvis 
kan det förklaras med att exempelvis 
den mest typiska läsaren av tidskriften 
Aivoitus är mellan 41–50 år. Den nyligen 
gjorda medlemsenkäten visade för sin 
del att över 60 procent av vår medlems-
kår är mellan 39–58 åringar, d.v.s. kring 
medelåldern. Till de båda ytterligheterna, 
d.v.s. till unga och seniorer, räknas endast 
någon procent.

Vi fann ändå äldre människor i olika 
ålderskategorier som berättade sina histo-
rier. En teoretisk översikt över ålderdom 
och hjärnskador ges av neurolog, docent 
Olli Tenovuo. I tidskriften ingår också 
äldreinstitutets motionshandledning och 
balansövningar. Dessa har vi alla glädje 
av, också vi som har problem med balan-
sen fastän vi ännu inte är seniorer.

Pia Warvas
tf. chefredaktör

Ikääntynyt – 
ikäihminen – seniori
Tämän numeron teemana ovat ikääntyvät ihmiset. 
Vaikka usein aivovamman saa edelleen nuori mies, 
ovat yli 75-vuotiaat nousseet nuorison rinnalle ris-
kiryhmäksi. Aivovamman saaneet naiset ovat keski-
määrin miehiä iäkkäämpiä, ja ikääntyneillä tavallisin 
vammautumisen syy on kaatuminen. 

Jokainenhan meistä ikääntyy – päivä päivältä. 
Suomessa 18 vuotta on täysi-ikäisyyden raja, mutta 
Tilastokeskuksen mukaan sille, milloin ihminen on 
vanhus – tai poliittisesti korrektimmin seniori – ei ole 
ikärajaa määritelty. Ikääntyvänä pidetään Suomessa 
65 vuotta täyttänyttä, eli eläkeiän saavuttanutta, ihmis-
tä. Kuka sitten on ikäihminen eli seniori? Iäkkyyteen 
liittyy elettyjen vuosien lisäksi toimintakyky. Iäkkäinä 
pidetään usein yli 75-vuotiaita, mutta joidenkin 
määritelmien mukaan vasta 85 vuotta täyttäneet ja sitä 
vanhemmat ovat ikäihmisiä. Aivovammaliiton opas 
”Ikäihmiset ja aivovammojen ehkäisy” on puolestaan 
suunnattu yli 70-vuotiaille ja heidän läheisilleen. 

Kävi ilmi, että yli 75-vuotiaita haastateltavia 
oli tämän lehden artikkeleihin mahdotonta löytää! 
Osaltaan sen selittää se, että esimerkiksi 
tyypillisin Aivoituksen lukija on iältään 
41 – 50 -vuotias. Tuore jäsenkysely 
puolestaan osoitti, että yli 60 prosenttia 
jäsenkunnastamme on keski-iän tienoil-
la, 39 – 58 -vuotiaita. Molempiin ääri-
päihin, eli nuoriin ja senioreihin, kuuluu 
vain muutama prosentti. 

Löysimme kuitenkin jututettavak-
semme ikääntymisen eri vaiheissa 
olevia ihmisiä, jotka kertoivat tarinansa. 
Teoriakatsauksen ikääntymiseen ja aivo-
vammoihin loi neurologi, dosentti Olli 
Tenovuo. Lehdestä löytyy myös ikäins-
tituutin neuvoja jumppa- ja tasapaino-
harjoitteisiin. Niistä saamme iloa kaikki 
mekin, joilla on haasteita tasapainon 
kanssa, vaikkemme vielä olisi senioreita.

Pia Warvas
vt. päätoimittaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS
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Nuo kolme ovat olleet Aivovammaliitto ry:n toiminnan keskeisiä 
arvoja strategiakaudella 2015-2019. Nyt strategiakauden 
lähestyessä loppuaan on hyvä palauttaa mieleen, mitä nuo arvot 
pitävät sisällään ja olemmeko onnistuneet toimimaan niiden 
mukaisesti.

Luottamus tarkoittaa lyhyesti sitä, että liitto on luotettava ja 
toiminnassaan kehittyvä yhteistyökumppani sekä jäsenilleen 
että monille erilaisille yhteistyökumppaneilleen. Luottamukseen 
vaaditaan avointa vuorovaikutusta ja hyvää yhteistyön ilmapiiriä 
kaikilla toiminnan tasoilla. Toimijuuden perusajatuksena on 
jäsenistön aktivoiminen sekä omatoimisuuden ja itsenäisyyden 
lisääminen. Siihen on pyritty erityisesti yhdistysten ja jäsenistön 
koulutuksen ja neuvonnan avulla sekä ohjaamalla resursseja 
yhdistysten omatoimisuutta tukeviin toimintoihin. Vertaisuus on 
näistä kolmesta arvosta mielestäni keskeisin ja tärkein. Aivo-
vammaliitto ry on vertaisten, eli aivovamman saaneiden ja hei-
dän läheistensä yhdessä perustama etu- ja palvelujärjestö, jonka 
tehtävänä on auttaa paitsi jäsenistöään, myös kaikkia muita 
aivovamman saaneita ja heidän läheisiään. Vertaisuuteen 
kuuluu ennen kaikkea jäsenten keskinäinen tasa-arvo, yhden-
vertaisuus ja yhdessä tekeminen toisia arvostaen, kuunnellen 
ja vastavuoroisesti tukien. Vertaisuuden kokeminen auttaa 
sopeutumisessa aivovamman aiheuttamiin muutoksiin arjessa. 
Vertaisuudessa on paljon sellaista psyykkistä voimaa, jonka voi 
tuntea ja kokea vain yhdessä omien vertaistensa kanssa. 

Jokainen lukija voi itse arvioida omien kokemustensa kautta, 
miten nuo arvot ovat liiton ja yhdistysten toiminnassa näkyneet. 
Itse olen arvioinut tilannetta kolmesta erilaisesta näkökulmasta, 
liiton puheenjohtajana ja kuntoutustyöntekijänä sekä elokuun 
lopulla valmistuneen jäsenkyselyn tulosten perusteella.

Puheenjohtajana koen, että Aivovammaliiton hallinto ja 
työntekijät ovat omassa toiminnassaan sisäistäneet nuo arvot 
ja toimivat niiden mukaisesti. Tämä koske myös yhdistyksiä 
ja niissä toimivia henkilöitä. Tunnettu ongelma kuitenkin on, 
että haasteita ja tekemistä on enemmän kuin tekijöitä ja muita 
resursseja. Väsyminen ja uupuminen on uhka, jonka ehkäisemi-
seen meidän pitää alkaa etsiä uusia keinoja.

Sopeutumisvalmennuksessa voidaan löytää konkreettisia rat-
kaisuja kursseille osallistuvien aivovamman saaneiden ja heidän 
läheistensä arkeen. Siellä saa tuntumaa myös siihen, mitä on 
vertaistuki. Viime vuosina lähes kaikki kursseille pyrkineet ovat 
sinne myös päässeet. Aivovammautuneiden määrä huomioiden 
on kursseille osallistuneiden määrä kuitenkin pieni. Tarvitaan 
uusia vuorovaikutuksen keinoja heidän tavoittamisekseen. Näitä 
etsitään liitossa koko ajan muun muassa meneillään olevan 
läheisprojektin avulla.

Elokuun lopulla valmistui vuoden 2019 jäsenkysely, jonka 
tuloksista kerrotaan tarkemmin tässä lehdessä. Kyselyyn vastasi 
noin 350 jäsentä ja sen tulokset ovat mukavaa luettavaa. Erityi-
sen paljon vastauksissa korostuu erilaisen vertais-
tuen, ohjauksen ja neuvonnan tarve ja siitä 
saadut myönteiset kokemukset. Jäsenkyselyn 
tuloksia tullaan käyttämään apuna, kun 
liittohallitus puheenjohtajansa johdolla ja 
toiminnanjohtajan avustamana aloittavat 
uuden, vuosille 2020-2024 laadittavan 
strategian valmistelun. Valmistelun aikataulu 
on muuttunut, koska liiton toiminnanjohtaja 
irtisanoutui kesällä. Valmistelu alkaa myö-
hemmin syksyllä ja käsitellään kevään 2020 
liittokokouksessa.

 seppo kantola
puheenjohtaja 

LUOTTAMUS, 
TOIMIJUUS JA VERTAISUUS

TROVÄRDIGHET, AKTÖRSKAP 
OCH KAMRATSTÖD
Trovärdighet, aktörskap och kamratstöd har varit centrala värde-
ringar i Hjärnskadeförbundet rf:s verksamhet för strategiperioden 
2015–2019. Nu då strategiperioden närmar sig sitt slut är det 
bra att återkalla i minnet vad de här värderingarna innebär och 
huruvida vi har lyckats verka i enlighet med dem.

Kort sagt innebär trovärdighet att förbundet är tillförlitligt och 
pålitligt och att förbundet i sin verksamhet är en utvecklingsfo-
kuserad samarbetspartner såväl för sina medlemmar som för sina 
många olika samarbetspartner. Trovärdighet förutsätter öppen 
växelverkan och en god samarbetsatmosfär på verksamhetens alla 
nivåer. Grundtanken bakom aktörskap är aktivering av medlems-
kåren och en ökad handlingskraft och självständighet. Det här har 
man försökt uppnå främst genom att erbjuda föreningarna och 
medlemskåren utbildning och rådgivning och genom att alloke-
ra resurser för funktioner som ökar föreningarnas egen aktivitet. 
Enligt mitt tycke är kamratstöd den viktigaste och mest centrala av 
dessa tre värderingar. Hjärnskadeförbundet rf är en intresse- och 
serviceorganisation som är bildad av sina likställda, d.v.s. personer 
med hjärnskador och deras närstående. Organisationens uppgift 
är att hjälpa förutom sin medlemskår också alla andra personer 
som har en hjärnskada och deras närstående. Till kamratstöd hör 
framför allt ömsesidig jämlikhet, likvärdighet och gemensamma 
aktiviteter. Inom ramen för all verksamhet uppskattas, hörs och 
stöds medlemmarna. Att uppleva kamratstöd hjälper förbundets 
medlemmar att anpassa sig till förändringar som en hjärnskada 
ger upphov till i vardagen. Kamratstöd innebär i stor utsträckning 
sådan psykisk stryka som man endast kan uppleva med andra 
människor som befinner sig i samma livssituation som man själv. 

Varje läsare kan utgående från sina egna erfarenheter själv 
bedöma hur dessa värderingar har kommit till synes i förbundets 
och föreningarnas verksamhet. Själv har jag betraktat situationen 
ur tre olika perspektiv, som förbundets ordförande, som rehabili-
teringspersonal och utgående från resultaten i medlemsenkäten 
som publicerades i slutet av augusti.

Som ordförande upplever jag att förbundets förvaltning och 
personal i sin egen verksamhet har tillägnat sig dessa värderingar 
och verkar och arbetar i enlighet med dem. Det här gäller också 
föreningarna och de personer som verkar inom dem. Ett välkänt 
problem är ändå att antalet utmaningar och arbetsuppgifter är fler 
än antalet arbetstagare och andra resurser. Trötthet och utmatt-
ning är hot, som vi alla måste börja finna nya medel att avvärja.

Inom ramen för anpassningsträningen kan man finna konkre-
ta lösningar som underlättar deltagarnas och deras närståendes 
vardag. Anpassningsträningen ger också deltagarna känslan av 
kamratstöd. Under de senaste åren har nästan alla som sökt sig 
till kurserna även fått plats på dem. Med tanke på antalet perso-
ner som har en hjärnskada är antalet kursdeltagare ändå litet. För 
att nå ut till fler personer behöver vi nya medel för växelverkan. 
Arbetet att nå fler personer pågår hela tiden i förbundet med 
hjälp av bland annat ett pågående närståendeprojekt.

I slutet av augusti publicerades medlemsenkäten för år 2019. 
Mer om den berättas i den här tidskriften. Enkäten besvarades av 
cirka 350 medlemmar och resultaten innebär glädjande läsning. 
Av svaren framgår särskilt behovet av olika slag av kamratstöd, 
handledning och rådgivning och positiva erfarenheter som 
dessa gett. Resultaten i enkäten kommer att användas som 
hjälp då förbundsstyrelsen under ledning av sin ordförande och 
assistans av verksamhetsledaren inleder beredningsarbetet av 

den nya strategin för åren 2020–2024. På grund av att förbun-
dets verksamhetsledare sade upp sig på våren har tidtabel-
len för beredningsarbetet ändrats. Arbetet inleds senaste 
under hösten och behandlas på förbundsmötet våren 2020.

seppo kantola
ordförande

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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Nykyisessä vakuutuslääkärijärjestel-
mässä on huomattavan paljon epä-
kohtia. Ongelmallisia ovat erityisesti 
tilanteet, joissa hoitaneiden lääkärei-
den lausunnot ja vakuutuslääkäreiden 
näkemykset eroavat ja vaikuttavat 
ihmisen saamiin korvauksiin ja hänen 
toimeentuloonsa sekä kuntoutukseen.

Esimerkiksi aivovammoihin on liit-
tynyt paljon epäoikeudenmukaisuuk-
sia. Suomessa on viisi aivovamma-
poliklinikkaa, joissa osataan tehdä 
aivovammaepäilyjen diagnostiikka, 
aivovammojen vaikeusasteen arvi-
ointi, diagnoosit, kuntoutusarviointi 
ja kuntoutussuunnitelmat. On täysin 
kestämätöntä, että tällä hetkellä tällai-
sen asiantuntijayksikön arvion potilaan 
tilanteesta voi sivuuttaa vakuutuslää-
käri, jolla ei ole mitään kokemusta ai-
vovammoista, eikä hän tapaa potilasta. 
Näin ollen vakuutuslääkäri voi todeta 
oikeasti vaikean aivovamman olevan 
lievä ja potilas jää ilman kuntoutusta ja 
toimeentuloa. Lopputulos on ollut mo-
nen ihmisen kohdalla katastrofaalinen. 
Se, että vakuutusyhtiö tai Kela kieltäy-
tyy maksamasta, ei tarkoita sitä, että 
vammautunut ihminen olisi parantunut 
ja työkykyinen. 

Painotus hoitavien 
lääkärien lausunnoille

Hoitavien lääkärien lausunnoille on 
annettava nykyistä suurempi painoarvo.
Vakuutusyhtiöt ja Kela pitää laittaa 
korvausvastuuseen, jos heidän vakuu-
tuslääkärinsä todetaan syyllistyneen 
virheeseen, jonka seurauksena vakuu-
tettu on kärsinyt joko terveydellisesti 
tai taloudellisesti. 

Vakuutuslääkäreiden valvontaa 
pitää myös parantaa. Se ei ole nyky-
säännöillä mahdollista, koska vam-
mautuneella ihmisellä ei ole oikeutta 
omiin tietoihinsa 80 vuoden salassa-
pidon vuoksi. Vammautunut ei siis saa 
itselleen vakuutuslääkärin lausuntoa. 
Tämäkin epäkohta on ehdottomasti 
korjattava lakiin oikeudenkäynnin jul-
kisuudesta hallintotuomioistuimissa.

Myös Korkein Oikeus on ottanut 
kantaa vakuutuslääkäriasiaan. Se antoi 
edelliselle maan hallitukselle lakimuu-
tosehdotuksen parantamaan tilannetta, 
mutta sitä ei laitettu eteenpäin. Nyt 
odotan, että Antti Rinteen (sd.) hallitus 

korjaa tilanteen kaikilta osin. 
Kaikessa hallintotoiminnassa on 

pystyttävä asettumaan ihmisen ase-
maan. Ilman empatiakykyä kansa-
laisiaan kohtaan, Suomi on kylmä ja 
kolkko. Ratkaisujen on muututtava 
perusoikeusmyönteisiksi. Lohdutto-
muudesta on päästävä kohti toivoa 
paremmasta. 

satu Taavitsainen
Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Toiminnanjohtaja sote-järjestössä
Mikkeli

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

Vieraskynä

Vakuutuslääkärijärjestelmän 
epäkohdat on korjattava pikaisesti!

Mikkeliläinen Satu Taavitsainen työskentelee toiminnanjohtajana Etelä-Savon hyvin-
vointijärjestöjen tuki ry:ssä. Vuodet 2015-2019 hän työskenteli kansanedustajana (sd.).
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– 1990-luvulla aivovammapotilaiden 
keski-ikä oli 35 ikävuoden paikkeilla. 

Tuoreimpien tutkimusten mukaan 
se on nykyään jo noin 50 vuotta – 
ja vähän sen ylikin. Syitä tähän on 
monia. Tärkein on ikärakenteen 
muutos. Toinen syy on päihde-
kulttuurissa. Siinä, missä 
nuorten alkoholinkäyttö 
vähenee, ikääntyvillä ihmisillä
se lisääntyy. Kolmas syy on 
autojen turvamekanismien 

kehittyminen. Nuoret vammau-
tuvat erityisesti liikenneonnetto-

muuksissa, joten turvallisemmat 
ajoneuvot vähentävät heidän 

aivovammariskiään. Ja neljäs syy 
on, että ikäihmisten elämästä on 
tullut huomattavasti aktiivisempaa 
kuin mitä se menneinä vuosina oli, 

kertoo Turun aivovammakeskuk-
sen ylilääkäri, dosentti Olli 

Tenovuo. 
Tenovuo 

kertoo, että aivo-
vammapotilaiden 
keski-iän nousu 
ei koske vain Suo-
mea, vaan sama 
trendi on nähtävil-
lä kaikkialla länsi-
maissa. Seniorien 
aivovammoihin 
oman mausteensa 
tuovat liitännäis-
sairaudet. Ikäihmi-
sillä on työikäisiä 
huomattavasti 

useammin käytössään verenohennus-
lääkkeitä. Nämä luonnollisesti lisää-
vät verenvuotoriskiä silloin, kun pää 
kolahtaa.

– Krooninen subduraalihematooma, 
eli kovakalvonalainen verenvuoto, on 
ehdottomasti yleisin ikäihmisten vam-
mautumismekanismi. Verenohennus-
lääkkeiden yleisyyden lisäksi vanhusten 
subduraalihematoomariskiä kasvat-
tavia syitä on muitakin. Kaikilla tulee 
iän myötä atrofiaa, eli aivojen koko 
pienenee. Koska kallo ei kuitenkaan 
kutistu, selkäydinnestetilat laajenevat ja 
välimatka aivojen pinnasta kalloon suu-
renee. Näin aivojen pinnalla kulkevat 
laskimot pääsevät helpommin vaurioi-
tumaan. Lisäksi laskimot, ja verisuonet 
ylipäätään, haurastuvat iän myötä.

Pienikin kolaus 
voi olla kohtalokas 

Tenovuo kertoo, että ikäihminen voi 
saada kroonisen kovakalvonalaisen 
verenvuodon varsin mitättömästäkin 
kolauksesta.

– Subduraalihematooma voi tulla 
jopa ilman tapaturmaakin. Yleensä 
historiassa löytyy kuitenkin vähäinen 
vamma, joka on voinut syntyä vaikka-
pa pään kolauttamisesta kaapin reu-
naan. Pienikin isku voi saada ikäihmi-
sellä siltalaskimon repeämään, jolloin 
viikkojen kuluessa aivojen pinnalle 
kertyy verikertymää, joka aikanaan 
alkaa painaa aivoja ja aiheuttaa oireita.

Subduraalihematooma aiheuttaa 
esimerkiksi toispuolista heikkoutta, 
ongelmia puheen tuottamisessa tai 
henkisen tilan alenemista – eli varsin 
samankaltaisia oireita kuin aivoinfarkti.

– Usein subduraalihematoomasta 
kärsivää voidaankin pitää aivoinfarkti-
potilaana, mutta päästä löytyykin 
tukoksen sijaan aivokalvon alainen 
vuoto. Vuoto poistetaan leikkauksella. 
Yleensä kalloa ei avata, vaan siihen 
porataan reikä, jonka kautta neste ime-
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Subduraalihematoomat 
iäkkäiden yleinen 
aivovammatyyppi 
Aivovammakeskuksen ylilääkäri, dosentti Olli Teno-
vuo kertoo, että aivovammapotilaiden keski-ikä 
nousee jatkuvasti. Ikäihmisen aivovamma syntyy 
useimmiten kaatumisen seurauksena ja tyypillisin 
vammamekanismi on hitaasti kehittyvä subduraali-
hematooma eli kovakalvonalainen verenvuoto.
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tään pois. Tätä toimenpidettä kutsutaan 
trepanaatioksi. 

Tenovuo kertoo, että jokaisessa 
yliopistosairaalassa tehdään vuosittain 
kolminumeroinen määrä trepanaatioi-
ta. Subduraalihematooman voi saada 
myös niin sanotussa lumbaalipunktios-
sa. Kun otetaan selkäydinnestenäyte, 
näytteen otossa tehtävä reikä alentaa 
painetta aivo-selkäydinnestekanavassa, 
joka puolestaan voi aiheuttaa vuo- 
don. Nuorilla krooninen subduraali- 
hematooma on varsin harvinainen. 
Sen sijaan vanhuksille ei yleensä tule 
nuorilla yleistä epiduraalivuotoa, eli 
kovakalvon ulkoista vuotoa. Epiduraa-
livuoto on yleensä lähtöisin valtimosta 
ja on usein hengenvaarallinen.

– Epiduraalivuotojen harvinaisuus 
iäkkäillä johtuu siitä, että iän myötä 
aivojen kovakalvo liimautuu kiinni 
kallon pintaan, jolloin sinne ei mahdu 
tulemaan verenvuotoja.

Aivoruhje ja aivotärähdys eivät sen 
sijaan ikää katso. Diffuusista aksoni- 
vaurioista (DAI) puolestaan ei ole  
pitävää tutkimustietoa olemassa.

– Todennäköisesti aivokudoksessa 
kulkevissa valkoisen aineen radoissa 
tapahtuu muutoksia ikääntyessä, jonka 
vuoksi ikäihmisillä on luultavasti erilai-
nen kynnys saada DAI kun nuoremmilla 
– mutta onko kynnys korkeampi vai ma-
talampi, tästäkään ei ole vahvaa tutki-
musnäyttöä. Jos veikata pitäisi, uskoisin 
sen olevan ikäihmisillä alhaisempi. 

Juuri tutkimusnäyttöjen puute tekee 
vanhuusiän aivovammoista haastavia. 

– Niistä – samoin kuin aikanaan 
lasten – aivovammoista on vain vähän 
tutkimustietoa. Aikaisemmin ajateltiin, 
että lapset ovat kuin pieniä aikuisia. 
Sittemmin opittiin, että lasten aivovam-
mat ovat erilaisia kuin työikäisten. Nyt 
tilanne on vanhusten kohdalla täysin 
sama: riittävää tutkimustietoa ei ole.

Tutkimustietoa ei ole siitäkään, 
pitäisikö ikääntyvää aivovammapoti-
lasta hoitaa eri tavoin kuin nuorempaa 
päänsä kolhinutta. 

– Esimerkiksi vakavien aivovam-
mojen tehohoidossa pyritään tiettyihin 
lukemiin aivojen verenpaineessa ja ha-
petuksessa. Mutta pitääkö optimaalis-
ten arvojen olla ikäihmisillä erilaiset vai 
samat kuin nuoremmilla? Tästäkään ei 
ole vahvaa tutkimusnäyttöä olemassa. 

Hoidon ei pidä riippua iästä 

Mahdollisesti optimaalisin ikä toipua 

aivovammasta on 25 ja 30 ikävuoden 
tienoilla. 25-vuotiaana aivot ovat jo 
täysin kehittyneet, mutta ikä ei ole 
vielä alkanut tuhota hermosoluja.

– Aivovammoista kuntoutumiselle 
ei voi asettaa mitään ehdottomia ja sel-
keitä ikärajapyykkejä. Sen tutkimukset 
osoittavat, että vanheneminen huonon-
taa toipumisennustetta. Tässä ikäraja 
on kuitenkin jo 40 vuoden tuntumassa, 
tai mahdollisesti jo vähän aiemminkin. 
Ihminen menettää ikääntyessään 31 
miljoonaa hermosolua joka vuosi, 
joten mitä iäkkäämpi ihminen on, 
sitä vähemmän hänellä on aivoissaan 
reserviä ja kompensaatiokykyä käy-
tettävissään. Hermosolujen määrä on 
korkeimmillaan noin 25-vuotiaana. 

Kun puhutaan selvästi seniori- 
ikäisistä, eli 75-vuotiaista ja tätä  
vanhemmista, sekoittavat aivojen  
rappeumasairaudet pakkaa.

– Aivovamma voi tuoda esiin  
esimerkiksi jo vuosia sitten alkaneen 
dementoivan sairauden, jota ei ole 
aiemmin diagnosoitu. Tämä tuo 
mukanaan tulkintavirheitä. Voidaan 
virheellisesti olettaa, että ikäihminen ei 
ole toipunut kunnolla aivovammasta, 
vaikka oikeasti toimintakykyä voikin 
alentaa aivovamman sijaan joku muu 
aivojen kompensaatiokykyä heikentävä 
sairaus. 

Aiemmin protokolla usein saneli, 
että yli 75-vuotiaille ei tehdä aivo-
vammojen hoitoon liittyviä kirurgisia 
toimenpiteitä.

– Nykyisin moisesta keinotekoisesta 
ikärajasta on luovuttu. Nykyään jokai-
nen aivovamma käsitellään iästä riip-
pumatta tapauskohtaisesti. On tärkeää 
ottaa huomioon, minkälainen terveys 
iäkkäällä ihmisellä oli ennen vammaa 
ja minkälaisesta vauriosta on kyse. 

Tenovuo huomauttaa, että ikä 
on vain numeroita. Siinä, missä yksi 
70-vuotias muistuttaa 55-vuotiasta, 
voi toinen olla jo kuin yli kahdeksan-
kymppinen. Siksikin ikään perustuva 
hoitosuositus on harhaanjohtava ja 
turha. Mutta koska aivojen muovau-
tuvuus ja kompensaatiokyky laskevat 
vuosi vuodelta, on tutkimusnäyttöä 
ikäihmisten huonommasta toipumises-
ta aivovammapotilailla jonkun verran 
olemassa.

– Tämä ennuste on osaltaan itseään 
toteuttava. Kun oletetaan, ettei seniori 
toivu, ei häntä kaikkialla hoideta ja 
kuntoutetakaan niin tehokkaasti kuin 
olisi mahdollista ja hyödyllistä. On siis 

paikkakunta- ja lääkärikohtaisia eroja 
siinä, miten hyvin ikääntyvää aivovam-
mapotilasta hoidetaan. Mitä vanhem-
masta aivovammapotilaasta on kyse, 
sitä enemmän lääkärien hoitokäytän-
nöissä on kirjoa. 

