
aivoitus
asiaa aivovammasta  1/2020

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

teemana Näkymätön aivovamma



2   Aivoitus 1/20

Aivoitus-lehti vieraili aivoitus
Sisällys 1/2020

Pääkirjoitus: Näkymätön, muttei olematon .................... 3
Puheenjohtajan palsta: Aivovammaliitto 2020-luvulle ... 4
Vieraskynä: Kognitiiviset oireet hallintaan työelämässä .. 5

Mainososio 1 ja palveluhakemisto ..............................6-9

Teemana ”Näkymätön aivovamma” 
Kaatuminen Espanjassa mullisti elämän ....................... 10
Ilon ja valon jakaja ...................................................... 14
Salama iskee kahdesti .................................................. 17
Näkymätön, kasvoton, tuntematon aivovamma ............ 20
Kiekonheittokisassa kolahti .......................................... 24

Vakiopalstoja
Terapiatarinoita: Katsojat sen tekevät ........................... 26
Lukijoiden postia ......................................................... 27
Lukijaraati ruotii .......................................................... 27

Teemana ”Näkymätön aivovamma” 
Näkymätön aivovammani ............................................ 28
Näkymätönkin oire on todellinen ................................ 30

Vakiopalstoja
Elävästä elämästä: Hau ja vau ...................................... 33

Mainososio 2 ..........................................................34-46

yhdistysosio
Aivovammaliiton hallituksen kuulumisia ..................... 47
Erilainen kuukausitapaaminen ..................................... 48
Anne-Maria Rasinpuro in memoriam ........................... 48
Varsinais-Suomen aivovammayhdistys 
25 toimintavuotta! ....................................................... 49
Iloinen iltapäivä Turussa .............................................. 49
Yhdistyspalsta .............................................................. 50
Aivovammaliiton tapahtumakalenteri, 
sopeutumisvalmennuskurssit ja tuettu lomatoiminta .... 54
Aivovammaliiton yhteystiedot ...................................... 55

Mainososio 3 ............................................................... 56

Turku

Helsinki

Lahti

Kauhajoki
Seinäjoki

Tampere

Kerava

Oulu

Aivoitus on Aivovammaliitto ry:n lehti, joka 
ilmestyy neljästi vuodessa. Jäsenille lehti tulee 
jäsenetuna. Lehteä voi myös tilata hintaan 40 €. 

osoitteenmuutokset:
Aivovammaliitto saa automaattiset muuttuneet 
osoitteet Postilta. Jos osoitteesi on
salainen, ilmoita osoitteenmuutos liiton 
nettisivujen kautta www.aivovammaliitto.fi  ➞ 

Tiedotus ➞ Ota yhteyttä

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi  ➞ Tiedotus 
➞ Tilaa Aivoitus-lehti

Aikakauslehtien liiton jäsenlehti

Julkaisija: 
Aivovammaliitto ry

Toimituksen osoite: 
Malminkaari 5 B, 00700 HELSINKI

Päätoimittaja: Pia Warvas 
pia.warvas@aivovammaliitto.fi

käännökset: Åsa Öhrman

Taitto: Leena Hagman / Laakapaino Oy

ilmoitukset: 
Ilmoitusmyynti numerosta 1/2020 alkaen 
Printmix Oy, 
www.printmix.fi 

Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa.

Painopaikka:
Laakapaino Oy, Porvoo

ISSN 1796-1181

kannen kuva: Pia Warvas

Aivoitus 2020
Nr Aineistopäivä  Teema

2 aineistopäivä 24.4.,  teemana mielen hyvinvointi ja aivovamma 
3 aineisopäivä 7.8.,  teemana aivovammat, kuntoutuminen 
   ja sopeutuminen 
4 aineistopäivä 6.11.,  teemana aivovammakonkarit 

Hyvinvointia loppuelämäksi 



2   Aivoitus 1/20 Aivoitus 1/20   3   

PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Osynlig, men 
närvarande
Då jag i Google skriver in sökorden ”osynlig funk-
tionsnedsättning”, får jag som första träff Hjärnska-
deförbundets meddelande, där man vill göra något 
osynligt synligt och okänt känt. Nästa träff leder till 
Saara Auvinens blogg, där hon grubblar över huruvida 
en osynlig funktionsnedsättning är något som inte 
existerar. De huvudsakliga träffarna gäller således en 
hjärnskada. Temat för den här tidskriften är just en ”En 
osynlig hjärnskada”.

Många personer som har fått en hjärnskada berättar 
att osynliga symptom också själv är svåra att förstå. I 
synnerhet strax efter det man skadat sig tänker man att 
sedan benen har vuxit ihop, krosskadan har läkts och 
blåmärkena har bleknat är man återställd. Ofta tar det 
längre tid innan man själv ens inser att osynliga symp-
tom – som trötthet, glömska, dålig initiativförmåga och 
irritation – i verkligheten är de som starkast påverkar 
den nya livssituationen.

Och om det för en själv är svårt att bli du med sina 
symptom, är det ännu svårare för ens närstående. En 
närstående kan uppleva att man exempelvis är lat eller 
likgiltig, trots att det är fråga om brister i initiativförmå-
gan som är mycket typiska för tillståndet efter en hjärn-
skada. Ofta underskattas också symptomens intensitet. 
Man får ofta höra ”Nog glömmer jag också bort saker 
och ting” eller ”Nog är jag också trött emellanåt”. En 
närstående har svårt att förstå att minnesproblem och 
trötthet hos en person som har drabbats av en hjärn-
skada är något helt annat än hos en ”frisk” person. En 
neuropsykologisk rehabilitering spelar exempelvis en 
ytterst viktig roll då det osynliga görs synligt. I en sådan 
rehabilitering kan man finna medel att så bra som möj-
ligt få herraväldet över de osynliga symptomen. 

En ny upplaga av Hjärnskadeförbundets broschyr 
”Avainasiaa aivovammasta” utkommer i dessa dagar. 
Många personer har berättat att de i broschyren har 
streckar under symptom som gäller dem själva och 
att de har bett särskilt sina närstående att ta del av 
dem – och helst av hela broschyren. Det här är ett sätt 
att försöka göra det osynliga synligt. Broschyrer som 

Hjärnskadeförbundet har gett ut kan bestäl-
las gratis antingen på nätet eller på adressen 
aivovammaliitto.fi ➞ Tiedotus ➞ Tilaa esitteitä 
ja tuotteita. Broschyrer kan också beställas per 
telefon på numret 050 408 70 95.

Låt oss tillsammans göra det osynliga 
synligt och påminna andra om att det osynliga 
nog är närvarande!

Pia Warvas
chefredaktör

Näkymätön, 
muttei olematon 
Kun kirjoitan googleen hakusanaksi ”näkymätön 
vamma”, tulee ensimmäisenä osumana Aivovammalii-
ton tiedote, jossa halutaan tehdä näkymätön näkyväksi 
ja tuntematon tunnetuksi. Seuraava osuma johtaa Saara 
Auvisen blogiin, jossa hän pohtii, onko näkymätön 
vamma olematon. Kärkiosumat käsittelevät siis aivo-
vammaa. Tämän lehden teemana onkin juuri ”Näkymä-
tön aivovamma”. 

Moni aivovamman saanut ihminen kertoo, että 
näkymättömiä oireita on usein vaikea itsekään ymmär-
tää. Erityisesti pian vammautumisen jälkeen ajattelee, 
että kunhan luut ovat luutuneet, ruhjeet arpeutuneet ja 
mustelmat haalistuneet, olen kunnossa. Usein menee 
tovi jos toinenkin, ennen kuin edes itse ymmärtää, että 
näkymättömät oireet – kuten väsyvyys, huonomuis-
tisuus, aloitekyvyn haasteet ja ärtyneisyys – ovatkin 
oikeasti niitä, jotka vaikuttavat uudessa elämäntilan-
teessa kaikkein voimakkaimmin. 

