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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Då ett barn får 
en hjärnskada
Hjärnskador hos barn är en vanlig orsak till att man 
uppsöker en läkare. Hjärnskador hos små barn uppstår 
vanligen på grund av att barnet har fallit. För lite äldre 
barn är orsaken ofta en trafikolycka. Överlag är 90 
procent av alla hjärnskador lindriga – antingen är de så 
kallade hjärnskakningar eller svårare lindriga skador. 
Även hos barn är en hjärnskada oftast lindrig. Och 
vanligtvis när det gäller lindriga hjärnskador tillfrisknar 
även barn ofta efter dem och blir symptomfria.

Utmaningar med hjärnskador särskilt hos barn är 
att verkningarna av dem nödvändigtvis inte genast 
framträder: hjärnan utvecklas till cirka 25 års ålder och 
i och med puberteten sker också stora förändringar i en 
ung människas liv. Särskilt skador som har uppkommit 
i hjärnans främre delar kan framträda först efter det den 
unga har flyttat bort hemifrån och självständigt börjat 
klara av alla utmaningar och skyldigheter som ett liv 
medför. På grund av det här är det mycket viktigt att 
följa med verkningarna av skador som uppkommer hos 
barn eller ungdomar. Dessutom kan osynliga symptom 
vara svåra att identifiera. Särskilt utmanande är att 
skilja på neuropsykologiska symptom och på lidanden 
och kval under puberteten. Alltid känner man inte till 
vad som är tillståndet efter en hjärnskada och vad som 
beror av puberteten.

Det vore ändå viktigt att kunna identifiera neu-
ropsykologiska symptom – så som problem med regle-
ringen av handlingskraften och ett ökat starkt sömnbe-
hov, inlärning av nya saker och svag initiativförmåga. 
De är ofta vanliga tillstånd efter hjärnskador och 
påverkar hela livet; växelverkan, människorelationer, 
fritidsintressen, studier och arbetsliv. Samtidigt måste 
vi komma ihåg att övergången till fortsatta studier 
och arbetsliv till vilket pris som helst inte alltid är ett 
realistiskt alternativ. För somliga kan ett annat slag av 
vuxenliv som erbjuder god och meningsfull stimulans 
vara något som är värt att eftersträva.

I november under vecka 46 firade vi Hjärnskade-
veckan redan för 15 gången! I år var temat Barn och 
ungdomar. Under veckan sände vi till cirka 800 mot-
tagare pressmeddelanden. I det ena pressmeddelandet 
var temat ”Då ett barn får en funktionsnedsättning” 

och i det andra ”Så här berättar jag för ett barn 
om en hjärnskada”. Också i det här numret 
av tidskriften Aivoitus finns samma tema som 
under Hjärnskadeveckan. Bakom berättelserna 
finns såväl barn och ungdomar som fått en 
funktionsnedsättning och barn och ungdomar 
vars förälder fått en funktionsnedsättning.

Fridfulla och sköna adventstider och gott 
nytt år tillönskas Aivoitus alla läsare!

pia Warvas
chefredaktör

Kun lapsi saa 
aivovamman 
Lapsilla aivovammat ovat yleinen lääkärin pakeille 
hakeutumisen syy. Pienillä lapsilla aivovamman aiheut-
taa useimmiten putoaminen. Hieman isommilla lapsilla 
puolestaan syy on usein liikenneonnettomuus. Ylipää-
tään kaikista aivovammoista 90 prosenttia on lieviä – 
joko niin sanottuja aivotärähdyksiä tai sitä vaikeampia 
lieviä vammoja. Myös lapsilla aivovamma on useimmi-
ten lievä. Ja kuten yleensä lievistä aivovammoista, myös 
lapset toipuvat niistä useimmiten oireettomiksi. 

Erityisesti lasten aivovammojen haasteena on, ettei-
vät seuraukset välttämättä näy heti: aivot kehittyvät noin 
25 ikävuoteen saakka ja murrosikä tuo usein rajujakin 
muutoksia nuoren elämään. Erityisesti aivojen etuosiin 
tullut vaurio voi tulla ilmi vasta, kun nuori muuttaa 
omilleen ja hänen on aika alkaa selviytyä itsenäisesti 
kaikista aikuisuuden tuomista haasteista ja velvollisuuk-
sista. Tämän vuoksi lapsena tai nuorena vammautuneen 
seuranta olisi erityisen tärkeää. Lisäksi näkymättömiä 
oireita voi olla vaikea tunnistaa. Erityisen haastavaa on 
erottaa neuropsykologinen oireilu tavallisesta murros-
ikäisen kipuilusta. Aina ei tiedetä, mikä on aivovamman 
jälkitilaa ja mikä murrosikää. 

Neuropsykologisten oireiden – kuten vireyden 
säätelyn, voimakkaan väsyvyyden sekä uuden oppi-
misen ja aloitekyvyn haasteiden – tunnistaminen olisi 
kuitenkin tärkeää, sillä ne ovat yleisiä aivovammojen 
jälkitiloissa ja vaikuttavat koko elämään: vuorovaiku-
tukseen, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja opinnoissa ja 
työelämässä selviytymiseen. Samalla olisi muistettava, 
että jatko-opintoihin ja työelämään siirtyminen hinnalla 
millä hyvänsä ei ole aina realistinen vaihtoehto. Joille-
kin muunlainen hyvä ja itselleen mielekkäitä virikkeitä 
tarjoava aikuisuus on se, mitä kannattaa tavoitella. 

Marraskuussa viikolla 46 vietimme Aivovammaviik-
koa jo 15. kertaa! Tänä vuonna teemana oli Lapset ja 
nuoret. Viikon aikana lähetettiin noin 800 vastaanotta-
jalle lehdistötiedotteita. Toisessa aiheena oli ”Kun lapsi 
vammautuu” ja toisessa ”Näin kerron lapselle aivovam-
masta”. Myös Aivoituksen tässä numerossa on sama 
teema kuin Aivovammaviikolla. Tarinansa kertovat sekä 
lapsena ja nuorena vammautuneet sekä lapset ja nuoret, 
joiden vanhempi on vammautunut. 

Ihanaa ja rauhallista joulun aikaa 
ja tulevaa vuotta jokaiselle Aivoituksen 
lukijalle!

pia Warvas
päätoimittaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS

Då ett barn får Kun lapsi saa 
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Osallistuin lokakuun lopulla Espoossa järjestettyyn kun-
toutusalan ammattilaisten tapahtumaan Kuntoutus 2019. 
Kiinnostuin tapahtumasta monista eri syistä. Ensinnäkin sen 
markkinoinnissa nostettiin hieman yllättäen esiin Aivovam-
maliiton liittokokouksen keväällä 2019 esittämä kannanotto 
hoito- ja kuntoutusuunnitelmien laatimisesta ja sitovuudesta. 
Ajattelin, että tästä aiheesta syntyisi mielenkiintoisia keskus-
teluja esimerkiksi kuntoutuksen toteuttajien ja rahoittajien 
välillä. Valitettavasti näin ei tapahtunut. Hoito- ja kuntoutus-
suunnitelmien laadintaa pitivät asiantuntijat itsestään-
selvyytenä, mutta kukaan ei tiennyt syytä siihen, miksi 
aivovammojen osalta näin ei toimita. Hoito- ja kuntoutus-
suunnitelmien sitovuudenkin osalta aivovammat näyttävät 
muodostavan poikkeuksen. Kukaan asiantuntijoista ei innos-
tunut keskustelemaan aiheesta enempää vaikka yritin. 

Toinen osallistumiseeni vaikuttanut tekijä oli se, että 
Aivovammat sekä niiden hoito ja kuntoutus olivat yhden 
iltapäivän workshopin teemana ja sen työskentelyä ohjasi 
minulle tuntematon, mutta tunnustusta saanut neurologian 
erikoislääkäri ja Tampereen yliopistosairaalan dosentti Kaisa 
Hartikainen. Hän on toiminut useita vuosia yhdysvaltalai-
sissa yliopistoissa ja sairaaloissa sekä perustanut Suomen 
ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan käyttäytymisneurologian 
tutkimusyksikön. Hänellä oli mielenkiintoisia ja uusia aja-
tuksia mm. aivovammojen Käypä hoito -suosituksista, ensi 
vaiheen diagnostiikasta ja kuntoutuksesta. 

Kolmas syy osallistua oli saara Auvinen. Hän oli mukana 
paitsi edellä mainitussa ensimmäisen päivän aivovammoja 
käsittelevässä workshopissa, lisäksi erityisen näkyvästi toisen 
päivän viimeisenä pääpuhujana yhdessä avustajakoiransa 
kanssa. Hänen esityksensä ja esiintymisensä ovat kosket-
tavuudessaan vaikuttavia. Hänelle on myös kertynyt mel-
koinen määrä kokemusosaamista kohtaamiensa erilaisten 
haasteiden myötä. Saara ottaa rohkeasti kantaa, ja hänen 
esittämässään kritiikissä on lähes aina tarjolla myös nykykäy-
täntöä parempi vaihtoehto. Käytimme workshopissa useita 
toisiamme täydentäviä puheenvuoroja salin eri reunoilta, 
mikä alkoi lopuksi jo hieman hymyilyttämään sekä meitä 
itseämme että yleisöä. 

Tärkein osallistumiseeni vaikuttanut syy oli kuiten-
kin se, että tapahtumassa tarkasteltiin laajasti 
kuntoutuksen uudistamista tulevaisuudessa. 
Kuntoutuksen uudistamiskomitean loppura-
portti julkaistiin vuoden 2017 lopulla. Siinä 
määriteltiin uudistuksen tavoitteet ja ns. 
suuret linjat. Edessä on kuitenkin vielä paljon 
selvittelytyötä ja lainsäädännön uudistamista. 
Tämän hetkisten aikataulusuunnitelmien 
mukaan uudistus olisi valmis 2030-luvun alussa. 
Palaamme tähän varmasti tulevan vuoden Aivoi-
tuksissa!

Mukavaa Joulun odotteluaikaa kaikille 
Aivoituksen lukijoille!

seppo Kantola
puheenjohtaja 

Aivovammat ja kuntoutuksen 
tulevaisuus näkyvästi esillä 
Kuntoutus 2019 -tapahtumassa

Hjärnskador och rehabiliteringens 
framtid fördes synligt fram på 
evenemanget Kuntoutus 2019
Jag deltog i evenemanget Kuntoutus 2019 som ordnades för 
professionella inom rehabiliteringsbranschen i Esbo i slutet 
av oktober. Jag blev intresserad av evenemanget av många 
olika orsaker. För det första lyfte man i marknadsföringen av 
det lite överraskande fram det ställningstagande som Hjärn-
skadeförbundet på sitt förbundsmöte 2019 hade framfört om 
utarbetandet av vård- och rehabiliteringsplanen samt om dess 
bindande karaktär. Jag tänkte att temat kommer att ge upphov 
till intressanta diskussioner mellan de som producerar reha-
bilitering och de som finansierar den. Tyvärr blev det inte så. 
De sakkunniga ansåg att vård- och rehabiliteringsplanerna 
är en självklarhet, men ingen visste varför det inte är så här 
när det gäller hjärnskador. Vård- och rehabiliteringsplanernas 
bindande karaktär för hjärnskadors del tycks utgöra ett undan-
tag. Ingen av de sakkunniga var desto mer intresserad av att 
diskutera frågan mer omfattande, trots att jag försökte.

En annan faktor som påverkade mitt deltagande var att 
Hjärnskador och vården och rehabiliteringen av dem var ett 
av temana för eftermiddagens workshop och att den leddes 
av en för mig obekant, men erkänd specialistläkare och 
docent i neurologi vid Tammerfors universitetssjukhus Kaisa 
Hartikainen. Hon har i många års tid verkat vid universitet 
och på sjukhus i Förenta staterna och grundat Finlands första 
och hittills enda beteendeneurologiska forskningsenhet. Hon 
hade intressanta och nya tankar om hjärnskador, bland annat 
rekommendationer för god medicinsk praxis, inledande diag-
nostik och rehabilitering.

Den tredje orsaken till mitt deltagande var saara Auvinen. 
Hon medverkade förutom i ovannämnda workshop om hjärn-
skador under evenemangets första dag också på ett mycket 
synligt sätt tillsammans med sin assistanshund som sista 
huvudtalare på evenemangets andra dag. Hennes presenta-
tion och framträdande var gripande och effektfullt. Hon har 
också fått ansenlig erfarenhetskunskap genom alla olika utma-
ningar som hon har råkat ut för. Saara tar modigt ställning 
och i den kritik hon framför erbjuder hon nästan alltid bättre 
alternativ än vad nuvarande praxis gör. Under workshoppen 
hördes många kompletterande inlägg från salens olika hörn, 
vilket i längden fick oss och publiken att lite dra på munnen.

Den viktigaste orsaken till att jag deltog i evenemanget var 
ändå att man här på ett omfattande sätt granskade refor-

marbetet av rehabiliteringen i framtiden. En slutrapport 
av kommittén som dryftar en reform av rehabilite-
ringen publicerades i slutet av år 2017. I rappor-
ten definieras målen med reformen och s.k. stora 
riktlinjer. Framför oss har vi ändå mycket utred-
ningsarbete och revidering av lagstiftningen. Enligt 
den nuvarande tidtabellsplanen kommer reformen 
att vara klar i början av 2030-talet. Vi återkommer 

säkert till det här i fler nummer av tidskriften 
Aivoitus nästa år!

Trevliga adventstider tillönskas Aivoitus alla 
läsare!

seppo Kantola
ordförande

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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Me TATUssa toimimme valtakunnalli-
sesti tapaturmaisesti ja potilasvahingon 
kautta vammautuneiden tai sairastunei-
den lasten, nuorten ja heidän läheis-
tensä tukena äkillisesti muuttuneessa 
elämäntilanteessa. Pohdimme yhdessä 
nuorten ja läheisten kanssa sitä, mistä 
löytää eväät hyvään elämään tilan-
teessa, jossa toimintakyky, sosiaaliset 
yhteisöt ja tulevaisuuden haaveet 
romuttuvat. 

Vertaistukitoiminta, jossa nuoret 
itse suunnittelevat ja toteuttavat toimin-
taa, on tuonut monille selviytymiskei-
noja, tunteen yhteenkuuluvuudesta ja 
antanut toivon kipinöitä. Sen lisäksi, 
että itse pääsee mukaan toimintaan ja 
saa toisilta saman kokeneilta vinkkejä
omaan tilanteeseen, vertaistuki 
mahdollistaa tuen antamisen toisille 
ja oman merkityksellisyyden koke-
muksen. Jokainen on omalla tavallaan 
tärkeä ja tuo mahdollisuuden peilata
omaa tilannetta, vaikkapa vain 
olemalla läsnä yhteisessä tilanteessa. 
Myös se, että voi oikeasti vaikuttaa 
toiminnan sisältöön ja toteutustapaan 
luo tunteen merkityksellisyydestä. 

Tyypillinen elämää haittaava oire 
TATUn kohderyhmän nuorilla on 
väsyvyys, joka haittaa arkipäivän aska-
reita, opiskelua, sosiaalisia suhteita ja 
oikeastaan kaikkia elämän osa-alueita. 
Voi olla, että vireystila on hyvä vain 
muutaman tunnin päivässä. Mihin 
silloin aikasi käytät? Kotitöihin, kave-
reiden näkemiseen vai opiskeluun? 
Vertaistuen ja kurssitoiminnan kautta 
on tärkeää herätellä nuoria ja läheisiä 
tarkastelemaan arjen kokonaisuutta 
ja tunnistamaan väsymiseen johtavia 
asioita. Mikä toiminta tuo tullessaan 
voimakkaan tahmeuden tunteen use-
aksi päiväksi? Mikä toiminta virkistää 
ja auttaa jaksamaan paremmin? Oman 
toiminnan merkityksen huomaaminen 
ja oivalluksen soveltaminen, auttavat 

arjenhallinnassa, toiminnan suunnitte-
lussa sekä vahvistavat samalla selviy-
tymistä. 

Lapsena ja nuorena vammautu-
miseen tai sairastumiseen voi joskus 
kietoutua koko elämä. Jos jäädään hai-
kailemaan menetettyä elämää tai unel-
maa, tai hoito ja kuntoutus muotoutu-
vat koko arjen sisällöksi, saattaa oman 
näköinen hyvä elämä jäädä elämättä. 
Tärkeää on palveluiden sujuvuus ja 
arjen turvallisuus, mutta mistä juuri 
sinä löydät merkityksellisyyttä ja iloa 
elämääsi? Mitä voit harrastaa? Missä 
tavata toisia saman ikäisiä tai saman-
henkisiä ihmisiä? Mikä on sinulle hyvä 
elämä, jossa on sopivasti ponnistelua, 
lepoa ja läsnä oloa? 

Mukana olevat nuoret ja läheiset 
kertovat, että suurin kynnys on lähteä 
mukaan toimintaan ensimmäistä ker-
taa. Taustalla voi olla oman tilanteen 

kieltäminen: ”Minä en lähde vammais-
ten ryhmään” tai syynä voi olla pelko 
omasta pärjäämisestä tai kelpaamisesta 
uudessa tilanteessa. Myös vertaistuki-
toiminta sinällään on monelle vierasta 
ja toiminnan sisältö mietityttää. Vertais-
ryhmässä kuitenkin huomaa, että 
toiminta on monipuolista, saa olla sel-
lainen kuin on ja tapaamisissa tuntee 
olonsa tervetulleeksi. Rohkaistuttuaan 
mukaan toimintaamme, lähes kaikki 
osallistuneet ovat tulleet toistekin ja 
osallistuneet erilaisiin tapahtumiimme, 
kursseille, vertaistuki- tai järjestötoi-
mintaan. Tule mukaan tai ota meihin 
yhteyttä, niin kerromme lisää toimin-
nasta eri puolella Suomea. 

Toiminnanjohtaja Kirsi Rönkä 
p. 044 2747618 kirsi.ronka@tatury.fi  

www.tatury.fi  
www.tartutulevaisuuteen.fi   ja 

www .palvelupolkumalli.fi  

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

Vieraskynä

TATU tutuksi 

TATu ry on tapaturman tai potilasvahingon 
kautta vammautuneiden lasten, nuorten (alle 
30v.) ja heidän läheistensä valtakunnallinen 
tukiyhdistys. Järjestämme valtakunnallista ja 
alueellista vertaistukitoimintaa, kurssitoimin-
taa sekä annamme ohjausta ja neuvontaa. 
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Elettiin adventtiaikaa vuonna 2011, 
kun Hyypän perheen elämä mullistui. 
Marko-isä lähti joulukuun kolmantena 
kavereittensa kanssa viettämään iltaa. 
Ravintolassa, johon miesporukka 
päätyi, oli eri tasossa olevia portaita. 
Markon kaveri tönäisi häntä leikillään. 
Tällä leikillä oli kuitenkin kohtalokas 

sedatoituna eli lääkkeillä rauhoitettuna 
17 vuorokautta. Milja, tuolloin melkein 
kuusi vuotta ja Mike, kaksi vuotta, 
nukkuivat kotonaan. Kun he aamulla 
heräsivät, oli äidin kanssa isän sijaan 
paikalla mummu, isänäiti. Maria ja 
Markon isä olivat lähdössä aamupäi-
vän aikana Ouluun sairaalaan. 

– Olin aloittanut sinä syksynä esi-
koulun. Äiti oli itkenyt ja mummu oli 
eräänlaisessa shokkitilassa, joten kyllä 
se aamu on mieleeni jäänyt, vaikka 
olinkin silloin vielä aika pieni, Milja 
muistelee. 

Lääkäri oli todennut Marialle, ettei 
hänen puolisonsa ehkä koskaan enää 
herää – ja jos herääkin, ei kenties kos-
kaan nouse sängystä. Maria kuvailee, 
kuinka lääkärin sanat saivat hänet 
kasaan henkisesti ja fyysisesti. Hän 
ajatteli, että ei voi olla totta, tässäkö 
elämämme nyt oli. Maria päätti heti, 
että tätä karua ennustetta ei lapsille 
kerrota.  Milja ja Mike saivat kuulla, 
että isi on kaatunut, lyönyt päänsä ja 
nukkuu nyt sairaalassa, sillä hänen 
päänsä on kipeä. 

– Minun äitini tuli kotiin lasten 
kanssa ja kävin kolmen viikon aikana 
kahdesti joka viikko mieheni luona. 
Lapsille ei annettu lupaa teho-osastolle 
tulla. Siellä Marko nukkui piuhojen, 
letkujen ja monenlaisten piippausten 

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Miljan isän aivovamma 
Ihmiset tuhahtelevat usein, että nykynuoret sitä ja teini-ikäiset tätä.  
Piirua vaille 14-vuotias Milja Hyyppä on nykynuori ja teini, johon eivät päde  
hänen ikäluokkaansa liitettävät negatiiviset yleistykset. Hän on ikäisekseen 
kypsä, analyyttinen ja sydämellinen nuori nainen. Kenties hän olisi sitä  
joka tapauksessa, kenties hänen luonnettaan on muovannut se yö,  
jolloin myös hänen elämänsä muuttui isän aivovamman myötä.

loppu, sillä Marko horjahti porras- 
tasanteelta tyhjän päälle. Putoamisen 
seurauksena oli tajuttomuus ja tapa- 
turman aiheuttama aivoverenvuoto.

Ensiksi kälviäläismies vietiin Kok-
kolaan ensiapuun, jonne Maria-vaimo 
soitettiin paikalle. Kokkolasta Marko 
siirrettiin Ouluun, jossa häntä pidettiin 

– Kukaan sairaalahenkilökunnasta 
ei koskaan kertonut minulle, mitä 
aivovamma tarkoittaa. Olisi ollut tärkeää, 
että he olisivat kertoneet, sillä he olisivat 
ammattitaitonsa ansiosta osanneet asian 
parhaiten selvittää, Milja Hyyppä kertoo. 
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ympäröimänä. Oli se jäätävä näky – 
juuri edellisenä päivänä olin halannut 
häntä ja toivottanut mukavaa iltaa, 
Maria kertoo vakavana.

Marko oli Oulussa kolme viikkoa. 
Koska hänen aivopaineensa nousivat, 
jouduttiin hänelle tuona aikana teke-
mään kraniotomia, eli leikkaus, jossa 
kallo avattiin. Leikkauksessa poistettiin 
verihyytymiä. Lääkäri soitti illalla, 
että leikkaus onnistui ja aivopaineet 
rauhoittuivat. Vaara ei ollut kuitenkaan 
ohi, sillä vielä puolentoista viikon 
ajan aivopaineet heittelivät. Lisäksi 
Markolle tuli keuhkokuume ja veren-
myrkytys.

Herääminen 

Sekä Milja että Maria ovat joulun 
lapsia, molemmat ovat syntyneet 
20.12. Kävi niin, että myös Marko-isä 
heräsi 20.12. Tuosta pitäen joulukuun 
kahdentenakymmenentenä on vietetty 
myös Markon uuden elämän syntymä-
päivää. 

– Isäni herääminen on ollut elä-
mäni paras syntymäpäivälahja, Milja 
toteaa. 

Jouluaattona Marko pääsi pois 
teho-osastolta ja hänet siirrettiin neuro- 
kirurgiselle osastolle. Uutenavuotena 
hänet siirrettiin Kokkolaan Keski-Poh-
janmaan keskussairaalaan. Uudenvuo-
denpäivänä lapset pääsivät vihdoinkin 
näkemään isänsä ensimmäistä kertaa 
tämän aivovammautumisen jälkeen. 
Kaikki ei kuitenkaan ollut ennallaan.

– Kun isä joutui sairaalaan, muis-
tan ajatelleeni, ettei se varmasti ole 
mitään vakavaa. En osannut ymmärtää, 
miten iso vamma oli ja miten vaikea 
tapaturma oli ollut. Olin ajatellut, että 
isä on aikansa sairaalassa, tulee sieltä 
kotiin ja sitten kaikki on niin kuin 
ennenkin. Siellä iskä sitten makasikin 
sängyssä liikuntakyvyttömänä. Minulla 
oli ihan outo olo, ei siis mitenkään 
normaali fiilis.

Pikku-Mike ei tajunnut, miksi isä 
ei innostu leikkimään hänen kanssaan 
kuten ennen. Isän välinpitämättömyys 

särki pienen pojan sydäntä. Myös isän 
ulkonäkö oli erilainen, sillä hiuksista 
puolet oli ajettu pois leikkauksen 
vuoksi ja pää oli arpia täynnä. 

– Olin aina aiemmin ajatellut, 
että Marko on minua parempi las-
ten kanssa. Lapsille oli suuri järkytys 
huomata, ettei isä reagoi, että hän on 
muuttunut, Maria kertoo.

– Huomasin heti isässä erikoisia 
piirteitä, ihan kuin hän ei olisi ollut 
”oikea” ihminen. Hän ei tuntunut 
omalta, tutulta isältä. Ihan kuin hän 
olisi ollut joku vieras, Milja vahvistaa.

Milja ei halunnut enää mennä 
vierailulle sairaalaan. Uudenvuoden-
päivänvisiitti jäi hänen ainoakseen. 

Kotiinpaluu 

Lopulta tuli päivä, jolloin isä palasi 
kotiin.

– Minua jännitti, miten isä sopeu-
tuu tänne. Muistan, että täällä oli 
paljon sukulaisia ottamassa isää 
vastaan. Olin ajatellut, että isä olisi 

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Milja ja Maria Hyyppä kertovat, että heidän perheensä on tiivis yksikkö.  
– Elämme päivän kerrallaan, olemme lähentyneet entisestään ja voimme jakaa yhdessä niin ilot kuin surutkin. 
Ei elämän tarvitse olla aina niin suurta ja mahtavaa, että voi olla onnellinen, Maria toteaa. 
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jotenkin pelottava, mutta sain yllättyä 
positiivisesti! Olin pelaamassa yhden 
sukulaiseni kanssa jotakin lautapeliä 
huoneessani, kun isä tuli sinne. Hän 
juttelikin ihan normaalisti ja kyseli 
pelaamastamme pelistä. Se oli hieno 
hetki, Milja kertoo.

Alkuun kotona oli aina muita 
aikuisia lasten turvana – oli mummuja 
ja pappoja, Markon serkkuja ja heidän 
puolisoitaan. Mike olisi halunnut 
isän syliin, mutta isä ei enää oikein 
osannutkaan pitää lasta sylissään. Mike 
alkoi hakea miehen mallia ja roolia 
papoiltaan ja jussi-sedältä. 

Kun onnettomuudesta oli kulunut 
neljä kuukautta, alkoi Milja oireilla. 
Päiväkodista soitettiin Maria-äidille ja 
kerrottiin Miljan vetäytyvän syrjään ja 
itkeskelevän. Kotona hän otti aikuisen 
roolia ja täytti esimerkiksi astianpesu-
koneen oma-aloitteisesti. Milja pääsi 
lastenneuvolaan purkamaan tilannetta.