Seniorikansalaisilla on myös 
nuorempia useammin hoitotahto. Kun 
aivovammaa aletaan hoitaa, on myös 
hoitotahto otettava huomioon.

– On kuitenkin vaikea päättää, 
mihin kohtaan raja vedetään ja kenelle 
aletaan tehdä aktiivisia hoitotoimenpi-
teitä. Minullakin on ollut yli 75-vuo-
tiaita potilaita, jotka ovat toipuneet 
erinomaisesti vakavastakin vammasta. 
Vaikka iäkkäämmällä on nuorempaa 
vähemmän toipumiskapasiteettia, on 
alkuvaiheessa toipumisen arviointi 
vaikeaa ja siksi ei radikaaleja linjauksia 
alkuvaiheessa mielellään tehdä. 

Tenovuo kertoo, että vielä kuuden-
kympin korvilla miehet ovat yliedustet-
tuja aivovammatilastoissa, mutta mitä 
iäkkäämmistä puhutaan, sitä useammin 
aivovammapotilas on nainen. Kun 
mennään yli 85-vuotiaisiin, on vam-
mautunut yleensä nainen ja vammau-
tumistapa on lähes aina kaatuminen. 

Avainasemassa ennaltaehkäisy 

Kaikenikäisillä ennaltaehkäisy on 
aivovammojen paras hoitokeino, mutta 
erityisesti ikäihmisillä ennaltaehkäisyn 
merkitys korostuu.

– Kuten juuri opimme, on ikäihmi-
sillä sekä anatomisista syistä että liitän-
näissairauksien vuoksi muita suurempi 
riski kallonsisäisiin verenvuotoihin. 
Tämän vuoksi pään kolauksien vält-
täminen olisi heille erityisen tärkeää. 
Siitä huolimatta ikäihmisillä näkee vain 
harvoin pyöräilykypärää. Kypärä suo-
jaa erityisesti kallonsisäisiltä verenvuo-
doilta, joten ikäihmisen olisi erityisen 
tärkeää kypärä päähänsä pukea. Toinen 
tärkeä suojakeino on liukuesteiden 
käyttäminen kengissä talvikeleillä. 

Kolmas ennaltaehkäisyn kannalta 
merkittävä seikka on humalajuomisen 
välttäminen.

– Alkoholin sietokyky laskee ikään-
tymisen myötä. Meidän tyypillisin po-
tilaamme on nykyään 60-vuotias mies, 
joka on humalassa pudonnut portailta. 
Toinen ikääntyvien miesten tapa saada 
aivovamma on kaatua juovuspäissään 
pyörällä – ja ilman pyöräilykypärää 
tietenkin!

Teksti ja kuva: Pia Warvas 
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Elämä hymyilee jälleen
valtiotieteen maisteri, 

mediayrittäjä Timo T. A. 
Mikkosen puoliso Nina 

Mikkonen palaa muistois-
saan menneisiin surun-

täyteisiin vuosiin. Tarina 
alkaa aamusta, jolloin 

perheessä herättiin siihen, 
että kaikki ei ole kunnossa.
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Nina Mikkonen kehittäisi 
läheisen ja omaishoitajan arkea 

monella tapaa. Alkuvaiheessa 
olisi tärkeää antaa tietoa sopi-

vissa määrin ja oikeaan aikaan, 
ja vammautuneen tai sairastu-

neen läheisen kotiuduttua pitäisi 
huolehtia myös omaishoitajan 

jaksamisesta. Lisäksi byrokratian 
määrää pitäisi vähentää ja 

yksinkertaistaa merkittävästi. 
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pielestä tuli vaahtoa. 
Tässä vaiheessa ensivaste tuli 

paikalle, antoi happea ja aloitti muut 
tarvittavat ensiaputoimet. Ensivasteella 
tarkoitetaan kiireellistä apua tarvit-
sevan potilaan luokse lähetettävää 
lähintä pelastustoimen yksikköä, joka 
voi pikaisesti aloittaa toimenpiteet 
peruselintoimintojen turvaamiseksi.

– He näkivät heti, kuinka vakava ti-
lanne oli. Kun ambulanssi tuli paikalle, 
lähtivät he viemään Timoa kotoamme 
Myrskylästä Helsingin Meilahteen. 
Ymmärtääkseni hänet siirrettiin matkan 
varrella Mediheliin, jotta taival sujuisi 
joutuisammin.

 Nina soitti Timon lapsille tämän 
edellisestä avioliitosta ja sekä he että 
Nina poikineen lähtivät tahoiltaan 
kohti Meilahtea. 

– Siellä istuimme ja odotimme. 
Timolle tehtiin pitkään tarpeellisia 
toimenpiteitä. Lopulta lääkäri tuli 
puheillemme.

 Timo oli saanut kallonpohjaval-
timon tukoksen. Lääkäri luonnehti 
sitä neurologiseksi hätätilaksi, joka 
Timon kohdalla tarkoitti sokeutumista, 
lähimuistin katoamista ja vasemman 
puolen osittaista halvaantumista. Lisäk-
si aivoista vaurioitui myös niitä osia, 
jotka ylläpitävät sisäelintoimintoja.

Tietoa joka tuutista

– Muistan olleeni varsin rauhallinen, 
kun lääkäri kertoi näitä asioita. Mi-
nulla oli tietysti shokki päällä. Taju-
sin kuitenkin, että tilanne ei muuksi 
muuttuisi, vaikka kuinka hysteerisesti 
käyttäytyisin. Muistan ajatelleeni, että 
täytyy yrittää sopeutua ja turvata lasten 
hyvinvointi mahdollisimman hyvin 
traagisesti muuttuneessa elämänti-
lanteessamme. Pojat olivat vasta 8- ja 
9-vuotiaita.

Kun aluksi Helsinkiin hotelliin 
jäänyt perhe suuntasi aikanaan kohti 
kotia, pojat utelivat, milloin isi pääsee 
kotiin ja paraneeko hän.

– Kerroin lapsillemme mahdolli-
simman rehellisesti, mutta lempeästi, 
että koska isi on osittain halvaantunut, 
sokea ja sisäelintoimintoja säätelevä 
alue aivoissa on vaurioitunut, ei isi 
koskaan ihan terveeksi enää tule. Pojat 
kyselivät, minne isi sitten menee, vai 
voiko isi tulla kotiin. Totesin, että ilman 
muuta isi tulee kotiin heti, kun on 
kuntoutunut tarpeeksi.

Eräänä päivänä sairaalassa olles-

saan Timo oli kysellyt silmälasejaan. 
Lääkärit kysyivät, voisiko Nina tuoda 
ne tullessaan.

– Koska Timon sokeus ei johtunut 
silmistä, vaan aivotapahtumasta, hän 
oletettavasti luuli pimeyden johtuvan 
silmälasien puutteesta. Voi olla, että 
hän erottikin valoja ja varoja, tai sitten 
– aivot kun ovat kuitenkin niin mys-
tinen ja monimutkainen elin – hänen 
mielensä oli vain niitä nähnyt, eivät 
silmät.

 Nina kertoo, miten pelottavia ja 
rankkoja ensimmäiset viikot olivat. 
Myös siirto yliopistosairaalasta maa-
kuntasairaalaan huoletti. 

– En väheksy maakuntasairaaloita, 
mutta usein niissä työskentelee lääke-
tieteen kandidaatteja, joilla ei ole vielä  
samaa tietomäärää, kuin yliopisto- 
sairaaloissa työskentelevillä kokeneilla 
lääkäreillä. Pari kertaa siirron jälkeen 
tuli soitto, että nyt hänen tilansa on 
heikentynyt, tulkaa pikaisesti, hän 
nukkuu kohta pois. Tämä oli äärim-
mäisen stressaavaa ja surullista aikaa. 
Hätä ja huoli pyörivät päässäni. Mietin, 
toistuuko tässä äitini kohtalo, jäänkö 
minäkin yksin kahden pienen lapsen 
kanssa. Isäni nimittäin surmasi itsensä, 
kun minä olin 12 ja veljeni oli 10-vuo-
tias. Äidissäni minulla oli toisaalta 
hyvä malli siitä, miten vaikeistakin 
tilanteista voi selvitä voittajana.

 Nina kuvailee, että onneksi henki 
on ainetta vahvempi, minkä Timo mitä 
suurimmassa määrin osoitti – toki 
hyvän lääketieteen ja hoidon avulla. 
Ensiksi hänet siirrettiin maakuntasai-
raalasta kaupunginsairaalaan, jossa 
fysio- ja toimintaterapia jatkuivat.  

– Vaikka vammat aiheuttivat 
puutteita aivotoiminnassa, oli hänessä 
edelleen sisällä sama tuttu ihminen. 
Hän kuuli puheen, tunsi kosketuksen, 
pystyi keskustelemaan, ymmärsi, että 
hänellä on pienet pojat, jotka tarvitse-
vat isäänsä. 

Nina kuvailee, että kun tuleva koti-
hoidettava on vielä sairaalassa, kohtaa 
seuraava shokki. 

– Luonasi alkaa rampata väkeä kuin 
Vilkkilässä kissoja. Virkailija toisensa 
perään tulee kertomaan, mistä toimista 
vastaa ja mitä kaavakkeita ja lappuja 
minun pitää milläkin tavalla täyttää 
saadakseni kaiken hoidettavalle kuu-
luvan; mikä kuuluu vammaispalvelun 
piiriin tai mikä vanhuspalvelun piiriin, 
mistä löytyy kotihoidon koordinaattori 
tai mistä fysioterapeutti ja niin edel-

Oli lauantai, lokakuun ensimmäi-
sen päivän aamu, vuonna 2011. Kellon 
viisarit osoittivat aikaa 6.50. Tuolloin 
Mikkosten perheessä herättiin siihen, 
ettei 64-vuotiaalla Timo T. A. Mikkosel-
la ole kaikki hyvin.

– Makasin selkä Timoon päin ja 
havahduin siihen, että hän nousee 
ylös sängystä kauhealla ylimääräi-
sellä metelillä. Käännähdin ja olin jo 
perinaiselliseen tyyliin ärähtämässä 
ja kieltämässä miestäni metelöimästä, 
jotta pojat saisivat vielä nukkua, kertoo 
Nina Mikkonen.

 Välittömästi käännyttyään Timoa 
kohti Nina tajusi, että nyt on jotakin 
vialla. Timo piti kiinni seinästä, ei 
puhunut mitään, pudisteli päätään, oli 
kasvoiltaan vitivalkoinen ja hiki valui. 
Nina ampaisi ylös vuoteesta ja meni 
auttamaan miestään.

– Timolla oli paha astma ja allergi-
oita, joten oletin, että hänellä on ast-
makohtaus. Hän pyrki kovasti vessaan 
ja ajattelin, että häntä oksettaa – niin 
kuin pahan astmakohtauksen aikana 
useasti aiemminkin.

 Timo ei kuitenkaan antanut ylen, 
vaan jäi vessanpöntön kannelle istus-
kelemaan.

– Yritin kysellä, että Timo-kulta, 
mikä sinulla on. Hän ei aluksi puhu-
nut mitään, mutta sanoi lopulta, että 
olo on huono. Pyysin häntä takaisin 
sänkyyn lepäämään, sillä en kykenisi 
häntä tarpeen niin vaatiessa vessasta 
pois kantamaan. 

Timo tuli sänkyyn valittaen edel-
leen huonoa ja outoa oloa. Nina hieroi 
miehensä isoja lihaksia ajatellen sen 
parantavan hapenottokykyä. Samalla 
hän kyseli, missä miehen astmapiippu 
oli.

– Poikammekin siinä heräsivät ja 
tulivat sänkyymme isänsä kainaloon 
kysymään, että isi hei, onko sinulla 
kaikki hyvin. Timo alkoi toeta ja puhe-
limme hetken jopa niitä näitä, kunnes 
tilanne muuttui nopeasti. Hän totesi, 
että päässä on kummallinen olo ja sitä 
särkee. Silloin ymmärsin, että kysees-
sä ei ole astmakohtaus, vaan jotakin 
vakavampaa. Kiiruhdin soittamaan 
hätäkeskukseen.

 Ninan ollessa vielä puhelimessa 
Timo yritti jälleen nousta sängystä ylös.

– Huudahdin, että älä nouse, pysy 
vain sängyssä! Yritin estellä häntä, 
mutta hänellä oli enemmän voimia 
kuin minulla. Siinä samassa näin, että 
hänen toinen puolensa retkahti ja suu-
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leen. Läheiselle ladataan hirvittävä 
määrä tietoa, eikä kukaan soita sen 
jälkeen perään ja kysy, pärjäätkö? 
Muistatko kaiken, mitä piti? Toki kerro-
taan, mistä päin netistä löytyy vastaus 
mihinkin asiaan ja annetaan lippu-
lappuja, joissa on eri virkailijoiden 
puhelinaikoja.

Nina toteaa, että eri ammattilaisilla 
on yleensä tunnin puhelinaika, joka 
saattaa olla vielä monella virkailijalla 
samaan aikaan. 

– Samalla, kun sitten soittelet tai 
etsit netistä tietoa, olisi pystyttävä 
keskittymään siihen oleelliseen, eli 
hoidettavaan. Sen lisäksi, että sinulla 
on hoidettavanasi vakavasti vammau-
tunut mies, on myös kaksi erityislasta, 
jotka oireilevat isänsä vuoksi, siivotta-
vana iso talo ja pihapiiri, hoidettavana 
media-alan yritys, kissa ja koira ja 
sitten on vielä hirvittävät velat niskas-
sa. Yrityksemme oli yhtä kuin Timo T.A. 
Mikkonen, joten hänen sairastuttuaan 
yrityksen operatiivinen puoli tyssäsi 
täysin. Jos olisikin ollut aikaa lähteä 
töihin, en olisi kyennyt Timon tehtä-
viä hoitamaan. Hän kun oli laajasti 
sivistynyt ja taitava mies, joka opetti 
työkseen muun muassa mediasotaa 
Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Läheinen jätetään yksin

Ja vihdoin koitti päivä, jolloin Timo sai 
siirtyä takaisin kotiin. Pääsiäisenä 2012 
hän pääsi ensiksi viikonloppulomalle, 
jolloin katsottiin, miten kotona sujuu. 
Nopeasti Nina huomasi, kuinka yksin 
äkillisesti omaishoitajan rooliin joutu-
nut ihminen jätetään.

– Harjoittelimme sairaalassa muu-
taman kerran fysioterapeutin kanssa, 
miten siirtäminen banaanilaudan 
avulla sujuu sängystä pyörätuoliin ja 
sieltä takaisin. Tällä perehdytyksellä 
suuntasimme sitten kotiin. Onneksi 
tilanteeseen nähden Timon fyysinen ja 
henkinen kunto olivat vahvoja. Se,  
että Timolla ei ollut ollut elämäntapa- 
virheitä, maksoi nyt itsensä takaisin. 
Sekä työssään että yksityiselämäs-
säänkin hänen stressinsietokykynsä oli 
punnittu moneen kertaan.

Kaiken muun Nina joutui käy-
tännön kautta opettelemaan: miten 
siirretään pesulla oleva liukas ihminen 
turvallisesti, miten autettava pystyy 
itse olemaan mukana nostamisissa ja 
laskemisissa, miten otetaan huomioon 
se, että ihminen itse ei lähimuistin 

häviämisen vuoksi muista vammau-
tuneensa ja mitäs sitten, jos autettava 
kaikesta huolimatta kaatuu tai putoaa. 
Kukaan ei tullut kotiin katsomaan, 
miten arki sujuu, eikä kysymään, miten 
omaishoitaja jaksaa.

– Kerran kävi niin, että ollessani 
keittiössä ruoanlaittopuuhissa ja Timon 
istuessa lähelläni tv:tä katsomassa, 
näin sivusilmällä hänen nousevan 
ylös pyörätuolistaan. Hän aikoi panna 
television ääntä joko pienemmälle tai 
suuremmalle. Ehdin nähdä, miten hän 
lähti kaatumaan sohvaa ja lasipöy-
tää kohti. Syöksyin sutena paikalle. 
Onneksi Timon refleksit toimivat sen 
verran, että hän sai otettua vastaan ja 
kaatui sohvan ja pöydän väliin. Tässä 
vaiheessa ymmärsin, että pyörätuolissa 
pitää olla vyö, joka estää vastaavat ti-
lanteet. Omaishoitajan työ on hyvinkin 
pitkälle kantapään kautta oppimista. 

Mikkosten perheen tilanteeseen toi 
oman mausteensa vielä julkisuus. Timo 
T. A. Mikkonen on ollut näkyvä hen-
kilö jo 70-luvulta alkaen. Viimeistään 
Mikkosten maailma -televisio-ohjelma 
toi perheen arkea kaikkien tuntemaksi.

– Poikia kiusattiin koulussa, jos hei-
dän isänsä tai minä olimme sanoneet 
televisiossa jonkin sellaisen mielipi-
teen, jota valtavirta ei allekirjoittanut. 
Isien ”synnit” siis kostettiin pojille.

Byrokratia kukkii

Koska Ninalla ja Timolla oli yhteinen 
yritys, jonka toimitusjohtaja oli Nina ja 
hallituksen puheenjohtaja Timo, täytyi 
Ninan löytää edunvalvojan sijainen, 
sillä hän ei voinut yrityksen asioissa 
edustaa sekä puolisoaan että itseään. 
Tämä oli kuitenkin onni onnettomuu-
dessa. 

– Mietin, kuinka ja millä ajalla tä-
mäkin paperisota taas hoidetaan maist-
raattiin päin. Tässäkin asiassa läheinen 
jätetään yksin. Sitten sain onnekseni 
älynväläyksen, että meillä on hieno 
ystävä, Timon upseerikavereita, joka 
osaisi auttaa. Hän suostui ja upseerina 
ja herrasmiehenä totesi, että tehtävä 
on hänelle kunnia-asia. En tiedä, miten 
olisin ilman häntä selvinnyt. 

Nina harmittelee myös henkilö-
kohtaisen avustajan palkkaamiseen 
liittyvää byrokratiaa.

– Kun - ja jos - löydät avustajan, 
niin useat kunnat pyörityttävät sinulla 
avustajan palkkaamisesta aiheutuvan 
byrokratian. Miten erityisesti iäkkääm-
mät ihmiset, jotka ovat ikänsä olleet 
palkkatöissä, pystyisivät yhtäkkiä 
kaiken järkytyksen keskellä omaksu-
maan työnantajuudesta aiheutuvan 
paperisodan ja käytänteet - saati että 
sitä heiltä edes voidaan vaatia. Kunnil-
la on itsellään kaikki valmiudet ja taito 
tehdä tuo työ, mutta kyyti on kylmää, 
omaishoitajat kun eivät lakkoile.

– Entisenä kunnallispoliitikkona tie-
dän, että valtion – ja kunnankin – laiva 
kääntyy hitaasti ja toki parannustakin 
on tapahtunut. Mutta vuosikymmenet 
on puhuttu siitä, kuinka naisia pitäisi 
saada päättäviin elimiin, jotta politiik-
ka ja päätöksenteko inhimillistyisivät. 
Nyt heitä on enemmän kuin koskaan, 
mutta onko inhimillisyys lisääntynyt? 
Nykyinen hallituskin vain lisää omien 
avustajiensa ja valtiosihteeriensä mää-
rää ennätykselliseksi. Tämähän on vain 
piilopuoluetukea. Sairaanhoitaja tekee 
erittäin raskasta ja vastuullista työtä 
huonolla palkalla. Hän sentään pääsee 
työpäivän jälkeen kotiin. Omaishoitaja, 
joka tekee niin inhimillisesti kuin 
kansantaloudellisestikin katsoen 
korvaamattoman arvokasta työtä 24/7 
säästäen kunnille noin 20 000 euroa 
henkilöä kohti, saa siitä palkkiokseen 
muutamia satasia. Ja huom!, palkki-
okseen, ei palkakseen. Koska kyseessä 
ei ole palkka, esimerkiksi lomarahoja 
on turha odottaa. Omaishoitajat ovat 

TEEMANA  
ikääNTyväT iHMisET

Nina Mikkonen kertoo, että surun 
jälkeen on ilo jälleen astunut hänen ja 
poikien elämään
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henkipattoja, joita ei koske mikään 
työehtosopimus, Nina lataa.

Toinen taivaanlahja oli hyvän hen-
kilökohtaisen avustajan löytyminen.

– Toisen pojan kummitäti kertoi 
serkustaan, joka oli tarvittaessa halukas 
auttamaan missä voi.

Meistä tuli ensiksi tuttavat ja sitten 
hyvät ystävät. Hän auttoi minua paitsi 
avustaen Timoa, myös byrokratian 
pyörittämisessä. Hänellä oli laajasti 
tietotaitoa ja niinpä ammattijargoni 
oli hänelle selvää ” pässin lihaa ”, kun 
taas itselläni on lukihäiriö, joka haittasi 
stressin lisäksi virallisten dokumenttien 
sisäistämistä.

Nina hankki ammattiapua myös 
pojille. He saivat puhua psykiatrisen 
sairaanhoitajan kanssa asioista, joita 
ei ollut helppoa puhua äidille. Nina 
itse ei heti myöntänyt, että myös hän 
hyötyisi ammattiavusta.

– Aloin huomata, että olen kireä 
kuin viulunkieli. Timon avustaja totesi-
kin, että mielialalääkitystä kannattaisi 
harkita. Vastustelin ensiksi ja ajattelin, 
että ihmisen täytyy vain kestää. Onnek-
si pian ymmärsin, että pelastan itseni 
ja lapseni auttamalla myös itseäni. Jos 
ihmisellä on diabetes, on ihan selvää, 
että sen hoitamiseen otetaan insuliinia. 
Jos aivokemia nyrjähtää, miksei sen 
lääkitseminen olisi ihan yhtä itsestään 
selvää!

surun jälkeen voittaa elämä

Timo oli alkuvuodet varsin virkeä. 
Joskus ihmisen persoona muuttuu 
aivotapahtumien yhteydessä. Aiemmin 
kiltistä voi tulla aggressiivinen tai ilkeä.

– Timolle ei onneksi käynyt näin. 
Hän oli loppuun asti kiltti ja kultainen 
ihminen. Lähimuistin meneminen toi 
mukanaan sen, että hän saattoi monta 
kertaa päivässä keskeyttää kotiaska-
reeni ja huutaa minua luokseen – kun 
emme hänen mukaansa olleet nähneet 
toisiamme pitkään aikaan. Hän pyysi 
suukkoa ja totesin, että annan mielellä-
ni, vaikka kaksikin, mutta juurihan me 
muutama minuutti sitten suukoteltiin 
ja kun pitäisi nyt tehdä töitäkin, Nina 
naurahtaa.

Mikkoset saivat lopulta myytyä ison 
ja asuntovelkaisen Myrskylän-kotinsa 
ja muuttivat Orimattilaan, jossa asuivat 
8 kuukautta. Sieltä he muuttivat Hel-
sinkiin. Siitä 24 päivän kuluttua Timo 
nukkui pois.

– Timo nukkui pois 24.1.2017. Hän 

ehti olla pari vuorokautta Suursuon 
sairaalassa, jossa hänet myös saatto-
hoidettiin. Olimme hänen rinnallaan 
viimeiseen asti. Hänen viimeisen hen-
käyksensä aikana pidin Timoa sylissäni. 
Samana vuonna joulukuun 15. päivä 
kuoli poikien rakas isotäti, ja seuraa-
van helmikuun neljäntenä äitini. Noin 
vuoden sisällä oli kolmet hautajaiset 
ja perunkirjoitukset. Minusta tuntui, 
että kuljimme poikien kanssa arkulta 
arkulle. Ajattelin, etteikö elämä helpota 
koskaan.

Nina meni kuitenkin nopeasti töi-
hin ystävänsä sanna kiisken kahvilaan, 
mutta ei ollut vielä tässä vaiheessa 
työkykyinen. Selkä oli niin huonossa 
kunnossa vuosia kestäneestä nostelusta 
ja kanniskelusta, että hänen oli jäätävä 
sairauslomalle. Nina koki olevansa 
myös henkisesti varsin väsynyt.

– Häpesin suunnattomasti itseäni, 
kun en saanut peittoa päältäni, että 
olisin noussut ja mennyt toivottamaan 
pojille mukavaa koulupäivää. Lopulta 
hankkiuduin psykiatrille ja kysyin, 
mikä minulla on, miksi en jaksa mitään 
ja miksi minulla on sellainen tunne, 
että ellei poikia olisi, en jaksaisi enää 

edes elää. Olin sairastunut keski-
vaikeaan masennukseen.

Pikkuhiljaa elämä alkoi voittaa. 
Pojat löysivät paikkansa elämässä. 
Esikoinen Mikael pääsi Sibeliuslukioon 
ja Matias opiskelemaan datanomiksi. 
Nina alkoi miettiä, mitä hän tekisi iso-
na. Hän ei ollut enää omaishoitaja, ja 
Timo T. A. Mikkonen Communications 
oli niin ikään pantu hyllylle.

– Ystäväni Eija Nyman on naisten-
vaateliike Kotirouva Oy:n toimitus-
johtaja. Aloitin hänen vaatteitaan 
esittelevänä plus size -mallina, jonka 
jälkeen aloin työskennellä hänen 
kivijalkamyymälöissään Helsingissä 
ja Tikkurilassa. Nykyään käyn myös 
myynninedistämismatkoilla hänen 
jälleenmyyjiensä luona eri puolilla 
Suomea. Lisäksi toimin kokemusasian-
tuntijana luennoiden. Aluksi ajattelin, 
että oma elämäntarinani ei ole riittävän 
arvokas ja kiinnostava muille kerrot-
tavaksi, mutta ystäväni näyttelijä Outi 
Mäenpään sanoin jokaisen oma tarina 
on ainutkertainen ja arvokas ja siksi 
myös tärkeä muille jaettavaksi.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

TEEMANA 
ikääNTyväT iHMisET

Mikkoset vuonna 2008, 
ja jouluna 2011 Päijät-
Hämeen neurologisella 
osastolla. 
Kuvat Nina Mikkosen 
kotialbumista.
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kyvyttömyyden perusteella suoritet- 
tavissa jatkuvissa ansionmenetys-
korvauksissa, ellei tapauskohtaista 
syytä muun vanhuuseläkeiän sovelta- 
miselle ole osoitettu. Niissä tapauksis-
sa, joissa henkilöllä on pääsäännöstä 
poikkeava eläkeikä, käytetään ansion-
menetyskorvausta suoritettaessa kyseis-
tä yksilöllistä ikää eläkeikänä.