Ja jos oireita on vaikea sisäistää itse, on niiden 
ymmärtäminen läheisille vielä vaikeampaa. Läheinen 
voi kokea, että toinen on esimerkiksi laiska tai välinpi-
tämätön, vaikka kyse on aivovamman jälkitilalle varsin 
tyypillisestä aloitekyvyn puutteesta. Usein oireiden 
voimakkuutta myös vähätellään. Todetaan, että ”kyl-
lähän minäkin asioita unohtelen” tai ”kyllä minua-
kin välillä väsyttää”. Läheisen on vaikea tajuta, että 
esimerkiksi aivovammautuneen ihmisen muistiongelmat 
ja väsyvyys ovat jotakin ihan muuta kuin ”terveellä” 
ihmisellä. Esimerkiksi neuropsykologinen kuntoutus 
on usein äärimmäisen tärkeässä roolissa, kun näkymä-
töntä tehdään näkyväksi. Siellä voidaan löytää keinoja, 
joilla päästään mahdollisimman hyvin näkymättömien 
oireiden herraksi. 

Aivovammaliiton ”Avainasiaa aivovammasta” 
-esitteestä ilmestyy näinä päivinä uusi painos. Moni 
on kertonut, että alleviivaa esitteestä itseään koskevat 
oireet ja pyytää läheistensä perehtymään erityisesti nii-
hin – ja mieluiten koko oppaaseen. Tämä on yksi tapa 
yrittää tehdä näkymätöntä näkyväksi. Aivovammaliiton 
tuottamia esitteitä voi tilata maksutta joko netin kautta 
osoitteesta aivovammaliitto.fi ➞ Tiedo-
tus ➞ Tilaa esitteitä ja tuotteita. Ellei 
käytössäsi ole nettiä, voit tilata esitteitä 
myös soittamalla järjestöassistentille 
numeroon 050 408 7095.

Tehdään yhdessä näkymätöntä 
näkyväksi ja muistutetaan muita, ettei 
näkymätön ole olematon!

Pia Warvas
päätoimittaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS
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Aivovammaliitossa valmistellaan parhaillaan strategiaa vuosille 
2020-2022. Valmistelu tapahtuu työryhmässä, jossa toimin-
nanjohtajan, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi on 
mukana kaksi liiton työntekijää. Työryhmän ehdotus liiton stra-
tegiaksi käsitellään hallituksen kokouksessa helmikuun lopussa. 
Hallitus esittelee strategian kevään liittokokouksen hyväksyttä-
väksi huhtikuussa, minkä jälkeen siitä tulee hallituksen strate-
gista ja liiton toimiston operatiivista toimintaa ohjaava asiakirja.

Ei strategian synty ole onneksi pelkästään tämän viiden 
hengen työryhmän pohdiskelun varassa. Jo keväällä 2019 halli-
tuksen ja henkilöstön yhteisessä suunnittelupäivässä pienryhmät 
pohtivat, miksi Aivovammaliitto on olemassa, mitä se tekee ja 
mihin se toiminnallaan pyrkii.  Näillä perusteilla määriteltiin 
mahdollisimman konkreettisesti, mitä ovat liiton tavoitteet käy-
tännössä, miten niihin on mahdollista päästä, mitä osaamista 
ja muita resursseja toimintaan tarvitaan sekä mistä rahoitus 
kaikkeen tähän on mahdollista saada. Alkusyksystä toteutetussa 
jäsenkyselyssä kartoitettiin, mitä jäsenistö omalta liitoltaan 
odottaa ja toivoo. Yhdistysten koulutuspäivänä syksyn liittoko-
kouksen yhteydessä saatiin lisää sidosryhmiä mukaan valmis-
telutyöhön, kun yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit pohtivat 
tulevaisuuden haasteita ja keinoja niihin vastaamiseksi. Näillä 
kolmella aineistolla on keskeinen asema käynnissä olevassa 
valmistelutyössä.

Strategiaa vuosille 2020-22 käsitellessään liittokokous mää-
rittelee huhtikuussa, mikä on Aivovammaliiton missio eli perus-
tehtävä, mitkä ovat liiton toiminnassaan noudattamat arvot, 
mikä on se visio 2022, jota kohti olemme etenemässä sekä mitä 
ovat ne välitavoitteet, joilla vision toteutamme. Näiden sisäl-
töön ei valmistelun tässä vaiheessa voi vielä mennä, mutta sen 
voin todeta, ettei mitään käänteentekeviä muutoksia nykytilan-
teeseen ole odotettavissa. Jäsenistöltä, yhdistyksiltä ja muilta 
sidosryhmiltämme saadun palautteen perusteella toimintaamme 
ollaan tyytyväisiä, vaikka tarpeita ja mahdollisuuksia toiminnan 
kehittämiseen on. Viime kädessä käytettävissä olevat resurs-
sit – sekä aineelliset että henkiset – määrittelevät mitä voimme 
tehdä. Jälkimmäisiä resursseja, eli ammattitaitoisia ja työhönsä 
sitoutuneita työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia 
meillä kyllä on. Sen sijaan taloudellisien resurssien 
lisäämiseen etsitään koko ajan uusia keinoja. 
Mitä paremman strategian onnistumme laati-
maan, sitä helpompaa sille on löytää rahoittajia. 
Palaamme tähän arviointiin huhtikuussa. 

Lopuksi toivotan kaikille voimia 2020-luvun 
arjen haasteisiin ja intoa omien ja yhteisten visi-
oiden toteuttamiseen työntekijöinä, luottamushen-
kilöinä, vertais- ja kokemustoimijoina sekä ennen 
kaikkea toistemme läheisinä.

Seppo kantola
puheenjohtaja 
Aivovammaliitto ry

Aivovammaliitto 
2020-luvulle

Hjärnskadeförbundet mot 
2020-talet
I Hjärnskadeförbundet bereds som bäst en strategi för åren 
2020–2022. Beredningsarbetet sker i en arbetsgrupp där förutom 
verksamhetsledaren, ordföranden och vice ordföranden också 
deltar två av förbundets arbetstagare. Arbetsgruppens förslag till 
förbundets strategi kommer att behandlas på styrelsens möte i 
slutet av februari. Styrelsen presenterar strategin för godkännande 
på förbundsmötet i april på våren, varefter det blir ett dokument 
som styr styrelsens strategi och förbundets operativa verksamhet.

Strategin är lyckligtvis inte enbart ett resultat av diskussioner 
i den här arbetsgruppen på fem personer. Redan våren 2019 
funderade smågrupperna på styrelsens och personalens gemen-
samma planeringsdag varför Hjärnskadeförbundet finns till, 
vad förbundets uppgifter är och vad förbundet strävar efter att 
uppnå med sin verksamhet. Utgående från dessa definierades så 
konkret som möjligt vilka mål förbundet har i praktiken, hur det 
är möjligt att uppnå dem, hurdant kunnande och andra resurser 
som behövs för verksamheten och varifrån finansiering för allt 
detta är möjlig att få. I en medlemsenkät som gjordes i början av 
hösten kartlades vad medlemskåren förväntar sig och önskar av 
sitt förbund. På utbildningsdagen för föreningarna, som ordnades 
i samband med förbundsmötet på hösten, fick förbundet med fler 
medaktörer i beredningsarbetet då föreningarnas ordförande och 
sekreterare begrundade vilka utmaningar framtiden har med sig 
och vilka metoder man har för att svara mot dem. Material från 
dessa tre källor har en central roll i det pågående beredningsar-
betet.