– Muistan, että siellä minulta kysyt-
tiin, miltä minusta tuntuu, miten koen, 
että isälleni sattui onnettomuus. Siellä 
myös korostettiin, ettei onnettomuus 
ole minun syytäni, sillä lapset tuppaa-
vat tällaisissa tilanteissa syyttämään 
itseään. 

TEEMANA 
lApsET jA NuorET

– Kun istuin teho-osastolla mieheni vieressä päätin, että jos mieheni selviää tästä 
hengissä, me selviämme ihan mistä vain. Kuolemaa joutui silloin katsomaan suoraan 
silmiin, ja se oli elämäni opettavaisin hetki, Maria muistelee.

Milja sai elämäänsä eväitä 
sopeutumisvalmennuskurssilta. 
– Olin siellä lapsista vanhin ja 
näin muita vammautuneita ja 
muita lapsia, joiden äiti tai isä 
oli saanut aivovamman. Huo-
masin, että asiat voisivat olla 
pahemminkin kuin meillä. Sain 
kotiläksyksi alkaa halata isääni. 

jonkun murheen, hän ei sano, että 
Milja, kyllä asiat järjestyvät, vaan heit-
tää vain jotakin läppää vastaukseksi.  Ja 
kun hän puhuu, saattavat sanat mennä 
sekaisin ja hän joutuu miettimään 
puhumisiaan aiempaa pidempään, 
Milja pohtii.

Milja toteaa, että isän naamasta 
näkee, kun jokin asia ei häntä miellytä. 
Joskus isä tokaisee tylysti, mutta siihen 
perhe on jo tottunut. 

Miljan läheisimmät kaverit tietävät, 
että hänen isällään on aivovamma. 

– Olen kertonut, mitä tapahtui, 
miten isä on toipunut ja miten hän 
on muuttunut. Kaikki kaverini eivät 
ole edes huomanneet isässäni mitään 
niin sanotusti erikoista. He ovat vain 
pitäneet häntä hauskana tyyppinä, 
joka heittää läppää ja ei ota asioita 
niin vakavasti kuin muilla aikuisilla on 
tapana. 

Kun aikaa on kulunut, on Mar-
kon oiretiedostus herännyt, hän osaa 
käsitellä aiemmin saamiaan kiukun-
puuskiaan hallitummin ja perhekin 
on tottunut aivovamman muuttamaan 
isään.

– Minulla ja isällä on nykyään 
oikein hyvät välit – ja on ihan kivaakin, 
että hän on vitsikäs läpänheittäjä, Milja 
hymyilee.

Teksti ja kuvat: Pia Warvas  

Milja sai elämäänsä eväitä 
sopeutumisvalmennuskurssilta. 
– Olin siellä lapsista vanhin ja 
näin muita vammautuneita ja 
muita lapsia, joiden äiti tai isä 
oli saanut aivovamman. Huo-
masin, että asiat voisivat olla 
pahemminkin kuin meillä. Sain 
kotiläksyksi alkaa halata isääni. 

myös korostettiin, ettei onnettomuus 
ole minun syytäni, sillä lapset tuppaa-
vat tällaisissa tilanteissa syyttämään 
itseään. 

silmiin, ja se oli elämäni opettavaisin hetki, Maria muistelee.

Milja sai elämäänsä eväitä 
sopeutumisvalmennuskurssilta. 
– Olin siellä lapsista vanhin ja 
näin muita vammautuneita ja 
muita lapsia, joiden äiti tai isä 
oli saanut aivovamman. Huo-
masin, että asiat voisivat olla 
pahemminkin kuin meillä. Sain 
kotiläksyksi alkaa halata isääni. 

läpänheittäjä 

– Vaikka olin niinkin nuori, kun isäni 
vammautui, huomasin kuitenkin 
hänessä muutoksia. Hän oli ennen 
lempeämpi ja näytti tunteensa parem-
min. Käytös on muuttunut niin, ettei 
hän osaa ottaa esimerkiksi kritiikkiä 
vastaan niin kuin aikuisen kuuluisi – 
pitää siis miettiä, miten hänelle kerron 
asioita. Hän ei myöskään osaa oikein 
jutella minulle niin kuin isät normaa-
listi tyttärilleen juttelevat. Jos kerron 
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että Elsi hakee pikkuveljensä Topin 
päivähoidosta ja saattaa tämän bussiin, 
sillä Topilla oli tiistaisin soittotunti. 
Maria oli tavallisesti kaupungilla bussi-
pysäkillä poikaansa vastassa. Flunssan 
vuoksi suunnitelmaa muutettiin juuri 
tuona tiistaina. Maria viestitti tyttärel-
leen, että tulkaa tänään poikkeukselli-
sesti suoraan kotiin.

– Lapsia ei kuitenkaan kuulunut. 
Lähdin heitä etsimään ja löysin heidät 
ostarilta Elsin luokkakavereiden kanssa. 
Myös tämä oli epätyypillistä toimintaa, 
sillä Elsillä oli tapana tehdä aina niin 
kuin sovitaan.

Kun kaikki lopulta kotiutuivat, 
alkoi Elsi tehdä läksyjä. Hän oli 
tavanomaista vaisumpi. Maria oletti 

tämän johtuvan vain siitä, että tyttöä 
hävetti laiminlyöntinsä pikkuveljen 
kotiin saattamisessa. Illan edetessä Elsi 
valitteli päänsärkyä. Maria-äiti totesi, 
että lääkkeitä ei uskalla omin päin 
ottaa, mutta jos kipu pahenee, suunna-
taan lääkäriin. Nukkumaan Elsi meni 
iltakahdeksalta.

– Hän tuli melko pian pois huo-
neestaan ja kertoi, ettei voi olla pitkäl-
lään, sillä häntä alkaa heti pyörryttää. 
Elsi ja hänen isänsä lähtivät sairaalan 
päivystykseen ja viettivät siellä koko 
yön tapaamatta lääkäriä. He tulivat 
takaisin puoli viiden maissa, sillä 
mieheni oli lähdettävä aamulla töihin. 
Mukaansa he saivat aivotärähdyksen 
hoito-ohjeet.

– En ole enää täsmälleen varma kel-
lonajasta, mutta päähäni ovat piirty-
neet numerot 9.34. Oletan, että juuri 
tuolloin puhelimeni pirisi. Vastasin 
siihen työtehtävieni äärestä. Puhelimen 
toisessa päässä oli tyttäreni koulun 
terveydenhoitaja, joka soitti kertoak-
seen Elsin kaatuneen liikuntatunnilla 
kärrynpyörää tehdessään ja lyöneen 
siinä samalla päänsä, kertoo Elsin äiti 
Maria Qvick. 

Terveydenhoitaja kertoi, että opet-
taja hakee tytön takaisin liikuntatun-
nille, sillä kaikki tuntui olevan hyvin. 
Elsi oli tosin ollut itkuinen, mutta tähän 
mennessä jo rauhoittunut. 

– Olen itseäni soimannut, etten 
ymmärtänyt viedä Elsiä heti lääkäriin, 
sillä itkuisuus ei ollut hänelle tyypil-
listä – hän ei koskaan itkenyt pienistä 
kolhuista. 

Maria työskenteli tuolloin omassa 
yrityksessään Kuopiossa. Juuri tuona 
päivänä hän oli flunssainen, joten hän 
lähti kesken päivän kotiin lepäämään 
miehensä tultua häntä sijaistamaan. 
Normaaleina tiistaipäivinä oli sovittu, 

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Kun lapsi 
vammautuu 
11.11.2014 – eli päivä, jota elet-
tiin hieman yli viisi vuotta sitten 
– muutti totaalisesti Elsi Qvickin 
perheen elämän. Nyt 15-vuotias 
nuori nainen oli tuolloin kymme-
nen vuoden ikäinen nelosluok-
kalainen, joka sai liikuntatunnilla 
aivovamman.

Elsi Qvick toteaa, 
että aivovamman 

jälkitilan kanssa elä-
minen on sitä, että 
välillä rämmitään 

suossa, mutta välillä 
liihotellaan kukkake-

dolla. 
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sairaalareissuja 

Elsi yritti jälleen mennä nukkumaan. 
Kahdeksalta aamulla, juuri kun Maria 
puhui terveydenhoitajan kanssa, Elsi 
kömpi sängystään ja käveli kuin umpi-
humalainen.

– Soitin välittömästi yksityislää-
kärille. Tässä vaiheessa Elsin kädet 
alkoivat vapista ja ylävartalo teki 
sellaista liikettä, kuin hän olisi aikonut 
oksentaa. Mieheni totesi, että päivys-
tyksessä oli ollut samanlaista vapinaa, 
mutta hän oli olettanut tyttösen olevan 
kylmissään ja väsynyt. 

Kun yksityislääkäri kuuli, mitä oli 
tapahtunut, passitti tämä Elsin välittö-
mästi Kuopion yliopistolliseen sairaa-

laan KYSiin. Elsi piti taluttaa taksiin 
ja sieltä pois. KYSissä tyttö kärrättiin 
välittömästi magneettikuvaan ja sen 
jälkeen viikoksi vuodeosastolle. Tässä 
vaiheessa hän ei pystynyt kävelemään, 
ei voinut seisoa ilman tukea, eikä hal-
linnut yläraajojaan. 

– Kukaan ei puhunut mitään aivo-
vammasta. Tutkittiin vain niskaa ja sel-
käydintä, sillä hänhän putosi päälleen 
kärrynpyörää tehdessään. 

Viikon aikana Elsi alkoi ottaa 
askeleita ja kun hän kotiutui, taittui 
kävellen jo noin sadan metrin matka. 
Kotona oleminen ei kuitenkaan suju-
nut. Illalla suihkuun mennessä Elsi 
huusi, ettei voi nostaa käsiään, sillä se 
koskee hirvittävästi. KYSissä erikois-

tuva neurokirurgi oli antanut Qvickeille 
suoran numeronsa ja pyynnön soit-
taa heti, jos ongelmia tulee. Vartissa 
puhelun jälkeen perhe oli uudelleen 
KYSissä, jossa vierähti jälleen viikko. 

– Tässäkään vaiheessa ei vielä 
puhuttu aivovammasta mitään, mutta 
niskan venähdysvammasta kuiten-
kin. Ensimmäisellä sairaalaviikolla 
oli kirjattu sciwora-epäily. Sciwora 
on lapsilla esiintyvä selkäydinvaurio, 
joka ei näy magneettikuvissa. Tosin 
tuota sanaa ei sanottu ääneen. Meille 
kuvailtiin, että kun hän tuli päälleen 
suurella voimalla, selkäydin tärähti ja 
se oireilee sillä tavalla kuin Elsi oireili 
ja että oireet menisivät ohi, kun se taas 
rauhoittuu ja asettuu.

Kahden ja puolen viikon kuluttua 
Elsi yritti palata kouluun, mutta jälleen 
ambulanssilla suunnattiin kohti KYSiä. 
Elsillä oli vahvan väsymyksen lisäksi 
voimakkaita toiminnanohjauksen 
ongelmia, hengitysvaikeuksia, happi-
saturaation laskua, nielemisvaikeuksia, 
epäsäännöllinen syke, vapinaoiretta, 
voimakkaita kipuja ja huomattavia 
ongelmia kuulon ja puheentuottamisen 
kanssa. Hän ei sietänyt voimakkaita 
ääniä, värejä tai kirkkaita valoja. Elsi 
nukahteli pahimmillaan jo kotona, kun 
äiti oli saanut puettua vaatteet heille 
molemmille tai jo silloin, kun hän vasta 
auttoi Elsiä. Elsi alkoi vapista voimak-
kaasti koulumatkalla tai viimeistään 
opinahjossa.  

– Elsin oireilua yritettiin selittää 
psyykkisillä syillä. Tapasimme KYSissä 
ensimmäisen kahden viikon aikana 24 
lääkäriä. Lastenlääkäri oli sitä mieltä, 
että Elsin reagoiminen valoon, sätkimi-
nen ja kävelyongelmat olivat psyykki-
siä oireita, jotka kouluun palaaminen 
aktivoi. Lääkäri oli sitä mieltä, että ei 
kun pulkkamäkeen vaan lapsen kanssa, 
kyllä se siitä. 

Diagnoosia sai odottaa 

Maria jäi kotiin hoitamaan lastaan. 
Hän pyrki olemaan objektiivinen ja tul-
kitsemaan Elsiä muiden kuin äidillisten 
silmälasien kautta. Silti hän ei kyennyt 
näkemään tyttäressään mitään psyyk-
kisiä oireita, vaan ainoastaan fyysisiä 
ongelmia. 

– Tutkin epikriisiä, googlailin lisä-
tietoja sciworasta ja lopulta päädyin 
eräälle suomenkieliselle nettisivulle. 
Luin sivuston kerran, ja luin vielä tois-
tamiseen. En tiennyt, pitäisikö itkeä vai 

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Musiikki on lähellä Elsin sydäntä. – Totesinkin aikani pohdittuani, että maalaaminen, 
piirtäminen, soittaminen ja musiikki ovat aivan mahtavia harrastuksia, Elsi iloitsee.
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nauraa. Luin sivustolta otteita miehel-
leni. Hän kysyi, oletko sinä kirjoittanut 
tuon tekstin Elsistä. Totesin, että en, 
vaan olli Tenovuo. Viisi viikkoa tapa-
turman jälkeen päädyimme Tenovuon 
yksityisvastaanotolle. Tästä alkoi hoito-
suhde. Se tuli kuin kreivin aikaan, sillä 
KYSissä ollut hyvä lastenneurologimme 
oli jäänyt juuri opintovapaalle. Elsillä 
diagnosoitiin niskan retkahdusvamma 
ja hänelle määrättiin kovakauluri. 

Diagnoosien varmistamiseksi 
hakeutuivat Qvickit vielä toisen 
yksityislääkärin pakeille. Tämä teki 
lähetteen yläkaularangan kartiokeilaku-
vaukseen, jolla sai luustosta 3D-kuvan. 
Molemmilta puolilta kaularankaa 
löytyikin pienet murtumat. 

Vuonna 2017 perhe muutti Lah-
teen, jossa Elsin omalääkäriä Päijät-
Hämeen keskussairaalassa perhe pitää 
ehdottoman taitavana neurologina ja 
muutenkin hyvänä tyyppinä. Helpo-
tusta elämään oli jo tuonut fysiotera-
peutin vuonna 2015 ehdottama koko 
ylävartalon alueelle tukea antamaan ja 
asentoa korjaamaan tehty ortoosi. 

– Elsi oli vielä tuolloin pyörätuo-
lissa. Työnsin häntä hiekkatiellä. Hän 

ei sätkähdellyt lainkaan. Elsi sanoikin, 
että äiti, nyt minua ei satu ollenkaan 
niskaan. Lopulta hän piti ortoosia yötä 
päivää puolen vuoden ajan.

Fatiikkia, toiminnanohjauksen 
haasteita, muistiongelmia 

Elokuussa 2015 otettiin Elsi kotikou-
luun. Ensimmäinen lukuvuosi, eli 
2015-2016, piti suorittaa normaalia 
tahtia, toisena lukuvuonna 2016-2017 
eri paikkakunnalle muuttanut perhe sai 
syysloman tienoilla luvan edetä täysin 
Elsin tahtiin. Helpotusta oli tullut jo 
ennen sitä, vaikka se ei kotikoulussa 
periaatteessa ole mahdollista. Qvickit 
tekivät hyvää yhteistyötä koulutoimen-
johtajan ja valvovan opettajan kanssa. 
Kaikki ajattelivat Elsin etua ja realistisia 
mahdollisuuksia. Kevään 2017 Elsi teki 
käytännössä enää vartin verran viikossa 
koulutyötä, mutta sekin oli liikaa.

Pian Qvickit huomasivat, että kun 
koulutehtäviä ei ollut, Elsin kunto 
koheni kaikin tavoin. Heti, kun opinnot 
jälleen aloitettiin, kunto romahti: hän 
tarvitsi pyörätuolia, toiminnanohjaus 
hävisi, eikä hän ottanut kontaktia. 

Tässä vaiheessa alettiin ensimmäistä 
kertaa puhua aivovammasta. Elsi sai 
lähetteen traktografia-kuvaukseen1). 
Siinä löytyikin muutoksia, jotka olisivat 
aivovamman lisäksi sopineet alzheime-
rin tautiin tai skitsofreniaan. Elsin ikä, 
sattunut tapaturma ja muut oireet eivät 
puoltaneet kahta jälkimmäistä vaihto- 
ehtoa, joten seuraavaksi hän pääsi neuro- 
psykologille tutkimuksiin vakuutus- 
yhtiön maksusitoumuksen avulla. Tutki-
mus antoi kosolti vastauksia. Äly toimi 
normaalisti, mutta toimintakyvyssä tuli 
esiin runsaasti ongelmia. Kävi ilmi, 
että jos pitää esimerkiksi kuunnella 
tekstiä, Elsi kuormittuu ja väsyy liikaa. 
Neuropsykologi diagnosoi lopulta aivo-
vamman vuonna 2017 ensitietojen, 
pitkittyneiden oireiden, traktografialöy-
dösten ja neuropsykologisen tutkimuk-
sen tulosten perusteella. 

– Olemme vuodesta 2017 alkaen 
lukukausittain anoneet ja saaneet 
päätöksen siitä, että Elsillä on opetusta 
nolla tuntia viikossa ja hän opiskelee 
kotona omaan tahtiinsa. Oppivelvol-

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Maalaaminen ja piirtäminen ovat  
olennainen osa Elsin elämää. 

1) Traktgrafia on menetelmä, jolla kuvataan aivojen 
ja selkärangan hermostoja. Se tapahtuu magneet-
tikuvauksella, jossa saadaan hermoradat näkyviin.
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tuu kuitenkin molemmilla menevän! 
Molemmat ovat avoimia ja sosiaalisia, 
empaattisia ja rakastavia. Jotain kai on 
oikein tullut tehtyä, mutta silti se pieni 
piru olkapäällä ei jätä rauhaan. Eikä 
pelkästään yhteiskunta odota utopisti-
sia suorituksia erityislapsen vanhem-
malta, vaan niitä odottaa myös itse 
itseltään. Ajoittain täytyy muistuttaa 
itseään, että lapsen vammautumisen 
myötä minulle ei annettu supervoimia.

Vaikka elämä on muuttunut monin 
tavoin, painottaa Maria elämän olevan 
kaikista haasteista, esteistä ja kolhuista 
huolimatta hyvää.

– Se voi olla hyvää, kun itse ottaa 
sen niin. Kun ei vain jää uhriksi, vaan 
ottaa päätäntävallan itselleen, etsii ja 
löytää kaiken sen, mikä tuo elämään 
iloa ja onnea. Koskaan ei kuitenkaan 
voi tietää, miten elämä olisi mennyt 
ilman tapaturmaa. On turha jäädä 
murehtimaan sattunutta, kun sitä ei 
voi muuttaa. Se pitää käsitellä, mutta 
se ei saa pitää otteessaan. Äitinä olen 
onnellinen. Minulla on kaksi valtavan 
upeaa lasta, joista olen ylpeä.

rakkaus kantaa

Maria kuvailee, että hänestä on tullut 
aiempaa herkempi ihmisten puheille 
ja reaktioille. Lapsia kohtaan hänestä 
on tullut entistä suojelevampi – ei 
ylihuolehtiva, vaan ihminen, joka 
uskaltaa odottaa eri tahoilta asiallista ja 
oikeudenmukaista kohtelua. Ihminen, 
joka ei tyydy siihen minimiin, mitä 
tarjotaan. Leijonaemo! 

– Olemme perheenä olleet aina 
tiivis yksikkö. Elsin tapaturman myötä 
olemme hitsautuneet entistä enemmän 
yhteen. Viihdymme yhdessä,  

muistaakin, hiuksien pesu voi unohtua. 
Toinen suuri haaste on voimakas kuor-
mitusherkkyys, eli esimerkiksi äänet ja 
valot ovat hankalia. Hän ei myöskään 
hahmota etäisyyksiä ja vauhtia nor-
maalisti. Ihmisten ilmoilla liikkuminen 
on haastavaa. Joku voi ajatella, että 
onpas kivaa, kun teini haluaa edelleen 
kävellä käsi kädessä äitinsä kanssa. 
Oikeasti kyse on siitä, että hänen on 
pakko pitää kiinni.

perhe-elämä tasapainoon 

Maria toteaa, että kaikki pitää miet-
tiä erityislapsen näkökulmasta. On 
pohdittava, miten eri asiat vaikuttavat, 
mitä voi tehdä ja mitä ei. Hän kuvai-
lee elämää jatkuvaksi tasapainoiluksi 
valintojen välillä. Aikaa myöten toi-
mintatavoista tulee sujuvampia.

– Oikeat tavat toimia on opittu 
kokeilemalla. Olemmekin vitsailleet 
ihmiskokeista, mutta sitähän tämä 
elämämme todellisuudessa on. Ihmis- 
kokeita siitä, miten mikäkin vaikuttaa.

Maria muistuttaa, että perhe-elä-
mään on löydettävä sopiva tasapaino. 
On tärkeää, että jokainen saa jotakin, 
eikä vain erityislapsi.

– Toisinaan tuntuu, että pitäisi olla 
monessa paikassa yhtä aikaa. Pitäisi 
pystyä huolehtimaan erityistarpeisesta 
ja samalla olemaan ihan vain äiti toi-
selle lapselle. On pystyttävä antamaan 
toiselle lapselle niin normaali elämä 
kuin tässä tilanteessa on mahdollista. 

Maria kuvailee, että pahinta on 
oma riittämättömyyden tunne. Se, että 
tuntuu, ettei koskaan tee tarpeeksi. 
Se, ettei osaa olla itselleen riittävän 
armollinen. 

– Hyvin meidän lapsillamme tun-

lisuus on sidottu ikään niin kiinteästi, 
että siitä ei voida vapauttaa, vaikka se 
vaarantaisi terveyden. Oppivelvollinen 
ei saa sairauslomaa, vaan hänelle on 
haettava erikseen joka vuosi päätös 
siitä, ettei opetusta ole, vaan lapsi ete-
nee omaan tahtiinsa. Henkilökohtai-
seen opintosuunnitelmaan on kirjattu, 
että tavoitteena on suorittaa peruskou-
lun oppimäärä englannista ja taide-
aineista. Muilta osin tavoitteita ei ole, 
sillä on selvää, ettei Elsi koskaan saa 
peruskoulun oppimäärää suoritetuksi. 

Nyt on alkanut kolmas lukukausi, 
jolloin Elsi ei käy koulua. Fyysinen 
toimintakyky on parantunut, eikä 
pyörätuolia enää tarvita. Aivovamman 
oireet, kuten muistiongelmat ja väsy-
vyys, tulevat kuitenkin esiin aiempaa 
selvemmin, kun hän on alkanut oma-
toimisemmin hoitaa itseään ja omia 
asioitaan.

– Fatiikki, eli epätavallisen voi-
makas uupumus, on isoin haaste. Se 
määrittää arkeamme suuresti. Jokaista 
asiaa on mietittävä sen kautta, miten 
se vaikuttaa johonkin toiseen asiaan – 
eli jos teemme tänään asian A, emme 
oletettavasti voi tehdä asiaa B, emmekä 
taatusti asiaa C. Ja koska muisti ei 
toimi, ei voi tuudittautua siihen, että 
hän tekee jonkun sopimamme asian. 
Hän tarvitsee aikuiselta vahvasti tukea 
päivittäin. Elsi ehkä muistaisi syödä, 
tai saattaisi olla muistamatta. Suihkuun 
hän ei ehkä muistaisi mennä, mutta jos 

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Tanssi oli entisessä elämässä Elsille kaikki kaikessa. Baletti elää edelleen hänen muistois-
saan ja sisustuksessaan, vaikkei laji enää häneltä luonnistu sen kuormittavuuden takia.

Halauksia ei voi koskaan olla liikaa
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arvostamme toisiamme, luotamme 
toisiimme. On todella helppoa vain 
olla tässä porukassa. Elsi on vitsaillut, 
että ei tähän mitään tyttö- tai poikays-
täviä pysty ottamaan, kun ei ne pääse 
meidän touhuun mukaan.

Kun lapsi vammautuu, myös pari-
suhdedynamiikka muuttuu. Yhteinen 
aika on olematonta, ja siitä vähästäkin 
on tingittävä, että molemmat lapset 
tulisivat kohdatuiksi tasavertaisina.

– Vanhempien yhteinen aika alkaa, 
kun lapset menevät nukkumaan - 
mutta jos erityislapsi menee nukku-
maan kello 4.00 aamulla ja toinen 

Aivovammautuneeseen ihmiseen 
suhtautuminen on hyvin laaja 
yhteiskunnallinen ongelma. Kuinka 
toimimaton ja epäjärjestäytynyt tämä 
yhteiskunta on! Mun toive on juuri 
se, että yhteiskunta ymmärtäisi. Alkaa 
korveta, että joka paikassa odotetaan,  
että se vammautunut ihminen 
sopeutuu - mutta koska ja kuinka 
yhteiskunta alkaa sopeutua vammau-
tuneisiin? Koen, että en saa sellaista 
tukea, jota tarvitsisin. Sen sijaan 
tarjotaan sellaisia asioita, jotka vain 
kuormittavat lisää. Mun pitäisi sopeu-
tua yhteiskunnan rytmiin, mutta se 
on mahdotonta. Tehdään viikkoaika-
tauluja, tehdään kellonaikoja, mutta 
mikään ei toimi. Yhteiskunnan pitäisi 
tunnustaa, että aivovammoja on ole-
massa ja ennen kaikkea ymmärtää, 
miten laajasti ja eri tavoin ne voivat 
vaikuttaa ihmisten elämään. Että 
jokainen aivovammainen ihminen ei 
ole samanlainen, vaan että olemme 
hyvinkin erilaisia. Että ihmisen pitäisi 
saada apua ja tukea. Ja että joku 
kertoisi, mistä ja minkälaista tukea 
voi saada. Nyt pitäisi ite tietää ja 
selvittää, kun kukaan ei kerro. 

Entä miten pärjään, jos joskus 
asun yksin? Unirytmini on jotakin 
aivan muuta kuin ”terveellä”. Välillä 
menee normaalisti ja voisin ehtiä 
töihin kymmeneksi, mutta joskus 
voi uni tulla vasta viideltä aamulla, 

vanhempi lähtee töihin viideltä, niin 
siinäpä onkin riemulla rajansa.

Maria kertoo, että hän ymmärtää 
niitä vanhempia, jotka päätyvät eroon 
lapsen vammautumisen jälkeen. Toi-
saalta erokaan ei koskaan ole helppo 
ratkaisu, sillä se tuo väistämättä muka-
naan tukun syyllisyyden tunteita.