Tapaturma/ 
ammattitautivakuutus

Henkilön saadessa täyttä tapaturmaelä-
kettä tapaturma-/ammattitauti- 
vakuutuksen kautta, korvaus vaihtuu 
65 ikävuoden jälkeen 70 prosenttiin 
vuosityöansiosta.

Jos henkilö on ehtinyt ansaita myös 
työelälakien mukaista eläkettä, sitä on 
haettava erikseen työeläkelaitokselta. 
Muussa tapauksessa työeläke jää saa-
matta. Työeläke ja vakuutuksesta tuleva 
eläke yhteensovitetaan. 

Työeläkelaitokset

Henkilön saadessa osatyökyvyttömyys- 

Liikennevakuutus
Henkilön saadessa liikennevakuutuk-
sesta työkyvyttömyyseläkettä, vakuu-
tusyhtiö huolehtii vanhuuseläkeiän 
saavutettaessa eläkkeen muuttamisesta. 
Korvaus putoaa 60 prosenttiin alkupe-
räisestä määrästä. Vanhuuseläkeiässä 
korvauksensaajan ei siis tarvitse tehdä 
mitään suhteessa korvausta maksavaan 
liikennevakuutusyhtiöön.

Jos henkilö on ehtinyt ansaita myös 
työelälakien mukaista eläkettä, sitä on 
haettava erikseen työeläkelaitokselta. 
Muussa tapauksessa työeläke jää saa-
matta. Työeläke ja liikennevakuutuksen 
eläke kuitenkin yhteensovitetaan.

Liikennevakuutuksen puolella  
noudatetaan pääsääntöisesti 65 vuo- 
den vanhuuseläkeikää pysyvän työ- 

Liikenneonnettomuuden, ammatti-
taudin tai tapaturman varalle on omat 
lakisääteiset vakuutuksensa, ja niistä 
maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia 
työeläkkeeseen nähden. Korvaukset 
ovat usein korkeampia kuin ansaittu 
työeläke, joten eläkettä ei aina jää 
maksettavaksi. Työeläkettä tulee kuiten-
kin hakea, sillä esimerkiksi vakuu-
tuskorvaus saattaa pienentyä, jolloin 
työeläkettä jääkin maksettavaksi.

Jos oma vanhuuseläkeiän jälkeinen 
eläkeaika mietityttää tai eläkkeen ker-
tyminen omalta kohdalta pohdituttaa, 
kannattaa aina olla yhteydessä omaan 
työeläkelaitokseensa, vakuutusyhtiöön-
sä sekä tarvittaessa myös Kelaan, jotta 
yksilöllinen tilanne saadaan selvitetyksi 
ja oikeansuuruinen eläke henkilölle 
maksettavaksi.

TEEMANA  
ikääNTyväT iHMisET

Eläkkeiden  
muutokset ikääntyessä
Mitä tapahtuu työkyvyttömyyseläkettä, tapa-
turmaeläkettä tai muita vastaavia korvauksia 
saaneille, kun vanhuuseläkeikä saavutetaan? 
Muutokset riippuvat siitä, minkä lain perusteella 
korvaukset/eläkkeet on myönnetty. 
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eläkettä tai täyttä työkyvyttömyys-
eläkettä työeläkeyhtiön kautta tois-
taiseksi voimassaolevana, jatkuu se 
siihen saakka, kunnes alkaa saada 
vanhuuseläkettä. Työeläkelaitoksen 
myöntämä työkyvyttömyyseläke vaih-
tuu vanhuuseläkkeeksi ilman hakemus-
ta, kun henkilö on täyttänyt alimman 
vanhuuseläkeikänsä. 

kELA

Kelan vanhuuseläke on kansaneläk-
keen eläkelaji, joka on tarkoitettu 65 
vuotta täyttäneille. Vuonna 1965 ja 

sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläk-
keen ikäraja on sidottu työeläkelakien 
mukaiseen eläkeikään. Kelasta haet-
tavan vanhuuseläkkeen edellytyksenä 
on myös se, että muut eläkkeet ja 
korvaukset jäävät alle tulorajan sekä 
asumisen ehto Suomessa tai mahdolli-
sesti EU-/ETA-maassa täyttyy.

Henkilön saadessa Kelan kautta 
työkyvyttömyyseläkettä, Kela muuttaa 
sen ilman hakemusta vanhuuseläk-
keeksi, kun eläkeikäraja täyttyy. Tällöin 
eläkkeen määrä voi muuttua, jos 
henkilö saa jotakin uutta eläkettä tai 
työeläkkeisiin tulee muutoksia.

Työkyvyttömyyden perusteella voi 
hakea yhtä aikaa sekä kansaneläkettä 
Kelasta että työeläkettä työeläkelai-
tokselta, jos työeläkkeesi on jäämässä 
pieneksi. Silloin Kela ja työeläkelaitos 
neuvottelevat keskenään ennen eläke-
päätöksen antamista.

Koonnut: 
sosiaalityöntekijä Elina Perttula

 
Lähteet ja lisätietoja: 

liikennevahinkolautakunta.fi, 
työtapaturma- ja ammattitautilaki, 

kela.fi, tyoeläke.fi

TEEMANA  
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Jos vanhuuseläke pohdituttaa, kannattaa 
olla yhteydessä työeläkelaitokseen, 
vakuutusyhtiöön tai Kelaan, jotta oikean 
suuruinen eläke saadaan selvitettyä. 

Tärkeintä on huomata, että vanhuuseläkkeiden suuruus riippuu aina siitä, mitä kautta työkyvyttömyyteen saatua eläkettä  
on aikaisemmin saanut. Erityisen tärkeä pointti on se, että työeläkettä pitää muistaa hakea erikseen työeläkelaitokselta,  
jos aiemmin on saanut vakuutusyhtiöiltä eläkekorvausta. 
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Hengenvaaralliset vammat

Ritvalla oli oikealla puolella kallossa 
vuotava ruhje, takaraivolla iso kuhmu 
ja vasen silmä oli turvonnut ja tumma. 
Hän sai kouristuksia ja epilepsiakohta-
uksia jo ennen kopteriin siirtämistä.

– Minulle pantiin hengitysputki ja 
minut nukutettiin matkalla TYKSiin.  
Aivokuvausten jälkeen minut kiidätet-
tiin heti leikkaukseen.

Kuvista paljastui oikealla puolella 
oleva kallonmurtuma ja murtuman 
kohdalla verenvuotoa, joka oli turvot-
tanut kudokset. Lääkäri kertoi vuodon 
tulevan valtimosta ja olevan hengen-
vaarallisen. 

– Seuraavana päivänä tilanne 
hieman rauhoittui, mutta vuoto jatkui. 
Lisäksi tulehdusta oli melkoisesti. Ja 
sitä seuraavana päivänä, maanantaina, 
uusissa kuvauksissa huomattiin vuodon 
lisääntyneen. Haava piti avata uudel-
leen ja huuhdella alue toistamiseen. 
Tämän jälkeen tilanne rauhoittui ja tu-
lehduskin saatiin antibiooteilla kuriin. 
Kuitenkin vielä seuraavana perjantai-
nakin oli kuumetta 39 astetta. Viimei-
sessä kuvauksessa näkyi myös aivojen 
sisäosissa muutoksia, jotka selittävät 

Elettiin tammikuista lauantaita vuonna 
2010. Ritva oli perheineen mökkei-
lemässä saaressa Rauman edustalla. 
Pakkasta oli 20 astetta. Perhe oli tuol-
loin päättänyt kaataa mökin vieressä 
kasvavan ison koivun. Ritvan tehtävänä 
oli käynnistää akulla toimiva vinssi 
käsikapulalla, jos koivu lähtisikin 
suunnitelmasta poiketen kaatumaan 
mökin päälle, eikä siitä poispäin. 

– Olin aivan eri suunnassa kuin 
mihin puun piti laskelmien mukaan 
kaatua. Koivussa oli kuitenkin toisella 
puolella niin paljon pidempiä oksia 
kuin suunnitellulla kaatosuunnalla, 
että se lähtikin kaatuessaan käänty-
mään. Isot oksat katkaisivat matkallaan 

minun ja koivun välissä olleen kuusen, 
joka puolestaan osui kaatuessaan mi-
nua päähän. Seisoin pienellä töyräällä, 
josta putosin sen takana olevaan lumi-
hankeen, Ritva Parjanen kertoo.

Myöhemmin Ritvan poika kertoi, 
että äitinsä oli kontannut takaisin 
töyrään päälle ja jäänyt siihen. Apua 
hälytettiin heti. Mediheli kerkesi Turun 
varikolta paikalle 22 minuutissa hätä-
puhelun jälkeen. 

– Olen kuullut, että koska saareen 
ei johtanut virallista jäätietä, ei ambu-
lanssi uskaltautunut meren jäälle. Mie-
heni sitten kuskasi omalla autollaan 
lääkintähenkilökunnan mökillemme.

Puulla 
päähän
65-vuotias Ritva Parjanen vammautui 
56-vuotiaana puun kaatamisen seurauksena. 
Nyt, yhdeksän vuotta tapaturman jälkeen, 
hän kertoo aivovamman tuoneen mukanaan 
myös positiivisia muutoksia elämään.

Kädentaidot ovat Ritvalle tärkeä henki-
reikä. Kädessä pysyvät niin kudinpuikot 
kuin virkkuukoukkukin.

Iloa elämään tuovat myös 
kukkaset ja kauniit maisemat.
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aivovamman jälkitilan oireet.
Sairaalassa vierähti tapaturmapäi-

västä lauantaista keskiviikkoon teho-
osastolla ja torstaista maanantaihin 
vuodeosastolla. Lopuksi Ritva oli Rau-
man aluesairaalan kirurgisella osastolla 
jatkohoidossa kahdeksan päivää. Sieltä 
hänet kotiutettiin, sillä muutakaan 
jatkohoitopaikkaa ei löytynyt.

– En itse muista tapaturmasta, enkä 
tapahtumapäivän aamun jälkeisestä 
ajasta, yhtään mitään. Omat muisti-
kuvani alkoivat vasta viikon kuluttua 
perjantaista. 

Pelkkää työtä ja unta

Ritva ei alkuvaiheessa ollenkaan 
ymmärtänyt saaneensa puun iskusta 
aivovamman. 

– Olin hyvin väsynyt, päätäni särki 
ja minua huimasi. Kotona toipumisen 
aikana nukuin paljon, tunsin itseni 
yksinäiseksi ja hoidon osalta heitteille 
jätetyksi. Ulkona oli liukasta, enkä 
uskaltanut lähteä kävelemään. Autolla 
ajo oli tuossa vaiheessa toistaiseksi 
kiellettyä. Ystävät ja läheiset vierailivat, 
mutta päivät olivat pitkiä, kun ei 
lukeminenkaan oikein sujunut – eikä 
kirjojen lukeminen suju itse asiassa 
vieläkään. 

Kun onnettomuudesta oli kolme 
kuukautta, kävi Ritva jälkitarkastukses-
sa TYKSin neurologisella. Sen jälkeen 
hän palasi töihinsä toiminnanohjaa-
jaksi Eurajoen kunnan vanhustenhuol-

toon. 
– Tein ensimmäisen kuukauden 

60-prosenttista työaikaa, mutta koska 
tehtävistäni ei tehty erillistä suunni-
telmaa, totesin kokonaisten päivien 
tekemisen olevan järkevää, että ehtisin 
hoitaa kaikki työni. 

Seuraava vaihe Ritvan elämästä 
kuluikin pääasiassa töitä tehden ja 
nukkuen.

– Heräsin aamulla seitsemältä, läh-
din töihin, tulin kotiin, laitoin ruoan, 
söin ja menin nukkumaan. Nukuin 
noin 13 tuntia vuorokaudessa. Työssä 
kului pari vuotta jotenkin. Olin aina 
työpäivän jälkeen uupunut ja välillä 
väsynyt sen aikanakin. Jouduin ponnis-
telemaan oppiakseni uudet työtavat ja 
tietokoneohjelmat. Jouduin kysymään 
apua aiemmin selviin asioihin, ja työ-
kaverini joutuivat varmuuden vuoksi 
tarkastelemaan töitäni. Valittelin pääni 
sekavuutta ja keskittymiskyvyttömyyttä.

Keväällä 2012 vaikeudet töissä 
lisääntyivät. Ritva ei osannut käyttää 
työvälineitä, eikä muistanut kuulleen-
sakaan asioita, joita hänelle oli kerrot-
tu. Myös päänsäryt pahenivat. 

Muutosten aika

Keväällä 2012 työterveyslääkäri suosit-
teli kuusiviikkoista Insure-kuntoutusta.

– Tässä vaiheessa, 2,5 vuotta 
tapaturman jälkeen, minulle itselleni 
selvisi, että minulla on aivovamma. 

Kuntoutukseen mennessään Rit-

van tavoitteena oli selvitä kunnialla 
viimeiset 3,5 vuotta työelämässä, aina 
vanhuuseläkeikään asti. Toiveissa oli 
saada myös voimia työn ulkopuoliseen 
elämään.

– Opin ja hyväksyin kuitenkin, että 
työelämätavoitteeni olivat liian korke-
alla vammani vuoksi. Neuropsykologi-
ni ja työantajani pääsivät yhteisymmär-
rykseen työjärjestelyistäni, joten sain 
tehdä lopun työurastani puolipäiväise-
nä vanhusten parissa.

Myös yksityiselämässä tapah-
tui muutoksia. Vuonna 2011 Ritvan 
37-vuotinen avioliitto päättyi eroon.

– Päätöstä olin kypsytellyt jo pit-
kään, mutta en ollut saanut aikaiseksi 
toimia. Kävi ilmi, että avioero omalta 
osaltaan edesauttoi kuntoutumistani. 

Vuonna 2015 Ritvalle tuli täyteen 
33 vuotta samassa työtehtävässä, jonka 
jälkeen koitti eläkeikä. 

– Nautin edelleen eläkepäivistäni. 
Pärjään vielä omassa asunnossani ja 
osaan hoitaa itseeni liittyvät asiat – jos-
kin toki pyydän varmuudeksi apua tär-
keissä asioissa. Toimin myös aktiivisesti 
aivovammayhdistyksessä ja ohjaan 
oman paikkakuntani toimintaryhmää. 
Olen avioeroni jälkeen löytänyt uusia 
ystäviä ja uudelleen yhteyden vanhoi-
hin ystäviini ja sukulaisiini. Aivovam-
ma ei siis tuonut minulle pelkästään 
negatiivisia muutoksia elämääni. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Ritva Parjasen kotialbumista 

Ritva kertoo, että 
kuntoutuskurssille pääsy  
oli kuin lottovoitto.  
– Sain paljon tietoa 
vammastani ja oli 
mukavaa olla seurassa, 
jossa ei tarvinnut näytellä 
eikä hävetä. Myös mieltäni 
painaneet oireeni saivat 
selityksen. Tässä Ritva 
seikkailee Helsingin 
Itiksessä ystävänsä Marin 
kanssa, johon hän on 
tutustunut aivovamma- 
yhdistysharrastuksen 
myötä. 

Aivovamma on tuonut elämään myös po-
sitiivisia asioita, kuten uusia ystäviä. Ritva 
kohtasi paljon iloisia hymyjä mennessään 
ystävättärensä syntymäpäivänaamiaisiin. 
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– Suomen suht tuoreen hallituksen 
hallitusohjelma vannoo digitalisoitumi-
sen varaan. Digitalisaatio jatkuu myös 
sosiaali- ja terveyshuollon parissa. 
Digitalisaatio tuo mukanaan toki myös 
hyvää, kuten älylattiat ja -rannekkeet, 
jotka tuovat turvaa niin kotonaan kuin 
hoitolaitoksessakin asuvien vanhusten 
arkeen. Mutta miten varmistetaan, 
että jokainen saa tarpeellisen tiedon 
ja pystyy hoitamaan esteettä omia 
asioitaan? Pankkisektori on jo siirtynyt 
nettipainotteiseksi, ja myös esimerkiksi 
matka- ja konserttiliput myydään yhä 
enenevässä määrin verkon kautta. Mi-
ten varmistamme, että mitään ikäluok-
kaa ei rajata palveluista ulos, pohtii 
SOSTEn pääsihteeri vertti kiukas. 

Rautatieasemien lipunmyyntipis-
teet vähenevät, pääkaupunkiseudun 
lähijunissa liput pitää ostaa älypuheli-
men sovelluksella tai asemalla olevasta 
automaatista, pankkitunnukset alkavat 
olla välttämättömiä ja juuri uusimpana 
uutisoitiin, ettei kaukojunissa voi enää 
jatkossa maksaa matkalippuaan kätei-
sellä konduktöörille. 

– Ikäihminen elää yhä useammin 

siinä todellisuudessa, jossa netistä pi-
täisi osata tarkistaa aukioloajat, katsoa, 
onko tilillä rahaa, uusia reseptit, varata 
lääkärinajat, ostaa liput – eikä edes 
taksin tilaaminen ole enää yksiselitteis-
tä, kun hintoja pitäisi osata etukäteen 
vertailla erilaisten sovellusten kautta. 
Samoja pulmia voi olla myös esimer-
kiksi vammautuneilla ihmisillä, Kiukas 
toteaa. 

kyllä: moni yli 75-vuotias  
on ihan pihalla 

Ovatko ikäihmiset jäämässä ihan 
pihalle yhä vahvemmin älypuhelin-
sovelluksiin ja internetin käyttöön 
turvautuvassa yhteiskunnassamme? 
Tutkimuksessa oletettiin yli 75-vuoti-
aiden olevan pihalla - jopa korkeasti 
koulutettujen ihmisten, jotka asuvat 
vielä kotonaan ja ovat muutoin varsin 
kansalaistaitoisia.

– Kansalaistutkimuksessa oli  
mukana 12 tavallista ikäihmistä,  
jotka havainnoivat arkeaan puolen 
vuoden ajan, sekä lisäksi 14 asian- 
tuntijaa, kertoo sosiaalipolitiikan  

professori emerita Briitta koskiaho. 
Tutkimus vahvisti ennakko- 

oletukset. Moni yli 75-vuotias on jo 
nykyään ulkona täydestä kansalaisuu-
desta ja kansalaisoikeuksien toteutumi-
sesta. Valtaosa tutkimuksessa mukana  
olleista tunsi enemmän tai vähemmän 
avuttomuutta yhteiskunnan muutok- 
sissa. Pihalla olemiseen oli useita  
syitä. 

– Yksi syy oli pitkään työelämästä 
pois oleminen. Tämän päivän 75-vuo-
tiaat ovat olleet eläkkeellä yleensä 
10 – 15 vuotta. Tuona aikana etään-
nytään organisaatioista, joihin pitäisi 
olla yhteydessä, pudotaan digiteknii-
kan käytön ja kehityksen nopeudesta 
ja voidaan tulla torjuviksi jatkuvia 
muutoksia kohtaan. Myös tarvittavien 
laitteiden kalleus voi estää tekniikan 
kehityksen kärryillä pysymisen; ei 
ole varaa ostaa jatkuvasti uusiutuvaa 
tekniikkaa. 

Toinen syy on yhteiskunnan moni- 
mutkaistuminen ja digitalisaation 
ulottuminen yhä useammalle elämän 
osa-alueelle. 

– Teknisen kehityksen mukanaan 

Ikäihminenkö 
ihan pihalla?
Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöt 
sateenvarjonsa alle kokoava SOSTE ry, 
jonka jäsen Aivovammaliittokin on, teetti 
tutkimuksen digitalisaation vaikutuksesta 
ikäihmisiin. Ihan pihalla -tutkimuksen toteutti 
sosiaalipolitiikan professori emerita Briitta 
Koskiaho Tampereen yliopistosta.

TEEMANA  
ikääNTyväT iHMisET

Briitta Koskiaho on jäänyt eläkkeelle vuon-
na 2005, mutta kertoo yhä hengailevansa 
yliopistolla.
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tuoma digitalisaatio on nopeasti 
alkanut vaikuttaa kaikkeen elämääm-
me. Ikäihmistenkin olisi osattava 
ottaa selkoa muutosten vaikutuksesta 
asumiseensa, palveluihinsa, kulutta-
miseensa ja yhteiskunnallisten velvoit-
teiden täyttämiseen, kuten taisteluun 
veroviranomaisten, Kelan tai yksityis-
ten vakuutuslaitosten kanssa, Briitta 
Koskiaho toteaa. 

Avuksi neuvontaa 
kädestä pitäen 

Kun ikäihminen joutuu ihan pihalle, 
hänen kansalaisoikeutensa eivät toteu-
du ja vanhat ihmiset jäävät toiseuteen, 
tarpeellisesta tiedosta paitsi. 

Ikäihmisiä huolettaa erityisesti 
palveluiden moninaisuus, eri palve-
luiden tietojen vertaamisen vaikeus, 
julkisen sektorin monimutkaisuus ja 
digimaailmasta syntynyt riesa, vaikka 
digitalisaation piti helpottaa ja palvella 
kansalaisten elämää.

– Palveluiden moninaisuus ja 
palveluiden tuottajien hajonta, näiden 
kilpailuttaminen ja jo pelkkä tiedon 
saaminen eri vaihtoehdoista huolettaa. 

Asioiden vertaaminen ei ole aina 
helppoa, sillä kaikista ei ole saatavana
vertailukelpoisia tietoja. Hintoja 
piilotellaan, eikä laadunkaan vertailu 
helppoa ole. Julkinen organisaatio 
on niin monimutkainen, etteivät sen 
osat kunnolla keskustele keskenään. 
Esimerkiksi kotihoidossa varsinainen 
palvelu ja sen laskutus tapahtuvat ihan 
eri paikoissa. Digimaailma vaatii erilai-
sia välineitä, joilla on erilaisia ominai-
suuksia ja joista perille pääseminen 
vaatii tietotekniikan perusosaamista. 

Erityisesti pankkipalvelut ovat 
konkreettinen peikko, joka aiheuttaa 
ahdistusta.

– Pankkisalit pienenevät, niiden 
määrä vähenee ja aukioloajat kaven-
tuvat. Itseänikin ahdistaa pankkipal-
veluiden muutos. Minä en esimerkiksi 
maksa laskuja älykännykällä, vaan 
läppärillä. 

On selvää, että ikääntyviä ihmisiä 
ei saa unohtaa ja jättää heitä yksin 
tarpomaan digiviidakossa. 

– Pitkälle kehittyneiden maiden 
väestö vanhenee. Koskaan aiemmin 
ikääntyneet ikäluokat eivät ole muo-
dostaneet neljännestä ja jopa suurem-

paa osaa Euroopan maiden väestöstä. 
Kun väestön rakenne muuttuu, on 
sosiaali- ja terveyspolitiikan kyettävä 
vastaamaan muuttuneisiin oloihin. 

Yksi selkeä keino ikäihmisten 
pitämiseksi mukana yhteiskunnassa on 
jalkautuminen ihmisten arkeen. 

– Esimerkiksi Britanniassa on 
yhdistettyjä neuvontapisteitä ja hen-
kilökohtaista opastusta. Niissä työs-
kentelevät luotsit paitsi neuvovat ja 
opastavat, myös pitävät huolen siitä, 
että luotsattava pääsee selville vesille. 
Vanhojen ihmisten taustojen erilai-
suuden vuoksi myös tarjottavan avun 
pitää olla yksilöllistä. Apu pitää tuoda 
lähelle jo silloin, kun ihminen vielä 
asuu kotonaan – ja tämä on tärkeää 
erityisesti silloin, kun henkilön kapa-
siteetti on vanhuuden tai vammaisuu-
den vuoksi heikentynyt ja hänen on 
vaikeaa käyttää yleisiä avunlähteitä. 
Tarvittaisiin siis uusi ammatti: asioita 
ajava senioriluotsi! 

Teksti ja kuva: Pia Warvas

TEEMANA 
ikääNTyväT iHMisET

Aivoituksen kakkosnumeron jutuista kerä-
si ääniä jälleen jokainen artikkeli. Selvän 
ykkössijan vei kuitenkin Ella saarenpää-
kervisen haastattelu. Vahva hopea meni 
myös pohjoiseen Suomeen, sillä toiseksi 
kiinnostavimpana pidettiin kimmo Örnin 
tarinaa. Kolmossijan jakoivat Reijo ja 
sirkka sirviön haastattelu sekä Tarja 
Holopaisen omakohtainen kertomus 
unettomuudesta, nukkumisesta ja unitut-
kimuksesta. 

Vakiopalstojen ykkössijan jakoivat 
yhdistykset toimivat -toimintakalente-
ri sekä Elävästä elämästä -palsta, jossa 
haastateltiin naisleijonien valmentaja Pasi 
Mustosta.

Yhdistysosiossa lukijoita kiinnostivat 
eniten katsaus kevätliittokokoukseen sekä 

uusi ”Tukea aivovammautuneen 
läheiselle” -projekti. 

– Jutut, joissa kerrotaan ihmisten 
kokemuksia aivovammasta, ovat 
lehden parasta antia, kiittelee yksi 
lukija.

– Selviytymistarinat luetaan meillä 
aina huolella, kirjoittaa toinen.

Kiitos jälleen vastanneille! 
Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvotun palkkion voitti 
saija Lindholm. Onnea! 
Vastaattehan jälleen lukijaraatiin, joka 
löytyy liiton nettisivuilta, osoitteesta: 
www.aivovammaliitto.fi/tiedotus/
aivoitus-lehti/aivoitus-lehden-lukijaraati

Pia Warvas

Lukijaraati ruotii
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– Minulla oli elämässäni kaikki ok. Olin juuri os-
tanut tämän lapsuudenkotini Ylistaron Alapäästä, 
minulla oli ihana tyttöystävä ja elämäni oli kaikin 
puolin mallillaan. Vietin juuri pekkaspäivää, sillä 
olin lähdössä Ruotsiin äitini miehen syntymä-
päiville. Se keikka jäi sitten tekemättä, Markku 
korkeala kertoo. 

Markun päätä oli särkenyt aina. Kipuja hoi-
dettiin 20 vuotta migreeninä. Jokaisella terveys-
keskuskäynnillä kirjoitettiin särkylääkkeitä ja 
muutama päivä sairauslomaa. Mitään tutkimuksia 
ei tehty. Aivoverenvuodon jälkeen pää kuvattiin 
ja huomattiin, että hänen aivoverisuonessaan oli 
synnynnäinen verisuonen pullistuma, aneurysma. 
Suoni kesti miehen matkassa 25 vuotta, kunnes se 
lopulta antoi periksi. 