När förbundsmötet i april behandlar strategin för åren 
2020–2022 definieras Hjärnskadeförbundets mission eller 
grundläggande uppgift, värden som förbundet följer i sin verk-
samhet, den vision 2022 som förbundet strävar mot och delmål 
som förverkligar visionen. Innehållet i dem kan i detta skede av 
beredningsarbetet ännu inte framföras, men det kan jag ändå 
konstatera att några omfattande förändringar i den nuvarande 
situationen inte är att vänta. På basis av den respons som vi fått 
av vår medlemskår, våra föreningar och övriga medaktörer är 
man nöjda med vår verksamhet, fastän det finns behov och möj-
ligheter att utveckla verksamheten. I sista hand är det tillgängliga 
resurser–både materiella och immateriella–som bestämmer vad 

vi kan göra. Sistnämnda resurser, d.v.s. yrkeskunniga och enga-
gerade arbetstagare, förtroendevalda och frivilliga har vi 

nog. Däremot letar vi hela tiden efter nya metoder att öka 
de ekonomiska resurserna. Ju bättre strategi vi lyckas 
skapa, desto lättare är det att finna finansiärer för den. 
Vi återkommer till den här utvärderingen i april.

Till slut vill jag tillönska alla ork och krafter inför 
2020-talets utmaningar i vardagen och engagemang 
att genomföra egna och gemensamma visioner i 

egenskap av arbetstagare, förtroendevalda, kamrats-
töds- och erfarenhetsaktörer och framför allt som 
närstående till varandra.

Seppo kantola
ordförande

Hjärnskadeförbundet rf

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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– Työelämävalmennus tarkoittaa 
yksilöllistä tukea erityisesti työelä-
män siirtymävaiheissa. Valmennuksen 
kautta voi saada tukea esimerkiksi 
sairauslomalta töihin palatessa, uusien 
työtehtävien oppimisessa sekä vanho-
jen tehtävien sopeuttamisessa, hanke-
vastaava Pia Saarenpää kertoo.

Työhönvalmennus toteutetaan 
henkilökohtaisten tapaamisten kautta. 
Prosessin kesto on yksilöllinen, mutta 
tavoitteena on tehokkaasti löytää pitkä-
kestoinen ratkaisu asiakkaan tilantee-
seen.

– Valmennus lähtee liikkeelle 
asiakkaan ja työelämävalmentajan 
tapaamisesta. Tapaamisessa keskustel-
laan tilanteesta, toiveista ja tavoitteista 
sekä sovitaan yhteistyöstä ja toiminta-
tavoista, Saarenpää selittää.

Valmennukseen sisältyy tarvittaessa 
neuropsykologinen tutkimus, mikäli 
sellaista ei ole tehty viimeisen vuoden 
aikana. Tutkimus antaa työkaluja kog-
nitiivisen toimintakyvyn tukemiseen ja 
auttaa työelämävalmennuksen tavoit-
teiden asettelussa. Tutkimuksen jälkeen 
asiakas sopii yhteistyössä valmentajan 
kanssa muutostavoitteet ja toimintata-
vat niiden saavuttamiseksi.

Valmentaja voi tulla työpai-
kalle mukaan neuvottelemaan

Saarenpää huomauttaa, että asiakas 
itse on toki valmennuksessa se tärkein 

toimija omine tavoitteineen, mutta 
työelämävalmentaja on tukemassa ja 
kannustamassa.

– Työnantajan kanssa sovitaan 
yhteistyössä muutostavoitteista työ-
paikalla. Valmentaja voi olla tukena 
ja apuna, kun asioista neuvotellaan 
työnantajan ja tarvittaessa myös työ-
terveyden kanssa. Valmentaja voi joko 
jalkautua työpaikalle, tai olla asiak-
kaan tukena muuten, Saarenpää lisää.

Muutosprossin aikana työelämäval-
mentaja pitää yhteyttä asiakkaaseen, 
toimii tukijana, valmentajana ja tsemp-
parina. Tarvittaessa hän pitää yhteyttä 
myös työnantajaan ja voi olla apuna 
asioiden selvittämisessä esimerkiksi 
työeläkelaitoksen suuntaan.

Valtakunnallista 
työelämäneuvontaa

Varsinaissuomalaisen työelämäval-
mennuksen lisäksi hanke tarjoaa 
valtakunnallista työelämäneuvontaa. 
Työelämäneuvonta voi liittyä työhön 
paluuseen, työuralla jatkamiseen, opis-
kelu- tai työolosuhteiden järjestelyihin 
tai ammatin vaihtamiseen, kun sairaus 
aiheuttaa rajoituksia. Neuvonta voi 
liittyä myös eläkkeen hakemiseen tai 
työllistymiseen eläkkeeltä käsin. 

Työelämäneuvontaa saa puhelimitse 
ja sähköpostitse 
Pia Saarenpää p. 040 5188 141
pia.saarenpaa@neuroliitto.fi 

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

Vieraskynä

Kognitiiviset oireet 
hallintaan työelämässä
Neuroliiton, Aivovammaliiton ja Parkinsonliiton yhteinen 
Neuroneuvomo-hanke (2017-2020) kehittää työelämä-
valmennusmallia niille neurologisia sairauksia sairastaville, 
joiden työkyky on heikentynyt kognitiivisten oireiden takia. 
Tarkoituksena on tukea sairastavaa etenkin silloin, kun 
työhön paluu tai työssä jatkaminen tuntuvat haasteelliselta. 
Valmennusmallia kehitetään Varsinais-Suomen alueella. 

kysy Neuroneuvonnasta!
Neuroneuvonta on valtakunnallinen maksuton neuvontapalvelu, joka 
palvelee puhelimitse ja sähköpostilla. Neuroneuvonta auttaa löytämään 
vastauksia mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturva-
etuuksiin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi apua voi saada erilaisten hake-
musten täyttämiseen. Neuroliiton tuottama Neuroneuvonta-palvelu 
laajeni myös aivovamman saaneiden käyttöön vuoden 2020 alusta 
alkaen Neuroliiton, Aivovammaliiton ja Parkinsonliiton yhteistyön myötä. 
Neuroneuvonnasta neuvoa voivat kysyä myös sairastuneiden läheiset 
sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. 

ota yhteyttä!  P. 040 500 1657tai p. 040 542 5200, 
kysymykset sähköpostilla info@neuroneuvonta.fi I

N
F

O
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Ari Hyvälän puoliso Elina Rantala oli juuri 
vaihtanut työpaikkaa, joten hänelle ei ollut 
viime vuoden alkupäiviin mennessä loma-
päiviä kertynyt. Niinpä Ari sai kaverinsa 
kari-Pekka Rytilahden, eli k-P:n, mukaansa 
Espanjaan Playa del Inglésiin. Miehet len-
nähtivät TUI-matkatoimiston siivin aurinkoon 
vuosi sitten helmikuun 20. päivänä. Ensim-
mäinen päivä meni hengaillessa ja paikkoihin 
tutustuessa.

Toisena lomapäivänään, torstaina, miehet 
suuntasivat uima-altaalle. Koska Ari harras-
taa kieliä ja puhuu suomen lisäksi espanjaa, 
venäjää, saksaa, ruotsia ja englantia, jutteli 
hän iloisena eri maista tulleiden ihmisten 
kanssa näiden omilla kielillä. Aamupäivän 

aikana hän soitti kotiin jääneelle Elinalle 
WhatsApp-puhelun ja esitteli sen kautta 
hotellia, allasaluetta ja yleistä miljöötä. 