– Vaatii rautaista tahtoa, ei siis vain  
rakkautta ja välittämistä, pysyä yhdessä. 
 Monta keskustelua yön pitkinä 
 tunteina, typerien ja täysin turhien 
riitojen selvittelyä ja sen pohtimista, 
miksi minä tässä avioliitossa olen ja 
mitä tämä olisi ilman tätä erityistä 

tilannetta. Lähtisinkö pois, jos elämä 
olisikin mennyt suunnitellusti? Ja jos 
vastaus on, että en todennäköisesti, 
niin miksi nyt lähtisin, mitä se paran-
taisi? Noita asioita joutuu paljon 
miettimään. Kun sitten väsyneenä 
painaa päänsä oman puolisonsa rintaa 
vasten muistaa taas, miksi siinä ollaan. 
Juuri siksi, että sitä haluttiin ja vieressä 
on se ainoa ihminen, joka koskaan voi 
ymmärtää, mitä on kohdata oman lap-
sen vammautuminen. Sen minun oman 
lapseni, meidän yhteisen lapsemme. 

 
Teksti ja kuvat: Pia Warvas

jolloin herään jotain kello 12. Joskus 
nukun kolme tuntia, joskus 14. Miksi 
painopiste on koulussa ja työelä-
mässä sen sijaan, että autettaisiin 
lapsia elämään? 

Mun kohdalla on erittäin selvää, 
etten tule pääsemään jatko-opin-
toihin, enkä pääse läpi peruskou-
lua. Sieltä saan tehtyä taideaineet 
ja englannin. Lapsille ja nuorille 
suunnatussa järjestötoiminnassakin 
painotetaan sitä, mitä peruskoulun 
jälkeen. Kaikki suuntaa siihen, että 
kouluun ja töihin. Tuntuu, että ei 
edes haluta antaa vaihtoehtoja, jos ei 
pysty kouluun, eikä töihin. Että se on 
yhteiskunnalle sit ihan sama. Miten 
huono järjestelmä tämä onkaan, ja 
miten paljon vaikeuksia tästä aiheu-
tuukaan lapsen elämään! 

Ja ihmisten pitäis ymmärtää, että 
älkää tulko kauhistelemaan, että voi 
miten reppana sä ole, ai kauheeta. 
Se saa uskomaan itekin, että olen 
surkea. 

Mutta vaikka välillä rämmin 
suossa, välillä liihottelen kukka-
kedolla. Haluaisin, että ihmiset 
näkisivät, että vaikka sata ovea on 
jo suljettu, mullakin on vielä vaikka 
kuinka monta tilaisuutta elämässäni 
jäljellä!

Teksti: Elsi Qvick  
Kuva: Pia Warvas
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Elsi kertoo: 

Välillä rämmin suossa, 
välillä liihottelen kukkakedolla
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Kun ohikulkijat löysivät johanna 
järvenpään tämän romuttuneen auton 
läheisyydestä, he soittivat pikaisesti 

hätänumeroon 112. Paikalle porhalsi 
palokunta, ambulanssit ja poliisit 
– koko pelastustoiminta kaikessa 
laajuudessaan. Johanna oli 
yksin onnettomuuden sattuessa, 
joten muita uhreja ei ollut. 
Sairaalassa hänet diagnosoitiin 
monivammapotilaaksi. Kallo 
oli murtunut oikealta puolelta, 
aivovamma oli erittäin vaikea, 
löytyi lukinkalvonalainen 
epiduraalivuoto, lievä selkä-
ydinvamma, keuhkokontuu-
siot ja murtunut rintalasta. 

Omaisille kerrottiin, että seuraavat 
kaksi päivää näyttävät, jääkö hän 
henkiin. Ennuste oli, että jos jääkin, on 
hän lopun elämäänsä petipotilas. Tuol-
loin oli lokakuu ja hänen tyttärensä 
syntymäpäivä.

– Olin kolme kuukautta tajutto-
mana Oulun yliopistollisessa sairaa-
lassa. Minut on leikattu viisi kertaa ja 
kallossani on implantti, sillä kalloa piti 
poistaa aivojen turvotuksen vuoksi, 
Johanna kertoo.

Hän jäi henkiin, eikä hän joudu 
viettämään loppuelämäänsä peti-
potilaana. Hän asuu tällä hetkellä 
omatoimisesti veljensä omistamassa 
rivitaloasunnossa. Asunto on kauniisti 
kalustettu ja pihapiiri viihtyisä. Kaksi 
avustajaa vuorottelevat ja käyvät 
yhteensä avustamassa kuutena päi-
vänä viikossa. Sunnuntai on kaikkien 
vapaapäivä. Mutta tähän hetkeen oli 
onnettomuuspäivästä pitkä matka.

Fyysisiä ja henkisiä jälkiä 

– Kun olin kuntoutunut tarpeeksi pääs-
täkseni pois OYSista, minut siirrettiin 
ensimmäiseksi toipumaan Oulas-
kankaan sairaalaan, sitten Oulaisiin 
kuntoutuskeskukseen ja lopuksi Oulun 
Validiaan tukiasuntoon kuntoutumaan. 
Tämä polku kesti parisen vuotta. Tosin 
en ole ihan varma, miten pitkään, sillä 
muistini jäi aivovamman seurauksena 
melko hataraksi. 

Johannan 
uusi elämä 
Haapajärvinen Johanna Järvenpää vammautui 
29-vuotiaana todella vaikeassa auto-onnetto-
muudessa Pihtiputaalla. – Ajoin pahasti ulos. 
Auto kieri kahdeksan kertaa katon kautta 
ympäri. Minulla ei ollut turvavöitä, joten lensin 
vänkärin ikkunasta ulos, Johanna kertoo. 

TEEMANA 
lApsET jA NuorET

Johanna on yhtä tenttiä 
vaille valmis lähihoitaja. 
Auto-onnettomuus katkaisi 
opintien, mutta nyt Johan-
na tekee vapaaehtoistyötä 
vanhusten parissa. Hän käy 
syöttämässä senioreita ja 
juttelemassa heidän kans-
saan. – Vanhukset tarvitsevat 
jonkun, joka kuuntelee ja jut-
telee. Hoitajilla ei ole liikaa 
aikaa tähän, heillä on aina 
kiire juosta paikasta toiseen. 
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Kun itsenäistyminen eteni, pääsi 
hän muuttamaan takaisin kotipaikka- 
kunnalleen Haapajärvelle. Ensimmäi-
nen asunto sijaitsi kerrostalossa ja 
nykyinen rivitalossa. 

Muistiongelmien lisäksi vamma jätti 
paljon muitakin jälkiä. Yhtenä oireena 
oli neliraajahalvaus. Vasempaan käteen 
ja jalkaan saatujen botuliinipistosten 
ja fysioterapian ansiosta oikea puoli 
toimii jo. Lisäksi kuntoutumista ovat 
edistäneet ja tukeneet fysio- ja toi-
mintaterapia sekä neuropsykologinen 
kuntoutus. Kipuja hillitsee mahaan 
asennettu kipupumppu, josta piuhat 
menevät selkäytimeen. 

Pahimmiksi hän kuvailee kuitenkin 
henkiset vammat.

– Olin aluksi hirveän pelokas, en 
tahtonut lähteä lainkaan asunnostani 
ulos. Siskoni yritti kerran viedä minut 
pyörätuolissa kauppaan, mutta tarrasin 
ovenpieliin ja huusin, että en lähde. 
Pelkoja on edelleen paljon. Pelkään, 
että sattuu jotakin pahaa, että lapseni 
kuolevat tai että itse kuolen. Kuoleman- 
pelko on vahva. Kun olin pyörä- 
tuolissa, pelkäsin avustajieni haluavan 

satuttaa minua. Pelkään edelleen, että 
joku haluaa tehdä minulle jotakin 
pahaa. Järkeni sanoo, että pelkoni ovat 
turhia, mutta kukapa sitä aina järkeään 
uskoisi.

Johanna kertoo, että onnettomuus-
päivä muutti kaiken. Ennen kolaria 
hänen lapsensa – Minttu, Vili ja Veeti – 
asuivat hänen kanssaan, mutta tapatur-
man jälkeen lapset muuttivat isälleen. 
Nella-koirasta oli myös luovuttava. Nyt 
Nella asustaa lasten tädin luona. 

Ilo palaa elämään 

Ihan kaikesta ei kuitenkaan täytynyt 
kokonaan luopua. Johanna on harras-
tanut ratsastusta koko ikänsä ja koulut-
tanut ravureita. Hevoset ovat edelleen 
osa hänen elämäänsä ratsastusterapian 
kautta.

– Käyn ratsastusterapiassa kerran 
viikossa. Viimeksi menin jo ravia. Olin 
kaivannut kovasti hevosen selkään. 
Onneksi pääsin ratsastusterapiaan, 
sillä se tekee niin hyvää sekä tänne 
että tänne, Johanna kertoo koskettaen 
kädellään päätään ja sydäntään. 

Toinen elämää ilostuttava asia on 
laulaminen.

– Käyn avustajieni kanssa välillä 
laulamassa karaokea. En käytä alkoho-
lia, mutta se ei estä baariin karaokeil-
taan menemistä. Olen aina tykännyt 
laulamisesta. Lisäksi olen esiintynyt 
kahdessa konsertissa. ”Johanna Jär-
venpään esitys herätti kunnioitusta”, 
kirjoitti paikallislehti tuolloin. 

Lapsetkin yöpyvät jälleen Johannan 
luona. Haastatteluhetkelläkin rippi- 
juhliin valmistautuva esikoistytär 
Minttu yöpyi äitinsä kamarissa. Myös 
Nella-koira käy visiitillä, eikä hauva 
ole unohtanut entistä emäntäänsä. 

Yksi asia elämästä puuttuu: kump-
pani.

– Olisi kiva, jos elämässäni olisi 
joku – mutta ei miesystävää mikään 
pakko ole löytää. Näinkin on ihan 
hyvä!

 
Teksti: pia Warvas 

Kuvat: jouni Kilpeläinen 
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Ennen onnettomuuttaan Johanna oli aktiivinen 
tyyppi. Oli kiva puuhailla kaikenlaista kotona ja 
sen ulkopuolella. Nyt elämää virkistää ratsastus-
terapia, laulaminen ja avustajien kanssa tehtävät 
kävelyretket.

Johanna kertoo olevansa äidillinen.  
-Lapseni ovat minulle todella tärkeitä!
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kokenut vain vähän enemmän. 
Esimerkiksi entinen miesystäväni 
käytti minua seksuaalisesti hyväksi. 
Haukkui idiootiksi, kun minulla on 
aivovamma. Mutta kaikesta selviää, 
elämä kuljettaa eteenpäin. Taide ja 
musiikki ovat parasta terapiaa. Ja 
onhan minulla hyvä parisuhde ja 
olen mennyt viime kesänä naimi-
siin. Olen onnellinen ja kiitollinen 
siitä, mitä minulla on. Tällä tavoin 
voin antaa vertaistukea muille 
samaa kokeneille. 

Teksti: Inka Niemi

Lapsena minulla oli aloitekyvyttö-
myyttä niin, että siivous jäi äidin 
harteille. Kun asuin Validia-taloilla 
20-vuotiaana, tiskit homehtuivat 
altaaseen. Siivouksen hoitivat 
ohjaajat, kun olin ensin asunut 
ainakin viikon kaaoksessa. Myös 
ruoat homehtuivat jääkaappiin, 
koska en jaksanut aloitekyvyttö-
myydeltäni mennä syömään ja siitä 
minulle tuli syömishäiriö. Pissat hai-
sivat viikon vessanpöntössä, kunnes 
hoitajat tulivat pesemään pöntön. 
Aloitekyvyttömyyttä tämäkin. Nyt 
olen muuttanut mielenterveysyksi-
kön palveluasumiseen, jossa olen 
saanut tukea aloitekyvyttömyyteeni 
ja aivovammasta johtuviin psyyk-
kisiin oireisiin. Täällä olen yrittänyt 
parantaa muistianikin hankkimalla 
kalenterin, enkä enää maksa mon-
taa kertaa samaa laskua. 

Yhtenä aivovamman oireena 
minulla on ollut koko elämäni ajan 
toispuolihalvaus. Joudun käymään 
fysioterapiassa kerran viikossa, 
etteivät oireeni pahene. Lisäksi 
minulla on kotiohjelma, jota yritän 
tehdä päivittäin. Terapiassa olen 
käynyt viisi vuotta. 

Elämässä eteenpäin 

Minulla on aivovamman seurauk-
sena kipuja. Jatkuvasti. Mutta olen 
sinut sen kanssa. Päätäni vihloo 

tasaisin väliajoin, mutta olen ajan 
myötä tottunut siihenkin. Minulla 
on myös aivovammasta johtuva epi-
lepsia, ja joskus se pelottaa minua, 
kun en tiedä tämänkin johtuvan 
epilepsiasta. Mutta siihenkin tottuu 
ja oppii, vähitellen. 

Ehkä pahin aivovamman seu-
rauksista on skitsofreenistyyppinen 
harhaluuloisuushäiriö, jonka olen 
saanut nuoruusiässä. Olen vasta 
viime aikoina päässyt sinuiksi asian 
kanssa. Monet itkut olen itkenyt 
ja vihaakin tuntenut, ajatellut että 
hullun paperit tuli, mutta olen 

Inkan tarina
olen 25-vuotias nainen Nokialta ja minulle  
tuli aivovamma, kun putosin syöttötuolista  
noin kymmenen kuukauden ikäisenä.  
Äidilläni ja isälläni oli riitaa ja, tunneihminen 
kun olen, nousin seisomaan ja siitä lensin  
suoraan päälleni lattialle. Haluan sanoa  
kaikille vanhemmille tällä tekstillä: olkaa  
varovaisia ja vahtikaa aina lapsianne syöttö- 
tuolissa. lapset jaksavat ponnistaa juuri siinä tie-
tyssä iässä hyvinkin niin, että se on vaaraksi heille. 
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Aleks Lepajoen 
veijaritarina kertoo 
neuvostovirolaisista 
nuorista miehistä, jotka unelmoi-
vat pääsystä pakolaisstatuksella 
länsimaihin. Vuonna 1984 saapuvat 
nuorukaiset kumiveneellä yli Suo-
menlahden. Ensimmäiset tutustumi-
set pohjoismaiseen markkina-
talouteen – jossa heidän käsityk-
sensä mukaan vallitsi yltäkylläisyys 
– muuttuikin nopeasti jonkinastei-
seksi pettymykseksi. Tästä heistä 
kahdelle – Lepajoelle ja Raivo Roos-
nalle, kehkeytyi suunnitelma suo-
rittaa rikoksia, joiden avulla voisi 
äkkirikastua. Tekomaaksi valikoitui 
Suomi ja kohteeksi Tillanderin jalo-
kiviliike. Kirjan lukemalla jokainen 
voi muodostaa kuvan siitä, mikä 
tarinassa on faktaa ja onko kenties 
joku fiktiota. Kirja jakautuu kahteen 
osaan ja on helppolukuinen.

Lukutoukka

Juha Rautaheimo
Hermo - 
Murharyhmän mies
356 sivua 
Siltala 2019

Helsingin polii-
sin murharyhmän 
eläköitynyt johtaja 
Juha Rautaheimo, kutsumanimel-
tään Hermo, kertoo erittäin mie-
lenkiintoisen tarinan suomalaisesta 
rikollisuudesta ja erityisesti rikosten 
selvittämisestä. Kirja käsittelee julki-
suudestakin tuttuja vaikeita ja jopa 
raakojakin tapauksia. Kirja tarjoaa 
mielenkiintoista luettavaa. Se valot-
taa suomalaista poliisityötä, kertoo, 
kuinka suomalaiset huippurikostutkijat 
ovat vuosikymmenien aikana tehneet 
tärkeää työtään. Kirja on helppo luet-
tava, sillä yksi tapaus käsitellään aina 
yhdessä luvussa.

Erkka Westerlund
Erkka – Elämän peliä 
336 sivua
Fitra 2019 

Erkka Westerlund, 
yksi Suomen kaikkien 
aikojen menesty-
neimmistä jääkiek-
kovalmentajista, avaa omien 
näkökantojensa kautta jääkiekon maa-
ilmaa – ja paljastaa joitakin sellaisiakin 
yksityiskohtia, joita ei ole julkisuu-
dessa koskaan aiemmin tuotu esille. 
Samalla hän luo katsauksen, miten 
huippu-urheilu ja huippuvalmentami-
nen voidaan siirtää yritysjohtamisen 
hyödyksi. Kirja on tarina syntymästä 
tähän päivään. Se on jaksotettu niin, 
että se on erittäin helppolukuinen. 

Kirjoja vaikka pukinkonttiin

Kokosi: Jouni Kilpeläinen

Lukijaraatilaiset äänestivät innokkaasti 
Aivoituksen 3/2019 mielenkiintoisimpia 
artikkeleita. 

Selkeän ykkössijan vei Nico ojalan 
haastattelu. Hyvänä kakkosena maalin kiri 
Nina Mikkosen tarina. ritva parjasesta 
kertova juttu tuli heti kannoilla kolmo-
seksi. Jokainen artikkeli sai jälleen ääniä, 
eli onnistuimme iloksemme jälleen 
tarjoamaan jokaiselle jotakin.

Vakiopalstoista mielenkiintoisimpana 
lukijaraatilaiset pitivät pääkirjoitusta, 
jossa pohdittiin ikäihmisten aivovammoja. 
Toisen sijan nappasi Vieraskynä-palsta, 
jossa Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen 
tuki ry:n toiminnanjohtaja satu Taavitsai-
nen vaati muutoksia vakuutuslääkärijärjes-
telmään. 

Yhdistysosiossa ykkössijan jakoivat 
pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla 
majaansa pitävän Aivovammayhdistyksen 
Linnanmäki-päivästä kertova juttu sekä 
katsaus syksyllä 2019 toteutettuun jäsen-
kyselyyn.

– Mielenkiintoinen ja hyvällä ammatti-
taidolla tehty lehti. Kevennystä aina sopi-
vasti. Kuvat hyviä, kiittelee yksi vastaaja. 

– Lehden anti on monipuolistunut 
vuosien varrella ja se on hieno juttu! 
Lehden taitto on myös raikastunut ja sitä 
on miellyttävä lukea, kommentoi toinen 
lukija. 

Lukijaraatilaisten kesken arvotun 
palkkion voitti Mari Forsman Kuopiosta. 
Onnea voittajalle ja kiitos jokaiselle vas-
taajalle!

Lukijaraati ruotii

Autathan taas meitä kehittämään 
lehteä ja kerro, mitkä jutut miel-
lyttivät. Vastaamaan pääset netti-
sivuillamme aivovammaliitto.fi –> 
Aivoitus-lehti.

Pia Warvas
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Nyt 23-vuotias Emil leskinen kirjoitti 
ylioppilaaksi keväällä 2015. Ylioppi-
laskesänään hän lähti Bahamasaarille 
Biminiin hotellin saneeraustöihin suo-
malaisyrityksen leipiin. Hän oli ollut 
samassa paikassa jo edelliskesänä. Nyt 
nuorukaisen oli tarkoitus työskennellä 
ulkomailla heinäkuusta joulukuuhun. 
Tammikuussa kutsuisivat armeijan 
harmaat, jonka jälkeen miehen oli 
tarkoitus suunnata opintielle. Kohtalo 
päätti toisin. 8.8.2015 Emil aivovam-
mautui mönkijäonnettomuudessa.

– Kukaan ei tiedä, mistä onnet-
tomuus johtui. Emil oli 45-vuotiaan 
henkilön kyydissä, kun mönkijä josta-
kin syystä ajautui päin sementtiseinää. 
Toinen henkilö kuoli onnettomuudessa 
ja Emil vammautui vakavasti, kertoo 
Emilin äiti pia leskinen.

Pia toteaa, että Emililä oli enkeleitä 
matkassaan. Bimini on pieni saari, 
jonka terveysasemalla on normaalisti 
vain yksi terveydenhoitaja. Onnetto-
muuspäivänä siellä kuitenkin sattui 
olemaan kaksi terveydenhoitajaa ja 
lääkäri. Työantajalla oli kunnollinen 
vakuutus, jonka turvin Emil kiidätet-
tiin helikopterilla yksityissairaalaan 
Bahaman pääkaupunkiin Nassauhun. 
Sairaalaan saavuttaessa Emilin Glasgow 
coma scalen arvo oli 3. Glasgowin 
kooma-asteikko on lääketieteellinen 
tapa arvioida ihmisen tajunnan tasoa. 
Sen alin lukumäärä on juuri kolme, 
joka tarkoittaa, että henkilö on joko 
syvästi tajuton tai kuollut. Emilillä diag-
nosoitiin ensiksi aivorungon kontuusio 
ja sen jälkeen diffuusi aksonivaurio.

Onnettomuus sattui lauantaina. 

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Takaisin elävien kirjoihin 
Emil Leskinen sai vakavan aivovam-
man liikenneonnettomuudessa vuon-
na 2015 ja joutui täysin avustettavaksi. 
Nyt hän on kävelyrobotin avulla  
oppinut uudelleen kävelemään ja 
saanut toimintakykyään palautumaan.

Emil Leskinen on 
kuntoutunut ja saanut 
kävelykykynsä takaisin 
Lokomat-kävelyrobotin 
avulla.
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ihmiselle. Emil ja hänen toimintatera-
peuttinsa tulivat siihen tulokseen, että 
sopivin vaihtoehto olisi oma asunto, 
johon tuotaisiin tarvittavat palvelut. Se 
tuntuu parhaalta vaihtoehdolta tässä 
vaiheessa, Pia täydentää.

Vammautunut ja  
perhe jää yksin 

Kun yksi perheestä vammautuu, vaikut-
taa se väistämättä koko perheeseen.

– Olen sairaanhoitajan työssäni 
nähnyt kamalia tilanteita, mutta sit-
ten, kun onnettomuus sattuu omalle 
kohdalla, tajuaa vasta sen kokonais-
vaikutuksen. Se vaikuttaa laajasti koko 
perheeseen ja sen dynamiikkaan. 
Emilin pikkusisko Emmi totesi, että 
oli kauheaa nähdä Emil siellä sängyn 
pohjalla, sillä isoveli oli aina ollut tuki 
ja turva. Emmi oli tuolloin 16-vuotias. 
Onnettomuus sattui pahaan saumaan 
hänenkin kannaltaan, sillä lukio oli 
juuri alkamassa. Isosisko Anni asui 
tuolloin jo pois kotoa. Häneltä pääsi 
lohduton itku, kun hän näki ensim-
mäistä kertaa Emilin pyörätuoliin 
köytettynä.

Paitsi perheeseen, onnettomuus vai-
kuttaa myös kaveripiiriin. Se kutistuu. 

– Askarruttaa tämä terveiden ihmis-
ten tietämättömyys aivovammoista. 
Emilillä oli laaja kaveripiiri ja he kävi-
vätkin häntä katsomassa silloin, kun 
hän makasi tajuttomana. Nyt, kun hän 
pääsisi elokuviin tai kahville, kukaan 
ei tule. Kukaan ei käy edes kotona vie-
railulla. Sama yksin jättäminen koskee 
meitä vanhempia. Vain harvat ihmiset 
seisovat rinnallamme. Moni ei osaa 
keskustella kanssamme, vaikka me 
olemme kuitenkin samoja ihmisiä kuin 
ennen Emilin tapaturmaa. 

Pia toteaa, että hänelle sopeutumi-
nen on ollut jo ammattinsakin tuoman 
osaamisen myötä luontevampaa kuin 
Emilin isälle.

– Hänelle tämä on ollut vielä 
rankempaa. He tapasivat Emilin kanssa 
touhuta kaikkea yhdessä, pelata jää-
kiekkoa, salibandya ja kävivät kalassa. 
Nyt, kun kaikki on muuttunut, on isällä 
ollut rankkaa. 

Mutta eteenpäin mennään kuntou-
tumisen polulla joka ikinen päivä.

– Tässä vaiheessa voin jo todeta, 
että loppu hyvin, kaikki hyvin, Emil 
sanoo painokkaasti. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

deksi Validiaan ja huhtikuussa 2016 
lopulta kotiin. 

Kävelyrobotti kuntoutti

Kotiutumisen jälkeen alkoi avokuntou-
tus. Emil kävi fysio-, allas-, puhe- ja 
toimintaterapioissa sekä neuropsykolo-
gisessa kuntoutuksessa. Toimintakyky 
alkoi kohota erityisesti kävelyrobotti-
harjoittelun avulla.

– Vanha ystäväni jaana lehmuskal-
lio, joka on hoitajana sotainvalidien 
Veljeskodissa, tutustutti meidät käve-
lyrobotti Lokomatiin. Hän itse asiassa 
mainitsi siitä jo silloin, kun Emil vam-
mautui. Marraskuussa 2016 Emil oli 
lopulta siinä kunnossa, että hän pystyi 
ensimmäistä kertaa kokeilemaan käve-
lyrobottia. Ensiksi hän kävi siinä kerran 
viikossa ja nykyisin kahden, kolmen 
kuukauden välein.

Kun Emil pääsi ylös sängystä, oli 
hän aluksi hoivatuolissa. Lokakuussa 
2015 hän siirtyi pyörätuoliin. Pään 
kannattaminen oli aluksi hankalaa, 
mutta kuntoutumisen edistyessä alkoi 
pääkin pysyä pystyssä. Elokuussa 2017 
hän pääsi eroon pyörätuolista. Nyt 
hänellä on käytössään jo toinen rol-
laattori, sillä kevään korvilla ensimmäi-
nen vaihdettiin kevyempään versioon. 
Hänellä on käytössään myös kävely-
sauvat. Kotona liikkuminen sujuu jo 
ilman apuvälineitä.

– Tavoitteenani on pystyä käve-
lemään ilman mitään apuvälineitä. 
Sen jälkeen toivon voivani muuttaa 
asumaan omilleni, Emil toteaa.

– Aika vaikea on löytää sopivaa 
asuntoa nuorelle vammautuneelle 

Tiistaina työnantaja lennätti Emilin 
vanhemmat Bahamalle.

– Olimme pari viikkoa Emilin 
sängyn vieressä. Hän oli tajuttomana 
liki kaksi kuukautta. 23.8. tulimme 
Suomeen. Ensiksi Emil siirrettiin Turun 
yliopistollisen sairaalan teho-osastolle 
kymmeneksi päiväksi ja sieltä kau-
punginsairaalaan neurokirurgiselle 
osastolle. Siellä hän availi hieman 
silmiään, mutta ketään ei näyttänyt 
olevan kotona.

Kaupunginsairaalassa Emil alkoi 
heräillä. Pia-äiti kuvailee, että siellä 
muiden potilaiden keski-ikä huiteli 90 
vuoden kieppeillä, kun Emil puoles-
taan oli 19-vuotias. Onneksi äiti on 
ammatiltaan sairaanhoitaja. Ammat-
tinsa ansiosta hän ymmärsi, mistä 
aivovammassa on kyse ja osasi omalta 
osaltaan edistää poikansa toipumista. 

– Olimme Emilin isän kanssa poi-
kamme sängyn ääressä, kun yhtäkkiä 
totesin, että katso, Emilin jalka liikkuu 
hieman! Kutsuin hoitajan paikalle. 
Hän oli jopa hieman närkästynyt, oletti 
silmieni vain valehtelevan. Hänkin 
kuitenkin näki, että toden totta, kyllä 
se liikkuu. Se oli ensimmäinen toivon-
kipinä.