– Minut vietiin ilmeisesti ensiksi Seinäjoen 
keskussairaalaan. Olin ymmärtääkseni siellä 
teholla pari päivää, jonka jälkeen minut siirrettiin 
TAYSiin. Kuulin, että ambulanssimiehet olivat 
luulleet, että olen ryypännyt tajuni kankaalle. 
Näinhän asia ei tokikaan ollut. En oikeastaan 
muista mitään ensimmäisestä puolesta vuodesta, 
tai kenties vähän sitä pidemmästäkään ajasta. Sai-
raalassa olin kaikkiaan yhdeksän kuukautta, eikä 
koko sairaalaoloajastakaan taida minulla tarkkoja 
muistikuvia olla. Sen muistan, että välillä ihmette-
lin, miksi olen sairaalassa. En ymmärtänyt mitään 
edes tapahtuneen. 

Markku kertoo, että hänen elämänsä muuttui 
aivoverenvuodon vuoksi perusteellisesti ja peruut-
tamattomasti. Hän oli aluksi sairauslomalla, josta 
joutui jossakin vaiheessa sairauseläkkeelle.

– En muista kunnolla, että missä vaiheessa. 
Tarkemmat muistikuvani alkavat vasta 90-luvun 

Vuonna 1989, tarkemmin sanoen syyskuun 22. 
päivänä, ylistarolainen 25-vuotias Markku 
Korkeala vietti intiimiä hetkeä tyttöystävänsä 
kanssa. Yhtäkkiä miehen pää tuli käsittämät-
tömän kipeäksi. Markku muistaa sanoneensa 
”ei sairaalaan”. Sen jälkeen seuraavat muisti-
kuvat alkavatkin puolen vuoden – tai kenties 
vasta yhdeksän kuukauden – päästä. 
Synnynnäinen aneurysma oli puhjennut.

TEEMANA 
ikääNTyväT iHMisET

Kolmekymmentä vuotta 
aneurysman puhkeamisesta
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ARTikkELiT

sisaren mies käy puhaltelemassa lehdet 
syksyisin pihapiiristä. Kotisairaanhoito 
tuo Markulle lääkkeet ja pistää insulii-
nin. Ruokapalveluista tuodaan päi-
vittäin lämmin ateria, joten hänen ei 
tarvitse enää kokkailla. Uutta on myös 
vakituinen henkilökohtainen avustaja. 
Aiemmin avustaja kävi satunnaisesti 
tukena vapaa-ajan tapahtumissa, mutta 
nyt avustajatunteja on kaikkiaan 25 
tuntia viikossa. Sähkömopolla, jonka 
Markku sai avustajakeskuksesta, hän 
hurauttaa Orismalaan kauppoihin. 

– Aiemmin kävelin kolmen kilomet-
rin lenkkejä - ja jopa Ylistaron kirkolle, 
jonne on kuusi kilometriä. Enää ei 
lenkkeilystä tule mitään. Nykyään myös 
fysioterapeutti käy kotonani kerran 
viikossa. Postikin tuodaan talolleni asti, 
sillä lääkärini kirjoitti postille sellaisen 
lausunnon, että en enää pysty kävele-
mään tien varteen postilaatikolle.

Pihassa on myös kolmipyörä.
– Pyörä on kyllä melko hengenvaa-

rallinen rakkine, se ei tottele minua 
yhtään. Sen kanssa harjoitellaan vain 
fyssarin kanssa, Markku nauraa. 

Markun suurin toive on, että kunto 
pysyisi nykyisenkaltaisena mahdolli-
simman pitkään.

– Kun nyt kunto pysyisi edes tä-
mänlaisena. Parasta elämässäni on, että 
voin asua kotona ja se, että kavereita 
käy aina välillä. Annan kaikille neu-
voksi, että vaikka elämä kolhisi, älä jää 
yksin – ja jos olet läheinen tai ystävä, 
älä jätä yksin! Jokainen ansaitsee mah-
dollisimman onnellisen elämän. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

nettuun punaiseen pohjalaistaloon. 
– Aluksi sairaalasta päästyäni olin 

täysin pyörätuolissa, mutta nyt pystyn 
jo erityisesti sisätiloissa kävelemään 
pieniä matkoja. 

Monet palvelut ja tukimuodot mah-
dollistavat, että hän saa asua itselleen 
rakkaissa maisemissa Kyrönjoen ran-
tamilla. Naapuri leikkaa nurmikot, ja 

puolelta. Sen tiedän alkuvaiheesta, että 
jouduin opettelemaan uudestaan kaiken. 
Ihan kaiken, liikkumisesta lähtien. En 
ole varma, pystyinkö alkuvaiheessa 
puhumaankaan, mutta on mahdollista, 
että en. Onneksi puhekykyni on 
palautunut täydellisesti. Olen onnelli-
nen, että selvisin, vaikkei elämäni ole 
häävistä ollut. Pahimpana pidän, että 
menetin sen silloisen tyttöystäväni. 

Vähitellen elämä alkoi kuitenkin 
jälleen sujua. Osansa toipumiselle toi 
aivovammayhdistystoiminnan kautta 
löytyneet ystävät. Vuonna 1992, eli 
kolme vuotta Markun sairastumisen 
jälkeen, perustettiin nykyisen Etelä-
Pohjanmaan aivovammayhdistyksen 
edeltäjä, Seinäjoen seudun aivo- 
vammayhdistys. Markku onkin sen 
perustajajäseniä.

– Muistan hyvin perustamiskoko-
uksen. Sen jälkeen meillä oli erilaisia 
vertaistuellisia tapaamisia. Pyysin 
yhdistysläisiä tänne minunkin tyköni - 
ja kyllähän he tulivatkin. Jotkut heistä 
käyvät morjenstamassa minua vielä 
tänäkin päivänä. 

ikä on tuonut muutoksia 

Nyt Markku on 57-vuotias. Tämän leh-
den ilmestymisen aikoihin aneurysman 
puhkeamisesta on aika tarkalleen 30 
vuotta. Ikääntyminen on tuonut muka-
naan erilaisia kremppoja. Vuosi sitten 
henki meinasi mennä, kun keuhkokuu-
me kaatoi miehen sairaalan petiin. Hän 
kuitenkin tervehtyi ja pääsi takaisin 
omaan kotiinsa, vuonna 1957 raken-

TEEMANA  
ikääNTyväT iHMisET

Markku Korkeala toivoo, että kukaan neu-
rologisesti vammautunut tai sairastunut ei 
jäisi yksin, vaan läheiset pitäisivät yhteyt-
tä muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kolmipyöräisellä harjoitellaan fysioterapeutin kanssa. Sähkömopo on avustajakeskuksesta. Sillä taittuu 
parin kilometrin kauppamatka.
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Voitas.fi -liikepankista löytyy eri tasoisia jumppaohjelmia 
ja -videoita voima- ja tasapainoharjoitteluun. 
Kuva: Ikäinstituutti, Tapani Romppainen.
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Liikunta vaikuttaa positiivisesti myös 
mielialaan, muistiin ja jaksamiseen 
sekä tuo sosiaalisia kontakteja.

Iäkkäiden liikkumiskyvyn ongelmi-
en takana ovat usein jalkojen lihas-
voiman ja tasapainon heikkous. Hyvä 
jalkojen voima lisää liikkumisvarmuut-
ta sekä helpottaa muun muassa tuo-
lista nousemista ja portaissa kävelyä. 
Tasapainon ja ketteryyden harjoittami-
nen ehkäisee kaatumisia ja rohkaisee 
lähtemään liikkeelle.

Iäkkäiden liikkumiskyvyn ongelmis-
ta vain 1/3 johtuu vanhenemisesta ja 
2/3 harjoituksen puutteesta. Ohjattuja 
ikäihmisten liikuntaryhmiä voi tiedus-
tella paikalliselta aivovammayhdistyk-
seltä, kunnan erityisliikunnan ohjaajal-
ta tai liikunta- ja terveystoimelta.

Omatoimiseen harjoitteluun saa 
vinkkejä maksuttomasta voitas.fi-
liikepankista. Verkkosivuilta voi valita 
joko yksittäisiä voima-, tasapaino- ja 
liikkuvuusharjoitteita tai valmiita jump-
pavideoita ja -ohjelmia. 

Kuntoilussa maltti on valttia. Li-
sääntynyt voima ja parantunut tasa-
paino näkyvät arjessa säännöllisen 
harjoittelun tuloksena.

Mielen hyvinvointi 
vahvistuu pienillä teoilla 

Fyysisen kunnon lisäksi kannattaa 
ikääntyessä vahvistaa myös mielen 

taitoja. Mielen hyvinvoinnin äärelle 
löytää tuttujen kysymysten avulla: 
mistä ammennat voimia? Mistä asioista 
saat iloa? Entä mikä tuo elämääsi 
merkitystä ja mitkä asiat ovat sinulle 
tärkeitä? Mielen hyvinvointia luovat 
myönteiset tunteet, sitoutuminen teke-
miseen, ihmissuhteet, merkityksellisyy-
den kokemus ja aikaansaamisen tunne.

vinkkejä verkosta

Mielen taitoja voi vahvistaa konkreet-
tisilla arjen teoilla. ikäopisto.fi on uusi 
kaikille avoin verkkosivusto, josta löy-
tyy tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoin-
nin vahvistamiseen. Sivustolla voit pe-
rehtyä mielen hyvinvoinnin lähteisiin, 
tunnistaa vahvuuksiasi, saada eväitä 
myötätuntoiseen suhtautumiseen ja 
hahmottaa keinojasi vaikeuksien koh-

TEEMANA 
ikääNTyväT iHMisET

Liikkumisessa 
ei ole yläikärajaa
Liikunta on tärkeää kaikenikäisille ihmisille, 
mutta ikäihmisille se on erityisen tärkeää. 
Sopiva liikunta säilyttää kykyä toimia arjessa ja 
antaa mahdollisuuden elää itsenäistä elämää 
mahdollisimman pitkään. 

iäkkään kuntoilijan muistilista

◊ Löydä itselle mieluisa ja sopiva tapa liikkua
◊ Treenaa voimaa erityisesti reisi- ja pakaralihaksiin
◊ Tee tasapainoharjoituksia
◊ Lisää kestävyyskuntoa esim. kävelemällä, pyöräilemällä tai liikkumalla 
   luonnossa

INFO

taamiseen sekä niistä selviytymiseen. 
Löydät sivuilta monipuolista kuunnel-
tavaa, kokeiltavaa sekä pohdittavaa. 

Voit käyttää Ikäopistoa monin 
tavoin: yksin teemoja pohdiskellen tai 
yhdessä toisten kanssa niistä keskustel-
len. Sisällöt sopivat hyvin myös ryhmä- 
ja vertaistoimintaan. Kokeile vaikka 
Onnistumisen kuorinta -tehtävää tai 
kuuntele Hengitä hyvää -harjoitusta. 
Voit myös tehdä itsellesi vahvuusvärs-
syn tai ilahduttaa ystävääsi e-kortilla.

Teksti: viestintäkoordinaattori Anne 
Honkanen, Ikäinstituutti

Kuva: Tapani Romppainen  
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rastaa keramiikkaa. Kaikki alkoi eräästä 
päivästä, jolloin hän näki ystävänsä 
seinällä pienen enkelin.

– Minua kiehtoivat kauniit siivet. 
Niinpä menin ja ostin savea. Paljon 
savea! Muotoilin makuuhuoneeni 
lattialla ensimmäisen teokseni, joka oli 
iso enkeli. 

kaikki alkoi keramiikasta 

Miki ei hakeutunut kansalaisopistojen 
keramiikkapiireihin, vaan alkoi tehdä 
taidetta itse – toki muutamalta ammat-
tilaiselta neuvoja kysellen.

– Eräänä vuonna, kun minulla oli 
paljon valmiita töitä, päätin mennä 

– Kun olin pieni poika, olin hyvin ylpeä 
isäni kädentaidoista. Eräänä päivänä 
kysyin häneltä, että iskä, miten sinä 
oikein osaat kaiken tuon. Isäni kat-
soi minuun hymyillen ja totesi, että 
kokeilen ja teen sydämellä. Tämä lyhyt 
ja ytimekäs neuvo on urani kulmakivi, 
Miki Rahikainen kertoo.

Jo kouluvihot täyttyivät erilaisista 
kaarista, muodoista ja koukeroista. Ko-
rutaiteilijaa hänestä ei kuitenkaan tullut 
heti rakennusalan opintojen jälkeen.

– Ensimmäiset yhdeksän vuotta 
työskentelin kotikaupungissani Mik-
kelissä ravintola-alalla. Sitten vuonna 
2004 halusin muutosta elämääni ja 
muutin Espooseen – ihan tyhjän päälle. 
Täällä en hakeutunut ravintola-alan 
töihin, vaan kävin vartijakurssin ja tein 
töitä vartijana ja vahtimestarina. 

Taide ja patsaat rupesivat kiehto-
maan miehen silmää. 

– Minulla ei ole erityistä suosikki-
taiteilijaa, mutta minuun kolahtavat 
kauniit rakennukset, patsaat ja vanha, 
perinteinen, klassinen taide. Moderni 
taide, jonka tuotokset näyttävät siltä 
kuin olisi maalipurkki seinään heitetty, 
eivät ole minun juttuni. 

Samoihin aikoihin Miki alkoi har-

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

Hopea ja kulta taipuvat koruiksi 
Poikasena Miki Rahikainen ihaili 
isänsä kädentaitoja. Isä oli 
kirvesmies, puuseppä, muurari 
ja koristeveistäjä. Nuorukaiseksi 
varttuneen Mikin oli tarkoitus 
seurata isänsä jalanjälkiä ja hän 
pääsikin ammattikouluun ra-
kennuspuolelle. Ala ei tuntunut 
kuitenkaan oikealta, ja puupö-
lykin kävi ikävästi hengitykseen. 
Vuosien jälkeen Mikistä kuiten-
kin tuli kädentaitaja. Nykyään 
hän pyörittää omaa yritystään ja 
työskentelee koruseppänä. 
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kädentaitomessuille. 
Työni olivat pääasiassa 
isoja, ja sainkin ne melkein kaikki 
myydyiksi. Viereisellä messuosastolla 
ollut esittelijä totesi, että pienet tuot-
teet myyvät aina. Silloin minulle tuli 
ensimmäistä kertaa mieleen korut. 

Keramiikkakoruihin tuli kultausta, 
palatinaa, lysteriä – ja ihmiset pitivät 
näkemästään. Kutsuttiinpa Mikiä taitei-
lijaksikin. 

– Sitten huomasin netistä hopea-, 
kupari- ja pronssisaven. Raaka-aine 
on kuin savea ja sitä muotoillaan kuin 
savea, mutta uunissa sideaines palaa 
pois ja jäljelle jää pelkkä metalli. Ostin 
pienen uunin, jossa aloin polttaa näitä 
koruja. Samaa uunia saatoin hyödyn-
tää myös keramiikkakoruille. 

korusepäksi sattuman kautta 

Mutta sitten jotkut korut alkoivat epä-
onnistua. Miki oli tuolloin ajatellut laa-

jentaa korutoimintaansa ja ostaa lisää 
uuneja. Hän kyseli muilta valmistajilta, 
onko heillä samoja epäonnistumisen 
kokemuksia. Muut kertoivat, että ei. 
Epäonnistumisen syyt jäivät mystee-
riksi.  

– Olin Helsingin Kauppatorilla 
myymässä onnistuneita tuotteitani, kun 
törmäsin iäkkääseen mieheen, joka oli 
lopettelemassa uraansa ja muuttamassa 
Espanjaan. Ostin häneltä kultasepänvä-
lineet. Välineet lojuivat pitkään pajani 
nurkassa, sillä en osannut niitä käyttää. 
Yhtenä päivänä päätin opetella. Pikku-
hiljaa taitoni karttuivat, sain palautetta 
kauniista koruistani ja ihmiset halusivat 
ostaa niitä itselleen. 

Tässä vaiheessa korut olivat vielä 
harrastus. Miki siirtyi vuonna 2011 
ohjaajaksi Helsingin vieraskodille, joka 
tarjoaa asumispalveluita päihdeongel-
maisille ja asunnottomille. Lisäksi hän 
toimi vapaaehtoistyössä Kaivo Espoo 
ry:ssä, joka on nuorison hyvinvointia 
tukeva yhteiskristillinen järjestö. Tämän 
vuoden alusta koruharrastuksesta 

tulikin leipätyö. 
Syntyi Mykoru.

– Tämän vuoden 
alussa päätin, että haen startti- 

rahaa. Sain sitä, ja nyt minulla on 
Helsingin Mäkelänkadulla kivijalka-
myymälä. Se, mikä alkoi harrastuksena 
vuonna 2004, muuttui vuonna 2019 
ammatikseni. 

Mykorun Miki tekee koruja 
tilaustöinä, korjaa rikki menneitä ja 
hänellä on oma hopea- ja kultakorujen 
mallisto. Repertuaariin kuuluvat myös 
timantti-istutukset. Keramiikkakorut 
ovat sen sijaan jääneet jo historiaan. 
Yksinkertaisimman korun saa valmiiksi 
muutamassa tunnissa, mutta monimut-
kaisemmat taideteokset voivat vaatia 
viikonkin työn. Malliston korut maksa-
vat keskimäärin 60 – 200 euroa.

– Toteutan myös muiden koru- 
ideoita, kunhan ajatus on realistinen, 
eli sellainen, joka on mahdollista 
toteuttaa, Miki lupaa.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Koruja voi ostaa kivijalkaliikkeestä  
Helsingin Mäkelänkadulta tai netin 
kautta osoitteesta www.mykoru.fi 
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Hämeenlinnasta, Tampereelta, Mynä-
mäeltä, Turusta, Tuusulasta, Helsin-
gistä, Kaarinasta, Kuopion seudulta. 
Kasipallolaiset ovat kotoisin eri puolilta 
Suomea. He edustavat eri sosiaaliryh-
miä, heitä on opiskelijoista korkeakou-

lutettuihin, duunareista valkokaulustoi-
mihenkilöihin. Kaikilla on aivovamma, 
mutta vammautumistavat vaihtelevat. 
Jari kaatui rappusissa, Martti joutui 
pahoinpitelyn uhriksi, Tero tuupattiin 
uima-altaaseen ja Enni kaatui pyörällä 

ketjujen irrottua. Enni kertoo, että jos 
hänellä olisi ollut pyöräilykypärä, hän 
olisi todennäköisimmin säästynyt aivo-
vammalta. Mutta tuolla kerralla hänellä 
ei ollut.

– Tapasimme Reijo salon järjestä-

Ryhmä on meidän  
matkamuistomme
Tero suomalainen, Jari Tähtinen, Martti koivisto, Enni Mustonen 
(ei se kirjailija!), Markku ”Mape” vehviläinen, simo koistinen 
ja Miina *) ja Jaana *) – eri-ikäisiä ihmisiä eri puolilta suomea. 
Heitä yhdistää yksi asia: aivovamma. kasipalloksi itsensä ristinyt 
ryhmä on yhtä mieltä siitä, että eri ammattiryhmiä edustaneista, 
iältään täysi-ikäisyyden kynnykseltä ikääntymistä jo kolkuttele-
viin ihmisiin, ei koskaan olisi tullut läheisiä ystäviä ilman  
samankaltaista kokemusta. 
*) Miinan ja Jaanan nimet muutettu. 

ARTikkELiT

Kasipallo kokoontuu

Martti, Enni ja Tero, kolme kasvoa kasipallosta. Joukkio on tietysti lähdössä – minnes muuallekaan kuin – Tallinnaan.

Kuva: Pia Warvas
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mällä Tallinnan-risteilyllä viime vuon-
na. Tunsin entuudestaan vain Jarin, 
joka tutustutti minut Mapeen. Emme 
saaneet heti hotellihuonetta, joten 
suulaana kaverina kysyin, lähteekö 
joku seurakseni baariin. Tästä tunnin 
kuluttua olimme jo mitä parhaimmat 
ystävykset, muistelee Tero suomalai-
nen Kasipallon syntyhetkiä.

Paitsi ettei se ihan niin mennyt.
– Itse asiassa meistä osa tutustui jo 

laivalla. Minä tunsin Jarin jo entuudes-
taan, mutta emme muistaneet toi-
siamme. Siinä jutellessamme paikalle 
tulivat Mape, Tero, Enni ja Miina ja 
Jaana. Enni tunsi Miinan nuorjäsentoi-
minnan kautta ja Miina ja Jaana olivat 
tutustuneet jo aiemmin kuntoutukses-
sa, Martti koivisto korjaa. 

Miinan ja Jaanan nimet on muu-
tettu. He eivät halua esiintyä jutussa 
nimellään eivätkä kasvoillaan, sillä 
heillä molemmilla on oikeusjuttu  
vakuutusyhtiötä vastaan kesken. 

yhteinen sävel löytyi 

Joka tapauksessa – muodostui Kasipal-
lo sitten jo laivalla, tai vasta Tallinnassa 

– porukka hitsaantui nopeasti yhteen. 
Kaikki aika sekä Tallinnassa että paluu-
matkalla laivassa vietettiin yhdessä.

– Kun reissu loppui ja meidän oli 
aika lähteä eri suuntiin, tuli melkein 
itku. Siteemme oli alusta asti jotakin 
uskomatonta, melkein kuin olisimme 
olleet sukulaisia, siskoja ja veljiä, Tero 
kertoo.

Kasipallon tarina ei tietenkään 
päättynyt tähän – eiväthän he muuten 
olisi tässä tarinaansa kertomassa. 

– Seuraava reissu järjestettiin melko 
pian. Kävimme jo syyskuussa omalla 
Tallinnan-risteilyllämme. Melkein 
kaikki kasipallolaiset pääsivät osal-
listumaan. Suunnittelemme yhteistä 
mökkiviikonloppua Hämeenlinnan 
seutuville, sillä se on sijainniltaan 
mukavan keskeinen. Kun vierailemme 
toistemme paikkakunnilla, pyrimme 
aina tapaamaan toisiamme. Meillä on 
myös Facebook-ryhmä, jonka kaut-
ta pidämme yhteyttä, Martti ja Tero 
kertovat. 

Eri ikäisiä ihmisiä yhdistää yhteisöl-
lisyys ja vertaistuki.

– Saamme hurjasti vertaistukea, 
sillä meillä kaikilla on samankaltainen 
oirekuva, vaikka vammautumistavat 
ja -ajat vaihtelevat suurestikin. Iloit-
semme toistemme kuntoutumisesta ja 
tuemme silloin, kun tulee takapakkia. 

Ja tärkeää on tietysti samankaltainen 
huumorintaju, Tero toteaa.

– Meidän ei tarvitse selittää kenel-
lekään, miksi joku toimii tietyllä lailla. 
Kaikki ymmärtävät ilman sanojakin, 
miltä toisesta tuntuu. Yleensä kukaan 
muu kuin toinen aivovammautunut 
ihminen ei voi ymmärtää kunnolla. 
Paitsi mieheni on poikkeus, hän on ai-
van uskomattoman vahva tuki minulle, 
Enni kiittelee. 

– Joskus tuntuu, että olemme kuin 
ysiluokkalaiset retkellä, kun kuljemme 
maailmalla, Martti nauraa.

– Jep, meillä on samanlainen huu-
morintaju, ja ajoittain se huumori on 
melko rankkaakin, vahvistaa Miina.

Kuten kaikissa hyvissä tarinoissa, 
tässäkin tarinassa on opetus.

– Aivovammautuneet ihmiset – 
olkaa aktiivisia ja hakeutukaa saman 
kokeneiden pariin! Älkää välittäkö 
siitä, vaikka toinen olisi hädin tuskin 
aikuinen ja toinen lähellä vanhuuselä-
keikää, älkääkä välittäkö siitä, miten 
toinen on vammautunut. Olen varma, 
että saatte kaikki voimia arkeenne, 
kun rohkeasti tutustutte muihin saman 
kokeneisiin, Martti kannustaa. 

Teksti: Pia Warvas 

ARTikkELiT

Kuvat: Martti Koivisto
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Laura Ärling on iloinen ja reipas nainen.  
Hän on aktiivinen liikkuja, joka pyöräilee, ui 
ja lenkkeilee mielellään. Hän on naimisissa  
ja kahden lapsen äiti. Hän on ammatiltaan 
luokanopettaja. Neljän vuoden ajan hän on 
ollut myös aivovammakuntoutuja. 

ARTikkELiT

Laura on kiitollinen monesta asiasta: 
suomalaisen sairaanhoidon tasokkuudesta, 
että hän jäi henkiin, että perhe, työkaverit 
ja ystävät ovat pysyneet tukena ja että hän 
kykeni palaamaan työelämään. 
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– Olen aina tykännyt harrastaa liikun-
taa. Tuonakin aurinkoisena heinäkuun 
lopun päivänä lähdimme mieheni 
kanssa pyörälenkille – tai näin ovat 
muut kertoneet, sillä minulla on on-
nettomuudesta alkanut kuuden viikon 
täydellinen muistikatko, Laura ärling 
kertoo. 

Viimeiset selkeät muistikuvat ovat 
edelliseltä viikolta, jolloin hän soitti 
sisarensa häissä trumpettia. Onnetto-
muutta edeltävänä päivänä hän muis-
taa käyneensä lenkillä. Siitä eteenpäin 
aina joulun tienoille saakka ei ole kuin 
hajanaisia mielikuvia sieltä täältä. 

– Olen kokenut pyöräilijä, mutta 
tuolla kerralla omaa huolimattomuut-
tani ajauduin pientareelle ja kaaduin. 
Onneksi minulla oli kypärä, sillä ilman 
sitä en olisi jäänyt henkiin. Näin ovat 
asiantuntijat jälkikäteen arvioineet. 
Onni onnettomuudessa oli myös se, 
että vastaan sattui tulemaan terveyden-
huollon ammattilainen, joka ymmärsi 
heti tilanteen vakavuuden ja tilasi 
pikaisesti ambulanssin. Minut vietiin 
kopterilla TAYSiin. 

Alkuvaiheen ennuste ei ollut hyvä. 
Lauran mies muistelee teho-osastolla 
neurologin tokaisseen, että kunhan nyt 
henkiin jää. 

– Koulu oli juuri alkamassa ja 
mieheni on myös esimieheni, eli sen 
koulun rehtori, jossa työskentelin luo-
kanopettajana. Hän joutui minusta tun-
temansa hädän ja huolen lisäksi alkaa 
miettiä myös sijaisjärjestelyitä, jotta 
pienet koululaiset saisivat lukuvuoden 
alkaessa opettajan. Tilanne oli hänelle 
siis raskas monelta kantilta.