Koitti lounasaika, ja miehetkin 
suuntasivat pöytään. Ari otti ruoat ja 
valitsi ruokajuomaksi olutta ja vettä. 
Kun K-P lähti hakemaan vielä lisää 
vettä, nousi Ari samalla pöydästä ja 
lähti hortoilemaan hotellin käy-
tävään. Korostettakoon, että hän 
ei ollut ehtinyt ottaa vielä suul-
listakaan ruokajuomaoluestaan, 
joten alkoholilla ei ollut osuutta 
asiaan. K-P kertoi myöhemmin 
kummastelleensa, minne mies 
oikein suuntaa. Samassa Ari 
kaatui tajuttomana maahan 
ja löi päänsä pahasti ikku-
nan betoniseen reunaan ja 
kimposi siitä betonilattialle. 
Tajuton mies jäi makaamaan 
verilammikon keskelle.

Tajuttomana 
sairaalaan

Palataan toviksi hieman 
ajassa taakse päin. Ari 

TEEMANA 
NäkyMäTöN AiVoVAMMA

Kaatuminen Espanjassa 
mullisti elämän
Ari Hyvälä eli hektistä elämää. Viikonloppuisin ja loma-aikoina 
hän työskenteli tanssimuusikkona ja arkisin päätyössään Oulun 
upouuden kauppakeskus Valkean Sokoksen kassalla. Takana oli 
kiireinen joulusesonki ja alkuvuosi. Mies oli loman tarpeessa. 

Ari Hyvälän puoliso 
vaihtanut työpaikkaa, joten hänelle ei ollut 
viime vuoden alkupäiviin mennessä loma-
päiviä kertynyt. Niinpä Ari sai kaverinsa 
kari-Pekka Rytilahden
Espanjaan Playa del Inglésiin. Miehet len-
nähtivät TUI-matkatoimiston siivin aurinkoon 
vuosi sitten helmikuun 20. päivänä. Ensim-
mäinen päivä meni hengaillessa ja paikkoihin 
tutustuessa.

Toisena lomapäivänään, torstaina, miehet 
suuntasivat uima-altaalle. Koska Ari harras-
taa kieliä ja puhuu suomen lisäksi espanjaa, 
venäjää, saksaa, ruotsia ja englantia, jutteli 
hän iloisena eri maista tulleiden ihmisten 
kanssa näiden omilla kielillä. Aamupäivän 

aikana hän soitti kotiin jääneelle Elinalle 
WhatsApp-puhelun ja esitteli sen kautta 
hotellia, allasaluetta ja yleistä miljöötä. 

Koitti lounasaika, ja miehetkin 
suuntasivat pöytään. Ari otti ruoat ja 
valitsi ruokajuomaksi olutta ja vettä. 
Kun K-P lähti hakemaan vielä lisää 
vettä, nousi Ari samalla pöydästä ja 
lähti hortoilemaan hotellin käy-
tävään. Korostettakoon, että hän 
ei ollut ehtinyt ottaa vielä suul-
listakaan ruokajuomaoluestaan, 
joten alkoholilla ei ollut osuutta 
asiaan. K-P kertoi myöhemmin 
kummastelleensa, minne mies 
oikein suuntaa. Samassa Ari 
kaatui tajuttomana maahan 

Ari Hyvälä eli hektistä elämää. Viikonloppuisin ja loma-aikoina 
hän työskenteli tanssimuusikkona ja arkisin päätyössään Oulun 
upouuden kauppakeskus Valkean Sokoksen kassalla. Takana oli 
kiireinen joulusesonki ja alkuvuosi. Mies oli loman tarpeessa. 

– Olemme miettineet, 
miten monta aivovam-
mautunutta ihmistä 
tulee kadulla vastaan. 
Heitä – meitä – kun ei 
yleensä erota millään 
tavalla vammattomista 
kaduntallaajista, Ari 
Hyvälä pohtii.
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kuvailee olevansa henkinen mies. Hän 
uskoo ohjaukseen ja johdatukseen. 
Hän oli sattunut näyttämään Oulun 
lentokentällä K-P:lle, että katso, matka-
vakuutuskorttini on tässä kännykkäko-
telon taskussa. 

Ja nyt takaisin Espanjaan. Kun 
ambulanssi tuli, kysyivät he Arin 
passia ja matkavakuutusta. K-P kipaisi 
neljänteen kerrokseen hakemaan niitä. 
Passi löytyi helposti, mutta K-P joutui 
pohtimaan tovin, missä on miehen 
kännykkä. 

Ari ja Elina kuvailevat K-P:tä johta-
jatyypiksi, joka ei mene vaikeassakaan 
tilanteessa lukkoon, vaan ottaa ohjat 
käsiinsä. On mies paikallaan. Nopeasti 
K-P tajusikin, että koska Ari harrastaa 
valokuvausta, on kännykkä todennä-
köisesti hänen taskussaan. Hän kiiruhti 
takaisin tapaturmapaikalle ja kumartui 
kohti Arin taskua ottaakseen tämän 
puhelimen, mutta ensihoitaja kielsi 
koskemasta loukkaantuneeseen. K-P 
pirautti Arin kännykkään, jonka pirinän 
perusteella ensihoitaja paikallisti puhe-
limen ja sitä kautta matkavakuutuk-
sen. K-P komensi viemään ystävänsä 
suoraan saaren parhaaseen sairaalaan. 
Koska K-P:llä oli rahat kerroksissa, 
lainasi hotellinjohtaja hänelle henkilö-
kohtaisesti 20 euroa, jotta hän pääsisi 
mahdollisimman nopeasti Arin mukana 
sairasautoon. Ambulanssi suuntasi 
kohti sairaalaa vieden Arin ja K-P:n 
mennessään. 

Sairaalassa Arille pantiin kovakau-
luri ja käsivarsiin tuikattiin lääkkeitä 
ja muita hoitoihin tarvittavia nesteitä 
varten kuusi kanyylia – kolme molem-

piin käsivarsiin. Tajuttomuutta kesti 
varmuudella tunti ja 40 minuuttia. 

– Ensimmäinen muistikuvani on, 
että kädessäni oli keltainen käsipa-
peri, johon oksensin verta. Seuraavan 
kerran havahduin ssssh ssssh -ääneen. 
Aukaisin silmäni, joskin vain toinen 
niistä aukesi. Olin CT-tietokonekerros-
kuvauksessa. Jossain vaiheessa tunsin 
kovaa kipua päässäni. Kolmantena 
muistivälähdyksenä muistan kuulleeni 
suomea. Tulkki oli vuoteeni vieressä 
ja kertoi, että olen joutunut tapatur-
maan ja olen nyt sairaalassa. Hän pyysi 
minua antamaan jonkunlaisen merkin, 
jos ymmärrän ja kuulen.  Jälkeenpäin 
tulkki kertoi minulle, että olin nosta-
nut molemmat peukaloni pystyyn ja 
ilmaissut näin, että täällä ollaan! 

K-P soitti Elinalle kello 15 Suomen 
aikaan, eli lähes heti onnettomuuden 
jälkeen. Hän totesi vakavana, että nyt 
on huonoja uutisia. 

– Hän kertoi, että Arille on sattunut 
onnettomuus ja minun on valmistau-
duttava lähtemään sinne välittömästi. 
Lääkäri oli sanonut, että nyt pitää tulla, 
sillä tilanne on henkeä uhkaava, Elina 
kertoo kyyneleet silmissä.

Elina kuvailee, että puhelu oli 
shokki, hirveä painajaisuni – jotakin, 
jota ei voinut edes ymmärtää. Jotakin, 
joka tuntui epätodelta tai julmalta 
pilalta. K-P sai tavata Aria vain parin 
minuutin ajan, mutta se oli tarpeeksi 
pystyäkseen pitämään Elinan ajan 
tasalla. 

– Seuraavana aamuna sain viestin, 
että tilanne on vakava, mutta ei enää 
henkeä uhkaava. Koska oli hiihtoloma-

viikko, lennot olivat täyteen buukat-
tuja. Lopulta pääsin Kanariansaarille 
maanantaina, neljä päivää onnetto-
muuden jälkeen, Elina kertoo.