Seuraavaksi Emil alkoi reagoida 
muutenkin ja puhetta alkoi tulla.

– Tuossa vaiheessa rupesin järjes-
tämään Emiliä pois kaupunginsairaa-
lasta, sillä emme kokeneet sitä poi-
kamme toipumisen kannalta sopivaksi 
paikaksi. Hän pääsikin Kaskenlinnaan, 
joka oli hyvä paikka niin fyysiseltä 
kuin psyykkiseltäkin kannalta. Siellä 
kuntoutuminen lähti käyntiin. Helmi-
kuussa hän pääsi kahdeksi kuukau-

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

– Toivoisin, etteivät ihmiset tuijottaisi esimerkiksi kaupassa tai kauhistuisi, jos Emil 
haluaa vaikka halata. Olenkin alkanut sanoa, että tuijottaminen on epäkohteliasta, 
Pia Leskinen toteaa.
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– Asuin Ruotsissa vuonna 1995, 
kun Suomi voitti siellä historiansa 
ensimmäisen jääkiekon MM-
kullan. Silloin ei ollut hirveän 

suosittua olla suomalainen, 
robson lindberg nauraa.

Jääkiekko muutoin kuin 
penkkiurheilijan näkökul-
masta astui Robsonin elä-
mään vasta aikuisiällä.

– Vuonna 2010 vuokra-
simme kavereiden kanssa 
Hartwall-areenan pelatak-
semme jääkiekkoa. Tämä 
oli ensimmäinen kerta, kun 
pelasin lätkäkamat päällä. 

Robson oli joukkueensa 
kuopus.

– Olin hemmetin nuori 
siinä lätkäjengissä, melkein 
kaikki muut olivat vanhoja 
purjehtijoita. Pelasimme 

vitosdivaria. Perustimme lopulta oman 
jengin, jonka nimi oli HC Murica. Olin 
joukkueen kapteeni.

Robson antoi pelille kaikkensa.
– Jokaisessa vaihdossa pitää mennä 

täysillä. En ollut mielestäni ikinä hir-
veän hyvä, mutta intoa riitti aina. 

Ensimmäinen jääkiekon tuoma 
elämänmuutos tapahtui 18.2.2016.

– Minut taklattiin puhtaasti olka 
olkapäätä vasten. Kaaduin siitä luis-
timet kohti kattoa ja pääni iskeytyi 
jäähän. Makasin tajuttomana kolme 
minuuttia.

oikean diagnoosin odotusta 

Robsonin ensimmäinen muistikuva on 
ambulanssista.

– Minua oltiin viemässä Jorvin sai-
raalaan, sillä taklaus tapahtui Espoossa 
Metro-areenalla. Myöhemmin sain 
tietää, että otin itsestäni selfien 
sairaalassa. En muista siitä mitään, 
eikä muistikuvia ole edes edellisestä 
joulusta. 

Miehen pää kuvattiin tietokone-
tomografialaitteella. Kuvantamisen 
jälkeen todettiin, että pahoja vaurioita 
ei ole, joten Robson voi lähteä kotiin. 

– Äitini haki minut ja menin 
vanhemmilleni yöksi. Aamiaisella 
en saanut lusikkaa suuhun. Samassa 

Robson Lindberg oli 11 ikävuoteensa mennessä 
asunut viidessä maassa - Usassa, Saksassa, 
Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Hänen elämänsä 
punainen lanka on perheen lisäksi aina ollut 
urheilu. Tutuiksi vuosien varrella tulivat motocross, 
moottorikelkkailu, purjehdus, surffaus, sukellus, 
rugby, squash – ja lopulta myös jääkiekko.  
Juuri jääkiekko muutti miehen elämän  
– oikeastaan kahteenkin kertaan.

Maailman paras  
aivovammapotilas 

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Robson Lindberg luennoi 
aktiivisesti aivovammasta 
ja siitä toipumisesta. Hän 
oli muun muassa puhu-
massa Aivovammaliitossa, 
kun saimme vieraiksemme 
vaihto-oppilaita Belgiasta ja 
Itävallasta. 
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sairaalasta soitettiinkin, että kuvissa 
näkyy sittenkin ehkä jotakin, nyt pitää 
tulla heti uudelleen tutkimuksiin. 
Niinpä lähdimme takaisin Jorviin - 
jossa saimme kuulla olevamme aivan 
väärässä paikassa.

Heitä ei kuitenkaan päästetty lähte-
mään etsimään oikeaa osoitetta.

– Lääkäri sanoi, että aivovamma-
potilasta ei noin vain päästetä ulos. 
Muistan ihmetelleeni, kuka on aivo-
vammapotilas.  

Uuden kuvantamistutkimuksen 
jälkeen mies jälleen kotiutettiin ja 
kehotettiin olemaan pelaamatta lätkää 
viikkoon. Oireet kuitenkin iskivät 
täysillä heti ja jatkuivat pahentuen – ja 
jatkuvat edelleen.

– En aina tiennyt, kuka olen tai 
missä olen töissä, mutta peittelin sitä. 
Välillä jopa googlasin itseni, kun näin 
käyntikortissani nimeni. Olin myös 
erittäin väsynyt ja nukuin 16-tuntisia 
öitä. Edelleen muistini on huono, 

päätäni särkee jatkuvasti kolmella eri 
tavalla, olen ääni- ja valoyliherkkä ja 
väsymys on valtaisa. 

Magneettikuva otettiin vasta reilun 
kuukauden kuluttua tapaturmasta.

– Parin päivän päästä puhelimeni 
soi. Toisessa päässä neurologi kysyi, 
istunko. Siitä tiesin, että jotakin vaka-
vaa on tulossa. Hän kertoi, että kuvassa 
näkyi kahdeksan selvää tapaturman 
aiheuttamaa verenvuotoa. Hän halusi 
keskustella kanssani, mitä se tarkoit-
taa ja miten aivovamma vaikuttaa 
koko elämääni. Lopulta juttelimme 45 
minuuttia. Se oli hyvä neurologi se! 

Elämä voittaa 

Pääsiäisen tienoilla Robson oli niin 
peloissaan, että kolmena peräkkäisenä 
iltana hän itki silmänsä punaisiksi.

– Lopulta kävin itseni kanssa 
keskusteluita ja sanoin itselleni, että 
minulla on keskivaikea tai vaikea 

aivovamma. Se oli ensimmäinen kerta, 
kun myönsin tilanteen. Päätin, että 
jonakin päivänä voitan triathlon-kisan. 
Se oli aika suuri tavoite ihmiselle, jolla 
kesti 10 minuuttia päästä ylös sängystä, 
joka ei osannut mennä lähikauppaan 
ja jolta oli kadonnut kirjoitustaito. 
Lopulta päätin, että minusta tuleekin 
maailman paras aivovammainen triath-
lonisti! 

Pitkä ja monipolvinen toipumisen 
tie toi alkuvaiheessa miehen tielle niin 
ylä- kuin alamäkiäkin. Vaikka päätös 
olla maailman paras aivovammainen 
oli tehty, mahtui elämään synkkiäkin 
hetkiä. Toisen kerran jääkiekko muutti 
elämän suuntaa vuoden vaihtuessa.

– Olin ollut vanhemmillani viettä-
mässä uuttavuotta 2016 – 2017. Kotiin 
tultuani olin päättänyt, että en jaksa 
enää oireitani, että päätän elämäni. 
Hain kaupasta suklaata ja menin 
kotiini. Aloin vielä selailla maksukana-
via, jolloin televisiosta tuli New York 
Rangersien peli. Jääkiekkoa katsoessani 
päätin, että en minä sittenkään halua 
lähteä täältä. Jääkiekko siis pelasti 
elämäni. 

Robson korostaa, ettei ole merki-
tystä, tuleeko vamma puhtaassa vai 
sääntöjen vastaisessa pelitilanteessa.

– Mielestäni ei ole väliä, minkä-
laisessa tilanteessa tulee vamma, joka 
aiheuttaa oireita pitkään tai koko  
loppuelämän ajan. Iso osa aivovam-
moista jäisi tulematta, jos urheilijat 
opetettaisiin kunnioittamaan vasta-
puolta kaikissa tilanteissa. Jos pelaaja 
näkee, että vastapuoli on huonossa 
asennossa tai ei voi nähdä sinua siitä 
kulmasta, josta hän lähestyy, niin onko 
pakko taklata?

Robson korostaa edelleen rakasta-
vansa jääkiekkoa.

– Olen elinikäinen Jokeri-fani! Olen 
saanut kunnian pelata Teemu selän-
teen kanssa ja tehnyt maalin Ari sulah-
derin selän taakse, mies hymyilee.

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Robson Lindbergiltä

Selfie, jonka Robson otti 
sairaalassa – ja jonka 
ottamisesta hän ei muista 
mitään.

ArTIKKElIT
TEEMANA  

lApsET jA NuorET
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eivät taivu ja pinsettiotteen yrittämi-
nen alkaa särkeä. Tasapaino-ongelmat 
saavat Annen törmäilemään huoneka-
luihin.

– Lisäksi muistini ja tarkkaavai-
suuteni takkuilevat, sanat hukkuvat, 
minulla on aloitekyvyn puutteita, 
tunnesäätely ontuu ja suodattimet 
puuttuvat – eli niitä tavallisia aivovam-
man jälkitilan oireita.

Anne oli nukkumassa omassa 
sängyssään, kun exä kävi puukkoineen 
hänen kimppuunsa.

– Selvisin reflekseillä, sillä ei siinä 
paikassa eikä tilanteessa ollut kunnolla 
tilaa eikä aikaa toimia. Joku jähmettyy, 
joku taistelee. Minä olen taistelija-
luonne.

Exä sai viiden vuoden tuomion, 
josta hän istui puolet. Nyt hän on jo 
vapaalla jalalla. Lähestymiskielto on 

voimassa. Aivovamma on 
aina traumaattinen kokemus. 
Monin verroin traumaatti-
semmaksi asia muuttuu, kun 
sen aiheuttaa ihminen, joka 
joskus oli se rakkain tuki ja 
turva.

– Rikosuhripäivystys 

Tomi 

Tomi on kolmekymppinen – ja sen 
vuoksi ”olen kolmekymppinen, kolme-
kymppinen” -kappale on ollut hänelle 
tämän vuoden hitti. Hän aivovammau-
tui vuonna 2015.

– Putosin parvekkeelta, muistaak-
seni kolmannesta kerroksesta, asvaltille 
kymmenen metrin matkan. Selvisin 
yllättävän vähällä. Aivovammahan siitä 
tuli, vasen silmäni ei pysy kunnolla 
auki ja näkökykyä on 40 prosenttia 
jäljellä, eikä oikea nilkkani nouse ylös-
päin. Jalkani amputoimista mietittiin, 
mutta isäni ei antanut lupaa – ja hyvä 

Neljä tarinaa aivovammasta 

Neljä nuorta aivovammautunutta ihmistä kertoi 
tarinansa Pääfestillä tämän vuoden keväällä. 
Pääfest on nuorille suunnattu leiritapahtuma, 
joita järjestettiin tänä vuonna kaksi. Kevään 
Pääfestin kohderyhmää olivat alle 40-vuotiaat 
ja Syysfestille tavoiteltiin alle kolmekymppisiä. 
Tämän jutun kuvituksena on tunnelmapaloja 
sekä kevään että syksyn tapahtumista. 

Anne ja Samu

Vertaistuki
verraton 

– hyvä yhteishenki!

Myönteisyyttä

elämään edes

vähäksi aikaa

niin, sillä nyt 
kävelen.

Tomin jalassa 
on hyvä tuki, 
jonka avulla 
myös juoksu- 
askeleet onnistuvat. 
Nykyisin mies asuu Etelä-
Pohjanmaalla, mutta onnetto-
muuden sattuessa hänen kotipaikkansa 
oli Oulu. Pääfestille ensikertalaisen 
houkutteli hänen neurologinsa. Mies 
on viihtynyt, muiden juttuja on hauska 
kuunnella ja porukkaa hän kiittelee 
hyväksi.

– Kivaa täällä on ollut! Kaikkien 
nuorten aivovammautuneiden kannat-
taa lähteä mukaan, sillä täällä on niin 
mukavaa!

Anne

25-vuotias Anne vammautui keväällä 
2016 pahoinpitelyn seurauksena.

– Entinen avopuolisoni puukotti 
minua. Aivovamman aiheuttanut isku 
meni kallon läpi aivokudokseen asti. 
Puukon terä katkesi ja jäi päähäni. 
Teränpaloja poistettiin leikkauksessa 
aivoistani ja silmäni yläpuolelta. 
Yhteensä minua on leikattu tähän 
liittyvästi seitsemän kertaa. 

Muita pahoinpitelystä 
jääneitä seurauksia 
on roppakaupalla. 
Vasen käsi ei toimi 
kunnolla, vaikka se 
on leikattu kahdesti. 
Käden liikeradat ovat 
vaillinaiset, sormet 

Tomi

TEEMANA  
lApsET jA NuorET
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Pääfestillä Anne oli ensimmäistä 
kertaa. Hänestä oli positiivista tavata 
muita nuoria, joilla on samankaltainen 
elämäntilanne. 

– Oli hienoa, että tähän hintaan 
sai ruoat, majoitukset, aktiviteetit ja 
vertaistuen. Positiivista on myös, että 

auttoi minut alkuun. Ilman sen tukea 
en olisi pärjännyt ja osannut lähteä 
nollasta liikkeelle. Sain asianajajankin 
Rikosuhripäivystyksen kautta. 

Tällä hetkellä Anne käy psykote-
rapiassa. Kun se polku on tallattu lop-
puun, on vuorossa neuropsykologinen 
kuntoutus, jonka kautta saadaan eväitä 
aivovamman muuttamaan elämään. 

Vaikka Annen tarina on poikkeuk-
sellisen raju ja intiimi, hän ei halua 
piiloutua ja olla vaiti.

– Valtaosa saa aivovamman putoa-
misten, kaatumisten tai liikenneonnet-
tomuuksien seurauksena. Ei ole ihan 
helppoa löytää vertaistueksi sellaista, 
joka on vammautunut pahoinpitelyn 
vuoksi. En ole tavannut vielä ketään, 
joka täysin ymmärtäisi, mitä minulle 
on tapahtunut. Minä puhun siksi, että 
joku muu saman kokenut löytäisi tukea 
ja tietäisi, ettei hän ole ainoa, ettei hän 
ole yksin. 

Sain vertaistukea
roppakaupalla

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Rohkaistuin

Mieli iloisena
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oireita. Koen, että opin uusia asioita 
itsestänikin, sillä minulla on vielä 
oiretiedostamattomuutta. Täällä pystyy 
olemaan oma itsensä, täällä puhalle-
taan yhteen hiileen! 

samu

samu, 26 v, vammautui putoamisen 
seurauksena. Haastatteluhetkellä tapa-
turmasta oli kulunut tarkalleen viisi 
vuotta ja 13 päivää.

– Olin neljä kuukautta sairaalassa 
ja kuntoutuksessa, ennen kuin pääsin 
kotiin. Tai ehkä neljä kuukautta, en ole 
ihan varma. En myöskään osaa eritellä, 
mitä oireita minulle on vamman myötä 
jäänyt. Sen muistan, että kun pääsin 
kotiin, minulla oli vielä avanne ja 
haava hanurissa. 

Aivovammayhdistystoimintaan 
hänet kosiskeltiin mukaan jo silloin, 
kun nuorukainen makasi vielä vuode-
osastolla. Pääfestillä hän on ensiker-
talainen. Mukaan hänet pyysi kaveri, 
joka on Samun tavoin nuorten 
some-ryhmässä.

– Täällä on mukavaa yhdessäoloa, 
saunomista, lauleskelua ja uimista. 
Pulinapadoissa asioita käsitellessä huo-
maa, että hei – minullakin on tuollaisia 

vetäjinä toimivilla nuorjäsenvastaavilla 
on itsellään aivovamma. H e tietävät, 
mistä puhutaan ja mitä tarkoittaa, jos 
vaikkapa väsyttää. Tämä on matalan 
kynnyksen tilaisuus, jonne oli helppo 
lähteä. 

Sain nauraa ja 
iloita yhdessä

Voimaa arkeen

Ihanat 

ystävyyssuhteet

TEEMANA 
lApsET jA NuorET
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Toni 

Toni, 36 v, vammautui 15 vuotta sitten 
autokolarissa. 

– Ajauduin päin toista autoa. Olin 
tajuttomana seitsemän viikkoa. Minun 
piti sen jälkeen opetella kaikki uusiksi, 
palasin takaisin vauvaksi. Tiedän, että 
olen aika nuoren näköinen, eikä moni 
usko minua liki nelikymppiseksi. Ole-

tan, että henkisellä tasolla olen tätäkin 
nuorempi, joten ehkä se vaikuttaa 
ulkoiseen olemukseenikin. 

Tapaturma sattui marraskuussa ja 
kotiin mies pääsi palaamaan kesällä. 
Nyt hän käy Salon klubitalolla, jossa 
syödään, keitetään ja myydään kahvia, 
tehdään tietokoneilla tilastoja ja hoide-
taan vastaanottoa, jossa kirjataan tulijat 
sisään ja ulos. Klubitalo on auki viitenä 
päivänä viikossa seitsemän tuntia 
kerrallaan. Työntekijöitä on yhteensä 
neljä, joista aina kaksi on vuorossa 
samaan aikaan. 

Pääfestille Toni osallistui kolmatta 
kertaa.

– Tapasin klubitalolla Matin, joka 
oli ollut mukana jo aiemmin. Hän 
ehdotti, että lähde sinäkin. Täällä 
parasta on muiden tapaaminen sekä 
mahdollisuus saada näin edullinen ja 
kiva loma täyshoidolla. 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Pia Warvas, Terje Vainio, 

Antti Harri 

Tutustuin uusiin
ihmisiin

Itsevarmuuteni 

kasvoi

TEEMANA 
lApsET jA NuorET
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Perheeseemme kuuluu neljä iloista ja 
erittäin puheliasta lasta. Kotona asuvat 
lapset olivat onnettomuushetkellä  
iältään viiden, seitsemän ja kymmenen 
 ikäisiä. Vanhin lapsistamme oli 
tuolloin 20-vuotias ja oli jo muutta-
nut opiskeluittensa vuoksi pois kotoa. 
On sanomattakin selvää, että meillä 
kotiväellä on päällimmäisenä tunteena 
helpotus ja suuri kiitollisuus siitä, että 
isä selvisi onnettomuudesta hengissä 
ja on perheensä kanssa kotona. Sitä 
tosiasiaa kiistämättä, että isän onnet-
tomuuden jälkeen elämä on ollut aika 
haastavaa ja uusien käytäntöjen opet-
telua meille kaikille. Ei ole tuulesta 
temmattu lausahdus, että perheen-
jäsenen aivovamma on koko perheen 
vamma. 

Alkuun lapset ihmettelivät isän 
suurta unen tarvetta. Heitä ihmetytti 
myös isän lyhyt pinna. Hän suuttui 
herkästi olemattomista asioista. Mat-
kalle Norjaan lähti iloinen ja naurava 
isä, takaisin kotiin tuli hiljainen ja äreä 
isä. Isä viihtyi paljon omissa oloissaan. 
 Toisaalta hän viihtyi myös hyvin 

lastensa seurassa. Lapset saivat näkyä, 
mutta eivät kuulua. Juuri tämä seikka 
oli meidän perheessä eniten ongelmia 
tuottava asia.

Näkymätön vamma

Mieheni aivovamma ei näy ulkoi-
sesti. Välillä koen asian siunaukseksi, 

Hilkan tarina 

Meidän perheemme
Mieheni vammautui moottoripyöräonnettomuudessa 
kesällä 2016 Norjassa. Hän kaatui moottoripyörällään 
väistäessään kolmion takaa eteen tullutta autoa.  
Onnettomuudesta seurasi aivovamma, oikean yläraajan 
CRPS-oireisto – eli monimuotoinen paikallinen 
kipuoireyhtymä – kasvojen tuntohermon vaurio sekä 
niskan retkahdusvamma. Oirekuvauksena mainittakoon 
oikean puolen raajojen kipu/hermosärky, kuormitus, 
väsymys, keskittymisvaikeus, ääniyliherkkyys ja 
vaikeudet tunne-elämän säätelyssä.

TEEMANA  
lApsET jA NuorET



26   Aivoitus 4/19 Aivoitus 4/19   27   

toisinaan kiroukseksi. Lapset eivät ole 
joutuneet kavereidensa kanssa tilantei-
siin, joissa olisi tarvinnut selitellä isän 
käytöstä. Olisivat kokeneet sellaisen 
tilanteen ehkä kiusallisena. Olimme 
hyvin aktiivinen perhe. Tuttavapiirimme 
oli laaja. Oli suuri joukko ihmisiä, 
jotka eivät ymmärtäneet muuttunutta 
elämäntilannettamme. Kuinka olisi-
vatkaan voineet ymmärtää! Tilanteen 
voi ymmärtää vain ihminen, joka on 
kokenut saman. Onneksemme meillä 
on edelleen ystäviä ja sukulaisia, jotka 
ainakin jollakin tasolla ymmärtävät. 
Ennen kaikkea he eivät kaipaa selitte-
lyä, hyväksyvät meidän perheemme 
juuri tällaisena.

Mieheni pääsi Validiaan kuuden 
viikon kuntoutusjaksolle keväällä 
2016. Sieltä alkoi varsinainen kun-
toutuminen. Miehelläni oiretietoisuus 
laajeni, toiminnan säätely parani 
huomattavasti, hän oppi itse välttä-
mään kuormittavia tilanteita ja koki 
vertaistuen erittäin tärkeäksi. Muiste-
lee edelleen lämmöllä ihmisiä, joihin 
Validiassa tutustui. Muutamien kanssa 
yhteydenpito jatkuu edelleen. Kuntou-
tusjakson jälkeen alkoi säännöllinen 
fysioterapia ja neuropsykologinen 
kuntoutus. Molemmat ammattilaiset 
antavat tärkeitä työkaluja arjen jaksa-
miseen.

Tarvetta  
lasten vertaistuelle 

Lapset ovat myös olleet muutamia 
kertoja mukana neuropsykologin vas-
taanotolla. Siellä heille kerrottiin, miksi 
isän käytös on vammautumisen myötä 
muuttunut. Lasten kommentti käyn-
neistä oli: ”Ihan OK”. Eivät kuitenkaan 
katsoneet tarpeelliseksi jatkaa käyntejä.

Lasten näkökulmasta katsottuna 
elämä sujui melko tasaisesti ja turval-
lisesti. Aika ajoin kysyin lasten tunte-
muksia ja mietteitä isän onnettomuu-
desta ja vammasta. Pohtivat, etteivät 
oikein muista enää isää toisenlaisena 
ja ovat tottuneet tähän tilanteeseen. 
Useimmat menot ja tapahtumat meillä 
suunnitellaan nimenomaan isän  
jaksamisen kautta. Minulla on aina 
ollut hyvä yhteys lapsiin. Koen, että 
meidän on helppoa kommunikoida 
keskenämme. Lapset ovat traumaatti-
sesta tapahtumasta huolimatta tasa- 
painoisen ja onnellisen oloisia lapsia 
ja nuoria.

Viime keväänä huomasin lasten 
asenteissa suuren muutoksen. Poi-
kamme oli tuolloin 11-vuotias ja 
tytöt olivat 13 ja 16 vuotta. Varsinkin 
tyttöjen ajatuksissa oli suuria muu-
toksia ja ristiriitoja. Tuntemuksena oli 
turhautuneisuus, kiukku, pelko, huoli, 
viha, häpeä. Häpeä liittyi selkeästi aja-
tuksiin, joita he kokivat välillä isäänsä 
ja minua kohtaan. Koen, etteivät lapset 
saa painolastiaan pois puhumalla 
pelkästään minun kanssani. Pelkäävät 
liikaa loukkaavansa tunteitani. Lapsille 
olisi äärettömän hienoa saada purkaa 
painolastiaan puhumalla. Haaveilen ja 
toivonkin jossain muodossa vertais- 
tukiryhmää lapsille ja nuorille.  
Ryhmässä lapset ja nuoret voisivat 
pohtia tuntojaan aikuisen opastuksella. 
On täysin luonnollista tuntea negatiivi-
sia tunteita myös rakkaimpia kohtaan. 
Aikuisen johdatuksella moni kielteinen 
asia voi saada positiivisen suunnan. 

Kaupassa käydessäni silmiini 
osui kyltti:”Perhe tarkoittaa että… 
ketään ei unohdeta, eikä ketään jätetä 
taka-alalle.” Tästä lauseesta tuli oma 
voimaannuttava mottoni. Minulle lause 
kuvastaa perheen tärkeyttä ja yhteen 
hiileen puhaltamista.

Mukavaa joulun odotusta  
teille kaikille!

Teksti ja kuva:  
Hilkka Kauhaniemi

P.S. Varsinais-Suomen Aivovamma- 
yhdistys viettää virkistyspäivää 
9.5.2020 (paikka ilmoitetaan  
myöhemmin). Olisi ilo nähdä sinut ja 
perheesi siellä mukana.

TEEMANA  
lApsET jA NuorET

Perheen isä vammautui moottoripyöräonnettomuudessa. 
Kuva: Kuvituskuva.
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Kun Elina lehtorannalla diagnosoitiin 
AVM, mietti hoitava taho viikon verran, 
mitä tehdä. Lääkäri päätyi leikkaukseen,
 jottei vuoto uusisi. Jos aivoverenvuoto 
olisi uusinut, olisi tila ollut todennäköi-
sesti hengenvaarallinen. Elinan vasen 
puoli halvautui leikkauksessa. 
Halvaantumisen syy ei koskaan sel-

vinnyt. Hän vietti monta kuukautta eri 
sairaaloissa ja kuntoutusosastoilla. 

– Aivoverenvuodon jälkitila aiheutti 
minulle voimakasta väsyvyyttä ja 
epilepsian. Hajuaistini on herkistynyt, 
kuulen musiikin väärin ja vasen puoleni 
on halvautunut. Pahin ongelmani onkin 
juuri halvauksen viemä kävelykyky.

Elina käy fysio- allas- ja toiminta-
terapioissa palauttamassa toimintaky-
kyään. Tämän vuoden keväällä hän 
löysi avuksi harjoittelun Fysiolinen 
maahantuoman Indego-kävelyrobotin 
avustamana.  

– Saimme koulutuksen  Indego-
robotin käyttämiseen tämän vuoden 

Kävelykuntoutusta  
robotin avulla 
Kun Elina lehtoranta hakeutui oireittensa vuoksi lääkäriin neljä 
vuotta sitten, diagnosoitiin hänellä pieni aivoverenvuoto. sairaa-
lassa selvisi, että sen aiheutti synnynnäinen aivoverisuonten valti-
mo-laskimoepämuodostuma, arteriovenoosi malformaatio AVM.

puoli halvautui leikkauksessa. 
Halvaantumisen syy ei koskaan sel-

on halvautunut. Pahin ongelmani onkin 
juuri halvauksen viemä kävelykyky.