Viisi ensimmäistä viikkoa ei 
tiedetty, miten Lauran ylipäätään 
käy. Hänen vanhempansa kiiruhtivat 
Kalajoelta tyttärensä ja tämän perheen 
tueksi. Lauran äiti on terveydenhuollon 

ammattilainen, joten hänellä oli aa-
vistus, miten aivovamma voi elämään 
vaikuttaa. Vajaan viikon kuluttua Laura 
siirrettiin Jyväskylään, jossa sairaalassa 
vierähti seuraavat kymmenen viikkoa 
ensiksi neurologisella ja sitten kuntou-
tusosastolla. 

Alkukauheuden jälkeen toipumi-
nen alkoikin sujua nopeasti. Loppuvai-
heessa hän pääsi jo kotilomille.

– Minulla oli niin hyvä peruskunto,
että pystyin jo osastolla ollessani 
jälleen kävelemään, ja muutaman 
viikon kuluttua se sujui jo ilman 
tukeakin. Myös kaikki kuntoutukset 
lähtivät nopeasti käyntiin. Tosin nämä 
asiat ovat edelleen niitä, joita en itse 
muista, vaan joita muut ovat kertoneet. 
Isolta osalta nopea kuntoutumiseni on 
Suomen erittäin laadukkaan tervey-
denhuoltojärjestelmän ansiota. 
Sairaanhoidollinen tuki on ollut 
kattavaa alusta alkaen. Minulla 
oli joka päivä neuropsykolo-
gista kuntoutusta ja puhe-, 
toiminta- ja fysioterapioita. 
Neuropsykologilla käyn 
edelleen. 

Sairaalajakson loppuajasta 
Lauralla on jo häilyviä muisti-
kuvia. Hän esimerkiksi tarkisti 
epikriisistä diagnoosinsa. 

–  Se oli diffuusi aksonivaurio eli 
DAI. Lisäksi maksaani tuli vaurioita, 
mutta ne ovat sittemmin parantuneet. 

Oiretiedostus 
ei herää heti 

– Alkuvaiheessa en ymmärtänyt tilan-
teestani mitään, mutta perheelleni asia 
oli luonnollisesti todella vaikea. Tyttö 
oli juuri aloittamassa seitsemättä ja 
poika kolmatta luokkaa. Mieheni 
päätti heti, että salailulle ei ole mitään 

tarvetta. Hän tiedotti sekä lasten kou-
luihin että omaan opinahjoomme, mitä 
on tapahtunut ja mitä se tarkoittaa. 

Kun kotiutuminen oli ovella, ajatteli 
Laura kaiken tulevan täysin ennalleen 
heti, kun arki alkaa kotona rullata. 

– Mieheni totesi sittemmin, että 
minut kotiutettiin aivan liian varhain. 
Siinä vaiheessa myös läheiset putosivat 
pois kaiken tuen piiristä. Perhe olisi 
tarvinnut paljon neuvoja, joita ei tarjot-
tu ja joita ei oikeastaan osattu mistään 
kysyäkään. 

Laura alkoi itsekin ymmärtää 
syksyn mittaan, että aivovamma jätti 
jälkensä ja ettei kaikki muutukaan 
hyväksi heti, kun sairaalan ovi takana 

kiitollinen

ARTikkELiT

Pekka Hyysalon 
tarina on ollut Lauralle 
suuri innoittaja. 
– Vaikken ole 
tatuointi-ihminen, otin 
Pekan inspiroimana 
tämän tatuoinnin. 
Se muistuttaa minua 
taistelustani takaisin 
elävien kirjoihin.

ELÄMÄS TÄ
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– Joskus työkaverini ihmettele-
vät lyhyitä sairauslomajaksojani. He 
saattavat kummastella, että miten sinä, 
joka näytät terveeltä ja hyväkuntoisel-
ta, et olekaan täysin toipunut. Tiedän, 
ettei kyse ole ilkeydestä, vaan siitä, että 
näkymätöntä vammaa ei ulkopuolisen 
ole helppoa ymmärtää. Työkaverini 
ovat läheisteni lisäksi onneksi heitä, 
jotka parhaiten tajuavat aivovamman 
jälkitilasta.

Koska esimiehenä toiminut avio-
mies näki, miten vaimo ei jaksanut 
koulupäivän jälkeen kotona yhtään 
mitään ja koska työterveyslääkärikin 
suositti vahvasti kevennystä työ- 
elämään, lyhennettiin Lauran työ- 
viikkoa seuraavana vuonna hieman ja 
sitä seuraavana vuonna jälleen hieman 
lisää.

– Työterveyslääkärin ja neurologin 
ohjeistuksesta myönnyin nykyiseen  
60 prosentin työaikaani. Neuro- 
psykologini on ollut tuki ja turva koko 
prosessin ajan. Näin monta vuotta  
minulla meni oiretiedostuksen herää-
miseen. On ollut raskasta huomata, 
ettei minusta enää tule täysin saman-
laista kuin ennen. Tällä hetkellä teen 
kolme työpäivää viikossa, ja lopun 
ajan olen kuntoutustuella. 

Laura toteaa, että useassa työ- 
paikassa tämänkaltainen järjestely ei 
kerta kaikkiaan ole mahdollista. Hänen 
koulussaan on onneksi käytettävissä 
pätevä opettaja, joka tekee Lauralta 
jäävät kaksi päivää. 

– Meilläkin tämä järjestely on 
voimassa vain tämän vuoden loppuun 
asti. Lukuvuoden päättyessä on mietit-
tävä, miten jatko hoituu. Ennen joulua 
pitää siis työkuvioita alkaa suunnitella 
tavalla tai toisella uusiksi. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

sulkeutuu. Aivovamma muistutti – ja 
muistuttaa - itsestään joka päivä.

– Minulla on hienosti sanottuna 
aivoväsymystä. Vaikka periaatteessa 
fyysisesti jaksaisin esimerkiksi lenk-
keillä, on pääkoppa välillä tyhjä. Olen 
arkiasioissa muistamaton, unohdan 
nimiä ja mihin olen menossa – ihan 
tavallisia asioita siis. Post it -laput ovat 
ahkerasti käytössä. Tasapainoni on hei-
kentynyt, joten en enää luistele, enkä 
pyöräile vilkkailla teillä. Myös pinnani 
on lyhentynyt. Perheeni osaisi tietysti 
kuvailla tarkemmin minussa tapahtu-
neet muutokset. 

Seuraavaksi hän ajatteli, että töihin 
palaamisen jälkeen hän on täydellisesti 
kuntoutunut. 

– Perheen, muiden läheisten ja työ-
kavereitteni tuki on ollut mieletön voi-
mavara. Eivät kaikki tokikaan ymmärrä 
näkymätöntä vammaa etenkään minun 
tapauksessani, kun olen töissä. Mutta 
työkaverit ovat mahtavia. He esimer-
kiksi tarjoutuvat pitämään puolestani 
luistelutunnit. 

Niin – siitä hetkestä, jolloin neu-
rologi mietti, että kunhan hengissä 
pysyy, on päästy pitkälle. Laura kykeni 
palaamaan työelämään. 

Työjärjestelyitä 

Alun perin suunnitelmissa oli palata 
sorvin ääreen, kun joulu olisi juhlittu. 
Lopulta paluu tapahtui hiihtoloman 
jälkeen - ja heti täyspäiväisesti. Tällä 
hetkellä hän opettaa kolmosluokkaa. 
Ensi vuonna vuorossa olisivat ekaluok-
kalaiset, sillä opettajat vaihtelevat vuo-
sittain ykkös-, kakkos- ja kolmosluokan 
luotseina, jonka ansiosta lapsilla on 
sama tuttu opettaja kolmen ensimmäi-
sen kouluvuotensa ajan. 

– Jälleen jälkikäteen ymmärsin, 
että palasin myös töihin liian nopeasti. 
Koska olen suorittajatyyppi ja minulla 
oli pitkä työkokemus, hoidin työni 
kunnialla. Mitään muuta en sitten 
jaksanutkaan. Kotona pinnani oli lyhyt, 
olin hermostunut ja halusin rauhaa ja 
hiljaisuutta. Koulussa oli juuri tehty 
remontti, joten siellä on hyvät äänieris-
teet, mutta eihän koulu koskaan täysin 
hiljainen ja rauhallinen ole. Aivovam-
ma toi mukanaan hälinäherkkyyden, 
jonka vuoksi kotona janosin rauhaa. 

Vaikka työkaverit ovat alusta alkaen 
olleet vahva tuki, saattavat aivovam-
man mukanaan tuomat poissaolot 
herättää hämmästystä. 

Laura kehottaa kaikkia käyttämään kypä-
rää aina pyöräillessä. – En aiemmin käyt-
tänyt kypärää lyhyillä matkoilla, kuten 
vaikka lähikirjastossa käydessäni, enkä 
aina kypärää käyttäessänikään kiristänyt 
sen remmejä kunnolla. Tuolla kohtalok-
kaalla pyöräreissulla kypärä oli onneksi 
kunnolla päässäni, sillä mieheni oli rem-
mit ennen lähtöämme kiristänyt. Kunnolla 
kiinnitetty kypärä pelasti henkeni. 

ARTikkELiT
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vaimoni kertomaa. Edes tästä minulla 
ei ole mitään muistikuvaa.

Katolta putoamisen jälkeen Nicon 
elämässä alkoi alamäki. Yrityksen pyö-
rittämisestä ei tullut enää mitään, joten 
se oli ajettava konkurssiin.

– Marraskuussa 2014 menin illalla 
nukkumaan suhteellisen oireettomana. 
Aamulla herätessäni pääni oli kipeä 
ja huone pyöri silmissäni ympyrää. 
Tämän jälkeen oireita tuli jatkuvasti 
lisää. Ensiksi sain tasapainohäiriöitä, 
sitten iski tolkuton väsymys, jonka 
vuoksi nukuin pahimmillaan 20 tuntia 
vuorokaudessa, ja seuraavaksi tulivat 
näköhäiriöt. Kävin useasti lääkärissä, 
josta minut passitettiin aina kotiin. 
Sitten, ehkä viidennen lääkärikäynnin 
jälkeen, kehoni petti. Koko oikean 
puoleni ja kaikki sen lihakset alkoivat 
holtittomasti vapista. 

Nyt mies vietiin viikoksi keskus-
sairaalaan tutkimuksiin. Sairaala-aikana 
Nicon hienomotoriikka ja kävelykyky 

Nico Ojalan työntekijä oli työtapatur-
mapäivänä samalla työmaalla, mutta 
työskenteli toisella puolella taloa. Siksi 
ei olla varmoja, miten pitkään Nico 
lojui tajuttomana maassa. Oletetta-
vasti melko pitkään, sillä hän makasi 
vesilätäkössä kaulaansa myöten ja 
ruumiinlämpötila oli laskenut lähelle 
hypotermiaa. 

– Itse onnettomuutta en muista, 
eikä minulla ole tapaturmapaikalta 
muistikuvia kivusta. Sen sijaan ambu-
lanssin äänet muistan hämärästi, mutta 
ambulanssimatka on jälleen hämärän 

peitossa. Sairaalasta muistan sen, miten 
kauheasti kynnysten ylittäminen sattui, 
kun minua vietiin kuvantamistutkimuk-
siin. Päätäni ei kuitenkaan kuvattu, 
vaan keskityttiin lukuisiin murtumiini. 

Onnettomuus tapahtui Ikaalisissa, 
josta hänet vietiin TAYSiin. Kotiuttami-
nen oli edessä jo seuraavana päivänä.

– Siitä pitäen koko kesä ja syksy 
ovat enemmän tai vähemmän sumun 
peitossa. Vaimoni oli tapaturmani 
aikaan viimeisillään raskaana. Kuopuk-
semme syntyi 1.8. Olen ollut mukana 
synnytyksessä, mutta tämäkin tieto on 

Aivovamma näkyväksi yhteis-
kunnallisella vaikuttamisella

Oli lauantai, kevään viimeinen päivä, 31.5.2014. 
Nico Ojala oli kattotöissä oman yrityksensä 
kautta. Jossakin vaiheessa jalka lipesi ja mies 
putosi maahan 4,5 metrin korkeudesta – ilmei-
sesti vasemmalle kyljelleen, sillä kaikki kehossa 
olevat murtumat olivat vasemmalla puolella.

Nico ei pitkään tiennyt, että Aivovamma-
liittoa tai Varsinais-Suomen aivovamma-
yhdistystä on edes olemassa. – Luulin 
pitkään, että olen Turun ainoa aivovam-
mainen ihminen. Sitten neuropsykologini 
kertoi yhdistyksestä. Kun menin ensim-
mäistä kertaa yhdistyksen tilaisuuteen, 
suorastaan hämmästyin, kuinka paljon 
meitä onkaan. 

ARTikkELiT
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hävisivät.
– Mitään syytä vapinalle ei löydet-

ty, joten minut kotiutettiin terveenä 
miehenä. Lähtiessäni sanottiin, että 
jos oireet uusiutuvat, tule uudelleen 
terveyskeskukseen. 

itsemurhayrityksistä  
suljetulle osastolle

Koska oireita oli, mutta niille ei löy-
detty mitään fyysistä syytä, alkoi Nico 
epäillä omaa mielenterveyttään.

– Ajattelin, että minulla viiraa pääs-
sä. Varasin ajan yksityiseltä psykiatrilta, 
jonne menin vaimoni kanssa. Kerroin 
siellä kaikesta minulle tapahtuneesta. 
Lääkäri ei osannut yhdistää katolta 
putoamista fyysisiin oireisiini, vaan 
diagnosoi minulla keskivaikean ma-
sennuksen. Lähdimme vaimoni kanssa 
vastaanotolta resepti kourassa apteekin 
kautta kotiin. 

Samana päivänä Nico popsi ensim-
mäiset masennuksen hoitoon määrätyt 
pillerit. Seuraavat kaksi viikkoa olivat 
synkeän mustia. Nico päätti kahdesti 
tappaa itsensä.

– Ensimmäisellä kerralla päätin teh-
dä lopun elämästäni kylpyhuoneessa. 
Valitsin paikan sillä periaatteella, että 
vaimon on helppoa siivota jäljet. Tämä 
yritys jäi tekemättä tajutessani, että 
lapset heräävät usein vaimoani aiem-
min, jolloin he voisivat hänen sijaansa 
löytää ruumiini. 

Seuraavana päivänä Nico etsi Har-
javallan psykiatrisen sairaalan nume-
ron. Tässä vaiheessa avun hakeminen 
jäi kuitenkin vain aikeeksi, sillä hän 
ei kyennyt edes ottamaan puhelinta 
käteensä, saati että olisi sillä soittanut. 

– Siitä viikon kuluttua ajoin autolla 
Raumalta silloiseen kotiimme Turkuun. 
En muista, miksi olin liikenteessä, mut-
ta paluumatkalla huomasin ajatteleva-
ni, että nyt on hyvä hetki lähteä. Avasin 
turvavyöt ja etsin sopivaa kalliota, 
johon päättäisin elämäni. 

Tarkoitukseen sopivaa kallioleik-
kausta ei löytynyt, ja seuraavaksi Nico 
huomasi olevansa levähdyspaikalla 
pysähdyksissä.

– Olin sammuttanut auton ja 
ihmettelin, mitä minä täällä teen. Sen 
jälkeen sain järkyttävän paniikkikoh-
tauksen. Tuntui, että happi loppuu. 
Avasin autosta kaikki ovet ja ikkunat. 
Ajantajuni katosi. Siellä levähdyspai-
kalla hieman rauhoituttuani päätin, 
että minun on kerrottava itsetuhoisuu-

destani vaimolleni. Matkani Raumalta 
Turkuun kesti normaalin hieman reilun 
tunnin sijaan kaikkiaan neljä tuntia. 

Kun Nico kotiutui, olivat vaimo ja 
lapset saunassa. Hän istuutui keittiön 
pöydän ääreen ja ajatteli useasti, ettei 
voi kertoa, vaan pakenee paikalta. Hän 
ei kuitenkaan lähtenyt mihinkään. Kun 
vaimo tuli saunasta, oli tämä kiukkui-
nen miehen viipymisestä. 

– Kerroin vaimolleni kaiken. Hän 
oli aivan hiljaa, marssi puhelimeen ja 
soitti TYKSin päivystykseen kertoak-
seen, että mieheni on yrittänyt kahdesti 
itsemurhaa. Sieltä oli kysytty, lähetäm-
mekö ambulanssin vai tuotko hänet 
itse. Vaimo lupasi tuoda minut. 

TYKSin päivystyksessä Nico kertoi 
lääkärille, mitä lähiviikkoina oli tapah-
tunut. 

– Lääkäri totesi, että nyt olet oikeas-
sa paikassa, kyllä sinut kuntoon saa-
daan. Hetken päästä hän tuli valkoisen 
kirjekuoren kanssa ja sanoi, että tässä 
on lähete Harjavallan psykiatriseen 
sairaalaan ja että saat itse päättää, 
käytätkö tämän matkalipun, vai jäätkö 
vanhaan elämääsi. Minun ei tarvinnut 
kahta kertaa miettiä, vaan lähdin siltä 
istumalta Harjavaltaan. 

vihdoinkin  
aivovammadiagnoosi 

– Kun olin ollut viikon verran suljetulla 
osastolla, tuli omahoitajani varovasti 

sanomaan, että tämän osaston profes-
sori on katsonut papereitani ja soittanut 
TYKSiin, sillä hän epäilee vian olevan 
aivoissani. Lääkäri oli lisäksi varoitel-
lut, että magneettikuvaan pääsyä voi 
joutua odottamaan tovin jos toisenkin. 
Tässä vaiheessa lääkitystäni lisättiin, 
jonka vuoksi aloin saada pahimmillaan 
kolmekin kouristuskohtausta päivässä. 
Minut lähetettiin Porin sairaalaan tut-
kittavaksi epilepsian varalta. Siitä eivät 
kouristukseni johtuneet, ja syy jäi tässä 
vaiheessa edelleen mysteeriksi. 

Päivittäin Nicoa valmennettiin 
siihen, mitä aivoista voi löytyä ja 
varmisteltiin, että mitä hyvänsä se 
sitten onkin, itsemurha ei ole ratkaisu. 
Vihdoin hän sai lähetteen. Omahoitaja 
lähti saattamaan ja totesi, että nyt läh-
detään aivovammapolille. Nico tapasi 
ensimmäistä kertaa TYKSin neurologin. 
Neurologisen statuksen tutkittuaan hän 
totesi, että kyllä siellä päässä jotakin 
on ja varasi ajan magneettikuvaan. 

– Minut päätettiin siirtää heti 
TYKSin kriisiosastolle, kunhan sieltä 
vapautuisi paikka. Viikon kuluttua siirto 
toteutui ja siitä parin viikon päästä 
pääni kuvattiin. Tästä viikon kulut-
tua omahoitajani tuli sanomaan, että 
aivovammapoliklinikan lääkäri haluaa 
tulla keskustelemaan kanssasi. Tässä 
vaiheessa tiesin varmuudella, että jota-
kin kuvissa on näkynyt.

Nicon oma neurologi oli tuolloin 
estynyt, joten osaston ylilääkäri tuli 
tuomaan terveiset. 

– Hän kertoi, että minulta on 
löytynyt vaikea aivovamma ja niska-
vamma. Toisaalta tieto ja diagnoosi 
olivat helpotus, mutta toisaalta myös 
järkytys, sillä ensiksikin näin pitkän 
ajan kuluttua sain kuulla, mikä minua 
vaivaa, mutta minulle ei kerrottu 
aivovammasta yhtään mitään. Jouduin 
siis yhtäkkiä alkaa sopeutua ajatukseen 
siitä, ettei minulla olekaan oletettavasti 
ohi menevää mielenterveyden häiriötä, 
vaan pysyvä aivovamma. 

kuntoutuminen käyntiin 

– Meni kuukausi, ennen kuin minul-
ta kysyttiin, miltä minusta tuntuu. 
Kuukausi on äärettömän pitkä aika 
märehtiä tietoa siitä, että minulla on 
aivovamma. Menin kaikesta murehti-
misesta niin huonoon kuntoon, että to-
tesin kriisiosaston lääkärille lopettavani 
hoitosuhteeni siellä. Kerroin haluavani 
mennä takaisin hyväksi kokemaani 

ARTikkELiT

– Oma kokemukseni, epätoivo ja epätieto 
siitä, mitä minulle on oikein tapahtunut, oli 
kimmoke yhteiskunnalliselle aktivoitumisel-
leni. Ajattelin, että jotakin on pakko tehdä, 
Nico Ojala toteaa.  
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Harjavallan sairaalaan. Koin, että mi-
nun on pakko päästä purkamaan paha 
oloni jonnekin

Lääkäri ehdotti Harjavallan sijaan 
Kupittaan avo-osastoa. 

– Totesin, että menen mieluummin 
suljetulle. Lääkäri kummasteli, miten 
kukaan haluaa vapaaehtoisesti suljetul-
le osastolle.

Lähete järjestyi ja Nico saapui 
sairaalaan lauantaina.

– Siellä sain hakata päätäni sei-
nään – siis noin kuvainnollisesti – ja 
oksentaa kaiken pahan oloni pois. Jo 
seuraavan viikon torstaina sanoin lää-
kärille, että nyt olen saanut ajatukseni 
kasaan, nyt voin lähteä kotiin. Olin 
päässyt sinuiksi aivovamman kanssa ja 
hyväksyin sen, vaikken siinä vaiheessa 
vielä aivan tiennytkään, mitä se edes 
tarkoitti.

Seuraavana maanantaina aivo-
vammapoliklinikan neurologi soitti 
kauhuissaan ja ihmetteli, mitä on 
tapahtunut, miksi mies oli passitettu 
suljetulle osastolle.

– Hän ihmetteli, eivätkö kun-
toutukseni ole vielä käynnistyneet. 
Sanoin, että ei. Minut määrättiin 
heti seuraavana päivänä neu-
ropsykologisiin testeihin ja 
sain ostopalvelusopimuksen 
sekä neuropsykologille että 
fysioterapeutille. Vuosi oli 
2015. Tästä alkoi kuntou-
tumiseni. 

Myös vapinakohta-
ukset saivat aikanaan 
selityksen.

– Aivoni ja ke-
honi antavat toisil-
leen niin ristiriitaisia 
käskyjä, että lopulta 
keho menee niin yli-
jännittyneeksi, että tila 
purkautuu kouristuksi-
na. Nykyään tunnistan, 
milloin kohtaus on 
iskemässä ja hakeudun 
rauhalliseen paikkaan, 
kunnes vapina lakkaa. 

yhteiskunta-aktiivi 

Aivovammaan liittyvät kokemukset te-
kivät Nico Ojalasta yhteiskunnallisesti 
aktiivisen. 

– Viimeinen niitti oli, kun tunte-
maton vanha rouva tuli huutamaan 
kaupassa, jossa olin lasteni kanssa, 
että miten kehtaat olla noin kännissä 
keskellä päivää, nyt soitan kyllä polii-
sit. Esikoiseni kysyi lähtiessämme, että 
joutuuko isi nyt vankilaan, jos se täti 
soittaa poliisit. Tuolla hetkellä päätin, 
että jotakin pitää tehdä. Viime vuosina 
aivovammatietoisuus onkin onneksi 
lisääntynyt. Muun muassa Aivovamma-
liitto tekee hyvää työtä ja Tommi kova-
sesta kertova kirja toi aivovamman yhä 
useamman ihmisen tietoisuuteen. 

Nico alkoi kirjoittaa blogia kuntou-
tumisensa tueksi.

– Tietämättömyys aivovammasta 
ja olotila, joka minulla oli, inspiroivat 
minua kirjoittamaan asioita ylös. Aloin 
ensiksi pitää päiväkirjaa ja seuraa-
vaksi avointa blogia. Halusin blogin 
kirjoittamisella kertoa itselleni, missä 
mennään.

Blogi alkoi saada positiivista pa-
lautetta ja muuttui pikkuhiljaa vertais-
tuelliseksi. Myös kansanedustaja Jari 
Ronkainen kiinnostui ja otti yhteyttä. 
Mutta koskaanhan ei voida miellyttää 
kaikkia, teki niin tai näin. Nico sai jopa 
tappouhkauksia sekä kommentteja, 
ettei tuollaisella aivovammaisella saisi 
olla edes lapsia.

– Neuropsykologini kannusti minua 
jatkamaan kirjoittamista. Hän kysyi, 
montako negatiivista ja montako posi-
tiivista palautetta blogiin keskimäärin 
kirjoitetaan. Totesin, että positiivisia 
on ehkä 20 ja lokaa heitetään yhdes-
sä kommentissa. Neuropsykologini 
kehotti minua sivuuttamaan haukut ja 
keskittymään kannustaviin ja ystävälli-
siin viesteihin. 

Seuraavaksi Nicoa pyydettiin 
puuhamieheksi kansalaisaloitteeseen, 
jossa vaadittiin lakkauttamaan vakuu-
tuslääkäreiden mielivalta. Aloite saikin 
vaaditut 50 000 nimeä ja se käsiteltiin 
eduskunnassa.

– Tein kansalaisaloitetta varten 
asiantuntijalausunnot sosiaali- ja ter-
veysministeriölle. 

Hän toimii myös 90-luvulla pe-
rustetun Potilas- ja sosiaaliapu ry:n 
puheenjohtajana. 

– Olen aina halunnut muuttaa 
asioita, mutta varsinkin oma epätoivo 
on saanut minut toimimaan aktiivisesti. 
Erityisesti haluan avata ihmisten silmät 
ja poistaa aivovammoihin liittyviä 
vääriä mielikuvia. Korostan aina, että 
aivovamma ei tee ihmistä tyhmäksi, 
vaan ymmärrämme ja tunnemme 
edelleen samalla tavalla kuin vammat-
tomina ollessamme. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

ARTikkELiT

Nicon vakuutusyhtiö ei ole vieläkään myöntänyt, että 
hänen aivovammallaan ja katolta putoamisellaan olisi 
mitään yhteyttä toistensa kanssa. Asiaa käsitellään 
parhaillaan oikeudessa. – Onneksi olen ollut jo nuo-
resta pitäen mukana työelämässä, joten saan työelä-
kettä. Suutuin kyllä aluksi neurologille, kun hän totesi 
työkyvyttömyyteni, mutta sittemmin pyysin anteeksi 
kiivastumistani. 
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Aivovammaliitto ry:n
sääntömääräinen syyskokous

Olen Maria Jauhiainen ja opiskelen 
sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopis-
tossa. Teen pro gradu -tutkielmaa 
kokemuksesta aivovammaan sopeu-
tumisesta. Työni tavoitteena on tuoda 
aivovamman kokeneiden oma ääni 
kuuluviin. 