Vammoja poikineen 

Arin kaatumisen aiheuttaneen tajut-
tomuuden syy ei ihan varmuudella 
selvinnyt. Espanjassa tehdyssä Holter-
vuorokausinauhoituksessa (sydämen 
EKG-tutkimus, jota käytetään rytmihäi-
riöiden selvittelyssä) ilmeni sydämen 
lisälyöntejä. Ne ovat todennäköisesti 
aiheuttaneet oikosulun aivoihin, jolloin 
seurauksena on ollut äkillinen tajutto-
muuskohtaus. 

Kaatumisen seurauksena Arin 
silmäkuopan pohjan luu murtui. Se 
leikattiin maanantaina ja paikattiin 
titaaniverkolla. Päähän tuli avohaava, 
joka kurottiin kiinni kahdeksalla tikillä. 
Niskanikaman C1-kaari, nenä, kyy-
nelkanavat ja otsaluu murtuivat sekä 
eri puolille aivoja tuli tapaturman 
aiheuttamia aivoverenvuotoja, diffuusi 
aksonivaurio DAI sekä muutoksia 
valkeaan aineeseen. Tässä on osa MRI-
tutkimuksessa todetuista vaurioista.

Kun kahdeksan päivää oli kulunut, 
tuli hoitaja sairasvuoteen äärelle, laski 
sen laidat alas ja totesi, että tänään 
sinä lähdet sairaalasta.

– Hombre, a donde – hyvänen aika, 
minne, kysyin, Ari kertoo.

– Järkytyin, miten pärjään hänen 
kanssaan vieraassa maassa Arin ollessa 
tuossa kunnossa. Ari ei ollut vielä 
kävellyt askeltakaan, eikä käynyt oma-
toimisesti vessassa. Lääkärien delegaa-

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA

Ari ja Elina kiittelevät, 
että hoito on ollut hyvää 
niin Espanjassa kuin Suo-
messakin. Tässä Ari on 
ammattitaitoisten espan-
jalaishoitajien keskellä 
kotiutuspäivänä.

Hetki heti kaatumisen jälkeen. 
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tio pohti, että kävelyä tosiaan on syytä 
harjoitella ensiksi. Näin saimme yhden 
päivän lisäaikaa, mutta sen jälkeen 
sairaalasta oli poistuttava, Elina sanoo.

Elina oli saanut yöpyä Arin hotel-
lissa tämän huoneessa ne kaksi jäljelle 
jäänyttä yötä, jotka Elinan saapuessa 
vielä Arin lomapakettiin kuului. Sen 
jälkeen myös Elina oli vailla majapaik-
kaa. Ari ja Elina toivoivat pääsevänsä 
sairaalan ikkunasta näkyvään hotelliin 
siltä varalta, että komplikaatioita tulee. 
Matkatoimiston ja vakuutusyhtiön 
henkilökunta piti koko ajan yhteyttä 
ja järjesti asioita etänä. Vielä ennen 
lähtöä Arin pää kuvattiin uudelleen ja 
todettiin, että verenvuoto ei ole pahen-
tunut, eikä silmän leikkaushaavassa-
kaan ole mitään vikaa. Sen jälkeen 
pariskunta kuljetettiin apteekin kautta 
taksilla vastapäiseen hotelliin. Ensiksi 
Arille ja Elinalle oli varattu tavallinen 
huone, mutta Arin kielitaidon ansiosta 
heille järjestyi invahuone. Lentämiseen 
ei vielä lupaa hellinnyt, ja sairaalas-
sakin piti käydä kontrolleissa kahden 
päivän välein. Ari ja Elina kiittelevät, 
että sairaalassa hoito ja huolenpito 
olivat erittäin hyvää ja ammattitaitoista. 
Se antoi turvaa ja uskoa siihen, että 
tästä kaikesta selvitään. 

Paluu kotimaahan

Ari halusi malttamattomasti päästä 
liikkeelle, joten Elina joutui esimer-
kiksi ruokaa hakemaan lähtiessään 
komentamaan miestään pysymään 
aloillaan. Uusi kaatuminen olisi voinut 
olla kohtalokas, eikä se parhaassakaan 
tapauksessa olisi toipumista edistänyt. 
Kun sairaalasta pääsystä oli kulunut 
viikko, sai Ari lentoluvan. 

– Pääsin onneksi hänen saattajaksi, 
joten saimme matkata yhdessä kotiin. 
Minua hirvitti, miten Ari jaksaa, sillä 
matka Suomeen kesti kuusi tuntia, 
jatkolentoa piti odotella Helsinki-
Vantaalla neljä tuntia, jonka jälkeen 
viimeinen etappi Ouluun kesti vielä 
tunnin, Elina selvittää. 

Suomessa kaikki alkoi käytännössä 

hän tapasikin meidät. Hänen neuvo-
jensa avulla ymmärsimme hakeutua 
OYSiin aivovammapoliklinikalle, Ari 
kertoo.

Oulussa Ari määrättiin MRI-mag-
neettikuvaan, jossa diffuusi aksoni-
vaurio diagnosoitiin myös Suomessa. 
Samalla tehtiin epilepsiatutkimukset. 
Sairausloma jatkui aina kuukauden 
kerrallaan. 

– Kun pääsimme aivovammapoli-
klinikan asiakkaiksi, oli jo syksy. Sen 
kautta asiat kuitenkin lähtivät rullaa-
maan, tieto ja ymmärrys kasvoivat ja 
opin ymmärtämään oireitani ja sitä, 
miten moninaisesti ne vaikuttavat elä-
määni. Jos menen esimerkiksi kauppa-
keskukseen, jossa on paljon valoja ja 
helinää ja kilinää ja kolinaa, väsähdän 
niin paljon, että joudun nukkumaan 
parin, kolmen tunnin päiväunet. 
Päikkärit ovat jokapäiväisiä, lähimuis-
tini ei pelaa, tunteiden hallinnassa 
on vaikeuksia ja olen toisaalta hyvin 
herkkä, mutta toisaalta pinnani palaa 
alta aikayksikön erityisesti silloin, kun 
pitää täytellä erilaisia lomakkeita ja 
hakemuksia, Ari kertoo. 

Lähimuistin pätkiminen näkyy 
myös siinä, että vaikka Ari tuntee 

alusta. Espanjasta tuli mukaan kym-
mensivuinen epikriisi, mutta koska se 
oli espanjaksi, ei siitä ollut suomalais-
lääkäreille juurikaan iloa. Sairaalalla 
kului sen käännättämiseen virallisella 
tulkilla muutama kuukausi. 

Elina oli järjestänyt vielä heidän 
Espanjassa ollessaan ajan Arille työter-
veyslääkäriin. 

– Arin tuttu työterveyslääkärikin oli 
ihmeissään ja pyysi kertomaan, mitä 
on tapahtunut.  Hän soitti vakuutus-
yhtiön lääkärille heti, ja tämän suosi-
tuksensa oli kuukauden sairausloma. 
Uskoimme ja luulimme, että kunhan 
kuukausi on kulunut, on Ari jälleen 
kuin uusi ja täysin työkykyinen, Elina 
kertoo. 

– Eihän se sitten ihan näin men-
nyt. Toipuminen ei käynytkään käden 
käänteessä. Olin huolestunut ja täysin 
ymmällään! Etsin netistä tietoa ja otin 
ensiksi yhteyttä Aivoliittoon. Sieltä suo-
siteltiin ottamaan yhteyttä Aivovamma-
liittoon. Tein työtä käskettyä. Aivovam-
maliitosta sain paitsi Aivoitus-lehden, 
myös tiedon Oulussa toimivasta 
aivovammayhdistyksestä. Lehdessä 
oli juttua oululaisesta Ella Saarenpää-
kervisestä. Otimme häneen yhteyttä ja 

Tästä hetkestä, kun Ari opettelee  
kävelemään espanjalaisessa sairaalassa, 
on tapahtunut huikeasti edistystä. 
– Elämässä ei koskaan tiedä, mitä voi 
tapahtua, joten on syytä opetella  
nauttimaan elämästä aina, kun voi,  
Elina Rantala toteaa.