18 kiloa painava 
kävelyrobotti puettu-
na Elina Lehtorannan 
päälle.

Fysioterapeutti Marika 
Juvonen viimeistelee 

robotin säädöt.

ArTIKKElIT
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huhtikuussa, kertoo fysioterapeutti 
Marika juvonen Validia Helsingistä. 

Kyseessä on siis varsin uusi laite, 
joka on tuonut uutta teknologiaa  
kävelykuntoutukseen.

– Suomessa on kuntoutuskäyttöön 
suunnattuja Indego-robotteja kolmessa 
kuntoutuslaitoksessa: Validia Kuntou-
tuksessa Helsingissä, Laitilan Terveysko-
dissa sekä Folkhälsanilla Mustasaaressa. 
Lisäksi Satakunnan ammattikorkea-
koulussa tutkimuskäytössä. Robotista 
on myös henkilökohtaisen liikkumisen 
apuvälineeksi suunnattu malli Indego 
Personal. Niistä ensimmäinen otettiin 
Suomessa käyttöön kesällä, kertoo 
markkinointipäällikkö Katri Välimäki 
laitteen maahantuojalta Fysiolinelta.  

robotti pakottaa  
pystyasentoon 

Päälle puettava kävelyrobotti painaa 
18 kiloa. Ensimmäisellä kerralla sen 
pukemiseen menee hieman pidempi 
aika, sillä silloin otetaan tarvittavat 
mitat ja sovitellaan säädöt käyttäjälleen 
sopiviksi. Nopeimmillaan sen saa puet-
tua ylleen reilussa viidessä minuutissa.  
Robotti koostuu lantio-osasta, jossa on 
erillinen vartalotuki, reisi- ja sääriortoo-

sista. Indegolla harjoitellessa käytetään 
toimintakyvyn mukaan tarvittavaa 
kävelyn apuvälinettä sekä yksilölli-
sen tarpeen mukaan 1-2 koulutettua 
Indego-terapeuttia. 

Elina on harjoitellut kävelyä robotin 
avustamana nyt kymmenisen kertaa. 
Robotti liikuttaa halvaantunutta jalkaa 
optimaalisempaa linjausta noudattaen 
Elinan puolesta ja estää Elinan omat 
kompensoivat liikkeet.

– Tykkään tästä tosi paljon! Nor-
maalisti halvaus vääntää vartaloani 
ihan keturalleen, mutta robotti pakottaa 
minut oikeaan asentoon. Samalla se 
tuo ryhtiä omaankin kävelyyni. Harjoi-
teltuani huomaan, että ahh, pohkeeni 
on kipeä – ja siitä tajuan, että on se 
siellä vielä olemassa! 

– Kuten Elina sanoikin, robotin 
tärkein anti hänen kohdallaan on pys-
tyasennon ja symmetrisuuden harjoit-
taminen. Indego pakottaa kantajansa 
kävelemään symmetrisemmin. Robo-
tissa on kaksi ohjelmaa, joista sopiva 

valitaan henkilön liikkumiskyvyn 
mukaan. Toisessa ohjelmassa – eli siinä, 
joka Elinalla on käytössä – robotti tuot-
taa askeleet asetettujen säätöjen mukai-
sesti. Tällä ohjelmalla voi siis harjoitella 
myös henkilö, jolla ei ole kävelykykyä. 
Kuitenkin kyseisellä ohjelmalla voidaan 
asteittain myös vähentää avun mää-
rää, jolloin käyttäjän oma aktiivisuus 
lisääntyy. Näin on tehty myös Elinan 
harjoittelussa aktivoiden heikomman 
jalan omaa lihastoimintaa. Toisessa 
ohjelmassa henkilö kävelee itse, mutta 
tiettyjä kävelyvaiheita voidaan tar-
vittaessa helpottaa robottiin kytketyn 
tabletin kautta, Marika vahvistaa. 

Harjoittelukerta kestää normaa-
listi tunnin. Kymmenen kerran aikana 
Elina on kehittynyt niin, ettei hän enää 
väänny ja käänny kävellessään.

– Alussa olin kuin humalainen c-kir-
jain, hän nauraa ja jatkaa, että kävely 
on harjoittelun jälkeen paljon suorem-
paa, kevyempää ja tuntuu hyvältä. 

 
Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Kävelyrobotti pakottaa 
kävelijänsä oikeaan 

asentoon. 

ArTIKKElIT
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lahdessa luento

päijät-Hämeen aivovammayhdistys 
järjesti luentotilaisuuden, jossa PsL, 
neuropsykologian erikoispsykologi 
paula jokitalo luennoi nuoruusiän 
aivovammojen erityispiireistä. Aivo-
vamman kokenut johanna Niemi ja 
kokemustoimija outi Tonteri kertoivat 
myös omat tarinansa. Heistä kaikista 
kuullaan varmasti vielä tulevien Aivoi-
tusten sivuilla! 

Koska aivot kehittyvät jopa 25 ikä-
vuoteen saakka ja vielä murrosiässäkin 
aivoissa tapahtuu monia merkittäviä 
muutoksia, on aivovamman oireiden 
tunnistaminen haastavaa.

– Me emme ole 18-vuotiaina 
läheskään valmiita! Jos vamma tulee 
lapsena tai nuorena, eivät välttämättä 
etenkään etuosien vaurioiden vaiku-

tukset näy ennen kuin ihminen siirtyy 
aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään. 
Siksi lapsena ja nuorena vammautu-
neen seuranta on äärimmäisen tärkeää, 
paula jokitalo painottaa.

Fyysiset oireet on helpompi tun-
nistaa, mutta koska aivovamma ei näy 
välttämättä päällepäin ja aiheuttaa 
neuropsykologisia oireita, ne saattavat 
jäädä pimentoon. Silti juuri neuro-
psykologinen oirekuva on se, joka voi 
rajoittaa arkea kaikkien tehokkaimmin. 

– Ne vaikuttavat koko elämään. Toi-
minnanohjaus, itsearviointi, ennakoiva 
suunnittelu, suunnitelmien toteuttami-
nen sekä käyttäytymisen ja tunnesää-
telyn muutokset ovat keskeisiä psy-
kososiaalisen selviytymisen kannalta. 
Askel työelämään voi olla vaikea, jos 
neuropsykologinen oirekuva on voima-

Aivovammaviikolla keskiössä 

lapset ja nuoret
Aivovammaviikkoa vietettiin tänä vuonna 15. kertaa! Teemaksi oli 
valittu lapset ja nuoret – eli sama teema kuin Aivoituksen tässä 
numerossa. Palaamme teemaviikon tunnelmiin vielä kuvin ja 
sanoin. Aivovammaviikolla järjestettiin toki roppakaupalla muitakin 
tapahtumia kuin tässä jutussa esitellyt, mutta niistä ei Aivoituksella 
valitettavasti ole kuvia eikä tarinoita. Kiitos kaikille aktiivisuudesta 
yhteisen teemaviikkomme aikana! Ensi vuonna uudelleen – ja 
silloinhan teemana on aivovammakonkarit. 

kas. Jo pelkästään vireystilan säätelyn 
haasteet ja väsymys voivat olla este 
jokapäiväisessä työelämässä selviy-
tymiselle. Oleellista olisi myös kyetä 
sietämään vastoinkäymisiä ja pystyä 
toimimaan surullisena ja ahdistunee-
nakin. 

Paula muistuttaa, että kun per-
heessä yksi vammautuu, vaikuttaa se 
kaikkiin. Myös vanhemmista ja sisarista 
olisi pidettävä huolta silloin, kun yksi 
sen jäsenistä saa aivovamman. Tärkeää 
 olisi myös muistaa, että jos oireet 
ovat haastavia, on olemassa muitakin 
elämän väyliä kuin jatko-opinnot ja 
palkkatyö.

– Esimerkiksi yhdistystoiminta, 
vertaistukijuus ja kokemustoimijan teh-
tävät ovat myös tärkeitä ja merkittäviä 
ja tuovat monelle sisältöä arkeen.

Paula Jokitalo, Outi Tonteri 
ja Johanna Niemi  

luennoivat Lahdessa.

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Kari Vainio valmistelee 
esitepöytää.

ArTIKKElIT
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Helsingissä suolahuone ja 
äänimaljarentoutus 

Helsingissä Aivovammayhdistys hem-
motteli Aivovammaviikolla läheisiä. 
Puuhanainen piiu oli järjestänyt suola-
huonehoitoa ja äänimaljarentoutusta. 

Kätilö ja sairaanhoitaja Katja Kiri 
kertoo, että suolahoitoa alettiin käyttää 
jo ammoin, kun suolaluolissa työsken-
nelleiden huomattiin voivan paremmin 
kuin muiden paikkakunnan asukkaiden. 
 Niinpä keuhkosairauksia potevia alet-
tiin hoitaa suolaluolissa. Lääketieteel-
lisesti suolahoidosta on ensimmäiset 
merkinnät Puolasta vuodelta 1843. 

– Suolahuonehoidosta hyötyvät 
astmaatikot, kroonisista hengitystie- 
infektioista kärsivät, keuhkoahtauma-
tautia sairastavat, homesairaat, allergi-
kot ja psoriasista, atooppista ihottumaa 
ja ruusufinniä sairastavat ihmiset.

Suolan parantava vaikutus perustuu 

sen kahteen ominaisuuteen: antibak-
teerisuuteen ja kosteudenimemisky-
kyyn. Suola heikentää mikrobien kykyä 
elää ihollamme ja limakalvoilla ja 
sitoessaan kosteutta ihollemme se vai-
kuttaa parantaen ihon kosteustasapai-
noa. Limakalvoilla suola tekee limasta 
juoksevampaa, jolloin se on helpompi 
yskiä ulos. Suolahoitoa kannattaa 
ottaa joko viiden tai kymmenen kerran 
kuureina.

Suomessa koululääketiede ei käytä 
suolaa hoitomuotona, mutta Balkanin 
maissa ja Virossa suolahuoneita on sai-
raaloissakin. Ihan kaikkien ei suolahoi-
toon kuitenkaan kannata suunnata.

– Jos ihmisellä on vaikea sydämen 
vajaatoiminta, munuaissairauksia, 
syöpähoidot – ja erityisesti keuhkosyö-
pähoidot – kesken, hän on raskaana, 
sairastaa vaikeaa verenpainetautia tai 
menieren tautia, ei suolahuone sovi. 
Aina, jos hoidon sopivuus mietityttää, 
kannattaa asia tarkistaa omalta lääkä-
riltään, Katja Kiri painottaa.

– Suolahuonehoito oli rentoutta-
vaa! Suola ei maistunut, eikä tuoksu-
nut. Jotenkin tuntuu, että tämän 40 
minuutin jälkeen ihoni on jo vähän 
pehmeämpi, kertoo sonja Vilko-paju-
kangas.

– Oli mukavaa ja rentouttavaa, 
Tuulikki sundberg vahvistaa. 

peter Hess® sointukylpy - 
äänimaljarentoutus
Sointukylvyn isä on saksalainen peter 
Hess, joka kehitti tämän metodin jo 80 
luvun alkupuolella.

– Peter Hess® Sointukylpy eli 
äänimaljarentoutus on ryhmälle suun-
nattu äänten ja äänien resonanssiin 
perustuva syvärentoutusmetodi, jonka 
voi tuntea eheyttävän kehoa ja mieltä, 
kertoo ona Kamu. 

Ona Kamu on paitsi näyttelijä ja 
muusikko, myös Peter Hess® -sointu-
kylpyrentouttaja. 

– Itseäni äänimaljat ovat vetäneet 
puoleensa jostain selittämättömästä 
syystä jo yli 20 vuoden ajan. Lisäksi 
muusikkona kaikenlaiset erilaiset äänet 
ja äänilähteet kiehtovat minua suu-
resti.  Koulutukseen hakeuduin vuonna 
2017.  Koulutuksen myötä kiinnos-
tukseni äänimaljoihin ja niistä lähte-
vään värähtelyyn on vain kasvanut. 
Saan sointukylvyistä paljon iloa, opin 
jokaisesta sointukylvystä jotain uutta 
ja innostukseni tätä metodia kohtaan 
vaan kasvaa ja kasvaa.  Olen erittäin 
kiitollinen, että voin tarjota sointukyl-
pyjen avulla ihanan rentoutushetken 
muillekin!

Sointukylpyhuoneessa on makuu-
alustoja, vilttejä ja tietysti erilaisia mal-
joja, joiden ääntä ja värähtelyä meto-
dissa hyödynnetään. Kännykät jätetään 
odotushuoneeseen, jotta mikään muu 
ääni ei häiritsisi rentoutusta.  

– Sointukylvyssä lepäillään viltin 
alla ja annetaan äänimaljojen harmo-
nisten sointujen huuh-
della kehoa ja mieltä.  

Aivovammaliiton varapuheenjohtaja 
Timo Kallioja kertoi läheisille liiton 
toiminnasta. Pääkaupunkiseudulla ja 
Uudellamaalla toimivan Aivovamma-
yhdistyksen puheenjohtaja Riitta 
Hätinen mukana tietoutta jakamassa. 

Katja Kiri suolahuoneessa.

Suolahuonehoito alkamassa.
Ona Kamu valmistautuu Peter Hess®  
Sointukylpy -äänimaljarentoutukseen. 

Ona Kamu on 
tunnettu näyttelijä ja 

muusikko.
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Sointukylvyssä ei tarvitse tehdä mitään. 
Siinä voi vaan olla.  

Ona kertoo, että äänien ja niiden 
värähtelyn vaikutus tuntuu rentout-
tavalta, virkistävältä ja tasapainotta-
valta. Metodi perustuu siihen, että 
kehossamme oleva vesi kuljettaa 
äänimaljoista lähtevän äänen värähte-
lyn syvälle lihaksiin, kudoksiin ja jopa 
solutasolle asti mahdollistaen syvän 
rentoutumisen tilan. 

– Kokemukset sointukylvyn jälkeen 
ovat osoittaneet, että ihmiset löytävät 
äänten avulla helposti rauhan, sel-
keyden ja kyvyn olla läsnä hetkessä. 

Harmonisten äänten kokeminen 
säännöllisesti helpottaa parantamaan 
stressinsieto- ja keskittymiskykyä. 

– Mielenkiintoinen kokemus! Se 
rentoutti ja rauhoitti, oikein resonoi 
rinnassa. Ainoa häiritsevä tekijä oli, 
että puolisoni alkoi kuorsata, Tuire 
sarenius nauraa.

– Olisin kyllä nukahtanut kunnolla, 
ellei vaimo olisi välillä tökkinyt, niin 
syvästi tämä rentoutti, Tauno sarenius 
vahvistaa. 

Yhdistykset jalkautuivat 
turuille ja toreille
Perinteisesti Etelä-pohjan-
maan aivovammayhdistys 
tekee Aivovammaviikolla 
ttehoiskun useisiin eri 
paikkoihin. Tänä vuonna 
he olivat keskussairaalan 
Olka-pisteellä, Nurmon 
Prismassa, Tuurin kylä-
kaupassa Alavudella ja 
Kauhajoella S-market 
Valtissa. 

Sointukylpy alkamassa. 
Kuvassa Nina Lampinen ja 

Tauno Sarenius. 
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oulun seudun aivovamma-
yhdistys lähetti kuvia Oulun 
Olka-pisteeltä ja asiantuntija-
luennolta, jossa luennoivat 
kuntoutusohjaaja Marjut 
Nisula-Tauriainen aivovam-
mapoliklinikalta sekä koke-
mustoimijat Ella saarenpää-
Kervinen ja sanna Nurmela.

Marjut Nisula-Tauriainen 
aivovammapoliklinikalta.

Kokemustoimija 
Ella Saarenpää-Kervinen.

Oulun seudun aivovammayhdistyksen 
puheenjohtaja Eila Sääskö ja Kosti Rekilä 
Olka-pisteellä infoa jakamassa.

Tatulta materiaalia 
Saimme Tapaturmaisesti vammautuneet ja 
sairastuneet lapset ja nuoret TATU ry:n työhar-
joittelijalta Emma lapilta nämä kolme upeaa 
kuvaa jaettavaksi Aivovammaviikon aikana eri 
mediakanavissa.

Kiitos TATU ry! 

Teksti: pia Warvas
Kuvat: pia Warvas, pihla putkonen, 

eri aivovammayhdistykset

Itä-suomen aivovammayhdistys jakoi 
tietoutta Kuopion Olka-pisteellä ja 
Mikkelissä Omatorilla. 
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Kun Ella saarenpää-Kervinen vammau-
tui, oli hänellä tuolloin 8-vuotias tytär. 
Omaan toipumiseensa panostamisen 
lisäksi oli pohdittava, miten lapselle 
voi kertoa tapahtuneesta rehellisesti, 
mutta kuitenkin rauhoittavasti. 

– Päätin kertoa heti suoraan, että 
äiti on sairaalassa. Sanoin, että minulla 
on päässäni olevissa aivoissani haava, 
mutta se ei parane laastarilla, vaan se 
on sellainen haava, jonka parantumi-
nen vaatii aikaa.

Ella kertoo, ettei hän halunnut syöt-
tää lapselle liikaa faktoja, vaan antoi 
tämän kertoa omista havainnoistaan ja 
kysyä, kun jokin asia askarrutti mieltä. 
Ella esimerkiksi vain tiedusteli, onko 
tyttö huomannut äidissään aivovam-
man mukanaan tuomia muutoksia. 

– Tyttäreni kertoi, että en ole muut-
tunut äitinä, mutta että nukun paljon 
- ja välillä häntä alkaa naurattaa, kun 
selitän saman asian moneen kertaan. 

Ellalla on puhelimessaan tärähtänyt 
kuva metsästä, sellainen, jossa puut 
ovat suttua. Hän on näyttänyt kuvan 
tytölle ja kertonut, että kun hänellä on 
paha päivä, hän näkee kaksoiskuvia 
ja esimerkiksi metsä näyttää hänen 
silmissään tältä.

– Lapsi kuuntelee yhden asian, läh-
tee pois ja tulee sitten kuulemaan lisää. 
Annan hänelle aikaa pureskella asioita 
pikkuhiljaa. On tärkeää antaa lapselle 
tietoa heti alkuvaiheesta lähtien, ettei 
hänelle jää vääriä tulkintoja tai tule 
vältettävissä olevia pelkotiloja. 

Ella on ottanut tyttärensä mukaan 
myös neuropsykologille.

– On tärkeää tarjota lapsellekin 
mahdollisuus osallistua kuntoutumi-
seen ja näyttää, missä äiti käy. 

Ella pyrkii elämään lapsiensa – hän 
on saanut toisen lapsen aivovammau-
tumisensa jälkeen - kanssa mahdolli-
simman normaalia elämää. Vam- 
mautumishetkellä 8-vuotiaalle tyttä-
relle on tärkeää huomata, ettei aivo-
vamma ole muuttanut kaikkea, mitä 
ennen oli.

– Kun lapsella on surullinen mieli, 
teemme vähän ekstraa. Käymme 
vaikka munkkikahveilla tai ostamme 
kauniin hiuspinnin. On tärkeää,  
että lapsi saa kokea olevansa ainut- 
laatuinen, vaikka äidille tulikin  
aivovamma. 

Ellan neuvot lapselle  
aivovammasta kertomiseen:

♦ Älä tuputa tietoa, vaan kerro tilan-
teesta lapselle hänen omassa tahdis-
saan.

♦ Yritä kääntää lääketieteelliset faktat 
lapsen kielelle ja käytä kuvailevaa 
kieltä selittäessäsi tilannetta hänelle. 
Joskus helpottaa esimerkiksi piirtää 
samalla kuvaa, kun selittää tapahtu-
nutta.

♦ Varmista, että lapsella on muuttu-
neessa tilanteessa turvallisia läheisiä 
ympärillään.

♦ Muuttuneessa elämäntilanteessa 
lapsen elämä ei saa pyöriä pelkäs-
tään läheisen aivovamman ympä-
rillä, vaan lapsen elämässä pitää 
olla tuttuja rutiineja. Uusien rutii-
nien opettelusta voitte sopia lapsen 
kanssa yhdessä.

Kun lapsi vammautuu 

Entä miten voi kohdata vanhemman, 
jonka lapsi saa aivovamman? Siihen 
antaa vinkkejä lahtelainen Maria 
Qvick, jonka nyt 15-vuotias Elsi-tytär 
aivovammautui kymmenvuotiaana 
koulun liikuntatunnilla. Heidän tari-

Näin kerroin lapselle 
aivovammasta
Tutustuimme aiemmin tänä vuonna 
Aivoituksen sivuilla oululaiseen Ella 
Saarenpää-Kerviseen, joka sai aivovamman 
ratsastusonnettomuudessa.  
Aivovammaviikon Lapset ja nuoret -teeman 
kunniaksi hän jakaa vinkkinsä, miten  
hän kertoi lapselle aivovammasta.  
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nansa voi lukea kokonaisuudessaan 
Aivoituksen tästä numerosta. 

Marian neuvot: 

♦ Tule rohkeasti, äläkä turhaan jännitä, 
mitä sanoa tai miten olla. Jännityk-
sen aistii. Se puolestaan saa oman 
olon tukalaksi. 

♦ Aina ei tarvitse edes sanoa mitään. 
Joskus riittää, kun toinen on läsnä.

♦ Puhu joskus jostakin ihan muusta. 
Lapsi kaipaa muutakin kuin olla 
vammautunut. Sisarukset kaipaavat 
olla lapsia ja nuoria. Vanhemmat 
kaipaavat olla ihmisiä, tasaveroisia 
toisen aikuisen kanssa – eivät vain 
surkuteltavia vammaisen lapsen 
vanhempia.

♦ Ethän letkauttele, että ”meilläkin on 
murrosikä, sellaista murrosikä on.” 
Vaikka kommentti onkin varmasti 
harmittomaksi tarkoitettu, raivostut-
taa, kun muut vertaavat elämäänsä 
murrosikäisen kanssa meidän tilan-

teeseemme. Olen kasvattanut kuoren 
ja kuittaan olkia kohauttamalla, että 
niin – meillä niitä on kymmenen 
murrosikää yhdessä nuoressa. Osuu 
todella syvälle, kun itse kamppailee 
miettien, mikä lapseni oireista on 
murrosikää ja mikä aivovamman 
jälkitilan aiheuttamaa. On myös 
rankkaa nähdä oman lapsensa kipui-
levan sen kanssa, mistä mikäkin asia 
johtuu. 

Teksti: Pia Warvas  
Ellan kuva: Antti-Pekka Tauriainen 
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– Olen eläkkeellä oleva pääsuunnitte-
lija – ja sydämessäni forever, ikuisesti, 
pääsuunnittelija. Vammauduin moto-
cross-radalla. Takapyöräni ponnahti 
hyppyrissä alle sekunnissa taivasta 
kohden ja minusta tuli lentoharjoitte-
lija. Pudottuani maahan pyörä rysähti 
takaraivooni, jonka seurauksena tuli 
muun muassa kuukauden muistiaukko, 
oikean puolen lähes halvaantuminen – 
eli voimat oikealla puolella olivat vain 
50 prosenttia normaalista – tasapaino- 
häiriö ja molempien silmien näöstä 
hävisi puolet. Paljon näistä on taisteltu 
treenaamalla kuntoon, kuten muun 
muassa näkö ja oikean puolen voimat. 
Mutta jäljelle jäi vielä aivovamman jäl-
kitilan oireita, joihin on saanut sopeu-
tua ja jotka vaikuttavat arkeeni tänäkin 
päivänä. Niistä päällimmäisenä on tuo 
melkein kaikille aivovammaisille tuttu 
väsymys, jonka seurauksena muut jäl-
kitilan oireet, kuten aloitekyky, fatiikki, 
silmäongelmat (hidas lukeminen), 
lähimuistin ongelmat ja tasapainohäi-
riö, korostuvat. Lisäksi sekä henkisestä 
että fyysistä rasituksesta seuraavasta 
väsymyksestä palautumiseen menee 
yhdestä neljään vuorokautta. Eli ran-
kan päivän jälkeen olen puolivaloilla 
muutaman päivän. 

Kuten valtaosa aivovamman saa-
neista, myös Kimmo halusi palata sor-
vin ääreen mahdollisimman pikaisesti. 
Ja kuten usein aivovamman saaneilla, 
myöskään hänellä ei alussa ollut oire-
tiedostusta.

– Halusin nopeasti takaisin töihin ja 
kielsin koko aivovamman olemassa- 
olon. Olin työkokeilussa yli vuoden – 
Suomen ennätys, kertoi minulle joku  
– ja sen jälkeen olin palaamassa 
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Insinööristä  
järjestöaktiiviksi

työelämään. Työnantajani onneksi 
ymmärsi, ettei minusta enää pääsuun-
nittelijan hommiin ole. Insinöörin 
tärkein työkalu on pää ja kun tuo työ-
kalu on ”hieman” vaurioitunut, eivät 
hommat toimi entiseen malliin. Niinpä 
työantajani lopetti työsuhteeni vuonna 
2013, eli neljä vuotta tapaturmani 
jälkeen.

Seuraavaksi vuorossa oli parin, kol-
men vuoden ajan erilaisia tutkimuksia 

– Pääsin esiintymään eduskunnassa asiantuntijana, kun minut kutsuttiin Aivo-
vammaliiton edustajana kommentoimaan potilas- ja liikennevahinkolautakuntien 
yhdistämislakiesitystä. Eduskunnassa asiantuntijana toimiminen on tärkeä väylä 
meidän aivovammaisten ihmisten oikeuksien luomisessa ja ylläpitämisessä.  
Sain myös muutettua siellä lakiesitystä niin, ettei lautakuntaan voi valita  
esimerkiksi vakuutusyhtiön lääkäriä esteellisyyden vuoksi. 
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Nyt 46-vuotias Kimmo Heinonen muistaa 
ikuisesti päivämäärän 15.7.2009 – tai ei 
oikeastaan muista, sillä tuolloin sattunut 
aivovamma pyyhki muistin koko seuraavaksi 
kuukaudeksi. Elämä muuttui paikallisella 
motocross-radalla. Nykyisin Kimmo on  
Itä-Suomen aivovammayhdistyksen aktiivi  
ja Aivovammaliiton hallituksen jäsen.
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ja testejä. Eläkepaperit tulivat 
2016.