Etsin haastateltavia tutkielmaani 
varten. Asun pääkaupunkiseudulla, 
mutta voin matkustaa haastattelu-
ja varten luoksesi. Haastatteluun 
varataan aikaa noin kaksi tuntia. Voit 
perua osallistumisesi tutkielmaan 
milloin vain – myös jälkikäteen. 
Haastattelun käyttöä ohjaa Tutkimus-

eettisen neuvottelukunnan ohjeet 
anonyymiudesta ja eettisestä 
käytöstä.

kuusi kriteeriä 
haastateltaville:

1. Sinulle on todettu aivovamma. 
2. Tapaturmasta on kulunut vähin-

tään yksi vuosi. 
3. Olet joskus aikaisemmin puhunut 

sairaudestasi. 
4. Keskittyminen tai keskusteleminen 

eivät tuota sinulle kipua. 

5. Olet halukas keskustelemaan 
omista tunteistasi. 

6. Olet täysi-ikäinen.

Minut saa kiinni sähköpostilla
ja puhelimella:
maria.jauhiainen@helsinki.fi
Puh. 045 849 4497

Jos kiinnostuit keskustelemaan ja 
auttamaan tutkielman teossa, olethan 
minuun pikimmiten yhteydessä! 
Kerron tutkielmasta myös mielelläni 
lisää.

sosiaalipsykologian opiskelija 
kaipaa haastateltavia graduunsa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n 1 momentin 
määräämät asiat. 

Aika          26.10.2019 klo 13.00
Paikka       Majatalo Onnela, os. Rantatie 34, 04310 Tuusula 

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

Kokouspäivän aikataulu
11.00                 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
12.00                 Lounas
13.00                 Syyskokous

Tervetuloa!

Aivovammaliitto ry:n hallitus
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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

Aivovammayhdistysten jäsenet ovat suunnitelleet 
meille t-paitoihin ja kasseihin sloganin ”Kaikki ei 
ole aina sitä, miltä näyttää.” Kangaskassin hinta 
on 6 € + postituskulut lähetyksen painon mu-
kaan 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 osoittees-
ta sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi Jos käytössäsi ei 
ole internetiä, voit tilata myös soittamalla Sirpalle 
numeroon 050 408 7095.

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

Tilaa itsellesi paita, 
kassi tai molemmat!

KUN TAHDOT PANKILTA 
PALVELUA, 
ET KOHTELUA.

Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku |  
P. 010 430 900* saastopankki.fi/liedonsp
* Hinta 8,35 snt/puh. + snt/min. kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.

kreetta kiviniemi
OMT-fysioterapeutti, neurologinen fysioterapia, allasterapian ohjaaja 
Terveystalo Rovaniemi Revontulikeskus
Koskikatu 27 A-rappu, 3.krs
96100 Rovaniemi
kreetta.kiviniemi@terveystalo.com, p.030 6000

Pitkä kokemus aivovamman tai aivoverenkierto-
häiriön saaneiden henkilöiden kuntoutuksesta. 
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Jäsenkyselyyn vastanneista naisia oli 
60 prosenttia, miehiä 39 prosenttia ja 
muunsukupuolisia yksi prosentti. Lähes 
puolet on liittynyt aivovammayhdis-
tysten jäseneksi 1 – 5 vuotta sitten. 
Vastanneista vammautuneita oli 78 %, 
läheisiä 18 %, ammattilaisia 2 % ja 
muita niin ikään kaksi prosenttia. Lähes 
puolet oli vammautunut liikenneonnet-
tomuudessa, ja heistä yli 70 prosenttia 
autokolarissa. Seuraavaksi yleisimmin 
vammauduttiin vapaa-ajan tapa- 
turmissa ja työtapaturmissa. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan 
Aivovammaliiton onnistumisia eri osa-
alueilla. 85 prosenttia vastaajista antaa 
Aivovammaliitolle kokonaisarvosanaksi 
hyvästä erinomaiseen. Erityisesti petrat-
tavaa liitolla on yhdistyksille tarjottavan 
koulutuksen osuvuudessa ja riittävyy-
dessä. Yhdistyshallinnon koulutus, 
ryhmän ohjaamiseen liittyvä koulutus, 
paikallis- ja vaikuttamistoiminnan tuki, 
viestintä- ja markkinointituki, edunval-
vonnan ja oikeuksienvalvonnan tuki 
sekä sopeutumisvalmennuskurssien 
riittävyys ja osuvuus saavat arvosanak-
seen vain tyydyttävän. 

Vastaajia pyydetiin arvioimaan 
ohjausta ja neuvontaa, vertaistukea ja 
vapaaehtoistoimintaa, yhdistystoimin-
taa, viestintää ja hankkeita. 

Ohjaus ja neuvonta

61 % koki saaneensa tarvitsemaan-
sa ohjausta tai neuvontaa hyvin tai 
erittäin hyvin. 58 % vastaajista sai niin 
ikään hyvin tai erittäin hyvin yhteyden 
juuri haluamanaan aikana. Neuvontaa 
halutaan useimmiten hoitoon ja kun-
toutukseen liittyvissä asioissa. Ohjausta 
ja neuvontaa toivotaan useimmiten 
saatavaksi joko puhelimitse tai sähkö-
postilla. 

vertaistuki ja  
vapaaehtoistoiminta

64 prosenttia koki saaneensa vertais-
tukitoiminnasta tukea ja voimavaroja 
arkeensa. 68 prosenttia kertoi saaneen-
sa hyvin tai erittäin hyvin valmiuksia 
toimia tehtävässään kokemustoimijana 
tai vertaistukijana. 

Jäsenkyselyn kertomaa
Aivovammaliitto teki elokuussa jäsenkyselyn, 
jonka kautta saimme arvokasta tietoa onnistumi-
sistamme ja kehitystarpeistamme. Lisäksi saamme 
tietoutta rahoittajatahomme STEAn tarpeisiin. 
Kaikkiaan kyselyyn vastasi 348 henkilöä. 
Lämmin kiitos jokaiselle vastanneelle!

yhdistystoiminta

Yhdistysten ja toimintaryhmien tapaa-
misissa vastaajille tärkeintä on saman 
kokeneiden ihmisten kohtaaminen. 
Olennaista olivat myös yhdessä nau-
raminen, uusiin ihmisiin tutustuminen 
ja se, että saa olla sellainen kuin on. 
Ensisijaisesti ihmiset toivovat tietoa 
yhdistysten toiminnasta sähköpostitse 
ja Aivoituksen välityksellä. Jos toimin-
taan ei pääse mukaan, useimmiten 
syinä ovat pitkät välimatkat ja vamman 
mukanaan tuomat oireet kuten aloite- 
kyvyttömyys ja jaksamiseen liittyvät 
haasteet. Yhdistystoimintaan osallistu- 
minen tuo mukanaan ymmärrystä 
omaan tai läheisen vammaan ja iloa 
siitä, että selvisi. 

Toiminnan kehittämiseksi tukea  
tarvitaan erityisesti yhteistyöhön sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisten kanssa 
sekä toiminnan tunnetuksi tekemiseen. 
Myös vapaaehtoistoiminnan vahvista-
miseen toivotaan tukea saatavan. 

viestintä

Aivovammaliiton viestintäkanavis-
ta kirkkaasti tärkeimpänä pidettiin 
Aivoitus-lehteä. Seuraavaksi tärkeim-
miksi koettiin www-sivut ja Facebook. 
79 prosenttia kokee, että viestintäkana-
via on juuri sopiva määrä. 72 prosenttia 
vastanneista totesi, että Aivoitus ilmes-
tyy juuri sopivasti. 44 prosenttia haluai-
si kuitenkin lukea printtiversion rinnalla 
sähköistä Aivoitusta. Yhdistystoiminnan 
tuen kannalta merkittäväksi nousivat 
liiton tuottamat esitteet. 46 prosenttia 
vastaajista toivoo nykyistäkin enemmän 
tiedotteita ja näkyvämpiä liittokokous-
ten kannanottoja. Kehittämistä toivottiin 
erityisesti nettisivuille. Vastaajat kaipasi-
vat selkeämpää sivustoa ja lisää uutisia 
etusivun ajankohtaista-osioon. 

Hankkeet

Yli puolet pitävät Tukea aivovammau-
tuneen läheiselle -hanketta erittäin 
tärkeänä. Tee kypärätemppu -hanketta 
piti erittäin tärkeänä 40 prosenttia. Pie-
nempi tärkeysprosenttiluku selittynee 
sillä, että peräti neljännes vastaajista ei 
tuntenut hanketta lainkaan. 

Pia Warvas 

Aivovammaliiton viestintä-
kanavat tärkeysjärjestyksessä 
jäsenkyselyn vastausten  
perusteella. Kirkkaasti kärjessä 
oli painettu Aivoitus-lehti, kun 
taas Twitter piti perää.

yHdisTysOsiO
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Ajankohtaista vammaisalalta

Vetrea Terveys Oy osti Neuronin kun-
toutusliiketoiminnan vuosi sitten. Näin 
syntyi VetreaNeuron, joka jatkaa valta-
kunnallisena toimijana tarjoamalla en-
siluokkaista kuntoutusta aivovamman 
saaneille. Kaupan myötä VetreaNeuron 
siirtyy uusiin toimitiloihin Kuopion 
Lippumäkeen (Pelastusopiston viereen) 
tulevan lokakuun aikana. Samalla ote-
taan käyttöön uutta teknologiaa, jonka 
avulla luodaan huippuluokan puitteet 
aiempaa tehokkaammalle harjoittelulle 
parhaan mahdollisen kuntoutustulok-
sen saavuttamiseksi. Myös avokun-
toutusyksikkömme (Kupoli) sai täysin 
uuden ilmeen, state-of-the-art tason 
harjoituslaitteet ja vahvan boostin 
tuottaa 1-luokan kuntoutusta. Yli 25 
vuotta kuntoutusalalla toimineena voin 
todeta, että nyt tehdyillä satsauksilla 
Vetrea on tehnyt kuntoutusalan loikan 
Suomessa.
Kuntoutukseen voi hakeutua:
a)  Kelan 12§ eli harkinnanvaraisen 

kuntoutuksen nojalla julkisessa ter-
veydenhuollossa toimivan lääkärin 
tekemän B-lausunnon ja kuntoutus-
suunnitelman pohjalta

b)  vakuutusyhtiön maksamana lääkä-
rin tekemän E-lausunnon pohjalta

c)  terveydenhuollon lähetteellä pian 
sairastumisen tai vammautumisen 
jälkeen tai myöhemmässä vaihees-
sa esim. kotoa käsin tai

d)  itsemaksavana 

Kauko Pitkänen 
LT, neurologian erikoislääkäri 

ylilääkäri VetreaNeuron

Eikö posti kulje? 
Varmistaaksemme oikean tiedon- ja postinkulun on tär-
keää, että osoitteenne muuttuessa teette osoitteenmuu-
toksen Postille. Ellei osoitteesi ole salainen, sen pitäisi 
välittyä Postilta automaattisesti jäsenrekisterijärjestel-
määmme. Aina ei näin valitettavasti kuitenkaan ole.  
Jos olette tehneet osoitteenmuutoksen Postille, mutta  
siitä huolimatta sen jälkeen huomaatte, etteivät  
Aivoitus-lehti ja Aivovammaliiton laskut tule oikeaan 
osoitteeseen perille, olkaa yhteydessä liiton toimistoon 
sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi tai  
puh. 050 408 7095, jotta tiedot voidaan päivittää jäsen-
rekisteriin. 

Paikallisten aivovammayhdistysten toiminnan kan-
nalta on tärkeää, että pidätte muutkin yhteystiedot ajan 
tasalla. Jos sähköpostiosoitteenne tai puhelinnumeronne 
muuttuu, ilmoittakaa sekin liiton toimistoon.

Sirpa Salonen 

THL:n kuntoutuksen  
tietopohja -hanke (kUTi)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtamassa 
Kuntoutuksen tietopohja -hankkeessa alettiin keväällä 2019 
valmistella kansallista suositusta yleisen työ- ja toimintaky-
vyn ja/tai elämänlaadun arvioinnista sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden yhteydessä. Hankkeen tavoitteena on 
valmistella käytännön työhön soveltuvat suositukset, jotka 
myös ohjaisivat kuntoutuksen vaikutusten yhtenäisempään 
seurantaan, toisin sanoen olisivat ensimmäisiä askelia kohti 
kuntoutuksen tietopohjan kehittämistä. 

Hanke vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman 
Kuntoutuksen uudistamiskomitean loppuraportin ehdo-
tuksiin. Hanke toteutetaan laajana yhteistyönä kutsuttujen 
kuntoutuksen toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Aivo-
vammaliiton erityisasiatuntijana toimii KUTI-hankkeessa 
neuropsykologian erikoispsykologi Jaana Sarajuuri.

Hankkeesta löytyy lisätietoa netistä kirjoittamalla haku-
koneeseen hakusanaksi kuti-hanke.  

Jaana Sarajuuri 

Neuronista vetreaNeuron

yHdisTysOsiO

Kuvassa Lokomat-kävelyrobotti. Kuva: Hocoman kuvapankkikuva
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Mukavia kohtaamisia Oulussa
Grillailu kuului ohjelmaan.

Ruoat valmisti Eila ja kakun, josta 
ei ehditty ottaa kuvaa, teki Tuula.

Oulussa kesäkoti Irjalassa vietettiin 
koko perheelle suunnattua elojuhlaa. 
Mukana oli 30 vammautunutta ihmistä 
ja heidän läheistään. Tilaisuudessa oli 
lämminhenkinen tunnelma. Grillasim-
me, söimme salaatteja ja herkullista 
yön kuningatar -kakkua nokipannu-
kahvien kanssa. Saimme kuulla duo 
Ari Hyvälän ja keijo Paasilan musiik-
kia – ja kävipä joku tanssahtelemassa 
tanssiparketillakin.

Fysioterapeutti Tuula Mertala 
rakensi meille temppuradan, jolla 
testasimme tasapainoamme ja silmän 
ja käden yhteistyötä. Maa- ja koti-
talousnaisilta saimme esitteitä, ohjeita 
ja reseptejä syksyn sadon annin 
valmistukseen. 

Iloista toimintaa siis! Oli aivan 
mahtava iltapäivä – ja kiitos kaikille 
mukana olleille!

Lännen tunnelma

Teimme invabussilla matkaten syysret-
ken Los Coyotes Ranch -villinlännen-
kylään Muhokselle. Päivän aikana 
ohjelmassa oli kylään tutustumista ja 

Ilmoitusmyyjä Walmos lopetti toimintansa 
– Printmix astuu remmiin 
Aivoitukseen kannatusilmoituksia myynyt Walmos Oy lopetti yllättäen toimintansa. Tuoreimman jäsenkyselyn 
tulosten mukaan painettu Aivoitus on jäsenkuntamme mielestä ylivoimaisesti tärkein viestintäkanava, joten lehden 
ilmestymisen turvaaminen on prioriteettilistamme kärkipäässä. Kannatusilmoitusten tuotoilla maksetaan lehden 
painatuskulut ja postitus jäsenille, jolloin STEAlta saamaamme avustusta jää enemmän muihin aivovammautuneille 
ihmisille ja heidän läheisilleen järjestettäviin toimintoihin. 

Loppuvuoden 2019 lehdessä ei Walmosin toiminnan loppumisen vuoksi juurikaan kannatusilmoituksia ole, ja 
siksi myös joulukuun lehti saattaa olla totuttua ohuempi. 

Solmimme ensi vuoden alusta uuden yhteistyösopimuksen Printmix Oy -nimisen yrityksen kanssa, joten vuo-
desta 2020 toiminnan pitäisi jälleen normalisoitua. Printmixiin voi tutustua netissä osoitteessa printmix.fi 

Pia Warvas 

yHdisTysOsiO
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vankkuriajelua. Opimme taitoja, jotka 
olivat elintärkeitä villissä lännessä ja 
nautimme lounaan ja pannukakkukah-
vit kylän saluunassa. Saimme pukeutua 
ajan hengen mukaisesti, ja yhteiskuvas-
ta voikin bongata pankkiireja, cowboy-
ta, vankeja ja lainsuojattomia. 

Villilännenkylään tutustuminen oli 
mukavan erilainen kohde syysretkelle! 

Teksti: Eila Sääskö 
Kuvat: Hannu Pirnes ja Eila Sääskö 

yHdisTysOsiO
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Tampereen ja Hämeenlinnan kuulumisia 

Tampereen seudun 
aivovammayhdistys on 
tuore yhdistys, joka 
selvästi on vakiinnutta-
nut asemansa Tampe-
reen alueen aivo- 
vammaisten parissa.

Mukana toiminnassa on reilu joukko 
aktiivisia vapaaehtoisia toimijoita ja 
järjestäjiä. Ohjelmaan kuuluvat kuu-
kausitapaamiset, vesijuoksuporukka, 
kuntosaliryhmä, nuorten ryhmä sekä 
nyt uutena läheisten ryhmä – ja nämä 
kaikki toimivat aktiivisesti ympäri 
vuoden. Jäsentapaaminen järjeste-
tään Kalevassa Pellervonkatu 9:ssä 
joka kuun toisena torstaina klo 17.00 
-20.00. Nuorten ryhmä tapaa joka 
kuun ensimmäinen tiistai klo 17.30 
samassa paikassa. Lisäksi ryhmällä on 
aktiivinen liikuntaporukka, sekä paljon 
muuta mukavaa toimintaa. Tutuksi ovat 
tulleet Ähtärin pandat, Viikinsaari ja 
monet kesäteatteriesitykset. Tampereen 
seudun aivovammayhdistyksen, eli  
Tsavyn, puheenjohtajana toimii Jari 
Tähtinen ja tiedottajana Emma  
vehaluoto. 

Lisäksi yhdistyksemme pyrkii vai-
kuttamaan aivovammaisten asioihin ja 
keräämään uutta jäsenistöä esimerkiksi 
järjestelmällä Tampereen yliopistosai-
raalan kanssa yhteistyössä tapaamisia 
TAYSin aulassa ja tapaamalla hoitajia 
sekä kuntoutusohjaajia. Olemme myös 
mukana erilaisissa yhdistystapahtumis-
sa, kuten esimerkiksi vuosittain järjes-
tettävässä Tampereen Hämeenpuiston 
puistofiestassa.

Hämeenlinna kuuluu Tsavyyn 

Hämeenlinnan toimintaryhmä liittyi 
Tsavyyn vuoden 2019 alussa. Toiminta 
on ollut aktiivista molempiin suuntiin 
ja paljon uusia tuttavuuksia on synty-
nyt kaupunkien väleille.

Hämeenlinnan toimintaryhmää 
vetää allekirjoittanut ja kaikki meillä 
mukana kävijät muodostavat yhtenäi-
sen rintaman. Olemme kaikki tasaver-
taisia, motivoituneita sekä aktiivisia 

osallistumaan valistus- ja jäsenkeräys-
kampanjoihin. Kävijöitä meillä riittää 
aina 15-vuotiaasta hieman yli 60-vuo-
tiaisiin - paitsi naiset ovat meillä aina 
maksimissaan 23-vuotiaita.

Toimintaryhmä kokoontuu  
Hämeenlinnassa aina joka kuun 
ensimmäisenä tiistaina klo 14 -16.30 
Hämeenlinnan kumppanuustalolla  
Kirjastokatu 1:ssä. huoneessa 106 -  
saavu sinne siis…

Hämeenlinnassa toimii myös aika-
ajoin liikuntaryhmä ja nuorten toi-
mintaa. Myös läheisten ryhmää ollaan 

juuri starttaamassa.
Kypärätempaukset 

ovat yrityksemme tapa 
vaikuttaa turvalliseen 
toimintaan ja kanssa- 
ihmistemme tapaturmi-
en vammamekanismien 
pienentämiseen. Takana 
onkin jo kaksi suurtapah-
tumaa, joissa olemme 
tavoittaneet tuhansia 
ihmisiä, palkinneet kypä-
ränkäyttäjiä ja nuhdelleet 
ilman kypärää pyöräilleitä. 

Uutena asiana aloitam-
me perjantaina 13.9. kou-
luissa tehtävän valistustyön. 

Seuraava suurempi kypärätempaus 
meillä onkin sitten jo 20.9. kauppakes-
kus Goodmanin edessä, jossa näkyvyy-
temme on suuri. Aktiivinen toiminta 
sairaalan kanssa tiedottamisessa on 
myös iso osa toimintaamme.

Kaikin puolin voinkin kehua 
ryhmäämme, joka on nykyään kuin 
riidaton sisarusparvi!

Tervetuloa tutustumaan toimin-
taamme vertaistuen merkeissä niin 
Tampereelle kuin Hämeenlinnaan! 

Teksti ja kuvat: Tero suomalainen
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Päijät-Hämeessä tekemisen meininkiä
Päijät-Hämeen aivovammayhdistys 
toimii aktiivisesti; kesällä retkeiltiin 
Maskussa ja nautittiin Heinolan kesä-
teatterin hupailusta. Syyskausi aloitet-
tiin Startti-illan merkeissä Lahdessa. 
Illan aikana herkuteltiin, suunniteltiin 
tulevaa ja kerättiin toiveita ideaboksiin 
tulevaa ajatellen. Niitä tulikin muka-
vasti ja pyrimme toteuttamaan niistä 
mahdollisimman monta.

Syyskaudella luvassa on vertais-
tukea, kuukausitapaamisia vaihtuvin 
teemoin, keilausta, kuntosalitreenejä 
sekä teatteri-iltaa. Lokakuussa osallis-
tumme Päijät-Hämeen seudun neuro-
logisten vammaisjärjestöjen yhteiseen 
Aivot luonnossa -luontoretkipäivään 
Siikaniemessä. Päivän ohjelmassa on 
mm. luontovisaa, makkaranpaistoa 
ja yhteislaulua. Aivovammaviikolla 
järjestämme kaikille avoimen asiantun-
tijaluennon Lahden Aikuiskoulutuskes-
kuksessa. Keskussairaalan kanssa on 
käynnistymässä vertaistukitoimintaa, 
jota on pitkään alueella toivottu.

Nuorten ja nuorten aikuisten 
ryhmän vetäjä Mira syri ideoi yhdessä 
ryhmäläisten kanssa kivaa tekemistä, 

johon voi osallistua omien menojen ja 
jaksamisensa mukaan. Uudet tuttavuu-
det ovat kaikkiin tapaamisiin tervetul-
leita. Läheisten ryhmä jatkaa toimin-
taansa uudessa paikassa LINKissä, ja 
olet sitten vanha tai uusi kasvo, tule 
rohkeasti tapaamaan muita läheisiä 
rennossa ilmapiirissä. 

Valoisaa syksyä kaikille - nähdään 
pian! 

Sari Vainio 

Teatteriretkeläisiä

Nuorten 
ryhmän vetäjä 
Mira Syri. 
Kuva: 
Pihla Putkonen

Iloa Startti-
illassa. 
Kuva: 

Pihla Putkonen 

Lahden Lauantainäyttämä vierailulla luonamme.

Pihla Putkonen 
toi liiton terveiset 

Startti-iltaan. 
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Myös läheisistä on pidettävä huolta 

Varsinais-Suomen aivovammayhdistyk-
sellä on meneillään 25. toimintavuosi, 
sillä yhdistys perustettiin vuonna 1994. 
Omaisten tukiryhmä aloitti vuonna 
2001 kahden vetäjän ja kahden neuro-
psykologin johdolla.

Mukana meitä oli seitsemän lä-
heistä, joiden nuori oli vammautunut. 
Kokoonnuimme kahdeksana iltana kol-
men tunnin ajan.  Sen jälkeen aloimme 
tapailla jäsenillassa, ja saimme oman 
huoneenkin käyttöömme. Läheisten 
ryhmä on kokoontunut joka kuukau-
den ensimmäisenä tiistaina jäsenillan 
yhteydessä Happy Housessa. Välillä 
tapaamisia on pidetty eri paikoissa, 
kuten Turun kahviloissa, Ruissalossa ja 
käytiin joskus Maskussakin kierroksella 
muun muassa ruusutarhassa.

Liitolta yhdistykset ovat voineet 
anoa avustusta ”Läheisten vuoden” ta-
pahtumiin. Turussa meitä oli yhdeksän 
läheistä syksyllä 2018 Meri-Kaarinassa 
”Hyvän olon päivä” -tapahtumas-
sa. Keväällä ja syksyllä jatkamme vielä 
Meri-Kaarinassa saman porukan kanssa 
liikunnan merkeissä. 

sähköiset kanavat tulivat 

Aikansa kutakin. Vaihtoehtoja kaivat-
tiin, sillä ihmiset ovat siirtyneet paljolti 
nettiin. Facebookissa toimii kaksi sa-

laista ryhmää. Aivonarikka-ryhmässä 
on mukana aivovammaisia ihmisiä ja 
paljon nuoria esimerkiksi Turustakin. 
Mukana on 50 kirjoittajaa ympäri 
Suomen. 

”Pysäkki” on salainen ryhmä lä-
heisille. Se on perustettu 23.3.2012 
TATUn  jäsenen kanssa. Tällä hetkellä 
mukana on yli 100 läheistä ympäri 
Suomen. Jokaisesta löytyy myös esitte-
ly - ainakin nimi, paikkakunta ja tieto 
siitä, onko vammautunut läheinen puo-
liso, lapsi tai joku muu. Tällä hetkellä 
ryhmässä olevilla 46:lla puoliso on 
vammautunut, 40:lla lapsi ja loput ovat 
muita lähiomaisia ja ystäviä. Tällä het-
kellä meitä ylläpitäjiä on viisi henkilöä 
mukana läheisten salaisessa ryhmässä, 
eri puolilta Suomea. 

Molempiin salaisiin ryhmiin pääsee 
mukaan vain ylläpitäjien kutsumana. 

Monipuolista  
toimintaa kaikille 

Turussa on aina puhallettu yhteen 
hiileen, järjestetty tapahtumia yhdes-
sä ja kerrottu yhteisistä tapahtumista 
muillekin yhdistyksille Aivoituksen 
välityksellä.

Aloimme aikanaan järjestää työpa-
rini kanssa myös nuorille vertaistuki-
kursseja ja tapaamisia. Kaikille yhteiset 

tapahtumat jatkuvat edelleen. Ryhmille 
tuli uudet vetäjät, uusia tuulia ja uusia 
ideoita

Keväällä 2019 järjestettiin kaikille 
avoin kevätristeily Viking Gracella. 
Tämänkeväinen risteily oli jo 11. laatu-
aan. Parhaimmillaan mukana on ollut 
50 tyytyväistä aivovammautunutta 
ihmistä ja heidän läheistään. Syksyllä 
2019 on kaikille avoin virkistysviikon-
loppu Sinapissa musiikin, ulkoilun 
ja mukavan yhdessäolon merkeissä. 
Teemana on hyvinvointi. Tapahtuma 
järjestetään yhdessä seurakunnan 
kanssa. Sielläkin läheisillä on oma 
kokoontumisensa. 