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA
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olisi tähän panostaa nykyistä enem-
män resursseja. Näkymätön vamma on 
monelle vieras.

– Jos kerron, että miehelläni on 
aivovamma, moni säikähtää ja pohtii, 
osaako hän edes puhua tai onko älyssä 
vikaa, Elina harmittelee. 

– Onneksi on tämä Aivovamma-
liiton aivovammakortti. Tämä on aina 
mukanani puhelimen suojakotelossa 
– siinä samassa paikassa, jossa säilytin 
matkavakuutustani Espanjassa lomail-
lessani. Sen avulla voin luontevasti 
selittää, mistä aivovammassa on kyse, 
Ari kiittelee. 

Tietoa tarvitaan lisää!

Ari kertoo, että parhaillaan on meneil-
lään pientä vääntöä vakuutusyhtiön 
kanssa. Hän sai muutaman kerran 
trauma- ja fysioterapiaa, mutta nyt 
vakuutusyhtiö katsoo, ettei lisäkertoja 
tarvita aivovamman hoitamiseen. 
Muutakaan kuntoutusta tai terapiaa 
ei ole vielä aloitettu, sillä maksajata-
hon mielestä aika ei ole vielä oikea. 
Työnantajan ja työterveyden kanssa 
käytyjen kolmikantaneuvotteluiden 
tulos oli, ettei Arille ole tällä hetkellä 
tarjota työtä, jota hän voisi turvallisesti 
tämänhetkiset rajoitteet huomioon 
ottaen tehdä.

Juuri nyt iloa elämään tuovat 
– tietysti avopuolison lisäksi – aivo-

vammayhdistystoiminta, musiikki ja 
kuntosali. 

– Olen soittanut haitaria vuodesta 
1987 alkaen. Kun kokeilen ensim-
mäistä kertaa tarttua haitariin onnet-
tomuuden jälkeen, jännitti minua 
kovasti. En jaksanut itse nostaa soitto-
peliä, joten kaverini nostivat sen syliini. 
Kyyneleet valuivat silmistäni, kun 
huomasin edelleen osaavani soittaa!

– Musiikki ja soittaminen ovat Arin 
psykiatri. Ne ja kuntosali tuovat rytmi-
tystä elämään. Kotihommat teemme 
yhdessä ja myös ulkoilu on yhteinen 
harrastuksemme. Silloin 18 vuotta 
sitten tapasimme tanssiharrastuksessa, 
mutta nyt Arin vammautumisen myötä 
tanssiminen on jäänyt vähemmälle, 
Elina toteaa.

Merkittävä osa tämänhetkistä elä-
mää Arilla ja Elinalla on epätietoisuus.

– Emme vielä itse kunnolla 
ymmärrä, mitä aivovamma tarkoit-
taa. Olemme saaneet paljon hoitoa 
ja tietoa –mistä kiitos sekä Espanjaan 
että Ouluun – mutta silti olemme 
enemmän tai vähemmän tyhjän päällä 
tässä uudessa elämäntilanteessamme, 
Elina toteaa ja jatkaa, että Arilla on 
paljon oireita, joita hän ei itse hallitse, 
tiedosta tai ymmärrä.

– Haluan korostaa, että aivovam-
man aiheuttama tapaturma voi tapah-
tua kenelle vain ja missä vain, ikään 
ja sukupuoleen katsomatta. Tietoi-
suuden lisäämiseksi pitää ponnistella 

nykyistäkin enemmän. 
Toivoisin, että Aivo-
vammaliiton esitteitä 
voitaisiin jakaa kaikille 
lääkäreille, vakuutus-
yhtiöiden edustajille ja 
jokaiselle suomalaiselle 
ihan syrjäisintä kylää 
myöten, Ari toivoo.

– Emme aina 
ymmärrä kaikkia Arin oireita, emmekä 
tiedä, kuuluuko tämä tai tuo asia 
vammaan. Erilaisuuden hyväksyminen 
on ollut läheisen kannalta suuri läksy 
opeteltavaksi. Minun pitää ymmärtää 
ja hyväksyä, että hän on nyt erilainen, 
toteaa Elina painokkaasti.

Lopuksi Ari siteeraa oululaisen 
Jamppa Tuomisen kappaletta: "Vain 
pieni tuuli joskus voi liekin sammuttaa, 
taas toisinaan se myrskyn kestää voi!”

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Ari Hyvälän kotialbumista, 

Pia Warvas 

joukoittain ihmisiä muusikon uransa 
ja kauppatyönsä myötä, ei hän enää 
muista likikään kaikkien nimiä – eikä 
aina kasvojakaan.

– Joskus, kun joku käy juttelemassa 
ja toivottavassa hyvää jatkoa, Elina 
kysyy, kuka hän oli. Toisinaan joudun 
kohauttamaan harteitani ja toteamaan, 
että ei niin mitään hajua! 

Ari ja Elina liittyivät molemmat 
Oulun seudun aivovammayhdistykseen 
ja lähtivät mukaan toimintaan.

– Tapasimme muita, joilla on aivo-
vamma. Monelle oli sattunut paljon 
pahemmin kuin minulle. Yllätyin iloi-
sesti, miten toiminnallisia, positiivisia 
ja kiitollisia elämästä he kaikki olivat. 
Hyviä tyyppejä! Siitä saimme jälleen 
lisää voimaa ja uskoa tulevaan, Ari 
kiittelee. 

Aivovamma ei näy päälle päin 

Tällä hetkellä sairauslomaa on kir-
joitettu huhtikuuhun asti. Ari pohtii, 
miten ja missä vaiheessa hän kertoo 
muille aivovammastaan. Jos osaa kat-
soa, näkyy hänen otsassaan pieni, siisti 
arpi, mutta muutoin mies on ulkoisesti 
samanlainen kuin aina.

– Näin tuoreena aivovammautu-
neena olen sitä mieltä, että aivovam-
moista pitää edelleen tiedottaa ja 
viestiä nykyistäkin voimakkaammin. 
Toivoisin, että Aivovammaliitollakin 

Ari saa voimaa musiikis-
ta, kuntosalikäynneistä ja 
aivovammayhdistystoimin-
nasta. Elina ja Ari liittyivät 
molemmat Oulun seudun 
aivovammayhdistykseen ja 
saivat sitä kautta valtavasti 
vertaistukea. 

Ari ja Elina haluavat kiittää sydämestään 
matkakumppani Kari-Pekka Rytilahtea  
ripeästä toiminnasta onnettomuustilanteessa.  
He suosittelevat, ettei kukaan lähtisi reissuun 
ilman matkavakuutusta.

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA
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Ilon ja valon jakaja 
Energisen ja pirteän Sari Uusi-Kokon perheellä 
oli ollut jo 34 vuotta Sport Kauhajoki -urheilu-

liike, jonka ohjaksissa Sari ja hänen veljensä 
työskentelivät kesäkuussa 2012. Sarin 

toimenkuvaan kuului muun muassa 
tekstiilien, kenkien, polku-
pyörien, kypärien, murto-
maasuksien ja laskettelu-

välineiden myynti.