– Nyt eletään vuotta 2019. 
Tämä aika, kymmenen vuotta 
vammautumisesta tämänhetki-
seen toipumiseeni, on ollut ras-
kasta läheisilleni, jotka kuiten-
kin jaksoivat rinnallani kaikista 
vastoinkäymisistä huolimatta. 
Vammautumiseni aikoihin oli 
kyllä tukea tarjolla vammautu-
neelle, mutta tuolloin läheiset 
olivat usein oman onnensa 
nojassa. Olen ikuisesti kiitol-
linen läheisiltäni saamastani 
tuesta, sillä sen myötä olen saa-
nut voimia taistella tasapainoi-
seen elämään aivovammaisena 
ihmisenä, isänä ja puolisona. 
Lapseni olivat onnettomuu-
den aikaan 3- ja 6-vuotiaita. 
Nuorempi ei juuri muista 
tuosta mitään, mutta molem-
pien kanssa olemme avoimesti 
jutelleet asiasta. Näin siitä ei 
ole tullut perheeseemme isoa 
mörköä, vaan on ihan ok, että 
isä on kotona sairauseläkkeellä. 

Kimmo kiitteleekin, että 
Aivovammaliiton nykyisin 
läheisten hyväksi tekemä työ 
on äärimmäisen tärkeää, sillä 
läheiset ovat vammautuneen 
omaisensa tärkein voimavara. 

– Toivon, että myös läheiset 
uskaltautuisivat jakamaan kokemuksi-
aan heille suunnatuissa tapahtumissa. 
On vapauttavaa kertoa tarinansa jolle-
kin, joka on kokenut saman. 

Toimintaryhmän ja  
yhdistyksen peräsimeen 

Insinööri ei ollut tottunut toimettomuu-
teen, työelämästä raskaan luopumisen 
jälkeen Kimmon saama yhteydenotto 
Aivovammaliitosta tuli kreivin aikaan.

– Minulta kysyttiin, voisinko alkaa 
vetää Kuopion toimintaryhmää. Toi-
mintaryhmästä sainkin tosi paljon ystä-
viä ja ymmärrystä. Sitä vertaistukea! 
Aina, kun menin ryhmän tapaamiseen, 
tuntuivat myös uudet ihmiset uusine 
tarinoineen niin tutuilta kuin olisimme 
tunteneet jo vuosikaudet. 

Kimmo kuvailee, että yhdistys-
toiminnan suola on tilaisuus jutella 
aivovammamöröstä ilman leimautumi-
sen ja väärinymmärrysten pelkoa – kun 
kaikki muutkin ovat vammautuneita 
tai heidän läheisiään, jokainen tietää, 

mitä aivovamma tarkoittaa ja mitä se ei 
tarkoita. 

– Toivonkin, että mahdollisimman 
moni aivovammautunut ja hänen 
läheisensä heittäisi omat epäluulonsa 
romukoppaan ja uskaltautuisi mukaan 
ryhmien tapaamisiin. Edes aluksi 
vaikka vain tunnustelemaan, sillä 
yleensä saman kokeneiden tapaami-
sesta on apua.

Aluksi Kuopion aivovammaryhmä 
toimi pääkaupunkiseudulla majaansa 
pitävän yhdistyksen alaisuudessa, 
mutta vuonna 2015 itäsuomalaiset 
perustivat liiton avustuksella Itä-Suo-
men aivovammayhdistys ry:n. 

– Minut valittiin puheenjohtajaksi 
ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle. 
Itä-Suomen yhdistyksellä oli tuolloin 
toimintaa Kuopion lisäksi Joensuussa ja 
Savonlinnassa. Nykyään toimintaa on 
myös Mikkelissä. Ryhmän ja yhdistyk-
sen toiminnan vetäminen, ja etenkin 
yhdistyksen perustaminen ja puheen-
johtajuus, toivat entisen projektimiehen 
elämään sisältöä ja rytmiä. Oli muu-
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takin ajateltavaa kuin oma 
kuntoutuminen. Lisäksi sain 
mielekästä tekemistä.

Yhdistys kasvoi kuudesta 
jäsenestä sataan. Kimmo 
luovutti puheenjohtajuuden 
kaksivuotiskautensa jälkeen 
Joensuuhun. 

– Joku voi miettiä, miten 
jaksoin. Vastaus on, että en 
olisikaan jaksanut yksin. 
Uuden yhdistyksemme perus-
tajajäsenillä oli monenlaista 
tietotaitoa – oli ammattitai-
toinen sihteeri, kirjanpidon 
osaaja, avustuksen hakemi-
sen mestari. Opin jo alussa 
yhdistyksen ylläpidon A:sta 
Ö:hön kantapään kautta. 
Tärkein oppi on, että älä edes 
yritä tehdä kaikkea yksin! 
Toinen tärkeä vinkki on 
opettaa oivaltamansa asiat 
uusille ihmisille, joten he 
voivat jakaa taakkaasi ja ottaa 
myöhemmin luottamustehtä-
viä hoitaakseen. 

Kimmo vinkkaa, että 
uusille tulokkaille kannattaa 
antaa aluksi ihmisen kokoisia 
tehtäviä – sellaisia, jotka eivät 
kuormita liikaa ja säikäytä 
uutta tulokasta heti kättelyssä 
karkuun.

– Esimerkiksi yhtä voi 
pyytää hankkimaan maitoa, toista 
kahvia ja pyytää kolmatta tuomaan 
pullat. Vastuun saaminen ja ottami-
nen kuntouttaa aivovammautunutta 
ihmistä. Ja jos joskus joku unohtuu, ei 
siihen maailma kaadu.

Samaan aikaan hän kiinnostui 
vielä astetta vaativammasta pestistä. 
Kimmo asettui ehdolle Aivovammalii-
ton hallitukseen ja tulikin valituksi heti 
ensiyrittämällä. 

– Koin, että minulla olisi sekä aivo-
vammautuneena ihmisenä että aiem-
man ammattini ja yhdistyskokemuk-
seni myötä annettavaa valtakunnan 
tasolla. Halusin erityisesti vaikuttaa 
aivovammautuneiden ihmisten saamiin 
etuuksiin ja hyvinvointiin. Hallitustai-
val on ollut todella haastavaa, mutta 
mielenkiintoista. 

Teksti: Pia Warvas 

Kimmo Heinonen valittiin tänä syksynä uudelle  
kaksivuotiskaudelle liiton hallituksen.
– Olen todella kiitollinen ja otettu, että ihmiset kokevat 
minut luotettavaksi toimijaksi ja henkilöksi, joka osaa ja 
uskaltaa ajaa aivovammautuneiden ihmisten asioita  
valtakunnallisella tasolla. 
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maailman meriä ura alkoi arkisem-
malla Helsinki – Tukholma -reitillä. 
Mutta suuntautui merimatka sitten 
lähelle tai kauas, merimiehen toimen-
kuvaan kuuluu muun muassa laivan 
lastausta, kunnossapitoa, ohjaamista ja 
kulunvalvontaa. 

– Monta kertaa olen ohjannut laivan 
Kustaanmiekasta läpi, kertoo Miia viita-
ten Helsingin edustalla Suomenlinnan 
kupeessa olevaan äärimmäisen kape-
aan salmeen, joka on suurille risteilya-
luksille erittäin haasteellinen reitti. 

Kaukomatkat kutsuivat 
”Viikkarin” jälkeen työantajaksi vaihtui 
Kristina Cruises ja sen M/S Kristina 
Regina. Reginan mukana matka 
vei Punaisellemerelle, Välimerelle, 
Atlantille. Tutuiksi tuli roppakaupalla 
kauniita ja eksoottisia paikkoja.

– Olen käynyt Jordaniassa, Egyp-
tissä, Välimeren kohteissa, kiertänyt 
Kanarian seitsemän saarta seitsemässä 
päivässä ja risteillyt pari, kolme talvea 
Länsi-Afrikan kierroksella Gambiassa, 

– En kuitenkaan valmistunut sai-
raanhoitajaksi. Aloin pohtia elämäni 
suuntaa, kun isoisäni ja kummitätini 
kuolivat vajaan vuoden sisällä. Mietin, 
mitä ihan oikeasti haluan tehdä isona. 
Aloin jälleen selailla koulutuksista ja 
ammateista kertovia oppaita. Totesin, 
että vahtiperämiehen ammatti kuulos-
taa kiehtovalta. Hain Kotkaan opiskele-
maan merenkulkualaa ja pääsin sisään.

Kun koulu alkoi vuonna 1999, oli 
Miia 27-vuotias. Kolmivuotiseksi tarkoi-
tetusta koulutusohjelmasta valmistumi-
nen viivästyi hieman, sillä jälleen suru 
tuli kylään.

– Molemmat isoäitini menehtyivät 
seitsemän viikon välein. Siinä sitten 
räpelsin päättötyöni valmiiksi hieman 
jälkijunassa ja tein välillä tuurauksia 
Viking Linella vahtimiehenä. 

Valmistuminen koitti vuonna 2005. 
Miian lopputyö käsitteli merirosvoja 
ennen ja nyt. Omalla urallaan hän 
ei onnekseen piraatteihin törmännyt. 
Euroopan ja Afrikan merialueet sen 
sijaan tulivat tutuiksi. Mutta ennen 

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

Nuoruusvuodet merillä
Oletettavasti aika har-
van – ja todennäköisesti 
vielä harvemman naisen 
– haaveammatti on meri-
mies. Miia Kipinoinen 
muistaa, että lukiossa 
ammatinvalintaoppaita 
selatessaan häntä kieh-
toi merikapteenin 
ammatti. Aavat ulapat 
eivät kutsuneet kuiten-
kaan ihan heti, vaan 
pitkään SPR:n ensiapu-
toimintaa harrastanut 
nuori nainen suuntasi 
ensiksi sairaanhoitaja-
oppiin. 

Miia Kipinoinen pesemässä komentosillan ikkunoita ulkoa päin sijaintinaan meri - jossa-
kin päin maailmaa!
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Senegalissa ja Kap Verdellä. Tutuiksi 
tulivat myös Norjan vuonot, Islanti, 
Skotlanti, Länsi-Eurooppa ja Itämeren 
kolkat. 

Onko aavoilla ulapoilla työskente-
leminen henkeäsalpaavien auringon-
laskujen värittämää reissuromantiikkaa 
vai kovaa työtä?

– Pääasiassa kovaa työtä, Miia 
toteaa. 

Kansi- ja konepuolella ajetaan niin 
sanotusti vahtia, eli työvuoro koostuu 
useimmiten neljästä työtunnista, kah-
deksasta vapaasta ja jälleen neljästä 
työtunnista. Henkilökunnan tehtävät 
vaihtelevat sen mukaan, ollaanko 
merellä vai satamassa.

– Merellä pimeässä komentosil-
lalla on vahtiperämies ja matruusi tai 
puolimatruusi. Tehtävänä on laivan 
ohjaamisen ohella tähystäminen, jota 
tehdään sekä visuaalisesti että tutkan 
ja muiden vehkeiden avulla. Päiväsai-
kaan merellä miehistön toimenkuvana 
on laivan huoltaminen, eli peseminen, 
maalaaminen ja muu kunnostus. Lai-
vaa huolletaan koko reissun ajan, sillä 
merivesi kuluttaa, kostuttaa ja sotkee 
paikkoja. Satamassa ollessa tehdään 
muun muassa kulunvalvontaa, eli seis-
tään laakongin vierellä.

Laakonki tarkoittaa kulkusiltaa, eli 
sitä ramppia, jota pitkin tullaan laivaan 
ja poistutaan sieltä. 

– Mutta mahtuu mukaan myös 
paljon ainutlaatuisia hetkiäkin. Mie-
leenpainuvimpia kokemuksia ovat 

olleet retki Petran rauniokaupunkiin 
Jordaniassa, Gizan pyramidit ja Kunin-
kaiden hautalaakso Egyptissä, lunnit 
Skotlannin saarien rantamilla ja Norjan 
vuonot. 

Joissakin kaupungeissa on aikaa 
lähteä mukaan retkille, mutta toisinaan 
kohteesta ei näe kuin sataman – ja ne 
maisemat, jotka levittäytyvät satamaan 
saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä. 
Kovin pahoja tilanteita ei meriuraan 
mahtunut. Pahimpia olivat kovat 
aallokot ja yksi haaveri, jolloin alus 
törmäsi Itämerellä proomuun. Suurinta 
vahinkoa teki tukki, joka työntyi sisään 
yhden hytin ikkunasta. Henkilövahin-
koja ei onneksi tullut. 

Merielämän vaatimuksia 

Kuluttavinta ovat kuitenkin työajat.
– Reginalla yksi risteily kesti 

yleensä viikosta puoleentoista, mutta 
törnit, eli työvuorot, olivat kuusi viik-
koa. Toki kuuden viikon törnin jälkeen 
pääsi kuudeksi viikoksi vapaalle, 
mutta säännölliset useamman viikon 
yhtäjaksoiset poissaolot olivat raskaita 
erityisesti tuolloin, kun kotona oli joku 
odottamassa.

Urasta merillä haaveilevalle tärkeitä 
taitoja ovat englanti ja matematiikka. 
Trigonometrian on oltava tuttua. 
Lastilaskuissa tarvitaan matikkapäätä. 
On tärkeää, että laivan lasti jakautuu 
oikein, ettei alus katkea tai kallistu 
liikaa kovassa merenkäynnissä. Las-

kutaitoa vaaditaan myös silloin, jos 
tutka menee pimeäksi keskellä öistä 
merta – mitä ei onneksi sattunut Miian 
kohdalle kertaakaan. Myös sosiaalinen 
on oltava, sillä laivalla tehdään töitä ja 
asutaan lähellä toisiaan. Merimiehet 
asuvat 1 – 2 hengen hyteissä. Mii-
alla tosin oli sukupuolensa ansiosta 
oma hytti, sillä samoissa tehtävissä 
ei samoilla työvuoroilla ollut muita 
naisia. 

– Ai niin, pitää oikeasti osata myös 
uida, Miia huudahtaa.

Miia muistuttaa, että merillä ei 
yleensä koskaan saa heti valmistuttu-
aan koulutustaan vastaavaa työtä, vaan 
huipulle edetään aloittamalla pohjalta. 
Vaikka valmistuisi merikapteeniksi, ei 
heti pääse komentosiltaa hallitsemaan. 
Ensiksi aloitetaan vahtimiehenä, ede-
tään perämieheksi ja lopulta kaptee-
niksi – jos edetään. Eteneminen ei aina 
ole laivoilla itsestään selvää.

Itse asiassa Miia palasi maakravuksi 
osittain siksi, että vaikka hänellä oli 
perämiehen lupakirja, ei hän ylennyt 
koulutustaan vastaaviin tehtäviin. 
Suurin syy oli kuitenkin työajat – ei 
ollut mukavaa olla pois viikkotolkulla 
puolisonsa luota. 

 – Ja muutenkin aika aikaansa kuta-
kin! Lähdin merille, sillä halusin nähdä 
maailmaa. Nyt olen monipuolisesti 
sen eri kolkkia nähnyt. Oli aika palata 
kotiin. 

Teksti: pia Warvas
Kuvat: Miia Kipinoisen kotialbumista 

Muistoja vuosien varrelta
 – vuohia marokkolaisessa puussa, 
sfi nski Egyptissä, aarrekammio Petrassa ja 
Arthur Conan Doylen patsas Edinburghissa. 
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Indego on puettava alaraajojen robotisoitu 
ulkoinen tukiranka, joka mahdollistaa käve-
lyharjoittelun liikuntarajoitteisille. Teknologia-
kuntoutus tuo vaihtelevuutta terapiaan ja 
harjoittelu on entistä mielekkäämpää. 

Varaa oma kokeiluaikasi p. 09 7770 7358 tai 
kuntoutus@validia.fi.

Indego-kävelyrobotti 
– monipuoliseen harjoitteluun 

Arvokas elämä.

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
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Tukea aivovammautuneen läheiselle -projektin myötä

Läheisten ääni kuuluviin

Hankkeeseen osallistuu useita läheisiä, 
hoitohenkilökuntaa sekä eri alojen 
asiantuntijoita. Läheisen roolissa 
osallistuvat myös Maria Hyyppä sekä 
Marja-leena Ämmänkoski. 

Marian mies vammautui putoa-
misonnettomuudessa vuonna 2011.

– Suomessa aivovammautunei-
den hoito on mielestäni ihan hyvällä 
tasolla, mutta läheiset on unohdettu 
kokonaan. Tukea ja neuvontaa lähei-
sille pitäisi olla onnettomuuden 
ensihetkestä aina hoitopolun loppuun 
saakka, sanoo Maria.

– Päällimmäinen ajatus oli se, että 
haluan auttaa omalla kokemuksellani 
muita samaan tilanteeseen joutuneita 
läheisiä, hän jatkaa.

Marja-Leenan miesystävä vammau-
tui moottoripyöräonnettomuudessa 
heidän seurustelunsa alkuvaiheessa. 
Pari ei ollut vielä naimisissa.

– Hanke on mielestäni tärkeä, sillä 
olen huomannut, kuinka eri tavoin 
läheisiä on informoitu omaisen aivo-
vammasta. Olisi tärkeää, että läheiset 
saisivat yhdenvertaisen kohtelun hoi-
topaikasta riippumatta, kertoo Marja-
Leena.

– Pyysin saada osallistua hankkee-
seen, koska koin jääneeni täysin ilman 
tietoa ja tukea, kun nykyinen aviomie-
heni, silloinen miesystäväni, sai aivo-
vamman. En ymmärtänyt kysyä mitään, 
eikä kukaan kysynyt, kuka olen ja 
mikä on suhteeni vammautuneeseen. 
Olinhan jonkinlaisessa shokkitilassa, 
hän jatkaa.

Läheisten osallistuminen onkin 
tärkeää, jotta läheisten ääni saadaan 
kehittämistyössä aidosti kuuluviin. He 
ovat päässeet kertomaan kehittämis-

tarpeista omasta näkökulmastaan ja 
käymään vuoropuhelua hoitohenkilö-
kunnan kanssa.

startti-illan kautta käyntiin

Kehittämistyö aloitettiin keräämällä  
läheisten hankkeeseen osallistuvat 
startti-iltapäivään. Tilaisuus järjestettiin 
elokuussa Aivovammaliiton toimis-
tolla. Ohjelmassa oli toisiin osallis-
tujiin tutustumista, omien tarinoiden 
jakamista sekä tietoa kehittämistyön 
etenemisestä. 

– Startti-iltapäivässä me läheiset 
saimme tutustua toisiimme sekä 
hankkeen vetäjiin. Päivä oli tunteikas, 
koska saimme kuulla toistemme tarinat 
ja ehdimme vaihtaa paljon ajatuksia 
keskenämme. Eikä olisi haitannut, 
vaikka starttipäivä olisi ollut hiukan 
pidempi, sillä puhuttavaa tuntui 
jokaisella riittävän, kertoo Maria.

Syyskuussa järjestettiin startti-ilta-
päivä HUS Neurokeskuksen hoitohen-
kilökunnalle sekä muille kehittämis-
työhön osallistuville asiantuntijoille. 
Tilaisuudessa Maria oli puhumassa 
omasta kokemuksestaan ja hankkeen 
tärkeydestä läheisen näkökulmasta. 
Hänen puheenvuoronsa aikana Töölön 
sairaalan auditoriossa vallitsi liikuttu-
nut hiljaisuus. Puheenvuoronsa lopuksi 
hän esitti läheisten puolesta kuulijoille 
toiveen, että he lähtisivät kehittämis-
työhön mukaan täysillä.

– Aluksi tottakai jännitti valtavasti, 
koska en ollut koskaan aikaisemmin 
julkisesti kertonut omaa tarinaani. 
Kokemus oli erittäin vapauttava 
ja tuntui kuin monen vuoden 
tunnemöykyt olisivat tulleet ulos 
rinnastani. Lähtisin uudelleen, jos tilai-
suus tulisi, kertoo Maria.

Kokemusten  
jakamista työpajoissa

Syyskuussa järjestettiin ensimmäi-
set työpajat läheisille sekä hoitajille. 
Ensimmäisen työpajan teemana oli 
voimavaraistava tuki käsitteenä, sekä 
läheisten kokemukset tuen toteutumi-
sesta heidän kohdallaan. Lisäksi kes-
kusteltiin siitä, millaista tukea läheiset 
olisivat jälkikäteen ajatellen toivoneet 

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke on 
syksyn aikana polkaistu käyntiin kunnolla.  
Hankkeessa kehitetään voimavaraistavan tuen 
mallia läheisten tueksi sairaaloihin. Tarkoitus on 
kehittää myös ohjausmateriaaleja hoitohenkilö-
kunnalle ja läheisille. 

Työskentelyä läheisten ja ammattilaisten työpajassa
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saavansa sairaalan puolelta.
– Työpajassa oli mukana kaksi 

Metropolia-ammattikorkeakoulun 
hoitotyön opettajaa, jotka esitteli-
vät meille voimavaraistavaa tukea ja 
saimme ryhmätyönä ruveta työstämään 
annettua tehtävää. Päällimmäinen 
ajatus työpajapäivästä oli, että hanke 
on todellakin tarpeellinen ja jokainen 
aivovammautuneen läheinen on koke-
nut sen, ettei ole saanut tukea tapatur-
man akuuttivaiheessa tai ainakin se on 
ollut hyvin vähäistä, toteaa Maria.

Työpajassa kävi hyvin ilmi, että 
tuen tarpeet ja koetut puutteet saa-
dussa tuessa olivat yhteisiä. Hankkee-
seen osallistuminen onkin läheisille 
hieno tapa jakaa kokemuksia vertaisten 
kesken, sekä tulla kuulluksi ammatti-
laisten puolelta. 

– Läheisten pajan työskentely oli 
arvokasta: tietoa tuli hyvin erilaisista 
kohtaloista ja kohtaamisista sekä 
saadusta avusta. Tunnelma oli lämmin, 
avoin ja arvostava. Koin tekevämme 
erittäin arvokasta työtä, kun kerroimme 
kukin omista kohtaamisistamme, ker-
too Marja-Leena.

Hoitotyön ammattilaisten 
näkemykset esiin

Toinen työpaja oli suunnattu hoitajille. 
Hoitajat keskittyivät pohtimaan voima-
varaistavaa tukea omasta näkökulmas-
taan. Hankkeessa harjoitteluaan tekevä 
terveystieteiden maisteriopiskelija satu 
Hyvärinen on osallistunut työpajoihin 
sairaanhoitajan roolissa.

– Iltapäivän ajan pohdittiin, mitä 
biofysiologisen, toiminnallisen, koke-
muksellisen, eettisen, taloudellisen 
ja sosiaalisen tuen ajatellaan olevan 

läheiselle. Lisäksi pohdittiinohdittiin, 
miten osa-alueet huomioidaan ja 
toteutetaan hoitotyössä tällä hetkellä, 
Satu kertoo.

– Hoitajan rooli ja tehtävä on 
monella tapaa keskeinen. Hänen toi-
mintansa ja käyttäytymisensä vaikuttaa 
läheisen kokemukseen. Hoitaja on 
tärkeä tiedonvälittäjä ihmisten, eri toi-
mijoiden ja toimintojen välillä. Tehtävä 
tuntuu vastuulliselta ja sitä se on, hän 
pohtii.

Työpajojen jälkeen oli mielenkiin-
toista huomata, että hoitajat ja läheiset 
kokivat samojen asioiden olevan kehit-
tämisen tarpeessa.

– Eniten hoitajia mietitytti eettinen 
tuki läheiselle; mitä se tässä yhteydessä 
tarkoittaa ja miten se toteutuu? Talou-
dellisen ja sosiaalisen tuen osa-alueet 
eivät myöskään ole hoitajien ydin-
osaamisaluetta. Samalla erikoisalalla 
työskentelevät ymmärtävät hyvin toi-
nen toisiaan, myös haasteet vaikuttavat 
hyvin samankaltaisilta toimipaikasta 
riippumatta, Satu toteaa.

läheisten ja ammattilaisten 
yhteinen kohtaaminen

Lokakuun työpajassa osallistujina oli-
vat läheiset, hoitajat sekä eri alojen asi-
antuntijat. Tässä tilaisuudessa päästiin 
jo käytännössä pohtimaan sitä, miten 
voimavaraistavan tuen eri osa-alueet 
saataisiin sisällytettyä sairaalajakson 
aikana läheisten ohjaamiseen. 

– Työpaja sairaalamaailman 
ammattilaisten kanssa oli edeltä käsin 
paljon jännittävämpi kuin läheisten 
työpaja. Työskentely oli kuitenkin heti 
alusta alkaen luontevaa ja asioista oli 
helppo jutella. Olimme kaikki samalla 

aaltopituudella, kertoo Maria.
– Työskentely oli hyvin tavoitteel-

lista. Oma ryhmäni koostui rautaisista 
ammattilaisista, jotka arvostivat ja 
avasivat minun kokemusteni yksityis-
kohtia, kertoo Marja-Leena.

Kenties suurinta antia yhteisessä 
työpajassa puolin ja toisin olikin 
se, että hoitoalan ammattilaiset ja 
läheiset kohtasivat toisensa täysin 
erilaisessa ympäristössä ja tilanteessa 
kuin sairaalassa potilaan akuuttivai-
heen hoidon yhteydessä. Nyt hyvin 
erilainen kanssakäyminen ja keskus-
telu auttoivat ymmärtämään kunkin 
osapuolen rooleja heitä yhdistävässä 
tilanteessa. Läheisten erilaiset tilanteet 
ja kokemukset kirkastuivat, kuten myös 
sairaalan henkilökuntaa ohjaavat ja 
rajoittavat tekijät.

– Alkuvaiheessa voi olla järkytyk-
sen takia vaikea omaksua tai ymmär-
tää kerrottua, lisäksi potilaan tilanne 
saattaa muuttua nopeasti, eikä varmaa 
tietoa olekaan. Tärkeää on, että lähei-
nen tulee nähdyksi ja huomioiduksi. 
Huolta voidaan rauhoittaa yksinker-
taisesti kysymällä: Miten voit? Mitä 
voin kertoa? Pääsetkö kotiin? Mikä on 
tilanne kotona, huolehtiiko kukaan 
sinusta? Satu kertoo ajatuksistaan.

– Ei ole väärin kehottaa potilaan 
läheistä pyytämään sairauslomaa 
omasta terveyskeskuksesta tai työter-
veyshuollosta, jos näyttää että tilanne 
sitä vaatii. Ensimmäisten päivien aikana 
hoitajan pitäisi aina automaattisesti 
informoida läheisiä heidän mahdol-
lisuudestaan tavata sosiaalityöntekijä 
sekä saada keskusteluapua. Potilaan 
tilanteen vakiinnuttua voi läheisellä 
olla halu saada vertaistukea. Hoitaja 
voi tässäkin olla tiedonvälittäjänä 
avainasemassa siten, että osaa ohjata 
läheisen vertaistuen piiriin, hän jatkaa.

Marraskuussa järjestettiin työpaja 
samalla kokoonpanolla. Tässä työpa-
jassa ideoitiin läheisille ja hoitohenki-
lökunnalle suunnattuja materiaaleja, 
joissa on tietoa aivovammoista, tuki-
palveluista sekä läheisen roolista vam-
mautuneen tukena. Näitä materiaaleja 
työstetään ja arvioidaan ensi kevään 
aikana ja julkaistaan kirjallisena sekä 
Aivotalossa.

odotuksia ja toiveita

Syksy on ollut työntäyteistä aikaa ja on 
ollut suuri ilo huomata kuinka sitoutu-
neesti niin läheiset, kuin hoitohenkilö-Ryhmätöiden esittelyä hoitajien työpajassa
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kuntakin ovat osallistuneet kehittämis-
työhön. 