Tammikuussa 2020 kokoontuu 
jo kahdeksannen kerran ”Nuorten 
aikuisten Iloinen iltapäivä” -ryhmä 
Happy Housessa. Vetäjien opastuksella 
laitetaan porukalla ruokaa Sinapin  
arvonnan tuotolla, ja sen jälkeen 
kaikki viettävät aikaa yhdessä pelien 
merkeissä. Läheiset kokoontuvat myös 
samaan aikaan omassa tilassaan. 

Meille läheisille aivovamma tulee kuin salama 
kirkkaalta taivaalta. Mikään ei ole enää kuin ennen. 
Järkytys, avuttomuus, tiedonjano valtaavat mielen. 

Meri-Kaarinassa läheisille järjestetyn 
virkistysviikonlopun ohjelma.

Aamiaisen, vesijumpan ja saunan jälkeen ohjelmassa oli äänimaljarentoutusta. 
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Kävin Annikkia, yhtä läheistä, tervehti-
mässä. Tällekin tyynylle löytyy tarina.
Kävin Annikkia, yhtä läheistä, tervehti-

Avainasemassa vertaistuki 

Vertaistuki on sanoinkuvaamatto-
man tärkeä kaikille - varsinkin meille 
läheisille, mutta mistä sitä osaa hakea 
siinä myllerryksessä? Onneksi tietoa 
on tänä päivänä saatavana helpommin 
jo heti akuuttivaiheessa, jos ja kun sitä 
vaan pystyy ottamaan vastaan. Mutta 
kun aivovamma ei näy välttämättä 
päällepäin, myös ympäristö asettaa 
paineita. Arjessa muun muassa ihmet-
telemällä, mikä hätä läheisellä muka 
on. Ja vaikka miten selittää oireita, ne 
menevät monesti kuuroille korville. 
Ystävät vain kaikkoavat vähin äänin. 
Sekin turhauttaa. Ja jos vaikka oma 

läheinen kuntoutuukin, persoona on 
monesti muuttunut, eikä aina hyvään 
suuntaan. Läheisten jaksaminen on eri 
syistä koetuksella. 

Läheiset kaipaavat erilaista vertais-
tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Ei 
löydy kahta samanlaista tilannetta, 
ja nekin tilanteet muuttuvat vuosien 
saatossa. Vain saman kokeneet voivat 
ymmärtää omien kokemusten kautta, 
ruohonjuuritasolla. Mutta kun kaikil-
la ei ole nettiä, eikä löydy läheisten 
ryhmää, eikä vertaistukea, lähimailla-
kaan. Olisi tärkeää, ettei läheistäkään 
jätettäisi yksin.

 Marita Lindholm  

Kokoonnuimme pääsiäisen tienoilla Maritan luona, jossa 
oli keitot ja voileivät valmiina, samoin kuin kahvit ja pää-
siäispiirakat. Jonkun aikaa istuimme parvekkeella juttele-
massa. Oli tosi lämmintä. 

Itse olen tullut mukaan vuoden 2008 alusta, kun psy-
kiatrinen sairaanhoitajani oli jo jonkun aikaa innostanut 
mukaan ja ottanut selvää yhdistyksestä. Mieheni vam-
mautui työtapaturmassa edellisenä kesänä vaikeasti.
Tulin lappu kädessä Maritan luo, enkä tiennyt mistään 
mitään enkä ymmärtänyt mitään - enkä oikein muistakaan 
mitään.

Mutta siitä se lähti 
ja näin kauan on aikaa 
kulunut. Alkuun oltiin 
Ruusukorttelissa, nykyään 
Happy Housessa.  Silloin oli 
porukkaa keskimäärin 10 lä-
heistä illoissa, nykyään vaan 
kolmesta neljään. Tietenkin 
maailma on muuttunut 
näinä vuosina. Ihmiset ovat 
kiireisempiä ja huonompia 
lähtemään mihinkään, mu-
kaan on tullut sähköposti, 
netti ja facebook. Keskus-
teluryhmät ovat lisäänty-
neet. Itse kyllä sanon, ettei 
mikään voita sitä, kun istuu 
nenäkkäin kahvikupin 
kanssa ja keskittyy asiaan. 
Mutta tapansa kullakin. Ja 
tärkeintä on, että ollaan 
sosiaalisia eikä jättäydytä 
yksinään murehtimaan 
asioita, vaan keskustellaan, 
saadaan vertaistukea, apua 
ja neuvoja. Helppo on jutel-

la, kun tietää, että jokaisella on jotain ja jokaisen vamma 
on erilainen, mutta hyväksytään toisemme sellaisena kuin 
olemme.

Itse olin läheisten toisena vetäjänä jonkun aikaa. 
Väsyin kuitenkin ja se oli liian sitovaa, kun kotona pitää 
aina olla joku. Olen vetänyt muistaakseni kolme läheisten 
vertaistukiryhmää; kaksi Maritan kanssa ja yhden Tarjan 
kanssa. Nyt olen hallituksessa.

Jäsenilloissa on ollut paljon ohjelmaa; erittäin hyviä 
luennoitsijoita, asiaa myös ympäristön tapahtumista ja 

kohteista, askartelua ja 
keskustelua ja koko ajan 
kehitellään uusia ideoita.
Läheisten kokoontumisia 
ollaan pidetty myös muual-
la, kahviloiden kabinetissa, 
Ruissalossa lenkkeillen ja 
kahvitellen, taidemuseossa. 
Nämä tapahtumat ovatkin 
saaneet aina enemmän 
osanottoa, vaikka useim-
miten ollaan omin kus-
tannuksin.  Viime syksynä 
läheisten saatua tukirahaa, 
vietimme päivän Meri-Kaa-
rinassa. Ohjelmassa oli sau-
nan, uinnin ja vesijumpan 
lisäksi maljarentoutusta, 
tanssia ynnä muuta. Päivä 
oli tosi hieno ja rentouttava; 
tuntui, että oli ollut pidem-
päänkin poissa kotoa.

Eija Järveläinen

Läheisten toiminta oman kokemukseni kautta

Kuva: Pia Warvas
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Seinäjoki sopii kisapaikaksi kuin nenä 
päähän: frisbeegolfin toi 70-luvulla 
Suomeen kauhajokinen opettaja – ja 
Kauhajokihan sijaitsee Seinäjoen 
välittömässä läheisyydessä. Etelä-
Pohjanmaan aivovammayhdistyksen 
isännöimä frisbeegolf-mestaruus kisat-
tiin Törnävällä varsin sopivassa säässä: 
ilma oli lämmin, pilvinen ja sateeton. 
Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, 
joita kumpaakin veti kokenut golfaaja. 
Erkki sai luotsattavakseen toisen 
porukan ja sami toisen. Molempien 
mukana kulki myös pisteidenlaskija.

Tässä frisbeegolf-kisassa oli 12 
väylää. Frisbee-kiekko piti siis saada 
koriin 12 kertaa. Ideana on, että radan 
jokainen väylä – matka lähtöpaikalta, 
eli tiiltä, koriin saakka – selvitetään 
mahdollisimman vähin heitoin. Jokai-
selle väylälle on määritelty par-arvo, 
eli ihannetulos. Jos esimerkiksi väylä 
on par 4, on ihannetulos päästä se läpi 
täsmälleen neljällä heitolla. Kokenut 
– tai joissakin tapauksissa onnekas 
– pelaaja voi selvittää väylän myös 
ihannetulosta vähemmillä viskauksilla. 
Jos heittoja tulee yksi alle parin, on 
kyseessä birdie ja jos kaksi alle parin, 
puhutaan eaglesta. Rata kulkee tietysti 
maastossa, joten välillä vastaan tulee 
puita ja OB-alueita. OB tulee sanoista 

Aivovammajärjestön  
frisbeegolf-mestaruus ratkottu

out of bound, rajojen ulkopuolella. 
Jos kiekko liitää sallitulta pelikentältä 
OB-alueelle, merkitään pelaajalle yksi 
rangaistusheitto.  

Kun kaikki ovat heittäneet  
ensimmäisen heittonsa tiiltä, jatkaa 
seuraavaksi aina se, jonka kiekko jää 
kauimmaksi korista. Väylä on pelattu 
loppuun, kun jokaisen kiekko on koriin 
kopsahtanut.

kiekkojen ja heittojen  
lyhyt oppimäärä

Frisbeegolf-kiekkoja on erilaisia. Drive-

reilla heitetään yleensä aloitus- 
heitot ja pitkät heitot. Midareilla, eli 
keskimatkan kiekoilla, heitetään  
nimensä mukaisesti keskipitkät matkat.  
Koska midari lentää suhteellisen 
suoraan, voi aloittelija käyttää driverin 
sijaan midaria. Kun kori lähestyy, vali-
taan kiekoksi putteri. Ne ovat helppoja 
hallita ja lentävät näppärästi koriin. 
Kiekkoja voi heittää eri tavoin. Heitto-
tyyli voi olla rysty, eli bäkkäri, fore, eli 
kämmenheitto, tai hysse, jolloin kiekko 
liitää koko matkan kallellaan. Jos 
kiekko alkaa heiton päätteeksi vieriä 
maassa, on kyseessä rolleri. 

Oulun seudun aivovammayhdistys lanseerasi muutama 
vuosi sitten aivovammajärjestöjen frisbeegolf-mestaruus-
kisan. Tapahtuma järjestettiin ensiksi pari kertaa Oulussa, 
jonka jälkeen se on pidetty kahdesti Seinäjoella Etelä- 
Pohjanmaan aivovammayhdistyksen huomassa.  

yHdisTysOsiO
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kärkikolmikko selville 

Molempien tiimien osallistujat kiit-
telivät kisan jälkeen Erkkiä ja Samia 
mainiosta opastamisesta. Kun tulokset 
oli laskettu, kävi ilmi, että samainen 
kaksikko voitti kullan ja hopean. Sami 
voitti mestaruuden jo neljättä kertaa, 
ja Erkki sijoittui hopealle. Kolmannelle 
sijalle tuli Tommi. 

Mukana oli ensikertalaisista koke-
neisiin kisaajiin. Parhaimmat selvittivät 
radan alle 40 heitolla, kun taas aloit-
telijoiden joukossa kiekkoa lennätet-
tiin yli 130 kertaa. Kaikilla oli kivaa, 
yhteishenki oli mitä parhain ja kun 
päivä oli kuljettu maastossa, pääsimme 
yhdistyksen keittopatojen ääreen. Rait-
tiissa ilmassa oleilun jälkeen jauheliha- 
ja kasvissosekeitot lusikoitiin nopeasti 

parempiin suihin. 
– Intersport Seinäjoki ja Disc golf 

club Provinssi sponsoroivat meitä, jo-
ten heille kuuluu iso kiitos tapahtuman 
onnistumisesta, kiittelee Erkki koivula, 
joka yhdistyskavereiden mukaan oli 
se henkilö, jolle lankeaa suurin kiitos 
tapahtuman käytännön järjestelyistä. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Intersport Seinäjoki lahjoitti kärkikolmikolle 
palkinnot.

Voittoisa kolmikko, vasemmalta 
Tommi, Sami ja Erkki.

yHdisTysOsiO
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Linnanmäkipäivän puuhanaisena 
toimiva Piiu ja yhdistyksen puheen-
johtaja Riitta Hätinen kertovat, että 
alkuun oli tarkoitus tarjota rannekkeet 
ilmoittautumisajan alkamishetkestä 20 
nopeimmalle.

– Nuo 20 ranneketta menivät kui-
tenkin ensimmäisen kymmenen minuu-
tin kuluessa ilmoittautumisajan alettua, 
joten nostimme määrää ylöspäin. 

Loppujen lopuksi mukaan huvitte-
lemaan pääsi 14 perhettä ja yhteensä 
56 eri-ikäistä ihmistä – aina nelivuo-
tiaista isoäiteihin. Jotta härveleihin 
päästäisiin mahdollisimman nopeasti, 

yHdisTysOsiO

oli treffit sovittu heti pääportin tuntu-
massa olevien kahvikuppien – vai tee-
kuppiako ne lienevät – viereen. Kunkin 
perheen rannekkeet olivat valmiiksi 
kirjekuorissa, jonka päälle oli kirjoitet-
tu kyseisen perheen sukunimi. Arvokas 
kirjekuori annettiin aina seurueen 
nuorimmaisen haltuun. 

– Idea tapahtumasta syntyi siitä,  
että meille vammautuneille ja meidän  
aikuisille läheisillemme on kyllä ole-
massa vertaistukiryhmiä, tapaamisia, 
retkiä ja muuta mukavaa, mutta alaikäi-
sille lapsillemme ei mitään mukavaa 
juurikaan ole järjestetty. Nyt halusimme 

Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimiva Aivo- 
vammayhdistys järjesti lapsiperheille jo toistamiseen  
riemukasta hupia: retken Linnanmäen huvipuistoon. 
Yhdistys tarjosi rannekkeet nopeimmille huvittelun- 
haluisille. Kyseessä ei olekaan ihan pieni panostus, sillä 
huvipuistosta ostettaessa ranneke maksaa 42 euroa. 

Ensimmäisenä suunnataan 
Taigaan, kertoo tämä poppoo.

Tapaaminen sovittiin kieppuvien kuppien 
eteen. Tämä härveli sijaitsee lähellä pää-
porttia, joten kohtaamispaikka oli helppo 
löytää.

Miro-Matias ja Mitro odottavat tasapuo-
lisesti kaikkiin laitteisiin pääsyä. Ehkäpä 
suurimmat odotukset kohdistuvat uutuus-
laite Taigaan – vuoristorataan, joka on 
pituudeltaan yli kilometrin ja jossa välillä 
kieputaan pää alaspäin. 

Nämä nuoret naiset aikovat käydä 
joka ikisessä laitteessa.

Vauhtia ja 
ilonkiljahduksia
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muistaa erityisesti lapsia, Piiu kertoo.
Koska ranneke on varsin kallis, 42 

euroa, ja kertalippu yhteen laitteeseen-
kin peräti yhdeksän euroa, ei päivä 
Linnanmäellä ole kaikille itsestään-
selvyys. Esimerkiksi kolmilapsisen 
perheen pelkät rannekkeet, reilut 120 

euroa, ovat monelle kynnyskysymys. 
– Kiitos perheemme puolesta 

ihanasta päivästä! En vieläkään voi 
uskoa todeksi, että lapsemme pääsivät 
kokemaan ikimuistoisen huvipuisto-
päivän! Pojat eivät ole ennen Lintsillä 
olleetkaan, omat varat ei vaan koskaan 
sellaiseen riitä, kun lapsia on paljon ja 
vain toinen vanhempi töissä. Olemme 
väsyneitä, mutta onnellisia! Kiitos, 
iloitsi yhden huvittelemaan tulleen 
perheen äiti Miia Palmroos päivän 
kieppumisten jälkeen.

– Ja minä olen ensimmäistä kertaa 
Linnanmäellä, jippiiiii!, iloitsee toisen 
perheen kuusivuotias pikkutyttö. 

Piiu lupaa, että ensi vuonna uudel-
leen – ja jos mahdollista, rannekkeita 
jaetaan vielä tätäkin vuotta enemmän. 
Pysykäähän siis kuulolla siinä kevään 
korvilla. Tieto Linnanmäki-päivän 
ilmoittautumisesta tulee ainakin ensi 
kevään kakkos-Aivoitukseen Aivovam-
mayhdistyksen palstalle. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Aivovammautuneet ihmiset kokoontuivat 
vertaistuelliselle golf-leirille

Aivovammautuneiden vertaistukileiri 
järjestettiin 28. – 29.8.2019 Kanava-
golfissa Vääksyssä.  Majoituimme golf-
kentän läheisyydessä hotelli Tallukassa. 
Mukaan mahtui 15 innokasta golfaa-
jaa. Suomen golfliitto myönsi erityis-
golfmaajoukkueen valmentaja Janne 
Eskolan (Tarinagolf PRO) valmenta-
maan meitä. Kahden päivän mittaisella 
leirillä saimme aamupäivisin pari 
tuntia valmennusta, kävimme lounas-
tamassa klubilla ja iltapäivällä pela-
simme joko 9 tai 18 väylän kierroksen 
golfia, kukin voimiensa mukaan. Jos ei 
valmennuksen jälkeen jaksanut enää 
lähteä isolle kentälle kiertämään, sai 
pelata myös par 3 -kentällä.

Toiseen leiripäivään sisältyi lisäksi 

illallisbuffet. Myös saunakabinetti 
uima-altaineen oli käytössämme. 
Saunomisen jälkeen oli tarjolla vielä 
makkaraa ja salaatteja iltapalaksi.

Kiitos aivovammaisten vertaistuki-
leiriläiset mukavasta leiristä! Erityis-
kiitos myös Kanavagolfille, että otitte 
meidät erityisgolfarit taas lämpimästi 
vastaan ja tarjositte upeat peli- ja har-
joituspuitteet. Valmentajana toiminut 
Janne Eskola oli taas aivan huippuluok-

Suomen HCP Golf ry, jonka tavoitteena on 
liikuntarajoitteisten ja muutoin toimintakyvyltään 
heikentyneiden henkilöiden golfi n pelaamisen 
edistäminen, järjesti vertaistukileirin aivovam-
mautuneille ihmisille.

Leiriläiset 
yhteispotretissa.

kaa! Hotelli Tallu-
kassa oli edelleen 
mahtavaa majoittua, 
ruokailla, saunoa ja 
seurustella vertais-
tukiystävien kanssa 
rentoutuen. 
KIITOS KAIKILLE!

Teksti ja kuvat: 
Timo Pessi 

Timo perheineen.
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Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 
Katso tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 8.11.2019 mennessä järjestösuunnittelija   
Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi / 050 550 0541. 

 

Aivovammayhdistys ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/avy 

 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Riitta 
Hätinen aivovammayhdistys@gmail.com 
p. 050 307 4801 
1.10. Aivovammayhdistyksen 
syyskokous klo 18-20. os. Malminkaari 5, 
4.krs. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
 
Ystävyyden Vertaislounas jatkossa 
jokaisen kuukauden toinen keskiviikko. 
klo 13 ravintola Manalassa. 
Omakustanteinen. Lisätietoja: Ulla ja 
Mikko aivovammayhdistys@gmail.com 
Tulossa läheisten virkistysilta, lisätiedot 
Piiulta p.050 544 9103. 
Ryhmät: 
Askartelukerho tauolla, vetäjää etsitään. 
Vertaistukiryhmä joka toinen keskiviikko 
(parilliset viikot) klo 15-17 Kampin 
palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöt: Ulla ja Mikko 
aivovammayhdistys@gmail.com 
Nuorten ryhmä: tapaamiset joka 
kuukauden 1.maanantai  
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Matti Vartiainen 
vmvartiainen@hotmail.com 
Kundaliinijooga Tunnit on tarkoitettu 
kaikenkuntoisille/-ikäisille. 
Kokoontumiset ovat pe klo 10-11.30 os. 
Hakamäki 6c 15, 02120 Espoo (Tapiola). 
Matkaa metrolta kävellen 
700m.Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Kari Nenonen kari@amandeep.fi 
 
Porvoo 
 
Toimintaryhmä kokoontuu parillisen 
viikon ma klo 10-12 Porvoon 
suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
Lundinkatu 5, ylin kerros. 
Lisätiedot: avryhma.porvoo@gmail.com  
(varmin yhteydenottotapa) tai  
p. 045 331 6869 ryhmänohjaaja Calle 
Nyholm. Vastaa jos mahdollista arkena 
klo 10-16. Myös ruotsin kielellä. 
 

Hyvinkää 
 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja 
p.050 331 3081 sannasarja@luukku.com 
ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
Ti 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 
Jäsentapaamiset joka kuukauden 
toisena torstaina klo 17.30-19.30 
osoitteessa Pellervonkatu 9.  
Nuorten ryhmä kokoontuu joka 
kuukauden 1. tiistaina klo 17.30-19 
Pellervonkatu 9:ssä. Lisätietoja: 
Facebook: "TSAVY:n nuorten aikuisten 
vertaistukiryhmä" 
Tulossa! Nuorten valtakunnallinen 
tapaaminen 
Lisätietoja Facebookissa ”Tsavyn 
nuorten aikuisten vertaistukiryhmä” 
Läheisten ryhmä kokoontuu samaan 
aikaan kuin nuorten ryhmä samassa 
osoitteessa. 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 
 
10.10. Keilailu 
6.11. Retki Tähtitorninmäelle 
Lisätietoja tapaamisista yhdistyksen 
verkkosivuilta 
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. 
 
27.9-28.9. pe-la Yhdistys esittäytyy 
Hyvinvointimessuilla Tanhuvaaran 
Urheiluopistolla Moinsalmentie 1042, 
Savonlinna 
13.11. ke klo 10-14 Yhdistyksemme on 
esittelemässä toimintaa KYS:n Olka-
pisteellä 
20.11. ke klo 15-19 Aivovammaliiton 
tietokiertue Kuopiossa 
Musiikkikeskuksen kokoustila. Auditorio. 
Kuopiolahdenkatu 23 Lisätietoja: 
www.aivovammaliitto.fi 
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sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 
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Ystävyyden Vertaislounas jatkossa 
jokaisen kuukauden toinen keskiviikko. 
klo 13 ravintola Manalassa. 
Omakustanteinen. Lisätietoja: Ulla ja 
Mikko aivovammayhdistys@gmail.com 
Tulossa läheisten virkistysilta, lisätiedot 
Piiulta p.050 544 9103. 
Ryhmät: 
Askartelukerho tauolla, vetäjää etsitään. 
Vertaistukiryhmä joka toinen keskiviikko 
(parilliset viikot) klo 15-17 Kampin 
palvelukeskuksessa. Ryhmän 
yhteyshenkilöt: Ulla ja Mikko 
aivovammayhdistys@gmail.com 
Nuorten ryhmä: tapaamiset joka 
kuukauden 1.maanantai  
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Matti Vartiainen 
vmvartiainen@hotmail.com 
Kundaliinijooga Tunnit on tarkoitettu 
kaikenkuntoisille/-ikäisille. 
Kokoontumiset ovat pe klo 10-11.30 os. 
Hakamäki 6c 15, 02120 Espoo (Tapiola). 
Matkaa metrolta kävellen 
700m.Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Kari Nenonen kari@amandeep.fi 
 
Porvoo 
 
Toimintaryhmä kokoontuu parillisen 
viikon ma klo 10-12 Porvoon 
suomalaisen seurakunnan 
kokoustiloissa, seurakuntakodilla 
Lundinkatu 5, ylin kerros. 
Lisätiedot: avryhma.porvoo@gmail.com  
(varmin yhteydenottotapa) tai  
p. 045 331 6869 ryhmänohjaaja Calle 
Nyholm. Vastaa jos mahdollista arkena 
klo 10-16. Myös ruotsin kielellä. 
 

Hyvinkää 
 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja 
p.050 331 3081 sannasarja@luukku.com 
ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
Ti 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 
Jäsentapaamiset joka kuukauden 
toisena torstaina klo 17.30-19.30 
osoitteessa Pellervonkatu 9.  
Nuorten ryhmä kokoontuu joka 
kuukauden 1. tiistaina klo 17.30-19 
Pellervonkatu 9:ssä. Lisätietoja: 
Facebook: "TSAVY:n nuorten aikuisten 
vertaistukiryhmä" 
Tulossa! Nuorten valtakunnallinen 
tapaaminen 
Lisätietoja Facebookissa ”Tsavyn 
nuorten aikuisten vertaistukiryhmä” 
Läheisten ryhmä kokoontuu samaan 
aikaan kuin nuorten ryhmä samassa 
osoitteessa. 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 
 
10.10. Keilailu 
6.11. Retki Tähtitorninmäelle 
Lisätietoja tapaamisista yhdistyksen 
verkkosivuilta 
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. 
 