Sari Uusi-Kokon voimaväri on keltainen. – Halun jakaa 
omaa hyvää oloani ja valoa muillekin. En tuijota ja haikaile 
menneisyyteen, vaan avaan reippaasti uusia ovia ja ikkunoita 
tulevaisuuteen luottaen. En hoe itselleni, että en jaksa, enkä 
osaa. Uskon siihen, että kun kerron itselleni jaksavani ja osaa-
vani, ajan myötä alan uskoa itseäni. Uskon positiivisuuteen 
ja haluan voimauttaa itseäni ja muita, Sari kertoo.

TEEMANA 
NäkyMäTöN AiVoVAMMA



14   Aivoitus 1/20 Aivoitus 1/20   15   

– Kuljin työmatkani pyöräillen, enkä 
koskaan unohtanut käyttää kypärää, 
Sari Uusi-kokko kertoo.

Sydänkesällä, 12.6.2012, oli 
kaupassa hiljaista. Sarin koti oli noin 
kilometrin päässä, joten hän päätti hyö-
dyntää seesteisen hetken polkaisemalla 
toviksi työasioille ja piipahti samalla 
kotiinsa. Sarin ollessa vielä kotonaan 
kaupasta soitettiin ja häntä hoputettiin 
takaisin sorvin ääreen. Asiakasvirta oli 
vilkastunut.

– Sanoin juu juu, ei mene montaa 
minuuttia. Juuri tuona päivänä – olihan 
keskikesän päivä ja matka oli lyhyt – 
olin täysin tapojeni vastaisesti jättänyt 
pukematta kypärän päähäni. 

Sari saapui kaupan läheiseen riste-
ykseen, katsoi oikealle ja vasemmalle, 
huomasi katua ajavan auton pysähty-
vän ja lähti ylittämään tietä.

– Ylittäessäni katua tulikin jostakin 
auto 60 – 70 kilometrin tuntinopeu-
della. Hän ei nähnyt minua, enkä minä 
häntä. Tästä lähtien filmi onkin poikki. 
Seuraavat asiat olen lukenut kuuluste-
lupöytäkirjasta. 

Sari oli lentänyt auton kone-
pellille, lyönyt siihen päänsä vasem-
man puolen ja singahtanut katuun 
kovalle asvaltille. Ambulanssi soitettiin 
paikalle, ja tajuton Sari kiidätettiin 
Seinäjoen keskussairaalaan. 

Muistiaukko ja pahoinvointia

– Ollessani ambulanssissa äitini 
oli yrittänyt tavoitella minua 
kyselläkseen, mihin oikein jäin. 
Olin tässä vaiheessa edelleen 
tajuton. Olin teho-osastolla kaksi 
päivää, jonka jälkeen minut siir-
rettiin ortopedian osastolle. 

Sari kertoo, että muisti on 
hyvin katkonaista. Esimerkiksi 
mielikuva siitä, että häntä kärrät-
tiin pyörätuolilla tutkimuksiin, on 
jäänyt välähdyksenomaisena jon-
nekin muistin sopukoihin. Valtaosa 
sairaala-ajasta jäi kuitenkin pimeän 
peittoon

– Äitini ja isäni olivat käyneet 
teholla ja itkeneet jalkojeni toi-
mimattomuutta. He olivat olleet 
huolissaan, pystynkö minä, joka 
olen aina nauttinut liikkumisesta, 
enää lainkaan kävelemään. Tätä 
en kuitenkaan muista. Naiselle 
ehkä tyypillisen turhamaisesti 
muistan sairaalasta kuitenkin kau-
hulla sen, että hiuksiani jouduttiin 

leikkaamaan, jotta haavani pystyttiin 
tikkaamaan. 

Kun Sari pääsi osastolle, pyysi hän 
pian kävelytelinettä. Hän halusi testata, 
kantavatko jalat.

– Ensimmäinen ilonpilkahdus syntyi 
siitä havainnosta, että jalkani toimivat 
kuin toimivatkin jotenkin! 

Pahimpia oireita reikäisen muistin 
lisäksi olivat valtava väsymys, pään-
särky, huonovointisuus ja oksentelu. 

– Parhaiten muistan hetken, kun 
minut kotiutettiin. Minulta kysyttiin, 
mikä on nimeni ja kuinka vanha olen. 
Ihmettelin, miten kauan olen oikein 
ollut täällä. Minulle kerrottiin, että vain 
viikon, josta pari päivää teho-osastolla. 

oireet eivät hellitä

Sari kotiutui kahden viikon sairauslo-
malapun kanssa sillä edellytyksellä, 
että häntä pidetään kotona silmällä.

– Minua ei saanut jättää valvo-
matta, sillä oksentelu oli niin voima-
kasta. Pahinta vaihetta kesti viikon. 
Vieläkin, melkein kahdeksan vuotta 
tapaturman jälkeen, esiintyy pahoin-
vointia ja päänsärkyä, jos rasitan 
itseäni liikaa.

Sari päätti kasata itsensä ja mennä 
töihin. Hän tiesi, että äiti ja veli ovat 
paikalla, joten hän voi tarvittaessa 
välillä huilata takahuoneen sohvalla.

– Pääasiassa sitten huilailin. 
Minulla oli murtumia kasvoissa, 
kyynärpäässä ja lonkassa, ja kasvoni 
olivat mustelmilla. Muistan ajatelleeni, 
että kun näistä pääsen, olen täysin 
kunnossa, sitten minua ei vaivaa enää 
mikään. 

Kului vuosi. Kasvot, käsi, lonkka ja 
selkä kuntoutuivat, mutta olo ei paran-
tunut. Väsymys oli jatkuvasti läsnä. 
Liikunnallinen nainen päätti kävellä 
työmatkat ja saikin siitä energiaa.

– Hammasta purren yritin jaksaa 
töissä. Välillä sanoin äidillekin, että 
en jaksa pyörittää tätä yritystä. Äitini 
ihmetteli, että miten sinä et jaksa, kun 
hänkin – paljon iäkkäämpi ihminen – 
jaksoi mainiosti.

Koska Sari näytti samalta kuin 
aiemminkin, oli kenenkään vaikea 
hahmottaa, mikä oli vialla – etenkin, 
kun aivovammadiagnoosia ei vielä 
tässä vaiheessa ollut. Kun keväällä ja 
syksyllä kauppaan tuli paljon tavaraa, 
Sari meni mieluusti takahuoneen rau-
haan naputtelemaan uusia tuotteita 
tietokoneelle. Kun asiakkaita tuli 
ruuhkaksi asti, huikattiin hänet palve-
lemaan kuluttajia.

– Se, että minun olisi pitänyt 
jakaa tarkkaavaisuuttani use-
ampaan eri asiaan, sai minut 
entistäkin väsyneemmäksi. Kädet 
väsyivät, hienomotoriikka oli 
hukassa ja keskeytykset uuvuttivat. 

Käden, lonkan ja selän väsy-
misen vuoksi Sari meni ortopedille 
uusiin tutkimuksiin. Pikaisesti tämä 
tajusi, ettei kyse ole tuki- ja liikun-
taelinten vaivoista, vaan syy piilee 
jossakin aivan muualla.

– Vakuutusyhtiö passitti minut 
Tampereen aivovammapoliklini-

kalle. Sairaalassa minulle oli tehty  
CT-tietokonekerroskuvaus, mutta nyt 
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tässä vaiheessa ollut. Kun keväällä ja 
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haan naputtelemaan uusia tuotteita 
tietokoneelle. Kun asiakkaita tuli 
ruuhkaksi asti, huikattiin hänet palve-
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Sarille liikunta on lääke ja yrtit sekä vitamiinit 
ovat jaksamisen eliksiiri. – Kerään itselleni yrttejä, 
kuten nokkosia. Kuivaan ne ja teen itselleni joka 
päivä niistä juoman. Panen mukiin ruokalusikal-
lisen kuivattuja nokkosia ja kuumaa vettä ja juon 
sen teenä. Saan nokkosista c-vitamiinia, rautaa ja 
mineraaleja. 
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on käsikin jälleen terve. Käsi näyttää 
samalta kuin ennen, ja se todennäköi-
sesti on samanlainen kuin ennen. 