– Hanke on mielestäni erittäin 
tarpeellinen. Odotan, että sen myötä 
avoimuus lisääntyy, tiedonsaanti hel-
pottuu ja tiedonkulun roolit selkiytyvät, 
sanoo Marja-Leena.

– Hoitajien ja lääkäreiden kiire 
sekä omaisten hätä vammautuneen 
tilanteesta ovat vaikea yhtälö ja toivon, 
että selkeillä hankkeessa luoduilla 
ohjeilla se helpottuisi, hän jatkaa.

Samoilla linjoilla on toiveineen 
myös Maria.

– Toivon suuresti sydämestäni, että 
hanke saadaan jalkautettua myös mui-
hin Suomen sairaaloihin ja hankema-
teriaalit otetaan käyttöön hoitotyöhön 
henkilökunnan tueksi, hän toivoo.

Sadun mielestä hanke on tarpeelli-
nen hoitohenkilökunnalle.

– Toivottavaa olisi, että läheisten 
tuen malli olisi sisällytettävissä poti-
laan hoitosuunnitelmaan. Näin piene-
nee riski, että asiat jäävät huomiotta. 
Hoitosuunnitelman yksi ominaisuus on 
ohjata potilaan hoitoa, ja läheisen huo-
mioiminen on osa kokonaisvaltaista 
hoitoa, Satu pohtii.

– Olen työskennellyt pitkään 
sairaanhoitajana ja pysähdyttävä on 
joskus juuri se hetki, kun potilaan 
hoito osastolla päättyy ja osaston ovi 

sulkeutuu läheisen takana ehkä viimei-
sen kerran. Olisinko voinut huomioida 
hänet paremmin? Olisiko sillä ollut 
merkitystä? Hyvinvointia ja jaksamista 
voidaan tukea monin tavoin ja usein 
kyse on vain pienistä asioista.

Teksti: Eeva Paavilainen ja 
Julia Choustikova

Kuvat: Eeva Paavilainen ja 
Satu Hyvärinen

Tukea aivovammautuneen läheiselle- 
hankkeessa kehitetään läheisille tarjot-
tavaa tukea sairaalassa. Yhteistyössä 
HUS, Metropolia-ammattikorkeakoulu, 
OLKA, Aivotalo, Sairaanhoitajaliitto 
sekä Suomen Neurohoitajat ry.

Hankkeeseen osallistuvia läheisiä 

Aivovammaliiton yhdistystiedote lähetetään noin kym-
menen kertaa vuodessa. Tiedotteen tarkoitus on toimia 
yhdistysaktiivien tukena yhdistyshallinnon asioissa ja 
informoida Aivovammaliiton ajankohtaisista tapahtumista. 
Yhdistystiedotteessa käsitellään myös yhdistyksiä koskevia 
muutoksia, kuten esimerkiksi tietosuoja-asioita ja tulore-
kisterin käyttöönottoa. Vuoden 2020 aikana muutoksia on 
tulossa esimerkiksi rahankeräyslakiin.

Yhdistystiedotteessa julkaistavan vuosikellon tarkoi-
tus on auttaa yhdistysten hallituksia ja toimintaryhmien 
ohjaajia muistamaan, mitä on hyvä ottaa huomioon eri 
kuukausina. 

Voit tilata sähköisen yhdistystiedotteen lähettämällä 
sähköpostia järjestösuunnittelija Pihla Putkoselle: 
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi

Teksti: Pihla Putkonen

Yhdistystiedote auttaa yhdistys-
hallintoa ja toimintaryhmiä
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Viestintä 

Viestinnän tavoitteena on lisätä  
tietoutta aivovammoista, voimaannut-
taa, antaa vertaisuuden kokemuksia ja 
auttaa ihmisiä löytämään yhdistysten ja 
toimintaryhmien piiriin. 

Syysliittokokouksen
päätöksiä  

Järjestöassistentti Sirpa Salonen toimi kokouksen sihteerinä, kun Marjatta Pihlajamaa 
käsitteli tottuneesti puheenjohtajan nuijaa.

Toimittaja-tiedottaja Pia Warvasta 
muistettiin 10-vuotisesta työrupeamasta 
Aivovammaliitossa ja sen julkaisemassa 
Aivoitus-lehdessä. 

Syysliittokokouksessa lyötiin lukkoon vuoden 2020 toimintasuunnitelma sekä 
valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas,  Jari-Pekka Honkala, Sirpa Salonen

Syksyllä 2019 tehdyssä jäsenky-
selyssä 70 % piti printti-Aivoitusta 
ehdottomasti tärkeimpänä viestintäka-
navanamme. Ensi vuonna julkaisemme 
toiveiden mukaisesti neljä painettua 
Aivoitusta. Koska 44 % toivoo saavansa 
lisätietoa netti-Aivoituksesta, raken-
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namme sellaisen nettisivuillemme. 
Jäsenkyselyssä 46 % haluaa lisätä kan-
nanottojen ja tiedotteiden määrää ja 
painoarvoa. Tämän vuoksi panostamme 
lehdistötiedotteissa erityisesti paikallis-
yhdistysten ja toimintaryhmien tunne-
tuksi tekemisestä. Osallistumme maa-
liskuussa Aivoviikolle ja järjestämme 
marraskuussa Aivovammaviikon, Tieto-
kiertue 2020 jalkautuu Rovaniemelle 
ja Joensuuhun ja Seinäjoen Kuninkuus-
raveihin osallistumme yhdessä Etelä-
Pohjanmaan aivovammayhdistyksen 
kanssa. Uusimme Avainasiaa aivovam-
moista ja Perustietoa aivovammoista 
-esitteet tulevan vuoden aikana. 

Edunvalvonta

Edunvalvonnan tavoitteena on taata 
aivovammautuneille henkilöille yhden-
vertaiset osallistumisen ja osallisuuden 
mahdollisuudet. Tavoitteen toteutta-
miseksi nostamme esiin aivovamma-
asioita, annamme kannanottoja ja 
lausuntoja, tuemme paikallisyhdistys-
ten toimintaa ja osallistumme työryh-
miin ja verkostoihin. Tärkein työryhmä 
uudistaa vakuutuslääkärien toimintaa. 

jäsenyhdistysten tukeminen

Jäsenyhdistysten tukemisen tavoitteena 
on, että yhdistysten ja toimintaryh-
mien vetäjät saavat liitosta matalan 
kynnyksen tukea ja neuvontaa. Lisäksi 
lisäämme yhteistyötä ammattilaistaho-
jen kanssa.  

Tuemme uusien vertaistuki- ja 
toimintaryhmien perustamista, jär-
jestämme vertaistuellisia tapahtumia 
sekä perus- ja jatkokoulutamme 
kokemustoimijoita ja vertaistukijoita. 

Kokemustoimijoiden koulutus tapahtuu 
yhteistyössä Kokemustoimintaverkos-
ton kanssa. 

jäsenpalvelu

Jäsenpalvelun tavoitteena on olla 
toimivaa, asiantuntevaa ja ajanmu-
kista tietoa kohderyhmille tarjoavaa. 
Opastamme ja autamme muun muassa 
jäsenrekisterin ja aivovammayhdistyk-
set.fi-sivuston kanssa sekä neuvomme 
kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa.

Ohjausta ja neuvontaa annamme 
varmimmin maanantaista  perjantaihin  
kello 9 – 14. 

sopeutumisvalmennus 

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena 
on vammautuneiden ihmisten ja hei-
dän läheistensä tiedon ja ymmärryksen 
lisääminen aivovammasta, sen oireista 
ja arjen sujumisesta muuttuneessa 
elämäntilanteessa. Ensi vuonna järjes-
tämme 10 kurssia sekä Aivomyrsky-
jatkokurssin. 

Tukea aivovammautuneen 
läheiselle

Tukea aivovammatuneen läheiselle 
-projekti tuottaa voimavaraistavan 
tuen mallin käytettäväksi sairaaloissa. 
Projekti kehittää ohjausmateriaalia hoi-

tohenkilökunnalle, vertaistukijoille ja 
läheisille. Tuomme vertaistuen osaksi 
voimavaraistavan tuen mallia, jolloin 
läheiset saisivat tiedon vertaistuesta jo 
sairaalassa. 

Tee kypärätemppu

Tee kypärätemppu -projekti luo ope-
tukseen kypärän käyttöön kannustavan 
toimintamallin, jota testataan alakou-
luissa. Ensi vuonna keskeisiä ovat aivo-
kiihdyttämöt, jotka sisältävät teema-
oppitunteja aivoista ja aivovammoista 
sekä toiminnalliset kypäräkarnevaalit, 
joissa käsitellään kypärän käyttöön ja 
liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. 
Lisäksi luomme Nuorten akatemian 
kanssa mobiilipelin.  

Seppo Kantola valittiin jatkamaan 
puheenjohtajana.
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Lakisääteiset vakuutukset ovat osa 
yhteiskuntamme kokonaisjärjestelmää. 
Lakisääteisissä vakuutuksissa yhteis-
kunnan vastuuta on siirretty kaupalli-
sille toimijoille, jotka saavat vastineeksi 
vakuutustuloja. Myös lakisääteisiä 
vakuutuksia myyvien yhtiöiden tarkoi-
tuksena on tuottaa mahdollisimman 
paljon voittoa, jotta voivat tulouttaa 
osan voitosta omistajilleen ja nostaa 
omistajien omaisuuden arvoa.

Jos lakisääteisiä vakuutuksia myyvät 
vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja 
vakuutusehtojen mukaisesti, siirtävät 
omia kustannuksiaan vakuutetuille ja 
yhteiskunnalle. 

Tällaisia siirtoja ovat muun muassa 
työkyvyttömyyseläke, kuntoutus, hoito 
ja korvaukset vammautuneelle ihmi-
selle.
1. Työkyvyttömyyseläke
Kela ja työeläkejärjestelmä joutuvat 
maksajaksi = kaikki kansalaiset osallis-
tuvat kustannuksiin. 

2. Kuntoutus
Kela tai kunta joutuu korvaamaan kun-
toutuksen = kaikki kansalaiset osallis-
tuvat kustannuksiin. 

Tämän vuoksi kuntoutuksen aloitus 
voi myöhästyä. Myöhästyminen tekee 
kuntoutuksesta oikea-aikaisesti aloi-

tettua kuntoutusta tehottomamman. 
Se aiheuttaa myös lisää kärsimyksiä 
vammautuneelle ihmiselle, joka joutuu 
kärsimään usein kohtuuttoman pitkään 
oireineen epävarmuudessa ja ilman 
kuntoutusta. Tämä tuo mukanaan sen, 
että kaikkien kustannukset nousevat. 

3. Hoito
Nykyisin sairaanhoitopiirit ja kunnat 
joutuvat kantamaan kustannukset = 
kaikki kansalaiset osallistuvat kustan-
nuksiin.

Myös vammautuneet ihmiset itse 
joutuvat maksamaan osan kustannuk-
sista. 

 
4. Korvaukset vammautuneelle  
ihmiselle 
Kun korvauksia ei tule, voi vammau-
tunut ihminen joutua turvautumaan 
sosiaalitukiin = kaikki kansalaiset ja 
vammautuneet osallistuvat kustannuk-
siin.

Ennen kuin työtapaturmiin ja 
liikennevakuutuksiin tuli niin sanottu 
täyskustannusvastuu, vakuutusyhtiöt 
tilittivät valtiolle kiinteän summan, 
jolla oletettiin hoidettavan vakuutusyh-
tiöiden vastuut. 

Tilanteen selkiyttämiseksi, ja osal-
taan kustannusten kontrolloimiseksi, 

säädettiin täyskustannusvastuulaki, 
jonka myötä vakuutusyhtiöt alkoivat 
vastaamaan vammautuneiden vakuu-
tustapahtumaan liittyvistä kustan-
nuksista kokonaisvaltaisesti. Tämän 
vastuun myötä vakuutusyhtiöt alkoivat 
kontrolloida kustannuksia, mikä puo-
lestaan toi mukanaan paljon negatii-
visia asioita vammautuneen ihmisen 
kannalta. Niistä merkittävimpiä ovat 
syy-yhteyden kieltäminen, kuntoutuk-
sen minimoiminen ja tarpeellisten hoi-
totoiminpiteiden, asunnonmuutostöi-
den ja apuvälineiden minimoiminen.

Aivovammaliitto ry:n näkemys 

Jos lakisääteiset vakuutusyhtiöt vas-
taisivat omista kustannusvelvoitteis-
taan täysimääräisesti, parantaisi tämä 
huomattavasti eläkkeiden rahoituson-
gelmaa ja auttaisi sote-kustannusten 
nousun leikkaustavoitteissa. 

Aivovammaliitto ry vaatii avointa 
keskustelua vakuutusyhtiöiden korva-
usproblematiikasta ja vakuutusyhtiöitä 
kantamaan vastuunsa tekemästään 
vakuutussopimuksesta ja siihen sisälty-
vistä korvauksista. 

Aivovammaliitto ry
syysliittokokous 

Vakuutusyhtiöiden toiminta 
aivovammaisten korvauskäsittelyssä 
tulee yhteiskunnalle kalliiksi

Hallitusvalinnat

seppo Kantola valittiin yksimielisesti 
jatkamaan puheenjohtajana seuraa-
valle kaksivuotiskaudelle. Hallitukseen 
valittiin jatkamaan Timo Kallioja, 
Marge Miettinen sekä Kimmo Heino-
nen. Varajäseniksi valittiin reijo salo, 
Terje Vainio ja Kari-pekka rauhala. 

Kokous päätyi antamaan medi-
oille kannanoton ”Vakuutusyhtiöiden 
toiminta aivovammaisten korvauskäsit-
telyssä tulee yhteiskunnalle kalliiksi”. 
Kannanotto lähetettiin 1 000 medialla 
ja kaikille kansanedustajille ja heidän 
avustajilleen. 

Aivovammaliiton hallitus vuonna 2020
seppo Kantola, puheenjohtaja (2020 – 2021)
Timo Kallioja, AVY (2020 – 2021)
Marge Miettinen, K-S (2020 – 2021)
Kimmo Heinonen, I-S (2020 – 2021)
Annamaria Marttila, OS (2019 – 2020)
Auli ollila, OS (2019 – 2020)
petri Turtiainen, AVY (2019 – 2020) 

Yleisvarajäsenet: 
jari-pekka Honkala (2019-2020), 
jaana Hattunen (2019-2020), 
juha-Matti Hörkkö (2019-2020), 
reijo salo (2020-2021), 
Kari-pekka rauhala (2020-2021), 
Terje Vainio (2020-2021)
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Tukea aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen 
sairaalassa - olKA-toiminta valtaa suomen sairaalat 

OLKA antaa esimerkiksi yhdistyksille 
ja toimintaryhmille mahdollisuuden 
toimintansa tunnetuksi tekemiseen 
teemapäivien avulla. Teemapäivien 
tarkoituksena on, että sairaalassa 
vierailevat ihmiset, potilaat ja siellä 
työskentelevät voivat tulla tutustumaan 
toimintaan tarkemmin. Samalla tietoi-
suus yhdistyksen tai toimintaryhmän 
toiminnasta lisääntyy. OLKA-pisteille 
kerätään myös eri yhdistysten esitteitä 
ja muuta materiaalia. OLKAn työnteki-
jät ja vapaaehtoiset jakavat myös tietoa 
paikallisten sosiaali- ja terveysalan 
yhdistyksistä.

Ihmiset tarvitsevat ja kaipaavat 
tukea, kun sairaus tai vamma yllättää. 
Aivovammautumiseen johtavia tapa-
turmia ei voida ennakoida ja tämän 
vuoksi tilanne yllättää koko perheen, 
silloin tuki ja olkapää on hyvin tarpeel-
lista. Toivo-valmennus on OLKAn orga-
nisoima vertaistukihenkilövalmennus. 
Valmennuksen käynyt voi toimia muun 
muassa vertaistukijana sairaalan eri 
osastoilla. reijo salo Etelä-Pohjanmaan 
aivovammayhdistyksestä on käynyt val-
mennuksen. Reijo toimii Toivo-vertais-
tukijana Seinäjoen keskussairaalassa 
neurologian osastolla, jossa hän käy 
kaksi kertaa kuukaudessa tukemassa 
niin potilaita kuin läheisiä. Hänen 
kanssaan voi jutella mieltä painavista 
asioista ja saada tukea omaan sairau-
teen sopeutumisessa. Se on kiireetöntä 
kohtaamista parhaimmillaan. 

järjestöjen tärkeä merkitys 

Aivovammaliiton Tukea aivovam-
mautuneen läheiselle -hanke kehittää 
voimavaraistavan tuen mallia, jossa 

yhtenä tärkeänä 
yhteistyökump-
panina toimii 
OLKA. Hankkeessa 
kehitetään ver-
taistukitoimintaa, 
jonka vuoksi se on 
tärkeää myös koko 
aivovammaliiton 
vertaistukitoimin-
nalle. Kehittämistyö 
hankkeessa on 
lähtenyt liikkeelle 
samoin askelmer-
kein kuin OLKAkin 
ja mallia pilotoi-
daan ensin HUSin 
alueella. Kehittämi-
sessä ovat mukana 
aivovammautuneen 
läheiset. OLKA-
toimijat nostivat esityksessään myös 
hyviä kokemuksia esille hoitohenkilö-
kunnan näkökulmasta. Vapaaehtoisten 
vertaistukijoiden merkitys korostuu eri 
osastoilla, erityisesti silloin, kun oma 
aika ei riitä potilaiden ja heidän läheis-
ten kiireettömään kohtaamiseen.

Tilaisuus antoi näkyvyyden sille, 
kuinka tärkeää on, että järjestöt ovat 
mukana jakamassa sosiaali- ja tervey-
denhoitoalan laajaa ja haastavaa kent-
tää. Molemmilla sektoreilla on tärkeitä 
ja isoja tehtäviä, mutta voimien yhdis-
tämisellä ja yhdessä tekemällä voimme 
edistää sairastuneiden ja heidän 
läheistensä hyvinvointia ja jaksamista, 
joka onkin meidän yhteinen tavoite. 
Yhdessä olemme enemmän!

Teksti: Leena Koivusaari ja Julia 
Choustikova

Kuva: Julia Choustikova

Marraskuun alussa Helsingin Pikkuparlamenttiin kokoontui ihmisiä 
OLKAn kansalaisinfoon. Ihmisten kohtaaminen oli illan sana ja sen 
tärkeyttä ei voi enempää korostaa. OLKA on koordinoitua järjestö- 
ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminnan tavoitteena on 
tarjota potilaille ja heidän läheisille kiireetöntä kohtaamista ja tukea 
sairauteen sopeutumisessa. OLKA-toimintaa on alkujaan kehitetty 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUSin alueella. Tänä 
päivänä toimintaa on jo 20 eri paikkakunnan sairaalassa ja uusia 
sairaaloita on tulossa vielä mukaan. 

 Leena Koivusaari ja Reijo Salo 
OLKA-tapahtumassa.
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satakuntalaisten 
kuulumisia

Viimeksi kaikki oli kutsuttu Silokalli-
olle. Ruokailimme ja keskustelimme 
kesän tapahtumista. Tutustuimme 
mukaan tulleisiin uusiin jäseniin. Ilta 
sujui leppoisasti vertaistuen ja makka-
ranpaiston merkeissä. Grillaajalle pak-
kasi vain hiki pintaan. Joutui olemaan 
liki takkaa.

Porin ryhmä joi kahvit Yhteisöta-
lossa. Kahviteltuamme kisailu alkoi. 
Siinä auttoi tieto, taito ja ennenkaikkea 
hyvä onni. Ensimmäisenä tehtävänä 
piti tietää, mikä esine kädessäni on.

Seuraavaksi piti tunnistaa sieniä. 
Hajutunnistus oli hieman yllätyksel-
linen. Huomasimme, ettei meidän 
hajuaistimme ole skarpimmasta päästä. 
Tosin reijitetty ja teipattu tulitikkuaski 
on myös ongelmallinen. Valkosipu-
lijauhe valuu reijästä ulos. Sitten piti 
tunnistaa käsikopelolla kassissa olevat 
esineet (terotin, valkosipulipuristin, 
sormustin ja punnus).Se oli mielen-
kiintoisin tehtävä. Miehillä oli vaikea 
tunnistaa sormustin sanana. 

Pennipötköpeli oli monelle uusi. 
Kaksi kisailijaa  ottaa pennin peu-
kalonsa alle. Toinen sanoo ”samat” 
tai ”erit”. Jos hän arvaa oikein, hän 
saa molemmat pennit. Näin käydään 
läpi useampi penni. Pennien loputtua 
voittajalla on eniten pennejä. Tämä ei 
kait ole rahapeliä. Penni ei ole nykyisin 
maksuväline kassalla? 

koneessa. Palkinnot jaettiin kaikille 
osanottajille. Ai niin - kädessäni on 
aito strutsinmuna.

Teksti ja kuvat:  
Markku Jantunen

satakunnassa on kolme toimintaryhmää,  
Kankaanpään, porin ja rauman ryhmät.   
Yhteistapaamisia meillä on neljä kertaa vuodessa.  
lisäksi ryhmät kokoontuvat itsenäisesti oman  
toimintasuunnitelmansa mukaisesti. 

Sieninäytteet ja 
pari palkintoa

Grillaushetki

Porin ryhmä joi  
kahvit yhteisötalossa

Pennipötköpeli 
käynnissä

Paperilentokoneen teossa näimme 
useita teknisiä ratkaisuja. Koneet 
kestivät pakkolaskut ja törmäilyt. 
Lujuuslaskelmat oli tehty huolella. 
Lento-ominaisuudet olivat yllättäviä. 
Taisi jollain olla peruutusvaihdekin 

Ensimmäisenä tehtävänä piti tietää, mikä 
tämä on!
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Kuopiolaiset virkistymässä

Kuopion Fatiikkiryhmä, eli Itä-Suomen 
aivovammayhdistyksen paikallinen 
poppoo, haki voimaa syksyyn Kunnon-
paikassa. Ensin liikuttiin ja rentoudut-
tiin, sitten lämmiteltiin kylpylässä ja 
lopuksi – totta kai -  nautittiin nouto-
pöydän antimista ja vertaistuellisista 
keskusteluista. Lokakuukin tuntui 
taas kevyemmältä tämän tapaamisen 
jälkeen!

Teksti: Tarja Holopainen
Kuvat: Mari Forsman

sinapin leiri- ja kurssi- 
keskuksessa Kakskerran saaressa
Tänä vuonna Varsinais-Suomen aivo-
vammayhdistyksen leirille osallistui 
yhteensä 35 leiriläistä, joista osa oli 
koko viikonlopun, osa pelkän lauan-
tain. Peruutuksia tuli joitakin sairas-
tumisten vuoksi. Viikonlopun aikana 
sateli välillä, mutta onneksemme  
lauantai oli kaunis ja aurinkoinen.

Mukana oli myös läheisten, nuor-
ten, miesten ja naisten ryhmien vetäjät. 
Lisäksi puheenjohtajamme Marjatta 
kävi puhumassa hyvinvoinnista, joka 
oli leirimme teema. Seurakunnasta 
kanssamme olivat Tanja, Jukka, neljä 
avustajaa ja ”yökkö”.  Leirin isäntä kävi 
varmistamassa päivittäin,  että kaikki 
oli okei. Ruoka oli hyvää ja sitä oli 
riittävästi, siitä suuri kiitos keittiöhenki-
lökunnalle. 

Meillä oli taas kerran huippuhyvä 
leiri, jossa jokainen meistä laittoi 
itsensä likoon 110 %,  kuvat puhukoon 
puolestaan.  ISO KIITOS näistä leireistä 
kuuluu tottakai teille osallistujat ja 
jäsenet. Moni teistä ollut mukana joka 

leirillä.  Ilman Teitä uskollisia osallistujia ei voitaisi 
järjestääkään näitä  leirejä tai tapahtumia. Ja leirin 
arvonnan tuotolla voidaan järjestää taas  perinteinen 
"Nuorten aikuisten Iloinen Iltapäivä" -tapahtuma 
tammikuussa 2020. 

Leiriterveisin Marita, Pirjo ja Terje
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Otto Mannisen katu 4, 50100 MIKKELI 
Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset vuosikokousasiat. 
Hallitus toivottaa kaikki jäsenet 
tervetulleiksi kokoukseen! 
 
Kuopio 
 
Yhteyshenkilö: Mari Forsman 
p. 044 538 3376 tai 
aivkuopio@gmail.com  
Ilmoitamme sähköpostilla tai 
WhatsApp ryhmäilmoituksella paikan ja 
ajan, jos tulee muutoksia. 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa, Microkatu 1, M-osa, 
70210 Kuopio. Tavataan ala-aulassa 
sohvilla klo 11.55 
15.1. ke klo 12-14.00 tulevan toiminnan 
suunnittelu ja kahvit 
 
Joensuu 
 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen 
 p. 050 541 4180  
Timo Sund p. 044 092 8192 tai 
lohkottomat@gmail.com 
Tapaamiset Piparkakkutalo os. 
Kauppakatu 34, Joensuu. 
Paikka ei ole täysin esteetön  
joten soita Usille tai laita 
viestiä riikonen.susanne @gmail.com  
jos tarvitset lisäapua 
Tapaamiset: 
7.1. ti klo 16-17.30 
4.2. ti klo 16-17.30 
 
Savonlinna 
 
Yhteyshenkilö: Marko Eilittä 
isavy.ry@gmail.com tai 
p. 050 311 4574  
Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
Savonlinnan toimintaryhmä kokoontuu: 
Järjestötalo Savonlinnan seudun 
Kolomonen, Pappilankatu 3, Savonlinna 
Tapaamiset: 
15.1. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
12.2. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
 
Mikkeli 
 
Yhteyshenkilö: Mika Marttinen 
isavy.mikkeli@gmail.com tai  
p. 0440 577 820  
Ryhmä kokoontuu 
kahvikupposen ääressä keskustellen 
Estery-talolla os. Otto Mannisenkatu 4. 
Ilmoitamme sähköpostilla paikan ja 
ajan muutoksista. 
Talven tapaamiset: 
30.1. to klo 16-18.00 toiminnan 
suunnittelua  
20.2. to klo 16-18.00 kahvittelu 
26.3. to klo 16-18.00 vertaistukea 
läheisille ja vammautuneille 
 

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
 
Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen sihteeri 
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Puheenjohtaja: Saku Virtanen 
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Osoite: Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 
http://aivovammayhdistykset.fi/ksavy/ 
Kevään ja kesän tilaisuuksista on 
lisätietoja tulevassa yhdistyskirjeessä, 
ensi vuoden puolella. 
 