27.9-28.9. pe-la Yhdistys esittäytyy 
Hyvinvointimessuilla Tanhuvaaran 
Urheiluopistolla Moinsalmentie 1042, 
Savonlinna 
13.11. ke klo 10-14 Yhdistyksemme on 
esittelemässä toimintaa KYS:n Olka-
pisteellä 
20.11. ke klo 15-19 Aivovammaliiton 
tietokiertue Kuopiossa 
Musiikkikeskuksen kokoustila. Auditorio. 
Kuopiolahdenkatu 23 Lisätietoja: 
www.aivovammaliitto.fi 
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29.11.-1.12. pe-la Koko yhdistyksen 
yhteinen pikkujoulu on Härkäniemen 
lomatuvilla Mikkelin lähellä. Hinta 
jäsenet/avustajat 30 eur, ei-jäsenet 50 
eur, pelkkä ruokailu 20 eur 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
isavy.ry@gmail.com 
 
Kuopio 
 
Yhteyshenkilö: Mari Forsman  
p. 044 538 3376 aivkuopio@gmail.com 
25.9. ke klo 12-14.00 tapaaminen 
Tukipilarissa (Tukipilari, Microkatu 1, M-
osa, 70210 Kuopio): jutustelu, 
kahvittelu, mahdollisesti mindfullness -
rentoutus. Ilmoitamme sähköpostilla tai 
WhatsApp ryhmäilmoituksella paikan ja 
ajan, jos tulee muutoksia.  
9.10. ke klo 12-14.00 Kuopio 
liikuntaryhmä ja Fatiikki Sulkapalloa 
Rauhalahdessa klo 12-13.00. Jos ei 
sada, mahdollisuus frisbeegolffiin. 
Kahvit Rauhalahdessa 13-14.00 
23.10. ke klo 14 Kuopiossa virkistyspäivä 
Kunnonpaikassa klo 14 alkaen. Ensin 
venyttelemme ohjatusti, sitten vuorossa 
on kylpylä ja lopuksi vielä illallinen 
noutopöydästä Jäsenen hinta on 15 € 
(sama hinta avustajalta) ja ei-jäsenen 
hinta on 20 €. Ilmoittaudu viimeistään 
9.10. Lisätiedot: Mari Forsman  
2.11. la klo 18.45 Ilari Johanssonin stand 
up -esitys Ohjelmaravintola Maxim 
Jäsenelle hinta on 15 € ja ei-jäsenelle  
20 €.  Ilmoittautumiset 9.10. mennessä: 
Mari Forsman  
6.11. ke klo 12-14.00 kokoontuminen 
Tukipilarissa Tukipilari, Microkatu 1, M-
osa, 70210 Kuopio  
4.12. ke klo 10-14.00 kokoontuminen 
Tukipilarissa 
11.12. ke illalla Kuopion liikuntaryhmä ja 
Fatiikki viimeinen kokoontuminen 
vuodelle 2019. Ilmoitetaan myöhemmin 
lisätiedot: Mari Forsman  
 
 
Joensuu 
 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen  
p. 050 541 4180, Timo Sund  
p. 044 092 8192 
lohkottomat@gmail.com 
Tapaamiset Piparkakkutalo os. 
Kauppakatu 34, Joensuu. 
Paikka ei ole täysin esteetön joten soita 
p. 050 541 4180 Usi tai sitten laita 
viestiä riikonen.susanne @gmail.com jos 
tarvitset lisäapua  
Tapaamiset: 
1.10. ti klo 16-17.30 
5.11. ti klo 16-17.30 
3.12. ti klo 16-17.30 joululounas, paikka 
sovitaan marraskuussa 
 
 
 

Savonlinna 
 
Yhteyshenkilö: Marko Eilittä  
p. 050 311 4574 
mark.eilitta@hotmail.com  
Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
Savonlinnan toimintaryhmä kokoontuu: 
Kolomonen Pappilankatu 3, Savonlinna  
Tapaamiset: 
Syys- lokakuu menemme katsomaan 
"Olen suomalainen"-elokuvan. 
Mahdollinen kahvi Lisätietoja 
isavy.ry@gmail.com tai Marko Eilittä 
puh. 050 3114 574 
16.10. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
Kolomonen 
13.11. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
Kolomonen 
7.12. la klo 13.00 mennään katsomaan 
Savonlinnan teatteriin "Karvahatun 
paluu" - teatteriesitys. Hinta jäsenille ja 
avustajille 15 eur, ei-jäsenille 20 eur 
Mahdollinen kahvilakäynti samalla 
Lisätietoja isavy.ry@gmail.com tai Marko 
Eilittä puh. 050 311 4574 
 
Mikkeli 
 
Yhteyshenkilö: Mika Marttinen  
p. 044 057 7820 
Kokoontumiskerrat: Ryhmä kokoontuu 
kahvikupposen ääressä keskustellen aina 
kuukauden viimeisenä torstaina  
klo 16-18. Tapaamiset pääsääntöisesti 
Estery-talolla os. Otto Mannisenkatu 4. 
Syksyn aikataulu 
26.9. to klo 16-18.00  
24.10. to klo 16-18.00 
28.11. to klo 16-18.00 
 

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
 
Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen sihteeri 
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Puheenjohtaja: Saku Virtanen 
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Osoite: Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Seuraa toimintaa: 
www.facebook.com/keskisuomenaivova
mmayhdisys/  
10.9. Yhdistyksen syyskauden avaus klo 
15.00-16.30 Peurungan kodalla 
makkaranpaiston merkeissä. Kaikki 
jäsenet tervetuloa! 
 
Jyväskylä 
 
Jäsentapaamiset: paikka: 
Toimintakeidas Oy, Väinönkatu 1 
40100 Jyväskylä 
Toimintaryhmä kokoontuu kuukauden 
toinen ti klo 16:30-18:00, ellei toisin 
mainita. 

8.10. klo 16.30 Yhdistyksen syyskokous 
Toimintakeitaalla.  
12.11. klo 17.00. Aivovammaviikon 
tilaisuus pääkirjaston Wolmarinsalissa.  
Luennoimassa Jyväskylän 
sosiaaliasiamies Eija Hiekka.  
Kahvit klo 16.40.  
10.12. klo 16.30 Puurojuhla 
Toimintakeitaalla. Tiedustelut: Marge 
Miettinen p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Omaisten vertaistukiryhmä  
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Ota yhteyttä: Saku Virtanen:  
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi  
Nuorten Ryhmä (n. 18-35v) 
Marraskuussa lähdetään porukalla 
katsomaan stand up show’ta. 
Lisätietoja antaa sihteeri Marge 
Miettinen p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
 
Äänekoski 
 
Toiminnallinen aivovammaryhmä 
kokoontuu Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopiston tiloissa Äänekoskella, 
os. Opinahjontie 1.   
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 14.30-16.00. 
syyskuusta alkaen. Ryhmää ohjaa 
POKE:n sosiaali -ja terveysalan 
lähihoitajaopiskelijat. Tiedustelut: 
opettaja Ulla Martinmäki 
ulla.martinmaki@poke.fi 
 

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

Kymenlaakson avy ry 
 www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 

 

 
Yhteyshenkilö: puheenjohtaja  
Jari-Pekka Honkala 
p. 040 069 4600 
puheenjohtaja@kymavy.fi 
18.9. Läheisten startti-ilta klo 18-19.45 
Eksote, Toimintakeskus Veturi,  
Ratakatu 28, 53100 Lappeenranta 
21.9. Ostosretki Zsariin klo 9 lähtee 
yhteiskuljetus max 11 hlö mahtuu viim. 
ilm. 14.9. p. 044 5081271 Päivi. 
Yhteisruokailu ravintola Fu Hing oma 
vastuu 10 e 
9.10. keskiviikko Läheisten startti-ilta 
Kouvola Porukkatalo klo 18  
5.12. pikkujoulut teatteriesitys ja 
ruokailu: Lappeenrannan teatteri klo 
18.30 esitys nimeltä Maaninkavaara. 
lisätietoja myöhemmin. 
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Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen  
p.041 478 2136 cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi  
Tapaamiset joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko klo 17-19: 
Eksote, Toimintakeskus Veturi,  
Ratakatu 28, 53100 Lappeenranta 
Syksyn tapaamiset 
Ke 2.10.  
Ke 6.11.  
Ke 4.12 
 

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 
 
Syksyn jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona 25.9. 30.10. ja 27.11. klo 
12-15 os. Töllintie 38, Kastellin 
seurakunnan Pappilan kamari. 
30.10. Vieraana Katja Kuusela ja Terhi 
Niemelä OLKA- toiminnan esittely- 
koordinoitua järjestö- ja 
vapaaehtoistoimintaa OYS:ssa. 
27.11. Juttelun ja kahvittelun merkeissä. 
Keilailu: Yhdistys on varannut jäsenille 
kaksi keilarataa lauantaisin 28.9, 12.10, 
26.10, 30.11, 14.12, 28.12.  klo 15-16 
Oulun Keilahallilta os. Isokatu 97  
90120. Esteetön kulku ja maksuton. 
Kengät omakustanteiset. 
19.10. la Sääntömääräinen syyskokous 
klo 13-15 Kumppanuuskeskuksessa 
kokoustila Asema, Kansankatu 53 90100 
Oulu (sisäänkäynti Vanhantullinkadun 
puolelta). Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
9.11. la Asiantuntijaluento klo 13-15 
Aleksinkulman juhlasalissa os. 
Aleksanterinkatu 9 90100 Oulu, käynti 
sisäpihan puolelta. 
Kahvitarjoilu ja vapaa sisäänpääsy.  
OYS:n Aivovammapoliklinikalta kunto-
ohjaaja Marjut Nisula-Tauriainen 
aiheena "Aivovammapoliklinikan 
toiminta ja kuntoutusohjaus". 
Kokemustoimijat Sanna Nurmela "Miten 
minun läheiset ovat kokeneet 
aivovamman ja oireet"? Ella Saarenpää-
Kervinen "Tunne-elämä 
vammautumisen jälkeen.” Tervetuloa! 

7.12. la Pikkujoulu klo 16 Ravintola 
Nallikarissa os. Nallikarinranta 15, 90510 
Oulu. Lisätietoja seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
   
Kemi 
 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen 
hh.aivovammaliito@gmail.com 
p. 045 617 4140.  
16.10. Aivot ja ravinto luento 
Ilmoittaudu Harrille 9.10. mennessä. 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin.  
13.11. Luontoretki Tornioon 
Alkunkarinlahden luontopolulle. Säähän 
sopiva vaatetus ja jalkineet. Mukaan 
omat eväät, makkarat ja kahvit. 
Ilmoittaudu Harrille 6.11. mennessä. 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin. 
11.12.Pikkujoulu Tarkempi ohjelma ja 
paikka ilmoitetaan myöhemmin.  
Tervetuloa! 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
 
Rovaniemi 
 
Tapaturmaisen aivovamman saaneiden 
vertaistukiryhmä Rovaniemellä 
Rentoa ajatusten vaihtoa ja yhteistä 
tekemistä. Aika: aina kuukauden 1. 
keskiviikko klo 18 - 20   
Paikka: Kansalaistalo Rovakatu 23, 
Rovaniemi 
Lisätietoja: Hellevi 045 633 5392 tai 
Tarja 040 5382947 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä 
 p. 050 553 0606 astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä: Topi 
Laurila p. 045 120 0668, 
topi.laurila@luukku.com 
 
Kajaani 
 
Yhteyshenkilö: Lea Karjalainen 
lea.karjalainen@hotmail.com 
 
 
 
 
 

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

 
Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj, p.040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 
Paula Juhola p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: " Päijät-
Hämeen Aivovammayhdistys" ja "Päijät-
Hämeen avy-nuoret" 
 
Lahti 
 
Kuukausitapaamiset LINK Lahden 
järjestökeskuksessa, Hämeenkatu 26 A, 
3.krs, klo 17.30-19.30 
1.10. Aivovammaliiton 
järjestösuunnittelija Pihla Putkonen 
kertoo tuetuista lomista sekä 
sopeutumisvalmennuskursseista ja 
projektisuunnittelija Eeva Paavilainen 
esittelee Tukea aivovammautuneen 
läheiselle- projektia. 
5.11. Tietovisailua ja seurapelejä 
3.12. Levyraati 
Ennen tapaamista klo 16-17 jäsenille 
ilmainen keilavuoro Lahden keilahallissa. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINKissä 8.10. ja 12.11. klo 
18.00. Yhdistyksen yhteistä pikkujoulua 
vietetään 10.12. Ryhmän vetäjänä Mira 
Syri p. 040 731 0915 
mira.syri@anvianet.fi. 
Läheisten ryhmä LINKissä 10.10., 14.11. 
ja 12.12. klo 18. Lisätietoja: Meri-Tuuli 
Nevala p. 044 980 5658, 
merituuli.nevala@gmail.com. 
Yhdistyksen jäsenenä voit käydä 
ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon salilla keskiviikkoisin klo 
17-18 (osoite Salpausselänkatu 8, Lahti) 
18.12. asti.    
2.10. Aivot luonnossa - neurologisten 
vammaisjärjestöjen yhteinen 
luontoretkipäivä Siikaniemen 
leirikeskuksen rannassa. Lisätietoja 
kotisivuiltamme.   
1.11. klo 19 Teatteri-ilta "Nunnia ja 
konnia" Lahden Kaupunginteatterissa. 
Liput jäsenille 42e/39e/25e, avustaja 
14e, ei-jäsenet 45/42/28e. Ilmoittaudu 
30.9. mennessä Sarille, p. 0400 757 468.  
13.11. klo 17 Yleisöluento: 
"Aivovammautuneen tuen tarve 
lapsuudesta aikuisuuteen", luennoijana 
neuropsykologian erikoispsykologi 
Paula Jokitalo. Aikuiskoulutuskeskuksen 
auditorio, Lahti. Vapaa pääsy.  
10.12. Pikkujoulut klo 17 Ravintola 
Teivaan Lokki, Lahti. Joulubuffet (15e, 
alle 12v. lapset 10e), arpajaiset ja 
mukavaa ohjelmaa. Ota muutaman 
euron pikkupaketti pukinkonttiin. 
Ilmoittaudu Paulalle 1.12. mennessä  
p. 040 553 8493. 
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Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: Anni Härkönen  
p.041 478 2136 cosmic.anni@gmail.com 
ja Johanna Muhli p. 040 585 4343 
johanna.muhli@hotmail.fi  
Tapaamiset joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko klo 17-19: 
Eksote, Toimintakeskus Veturi,  
Ratakatu 28, 53100 Lappeenranta 
Syksyn tapaamiset 
Ke 2.10.  
Ke 6.11.  
Ke 4.12 
 

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 
 
Syksyn jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona 25.9. 30.10. ja 27.11. klo 
12-15 os. Töllintie 38, Kastellin 
seurakunnan Pappilan kamari. 
30.10. Vieraana Katja Kuusela ja Terhi 
Niemelä OLKA- toiminnan esittely- 
koordinoitua järjestö- ja 
vapaaehtoistoimintaa OYS:ssa. 
27.11. Juttelun ja kahvittelun merkeissä. 
Keilailu: Yhdistys on varannut jäsenille 
kaksi keilarataa lauantaisin 28.9, 12.10, 
26.10, 30.11, 14.12, 28.12.  klo 15-16 
Oulun Keilahallilta os. Isokatu 97  
90120. Esteetön kulku ja maksuton. 
Kengät omakustanteiset. 
19.10. la Sääntömääräinen syyskokous 
klo 13-15 Kumppanuuskeskuksessa 
kokoustila Asema, Kansankatu 53 90100 
Oulu (sisäänkäynti Vanhantullinkadun 
puolelta). Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
9.11. la Asiantuntijaluento klo 13-15 
Aleksinkulman juhlasalissa os. 
Aleksanterinkatu 9 90100 Oulu, käynti 
sisäpihan puolelta. 
Kahvitarjoilu ja vapaa sisäänpääsy.  
OYS:n Aivovammapoliklinikalta kunto-
ohjaaja Marjut Nisula-Tauriainen 
aiheena "Aivovammapoliklinikan 
toiminta ja kuntoutusohjaus". 
Kokemustoimijat Sanna Nurmela "Miten 
minun läheiset ovat kokeneet 
aivovamman ja oireet"? Ella Saarenpää-
Kervinen "Tunne-elämä 
vammautumisen jälkeen.” Tervetuloa! 

7.12. la Pikkujoulu klo 16 Ravintola 
Nallikarissa os. Nallikarinranta 15, 90510 
Oulu. Lisätietoja seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
   
Kemi 
 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen 
hh.aivovammaliito@gmail.com 
p. 045 617 4140.  
16.10. Aivot ja ravinto luento 
Ilmoittaudu Harrille 9.10. mennessä. 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin.  
13.11. Luontoretki Tornioon 
Alkunkarinlahden luontopolulle. Säähän 
sopiva vaatetus ja jalkineet. Mukaan 
omat eväät, makkarat ja kahvit. 
Ilmoittaudu Harrille 6.11. mennessä. 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin. 
11.12.Pikkujoulu Tarkempi ohjelma ja 
paikka ilmoitetaan myöhemmin.  
Tervetuloa! 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
 
Rovaniemi 
 
Tapaturmaisen aivovamman saaneiden 
vertaistukiryhmä Rovaniemellä 
Rentoa ajatusten vaihtoa ja yhteistä 
tekemistä. Aika: aina kuukauden 1. 
keskiviikko klo 18 - 20   
Paikka: Kansalaistalo Rovakatu 23, 
Rovaniemi 
Lisätietoja: Hellevi 045 633 5392 tai 
Tarja 040 5382947 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä 
 p. 050 553 0606 astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä: Topi 
Laurila p. 045 120 0668, 
topi.laurila@luukku.com 
 
Kajaani 
 
Yhteyshenkilö: Lea Karjalainen 
lea.karjalainen@hotmail.com 
 
 
 
 
 

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

 
Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj, p.040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 
Paula Juhola p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: " Päijät-
Hämeen Aivovammayhdistys" ja "Päijät-
Hämeen avy-nuoret" 
 
Lahti 
 
Kuukausitapaamiset LINK Lahden 
järjestökeskuksessa, Hämeenkatu 26 A, 
3.krs, klo 17.30-19.30 
1.10. Aivovammaliiton 
järjestösuunnittelija Pihla Putkonen 
kertoo tuetuista lomista sekä 
sopeutumisvalmennuskursseista ja 
projektisuunnittelija Eeva Paavilainen 
esittelee Tukea aivovammautuneen 
läheiselle- projektia. 
5.11. Tietovisailua ja seurapelejä 
3.12. Levyraati 
Ennen tapaamista klo 16-17 jäsenille 
ilmainen keilavuoro Lahden keilahallissa. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINKissä 8.10. ja 12.11. klo 
18.00. Yhdistyksen yhteistä pikkujoulua 
vietetään 10.12. Ryhmän vetäjänä Mira 
Syri p. 040 731 0915 
mira.syri@anvianet.fi. 
Läheisten ryhmä LINKissä 10.10., 14.11. 
ja 12.12. klo 18. Lisätietoja: Meri-Tuuli 
Nevala p. 044 980 5658, 
merituuli.nevala@gmail.com. 
Yhdistyksen jäsenenä voit käydä 
ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon salilla keskiviikkoisin klo 
17-18 (osoite Salpausselänkatu 8, Lahti) 
18.12. asti.    
2.10. Aivot luonnossa - neurologisten 
vammaisjärjestöjen yhteinen 
luontoretkipäivä Siikaniemen 
leirikeskuksen rannassa. Lisätietoja 
kotisivuiltamme.   
1.11. klo 19 Teatteri-ilta "Nunnia ja 
konnia" Lahden Kaupunginteatterissa. 
Liput jäsenille 42e/39e/25e, avustaja 
14e, ei-jäsenet 45/42/28e. Ilmoittaudu 
30.9. mennessä Sarille, p. 0400 757 468.  
13.11. klo 17 Yleisöluento: 
"Aivovammautuneen tuen tarve 
lapsuudesta aikuisuuteen", luennoijana 
neuropsykologian erikoispsykologi 
Paula Jokitalo. Aikuiskoulutuskeskuksen 
auditorio, Lahti. Vapaa pääsy.  
10.12. Pikkujoulut klo 17 Ravintola 
Teivaan Lokki, Lahti. Joulubuffet (15e, 
alle 12v. lapset 10e), arpajaiset ja 
mukavaa ohjelmaa. Ota muutaman 
euron pikkupaketti pukinkonttiin. 
Ilmoittaudu Paulalle 1.12. mennessä  
p. 040 553 8493. 
 
 
  

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

 
Yhteyshenkilö: Taina Mäkitalo  
p. 050 072 1422 
tainamakitalo@hotmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net  
Facebook: "Satakunnan 
Aivovammayhdistys" 
 
13.11. ke klo 10-14 yhdistyksemme on 
esittelemässä toimintaansa Sata-
Sairaalassa. 
Yhdistyksen pikkujoulut joulukuun alussa 
Eurajoella. Aika ja paikka tekstiviestillä. 
 
Pori 
 
Yhteyshenkilö: Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. Jäsentapaamisista 
tieto tekstiviestillä. 
 
Kankaanpää 
 
Yhteyshenkilö: Ninni Uusitalo  
p. 040 510 6717. Jäsentapaamiset 
kuukausittain. 
 
Rauma 
 
Yhteyshenkilö: 
Ritva Parjanen p. 044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Ilmoitukset tapaamisista paikallislehti 
Raumalaisessa. 
Lokakuussa Aivovammaliitosta tulee 
järjestösuunnittelija Pihla Putkonen 
jäsentapaamiseen. 
 

Varsinais-Suomen Avy ry 
www.vsavy.fi 

 
Yhteystiedot: 
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys 
ry, PL 115, 20101 Turku 
Puhelin: 044 314 4838 
(yhteydenottoihin vastataan) 
Sähköposti: info@vsavy.fi 
Yhteyshenkilöt: 
Marjatta Pihlajamaa, puheenjohtaja 
puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com 
Risto Savolainen, sihteeri 
sihteeri.vsavy(at)gmail.com 
Terje Vainio, taloudenhoitaja  
Toivotamme kaikille jäsenillemme 
mukavaa syksyä! 
Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
 
Turku 
 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
Ursininkatu 11. Tervetuloa! 
 

KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta p. 041 504 8909 
tai Marita Lindholm p. 044 291 1367. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen ke  
klo 12.30–14.30. Jari Karjalainen, p. 
040 081 8104 tai Risto Savolainen, p. 
040 506 5192. 
Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä to 
 klo 13.00–15.00. Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475 tai Marja Leena 
Mäntyharju p. 044 099 1231. 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com 
TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 
Liikuntaryhmät 
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat joka torstai. Ryhmiä on 
kaksi: tasapaino- ja peliryhmä. 
Tasapainoryhmään osallistuvilla voi olla 
apuvälineitäkin, kuten keppi tai 
rollaattori. Peliryhmässä harrastetaan 
monipuolista kuntoa kohottavaa 
liikuntaa. Ryhmät toimivat 
fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 
Annemari Pättiniemen johdolla  
p. 050 339 4083. Kokoontuminen: 
Härkämäen salissa, Rahjekatu 3. 
Tasapainoryhmä klo 16.30–17.30 ja 
peliryhmä klo 17.30–18.30. Syyskuu on 
ulkoliikuntaa, tarkista 
kokoontumispaikka Annemarilta.  
Taidekerho 
Taidekerho on tauolla mutta 
aktiivisimmat kokoontuvat ja kerhon 
bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838.  
Hyvinvointikerho 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kokoontuu Hyvinvointikerho 
kuukausittain ennen ensimmäistä 
jäseniltaa klo 16.30-17-30 Happy 
Housessa.  
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 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
saat tarkempaa tietoa elokuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
19.11. Asiantuntijaluento: Syksyn luento 
pidetään tiistaina klo 18. Luennon 
aiheena on aivovammakuntoutuminen. 
Luennon pitää Attentio Oy. Attentio 
tuottaa organisaatioille ja 

yksityishenkilöille terveydenhuollon 
psykologi- ja kuntoutuspalvelua. 
10.12. ti klo 17-20 Yhdistyksen 25v 
syntymäpäiväjuhlat: Yhdistyksemme on 
täyttänyt 25 vuotta keväällä 2019. Sen 
kunniaksi pidetään perinteiset 
joulujuhlat syntymäpäiväjuhlien 
merkeissä Turussa ravintola 
Suomalaisella Pohjalla os: Aurakatukatu 
24 A. Ohjelmassa katsaus menneeseen 
25 vuoteen ja kuulemme myös 
musisointia illan ratoksi. Tarjolla pientä 
purtavaa ja maukas 
kakkukahvit/teetarjoilu. Kaikki ovat 
juhliin tervetulleita.   
Ilmoittauduthan etukäteen, viim. pe 
29.11. Paikalle mahtuu 50 hlö ja paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Sitovat ilmoittautumiset numeroon 
p.  044 314 4838 tai osoitteeseen 
puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com. 
Kerro ilmoittautuessa: nimesi, montako 
teitä on tulossa ja mahdollinen 
erityisruokavalio. Muistathan perua 
osallistumisen, jos et pääse paikalle, 
koska unohtuneesta peruutuksesta 
perimme 15 €. Tämä on pakko omien 
kulujemme osittaiseksi peittämiseksi. 
 
Salo 
 
Yhteyshenkilöt: Terhi Hellberg ja  
Jaana Tuominen p. 040 554 3627. 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa Os. 
Salmenranta 2 
  
Forssa 
 
Yhteyshenkilö: Tiina Åhlman 
tiina.ahlman@gmail.com  
p. 044 314 4838. Kokoonnumme kerran 
kuukaudessa Forssan Ystävän 
kammarissa, os. Hämeentie 5.  
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 
 



Aivovammaliitto ry 
Tapahtumakalenteri 2019

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. Yhdistysten koulutuspäivät
26.10.  Aivovammaliiton hallituksen kokous
26.10 Syyskokous

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

syyskuu
30.9. - 4.10. Väsyvyyskurssi
Syys- ja lokakuussa tiistaisin Avokurssi fatiikki

Marraskuu
4.-8.11. Voimavaroja arkeen -kurssi 

Sopeutumisvalmennuskurssit 2019

13. päivä ja perjantai 
– tapaturmapäivä!

Joka vuonna silloin, kun 13. päivä osuu perjantaille, 
vietetään tapaturmapäivää. Tänä vuonna tapaturmapäivä 
oli perjantaina 13. syyskuuta. Aivovammaliitto on ollut 
aiempina vuosina mukana kampanjoimassa muun muassa 
teemoilla Kiire – minne?, Fiksusti fillarilla ja Skidisti 
näkyvä. Tänä vuonna emme järjestäneet erillistä tilaisuutta, 
mutta esimerkiksi Liikenneturva nosti keskiöön miesten 
pyöräilyn. Tuoreeseen jäsenkyselyymme vastanneista 
46 prosenttia oli vammautunut liikenneonnettomuudessa. 
Heistä 12 prosenttia oli liikkeellä polkupyörällä. 

PW

Itä-Suomen aivovammayhdistyksen Tarja Holopainen 
oli jakamassa tapaturmapäivänä aivovammatietoutta 

Kuopion yliopistollisen sairaalan Olka-pisteellä. 
Kuva Tarja Holopaiselta.



TOiMiHENkiLÖT

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 ja 
   vt. päätoimittaja
– 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 

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

– Vertaistukitoiminta



Sinun
valintasi,

kun tarvitset kuntoutusta.kun tarvitset kuntoutusta.

PUNKAHARJU
040 684 6488

www.kruunupuisto. 

KANKAANPÄÄ
050 394 7524
www.kuntke. 

OULU 050 312 6187
LAHTI 044 4650 598

www.verve. 

Kelan kursseja traumaattisen aivovamman saaneille: 
Kohderyhmä Kurssipaikka
lasten perhekurssit Verve Lahti, Kuntoutuskeskus Kankaanpää
16–27 vuotiaille Kruunupuisto, Kuntoutuskeskus Kankaanpää                       
yli 27-vuotiaille Kruunupuisto, Kuntoutuskeskus Kankaanpää 

Katso aikataulut nettisivuiltamme 
tai kela.fi/kuntoutuskurssihaku 

Osaavat vaativan lääkinnällisen 
kuntoutuksen ammattilaisemme 
ovat palveluksessasi eri puolilla 
Suomea.

Meillä kaikilla on vankka kokemus 
kuntoutuksesta, ja teemme yhteis-
työtä laadun jatkuvassa kehittä-
misessä.

Kuntoutustasi tukevat myös 
hyvät, erityisesti kuntoutusta 
varten suunnitellut tilat sekä 
monipuoliset teknologiaratkaisut 
– Kankaanpäässä ja Oulussa nyt 
myös Lokomat-kävelyrobotit.

Yksilöllisten kuntoutusjaksojen lisäksi valikoimaamme 
kuuluvat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit 
sekä kattavat terapiapalvelut.

Tarjoamme kuntoutusta kaiken ikäisille.

Autamme sinua kohti parempaa työ- ja toimintakykyä sekä mielekkäämpää arkea. 
Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus sisältää Kelan maksaman jakson myös 
läheisellesi, ja lasten kuntoutuksessa mukana voi olla koko perhe.

Tervetuloa Kelan yksilöllisille kuntoutusjaksoille!