Jyväskylä 
 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti 
klo 16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
14.1. Klo 16.30 Kokoonnutaan 
Toimintakeitaalle vaihtamaan 
kuulumisia. 
11.2. Klo 15.00 Kokoonnutaan Scandic 
Laajavuoreen keilaamaan. 
10.3. Klo 16.30 on yhdistyksen 
kevätkokous Toimintakeitaalla. 
14.4. Keski-Suomen museo. Tutustutaan 
uudistuneeseen museoon. 
Omaisten vertaistukiryhmä  
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Ota yhteyttä: Saku Virtanen:  
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Nuorten aikuisten ryhmä (n. 18-35v) 
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Ota yhteyttä:  
Marge Miettinen p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
 
Äänekoski 
 
Toiminnallinen aivovammaryhmä 
kokoontuu Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopiston tiloissa Äänekoskella, 
osoite Opinahjontie 1.  
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 14.30-16.00. 
Ryhmää ohjaa POKE:n sosiaali -ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 
Tiedustelut: opettaja Ulla Martinmäki 
ulla.martinmaki@poke.fi  
 

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

Kymenlaakson avy ry 
 www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 

 

 
Yhteyshenkilö: puheenjohtaja  
Jari-Pekka Honkala 
p. 040 069 4600 
puheenjohtaja@kymavy.fi 
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
helmikuun loppuun mennessä Kouvolan 
Porukkatalolla. Ilmoitamme siitä 
myöhemmin erikseen. 
 
Kouvola 
 
Aloitamme säännölliset tapaamiset 
aivovamman saaneiden kesken joka 
kuukauden kolmas perjantai klo 17 - 19. 
pe 17.1. 
pe 14.2. 
pe 20.3. 
pe 17.4. 
 
Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: Johanna Muhli  
p. 040 585 4343 
lappeenranta@kymavy.fi ja Anni 
Härkönen p. 041 700 7996 
cosmic.anni@gmail.com 
Tapaamiset joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko klo 17-19: 
ke 8.1.  
ke 5.2.  
ke 4.3.  
ke 1.4. 
ke 6.5. 
Eksote Toimintakeskus Veturi,  
Ratakatu 28, 53100 Lappeenranta 
 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

 
Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja: Eila 
Sääskö p. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 
Tiedottaja: Hannu Pirnes 
oulunavry@gmail.com 
Sihteeri: Jonna Ruohoniemi 
oulunavry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista:  
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry 
Kotisivut: 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 
 
Oulu 
 
Oulussa jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden  
viimeisenä keskiviikkona klo 12 – 15 os. 
Töllintie 38, Kastellin seurakunnan 
Pappilan kamari.  
Kevään 2020 jäsentapaamiset  
29.1. Suunnitellaan kevään ja kesän 
toimintaa. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 
Katso tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 24.1.2020 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 
13.1. ja 9.3. Anu Tolosen luento 
Aivovammoista klo 18-19.30 Kampin 
palvelukeskus ruokasali os. Salomonkatu 
21 B, 00100 Helsinki 
 
24.3. Aivovammayhdistyksen 
kevätkokous 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 
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 on tauolla!  
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 7.1.klo:14-16 Urheiluhieroja Janne 
Taupila 
Ti 4.2. Enni Hyry 
Ti 3.3. Suolahuone 
Ti 7.4. Suolahuone 
Ti 5.5. Pelailu 
Kesätauko 
Ti 1.9. Urheiluhieroja Janne Taupila 
Ti 6.10. Keilaus 
Ti 3.11.Sakke 
Ti 1.12.pikkujoulut 
 

Tampereen Seudun 
Aivovammayhdistys 

www.aivovammayhdistykset.fi/tsavy 
 
Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja  
Jari Tähtinen p.  041 514 4684 
Jäsentapaamiset joka kuukauden 
toisena torstaina klo 17.30-20 
osoitteessa Pellervonkatu 9.  
Nuorten ryhmä kokoontuu joka 
kuukauden 1. tiistaina klo 17.30-19 
Pellervonkatu 9:ssä. Lisätietoja: 
Facebook: "TSAVY:n 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 
9.1. klo.17.00 tapaaminen Seinäjoen 
Järjestötalo Paulan salissa. Paikalla 
Aivovammaliiton uusi toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakka. Koomikko Joonas Moisio 
viihdyttää klo.18.00  
Maaliskuussa on vuosikokous, 
päivämäärä vielä avoin. 
 
Seinäjoki 
 
Lisätietoja tapaamisista yhdistyksen 
verkkosivuilta 
Läheisten ryhmän tapaamiset 
pääsääntöisesti joka toinen kuukausi. 
Tapaamisen löydät nettisivulta, tai kysy 
tapaamisista Mirjalta p. 044 295 6311  
Peliryhmä 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. 
Hallitus toivottaa:  
Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille 
jäsenille! 
La 15.2. klo 11.00 Yhdistyksen 
vuosikokous Estery -talolla  

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi
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Otto Mannisen katu 4, 50100 MIKKELI 
Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset vuosikokousasiat. 
Hallitus toivottaa kaikki jäsenet 
tervetulleiksi kokoukseen! 
 
Kuopio 
 
Yhteyshenkilö: Mari Forsman 
p. 044 538 3376 tai 
aivkuopio@gmail.com  
Ilmoitamme sähköpostilla tai 
WhatsApp ryhmäilmoituksella paikan ja 
ajan, jos tulee muutoksia. 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa, Microkatu 1, M-osa, 
70210 Kuopio. Tavataan ala-aulassa 
sohvilla klo 11.55 
15.1. ke klo 12-14.00 tulevan toiminnan 
suunnittelu ja kahvit 
 
Joensuu 
 
Yhteyshenkilöt: Usi Riikonen 
 p. 050 541 4180  
Timo Sund p. 044 092 8192 tai 
lohkottomat@gmail.com 
Tapaamiset Piparkakkutalo os. 
Kauppakatu 34, Joensuu. 
Paikka ei ole täysin esteetön  
joten soita Usille tai laita 
viestiä riikonen.susanne @gmail.com  
jos tarvitset lisäapua 
Tapaamiset: 
7.1. ti klo 16-17.30 
4.2. ti klo 16-17.30 
 
Savonlinna 
 
Yhteyshenkilö: Marko Eilittä 
isavy.ry@gmail.com tai 
p. 050 311 4574  
Löydät meidät Facebookista: 
”Savonlinnan Toimintaryhmä” 
Savonlinnan toimintaryhmä kokoontuu: 
Järjestötalo Savonlinnan seudun 
Kolomonen, Pappilankatu 3, Savonlinna 
Tapaamiset: 
15.1. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
12.2. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
 
Mikkeli 
 
Yhteyshenkilö: Mika Marttinen 
isavy.mikkeli@gmail.com tai  
p. 0440 577 820  
Ryhmä kokoontuu 
kahvikupposen ääressä keskustellen 
Estery-talolla os. Otto Mannisenkatu 4. 
Ilmoitamme sähköpostilla paikan ja 
ajan muutoksista. 
Talven tapaamiset: 
30.1. to klo 16-18.00 toiminnan 
suunnittelua  
20.2. to klo 16-18.00 kahvittelu 
26.3. to klo 16-18.00 vertaistukea 
läheisille ja vammautuneille 
 

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
 
Yhteyshenkilöt: Marge Miettinen sihteeri 
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Puheenjohtaja: Saku Virtanen 
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Osoite: Yliopistonkatu 34 B 20 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 
http://aivovammayhdistykset.fi/ksavy/ 
Kevään ja kesän tilaisuuksista on 
lisätietoja tulevassa yhdistyskirjeessä, 
ensi vuoden puolella. 
 
Jyväskylä 
 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti 
klo 16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
14.1. Klo 16.30 Kokoonnutaan 
Toimintakeitaalle vaihtamaan 
kuulumisia. 
11.2. Klo 15.00 Kokoonnutaan Scandic 
Laajavuoreen keilaamaan. 
10.3. Klo 16.30 on yhdistyksen 
kevätkokous Toimintakeitaalla. 
14.4. Keski-Suomen museo. Tutustutaan 
uudistuneeseen museoon. 
Omaisten vertaistukiryhmä  
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Ota yhteyttä: Saku Virtanen:  
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Nuorten aikuisten ryhmä (n. 18-35v) 
Ryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Ota yhteyttä:  
Marge Miettinen p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
 
Äänekoski 
 
Toiminnallinen aivovammaryhmä 
kokoontuu Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopiston tiloissa Äänekoskella, 
osoite Opinahjontie 1.  
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 14.30-16.00. 
Ryhmää ohjaa POKE:n sosiaali -ja 
terveysalan kuntoutuksen 
lähihoitajaopiskelijat. 
Tiedustelut: opettaja Ulla Martinmäki 
ulla.martinmaki@poke.fi  
 

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

Kymenlaakson avy ry 
 www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 

 

 
Yhteyshenkilö: puheenjohtaja  
Jari-Pekka Honkala 
p. 040 069 4600 
puheenjohtaja@kymavy.fi 
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
helmikuun loppuun mennessä Kouvolan 
Porukkatalolla. Ilmoitamme siitä 
myöhemmin erikseen. 
 
Kouvola 
 
Aloitamme säännölliset tapaamiset 
aivovamman saaneiden kesken joka 
kuukauden kolmas perjantai klo 17 - 19. 
pe 17.1. 
pe 14.2. 
pe 20.3. 
pe 17.4. 
 
Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: Johanna Muhli  
p. 040 585 4343 
lappeenranta@kymavy.fi ja Anni 
Härkönen p. 041 700 7996 
cosmic.anni@gmail.com 
Tapaamiset joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko klo 17-19: 
ke 8.1.  
ke 5.2.  
ke 4.3.  
ke 1.4. 
ke 6.5. 
Eksote Toimintakeskus Veturi,  
Ratakatu 28, 53100 Lappeenranta 
 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

 
Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja: Eila 
Sääskö p. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 
Tiedottaja: Hannu Pirnes 
oulunavry@gmail.com 
Sihteeri: Jonna Ruohoniemi 
oulunavry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista:  
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry 
Kotisivut: 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 
 
Oulu 
 
Oulussa jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden  
viimeisenä keskiviikkona klo 12 – 15 os. 
Töllintie 38, Kastellin seurakunnan 
Pappilan kamari.  
Kevään 2020 jäsentapaamiset  
29.1. Suunnitellaan kevään ja kesän 
toimintaa. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 
Katso tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 24.1.2020 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 
13.1. ja 9.3. Anu Tolosen luento 
Aivovammoista klo 18-19.30 Kampin 
palvelukeskus ruokasali os. Salomonkatu 
21 B, 00100 Helsinki 
 
24.3. Aivovammayhdistyksen 
kevätkokous 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 
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 on tauolla!  
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 7.1.klo:14-16 Urheiluhieroja Janne 
Taupila 
Ti 4.2. Enni Hyry 
Ti 3.3. Suolahuone 
Ti 7.4. Suolahuone 
Ti 5.5. Pelailu 
Kesätauko 
Ti 1.9. Urheiluhieroja Janne Taupila 
Ti 6.10. Keilaus 
Ti 3.11.Sakke 
Ti 1.12.pikkujoulut 
 

Tampereen Seudun 
Aivovammayhdistys 

www.aivovammayhdistykset.fi/tsavy 
 
Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja  
Jari Tähtinen p.  041 514 4684 
Jäsentapaamiset joka kuukauden 
toisena torstaina klo 17.30-20 
osoitteessa Pellervonkatu 9.  
Nuorten ryhmä kokoontuu joka 
kuukauden 1. tiistaina klo 17.30-19 
Pellervonkatu 9:ssä. Lisätietoja: 
Facebook: "TSAVY:n 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 
9.1. klo.17.00 tapaaminen Seinäjoen 
Järjestötalo Paulan salissa. Paikalla 
Aivovammaliiton uusi toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakka. Koomikko Joonas Moisio 
viihdyttää klo.18.00  
Maaliskuussa on vuosikokous, 
päivämäärä vielä avoin. 
 
Seinäjoki 
 
Lisätietoja tapaamisista yhdistyksen 
verkkosivuilta 
Läheisten ryhmän tapaamiset 
pääsääntöisesti joka toinen kuukausi. 
Tapaamisen löydät nettisivulta, tai kysy 
tapaamisista Mirjalta p. 044 295 6311  
Peliryhmä 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. 
Hallitus toivottaa:  
Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille 
jäsenille! 
La 15.2. klo 11.00 Yhdistyksen 
vuosikokous Estery -talolla  
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työryhmään, niin ilmoittaudu soittamalla 
yhdistyksen puhelinnumeroon 044 314 
4838.  
Taidekerho 
Taidekerho on tauolla mutta 
aktiivisimmat kokoontuvat ja kerhon 
bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838. 
Hyvinvointiryhmä 
 Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kokoontuu Hyvinvointikerho 
kuukausittain ennen ensimmäistä 
jäseniltaa klo 16.30-17-30 Happy 
Housessa. 
 
MUUT KERHOT 
Kädentaitopäivät  
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 
tarkempaa tietoa tammikuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Nuorten iloinen iltapäivä Turussa pe 
10.1. klo 14-20 Happy Housessa 
ruuanlaiton merkeissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjinä toimivat Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen puh. 040 554 3627. 
  
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman(at)gmail.com ja  
p. 044 314 4838. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 
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26.2. Miten muistia voi harjoitella? 
Keskustelua ja muistiharjoituksia. 
Ohjaajana Jaana Vähänikkilä. 
25.3. Tavataan seurustelun ja 
kahvittelun merkeissä. 
Keilailu: Yhdistys on varannut 
jäsentemme käyttöön kaksi keilarataa 
seuraaville lauantai- iltapäiville: 11.1, 
25.1, 8.2, 29.2, 14.3, 28.3. klo. 15.00-
16.00 Oulun Keilahallilta os. Isokatu 97, 
90120. Maksuton ja esteetön tila. 
Kengät omakustanteiset. 
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, 045 617 
4140, hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
24.1. Älä pukeudu päivälliselle klo19.00 
Kemin kaupunginteatteri, Kemin pirtti. 
19.2. Aivokaisten liikuntapäivä 
Tervahallilla. Tarkempi ohjelma ja paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. 
18.3. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
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 040 538 2947 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä p. 050 553 
0606, astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä: Topi 
Laurila p. 045 120 0668, 
topi.laurila@luukku.com 
 
Kajaani 
 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

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

 
Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj, 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 
Paula Juhola, p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
 www.aivovammayhdistykset.fi/phavy 
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 
7.1. Avointa keskustelua ja kahvittelua 
4.2. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakka tuo terveiset liitosta 
3.3. Vuosikokous klo 18. Klo 17.30 Eija 
Granbackan lauluesitys. 
Ennen tapaamista klo 16-17 jäsenille 
ilmainen keilavuoro Lahden Keilahallissa 
Launeenkatu 5. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINKissä 14.1., 11.2. ja 10.3. 
klo 18.00. Ryhmän vetäjänä Mira Syri,  
p. 040 731 0915, mira.syri@anvianet.fi. 
Läheisten ryhmä LINKissä 16.1., 12.3. ja 
14.5. 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 (Salpausselänkatu 8, Lahti) 2.1. 
alkaen (ei 26.2.). 
  

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

 
Yhteyshenkilö: Taina Mäkitalo 
p. 050 721 422 
tainamakitalo@hotmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 
Facebook: "Satakunnan 
Aivovammayhdistys" 
Ti 18.2. yhdistyksen vuosikokous, 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. 
 

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 Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020! 
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). Ohjelman ja tarkemmat 
ajankohdat löydät kotisivuilta ja 
jäsenkirjeestä. Kevätkauden jäsenillat 
alkavat poikkeuksellisesti jo ti 14.1.  
klo 18. 
KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta puh. 041 504 8909 
tai Eija Järveläinen puh. 040 767 9786. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen ke 
klo 12.30–14.30. Jari Karjalainen  
p. 0400 818 104 tai Risto Savolainen  
p. 040 506 5192. 
Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä to klo 13.00–
15.00. Pirjo Saarinen p. 050 528 6475 
tai Marja Leena Mäntyharju  
p. 0440 991 231. 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com 
TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 
Liikuntaryhmät 
Liikuntaryhmät jäävät tauolle vähäisen 
osallistumisen vuoksi. Kevään aikana 
työryhmä pohtii, miten liikuntaa 
voitaisiin jatkaa. Jos haluat mukaan 
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työryhmään, niin ilmoittaudu soittamalla 
yhdistyksen puhelinnumeroon 044 314 
4838.  
Taidekerho 
Taidekerho on tauolla mutta 
aktiivisimmat kokoontuvat ja kerhon 
bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838. 
Hyvinvointiryhmä 
 Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kokoontuu Hyvinvointikerho 
kuukausittain ennen ensimmäistä 
jäseniltaa klo 16.30-17-30 Happy 
Housessa. 
 
MUUT KERHOT 
Kädentaitopäivät  
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 
tarkempaa tietoa tammikuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Nuorten iloinen iltapäivä Turussa pe 
10.1. klo 14-20 Happy Housessa 
ruuanlaiton merkeissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjinä toimivat Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen puh. 040 554 3627. 
  
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman(at)gmail.com ja  
p. 044 314 4838. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 
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26.2. Miten muistia voi harjoitella? 
Keskustelua ja muistiharjoituksia. 
Ohjaajana Jaana Vähänikkilä. 
25.3. Tavataan seurustelun ja 
kahvittelun merkeissä. 
Keilailu: Yhdistys on varannut 
jäsentemme käyttöön kaksi keilarataa 
seuraaville lauantai- iltapäiville: 11.1, 
25.1, 8.2, 29.2, 14.3, 28.3. klo. 15.00-
16.00 Oulun Keilahallilta os. Isokatu 97, 
90120. Maksuton ja esteetön tila. 
Kengät omakustanteiset. 
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, 045 617 
4140, hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
24.1. Älä pukeudu päivälliselle klo19.00 
Kemin kaupunginteatteri, Kemin pirtti. 
19.2. Aivokaisten liikuntapäivä 
Tervahallilla. Tarkempi ohjelma ja paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. 
18.3. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
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 040 538 2947 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä p. 050 553 
0606, astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä: Topi 
Laurila p. 045 120 0668, 
topi.laurila@luukku.com 
 
Kajaani 
 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

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

 
Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj, 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 
Paula Juhola, p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
 www.aivovammayhdistykset.fi/phavy 
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 
7.1. Avointa keskustelua ja kahvittelua 
4.2. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakka tuo terveiset liitosta 
3.3. Vuosikokous klo 18. Klo 17.30 Eija 
Granbackan lauluesitys. 
Ennen tapaamista klo 16-17 jäsenille 
ilmainen keilavuoro Lahden Keilahallissa 
Launeenkatu 5. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINKissä 14.1., 11.2. ja 10.3. 
klo 18.00. Ryhmän vetäjänä Mira Syri,  
p. 040 731 0915, mira.syri@anvianet.fi. 
Läheisten ryhmä LINKissä 16.1., 12.3. ja 
14.5. 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 (Salpausselänkatu 8, Lahti) 2.1. 
alkaen (ei 26.2.). 
  

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

 
Yhteyshenkilö: Taina Mäkitalo 
p. 050 721 422 
tainamakitalo@hotmail.com 
satakunnan.aivovammayhdistys@dnaint
ernet.net 
Facebook: "Satakunnan 
Aivovammayhdistys" 
Ti 18.2. yhdistyksen vuosikokous, 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. 
 

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 Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020! 
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). Ohjelman ja tarkemmat 
ajankohdat löydät kotisivuilta ja 
jäsenkirjeestä. Kevätkauden jäsenillat 
alkavat poikkeuksellisesti jo ti 14.1.  
klo 18. 
KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta puh. 041 504 8909 
tai Eija Järveläinen puh. 040 767 9786. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen ke 
klo 12.30–14.30. Jari Karjalainen  
p. 0400 818 104 tai Risto Savolainen  
p. 040 506 5192. 
Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä to klo 13.00–
15.00. Pirjo Saarinen p. 050 528 6475 
tai Marja Leena Mäntyharju  
p. 0440 991 231. 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com 
TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 
Liikuntaryhmät 
Liikuntaryhmät jäävät tauolle vähäisen 
osallistumisen vuoksi. Kevään aikana 
työryhmä pohtii, miten liikuntaa 
voitaisiin jatkaa. Jos haluat mukaan 

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

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

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

 niin myös laskutusosoite

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

Tilaa itsellesi paita, kassi tai molemmat!

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

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

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

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



Aivovammaliitto ry Tapahtumakalenteri 2020

Tammikuu
24.1. Aivoituksen 1 aineistopäivä, 
 teemana Näkymätön aivovamma 

Helmikuu
vko 9  Aivoitus 1 ilmestyy 
 
Maaliskuu
9. – 15.3. eli vko 11 kansainvälinen Aivoviikko 
11.3.  Aivovamma 2020 -tietokiertue, Joensuu

Huhtikuu
3.4.  Yhdistysten koulutuspäivä
4.4.  Kevätliittokokous
24.4.  Aivoitus 2 aineistopäivä, 
 teemana Aivovammat ja mielenterveys
24.-26.4.   Läheisten tapahtuma 

Toukokuu
vko 22  Aivoitus 2 ilmestyy 
26.-29.5.  Pääfest

Elokuu
7.8.  Aivoitus 3 aineistopäivä, 
 teemana Aivovammat, kuntoutuminen ja sopeutuminen 

Syyskuu
Vko 37  Aivoitus 3 ilmestyy 
16.9.  Aivovamma 2020 -tietokiertue, Rovaniemi

Marraskuu
6.11.  Aivoitus 4 aineistopäivä, teemana Aivovammakonkarit 
9. – 15.11. eli vko 46 valtakunnallinen Aivovammaviikko, 
 teemana Aivovammakonkarit 

Joulukuu
vko 50  Aivoitus 4 ilmestyy 

23.-27.3.2020 MITÄ NYT? 
 -kurssi vastavammautuneille tai äskettäin diagnoosin saa-

neille kuntoutujille yksin tai yhdessä läheisen kanssa, haku 
23.1.2020 mennessä Aivovammaliiton kurssien hakulomak-
keella

20.-24.4.2020 pArIKurssI 
 aivovammautuneelle kuntoutujalle ja puolisolle, haku 

20.2.2020 mennessä Aivovammaliiton kurssien hakulomak-
keella

8.-12.6.2020 pErHEKurssI 1
 alle kouluikäisiä ja/tai kouluikäisiä lapsia, haku 8.3.2020 

mennessä Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

22.-26.6.2020 pErHEKurssI 2
 teini-ikäisiä nuoria tai nuoria aikuisia, haku 22.3.2020 men-

nessä Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

27.-30.8.2020 NAIsTEN KEsKEN
 sopeutumisvalmennuskurssi aivovammautuneille naisille, 

joilla vammautumisesta on kulunut yli viisi vuotta, haku 
27.5.2020 mennessä Aivovammaliiton kurssien hakulomak-
keella

31.8.-4.9.2020 ÄIjIEN sopeutumisvalmennuskurssi 
 aivovammautuneille miehille, joilla vammautumisesta on 

kulunut yli viisi vuotta, haku 31.5.2020 mennessä Aivovam-
maliiton kurssien hakulomakkeella

26.-30.10.2020 VoIMAVArojA ArKEEN -kurssi 
 jo pidempään vamman kanssa eläneille kuntoutujille yksin 

tai läheisen kanssa, haku 26.7.2020 mennessä Aivovamma-
liiton kurssien hakulomakkeella

16.-20.11.2020 VÄsYVYYsKurssI 
 vammautuneelle kuntoutujalle ja läheiselle, haku 16.8.2020 

mennessä Aivovammaliiton kurssin hakulomakkeella  

25.-27.9.2020 AIVoMYrsKY-jatkokurssi
 haku 25.6.2020 mennessä Aivovammaliiton kurssien haku-

lomakkeella. HUOM! Omavastuu 50 €/hlö

TUETTU LOMATOIMINTA

Sopeutumisvalmennuskurssit 2019

1.-6.7.2020 Voimaa vertaisuudesta loma 
lapsiperheille Kylpylähotelli Rauhalahdessa, 
haku 1.4.2020 mennessä Mtlh:n lomakkeella osoitteessa www.mtlh.fi

Lisätietoja kursseista: Kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen, 
arja.kaasalainen@aivovammaliitto.fi tai 050 373 9076.



ToIMIHENKIlÖT

Toiminnanjohtaja päivi puhakka
p. 050 536 6390
paivi.puhakka@aivovammaliitto.fi
- Aivovammaliiton toiminta ja talous
- toimiston esimies
- vaikuttamistyö
- verkostoyhteistyö 

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 
   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 
puh. 050 306 4181, opintovapaalla, sijaisen 
nimi ilmoitetaan myöhemmin nettisivuillamme.
– Vertaistukitoiminta
– Nuorisotoiminta
– Tapahtumat

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

Viestintäkoordinaattori Anna Törrönen
p. 050 432 9555
anna.torronen@aivovammaliitto.fi 

Projektikoordinaattori julia Choustikova äitiyslomalla
Äitiyslomasijainen Inkeri Hutri
p. 050 520 1243, 
inkeri.hutri@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



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

 

Yhdistysten yhteinen  
RISTEILY-HOTELLIMATKA 

TALLINNAAN  
ke 13. – pe 15.5.2020 

Lähde kanssamme risteilylle keväiseen Tallinnaan. 
Yövymme ensimmäisen yön laivalla ja seuraavan yön 
hotellissa. Vietämme aikaa leppoisasti Tallinnassa 
yhdessä kokien ja näkien. Hinta 93€/osallistuja/2hh. 
1hh lisämaksu 50€. 

Hintaan sisältyy: Laivamatkat, menomatkalla 2hh  
B-luokan hytti, paluumatka (2,5h) kansipaikoin. 
Aamiainen Tallinnassa (Ravintola Kochi Aidad). 
Yöpyminen hotelli Metropol 2hh, sis. aamiaisen. 

Muuta: Tarvitset mukaasi passin tai kuvallisen 
henkilökortin. Matkalla ollaan yksityishenkilönä. 
Jokainen on itse vastuussa itsestään. Tarkista että 
matkavakuutuksesi on voimassa. Paikkoja on 
ensimmäiselle 50:lle. Matkanjärjestäjä Matkapojat Oy. 

Ilmoittautumiset 11.3. mennessä Reijo Salolle  
puh. 040 512 6522 tai reijo.salo@pp3.inet.fi. 
Ilmoittautuminen on sitova, peruminen vain 
sairastapauksissa. 

Tarjolla maksutonta neuroneuvontaa!
 
Aivovammaliitto, Neuroliitto ja Parkinson-liitto 
tarjoavat vuoden 2020 alusta alkaen maksutonta 
neuroneuvontaa! 
 
Saat apua sosiaaliturvaan, kuntoutukseen ja työelä-
män haasteisiin liittyviin asioihin matalalla kynnyk-
sellä ja maksuttomasti.

Sinua palvellaan ma – pe kello 9 – 12 
numerossa 040 528 7888 tai sähköpostitse 
info@neuroneuvonta.fi 
 

Ota yhteyttä! 