Parin viime vuoden ajan Sari on 
halunnut tehdä näkymättömän näky-
väksi.

– Enää en selittele, vaan sanon 
reippaasti, että hei, nyt minulla ei hissi 
kulje tai että bensa on loppu. En anna 
tallata itseäni ja harmistua ajatte-
lemattomista kommenteista. Koska 
ihminen näyttää hyvältä ja samalta 
kuin ennen tapaturmaa, pidetään sitä 
automaattisesti sen synonyymina, että 
ihminen on terve. Kerron avoimesti 
ja reippaasti aivovamman mukanaan 
tuomista muutoksista. On helpompi 
hengittää, kun voi sanoa häpeilemättä 
ja suoraan, mitä on tapahtunut ja 
miten se on vaikuttanut elämääni. Jos 
keskustelukumppani esittää lisäkysy-
myksiä, kerron asiasta enemmän kuin 
mielelläni ja avaan aivovammaani yhä 
näkyvämmäksi. 

 
Teksti ja kuvat: Pia Warvas  

kerrallaan. 
– Arjen askareet, erityisesti ne 

tylsät, uuvuttavat, ellei niitä pilko osiin 
ja hoida pikkuhiljaa valmiiksi. Tämä 
on ollut suurin oppi sopeutumiseni 
polulla. 

”Sinähän näytät terveeltä!”

Koska aivovamma on näkymätön 
vamma, voi sen mukanaan tuo-
mia oireita olla vaikea ymmärtää ja 
hyväksyä edes itse – saati että toinen 
ihminen osaisi asettua aivovammau-
tuneen asemaan. ”Sinähän näytät jo 
ihan samalta kuin aiemminkin, olet siis 
terve!” -lause on varmasti tuttu useim-
mille aivovammautuneille ihmisille. 

- Aiemmin en halunnut tehdä vam-
maani näkyväksi, sanoittaa sitä. Näky-
mätöntä vammaa ei aluksi itsekään 
sisäistä. Me näemme ihmisen kokonai-
suutena. On helppoa ymmärtää, että 
jos ihmisellä on kipsi kädessä, on käsi 
luultavasti murtunut – eli sille on sattu-
nut tapaturma – ja kun kipsi on poissa, 

aivovamma. 
Tästä hetkestä alkoi pitkä kuntou-

tus. Pitkään Sari hoki itselleen mant-
rana, että työelämään, työelämään, 
työelämään! 

– Kerroin itselleni, että olen sisukas 
– onhan isänkin jo 86-vuotias ja hän 
silti harrastaa edelleen kilpaurheilua. 

Haave työelämään paluusta elää 
yhä ja Sari katsoo valoisasti tähän päi-
vään ja tulevaan. Mutta tähän hetkeen 
pääsemiseksi oli hänellä tallusteltava-
naan pitkä polku.

Hommat sopiviksi palasiksi 

Neuropsykologinen kuntoutus aut-
toi herättämään oiretiedostuksen ja 
ymmärtämään aivovamman mukanaan 
tuomia muutoksia. Kuntoutuksesta sai 
eväitä toiminnanohjaukseen ja väsy-
vyyden hallintaan. Heräsi ymmärrys, 
että aivovamma toi tarkkaavaisuuden 
ylläpitoon haasteita, joiden vuoksi hän 
väsyy työskennellessään tietokoneella 
tai ajaessaan autolla pitkiä matkoja. 
Neuropsykologisen kuntoutuksen 
lisäksi Sari on käynyt kahdesti moni- 
ammatillisella laitoskuntoutusjaksolla 
sekä nyt viimeisimpänä toiminta- 
terapiassa.

– Nyt olen saanut niin hyvät ohjeet 
ja työkalut, että minun täytyy pärjätä! 
En halua jäädä diagnoosin taakse, vaan 
katson eteenpäin ja näen valon. En 
enää kimpoile diagnoosiani ja oireitani 
vastaan.

Arkea auttaa Sarin itselleen laatimat 
toimintaohjeet.

– Esimerkiksi RRR – rohkeus, rajat, 
realistisuus. Saan edelleen tehdä 
asioita rohkeasti, mutta minun pitää 
osata rajata itseäni ja olla realistinen. 
Asioista ei siis tarvitse luopua, mutta 
niitä on tehtävä omien voimavarojen 
mukaan.

Sari on myös oppinut, että arjen 
pyörittämistä helpottaa asioiden 
pilkkominen pieniin osiin. Esimer-
kiksi ruokaostokset voi tehdä tiistaina, 
valmistella syötävät mahdollisimman 
pitkälle keskiviikkona ja tehdä sapus-
kan valmiiksi torstaina. Kun hänellä on 
tapaaminen, hän valitsee ja ottaa esiin 
jo edellisenä päivänä koko vaateker-
ran aina asusteista päällysvaatteisiin. 
Ääni- ja valoyliherkkyydeltä suojaavat 
kuulokkeet ja valojen sammuttaminen. 
Kotiinkaan ei tarvitse tehdä kerralla 
suursiivousta, vaan siistiminen hoituu 
sekin pienissä osissa, huone tai kaappi 

Sari toivoo ja uskoo, että hän vielä jonakin päivänä pääsee tekemään vaikka 
luennoitsijan tai kouluttajan työtehtäviä. Sari tekee tällä hetkellä vapaaehtoistyötä 
järjestökentällä omien voimavarojensa mukaan, koska kuuluminen johonkin yhtei-
söön antaa onnistumisen tunnetta että merkityksellisyyttä. Työkokeiluissa hän on 
ollut kolmesti.

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA
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– Vuonna 2016 tyttöystäväni Henna 
Peltoniemi joutui auto-onnettomuu-
teen ja hänellä diagnosoitiin keskivai-
kea aivovamma. Tuolloin, kun Henna 
makasi ensiksi Seinäjoen keskussairaa-
lan teho-osastolla ja sittemmin Kokko-
lan sairaalassa, perehdyin netin kautta 
siihen, mitä hänelle oli tapahtunut. 
Aivovamma ja aivovaurio olivat tuota 
ennen minulle käsitteinäkin täysin 
vieraita, kertoo teatteritaiteen maisteri, 
näyttelijä Jose Viitala.

Jose toteaa, että yhdessä rysäyk-
sessä elämään tullut aivovamma tuntui 
pelottavalta ja vaikealta asialta. Siitä ei 
ollut helppo puhua, ja vielä vaikeam-
paa oli löytää vertaistukea. 

– Joku tiesi kertoa, että juu, 80-vuo-
tiaalle isoäidilleni tuli aivoverenvuoto. 
Mietin, että onkohan Hennan lisäksi 
ketään toista alle 30-vuotiasta, joka on 
saanut jonkinlaisen aivovaurion.

Kun Henna kuntoutui, tuolloin 
Kokkolassa asunut pariskunta muutti 
Helsinkiin parempien työmahdolli-
suuksien perässä. Kaksi vuotta sitten 
salama iskee kuitenkin toistamiseen 
samaan perheeseen.

kolmekymppinen sairastuu

Jose ei saanut yöllä nukutuksi, joten 
hän siirtyi olohuoneeseen sohvalle. 
Lopulta hän oli nukahtanut television 
ääreen. Herätessään aamulla kaikki ei 
tuntunut olevan aivan kohdallaan.

– Niskassani tuntui polttavaa kipua. 
Ajattelin, että olin nukkunut hanka-
lassa asennossa ja noiduin mielessäni 
huonoa sohvaamme. 

Oireet lisääntyivät nopeasti. Seu-
raavaksi Josea alkoi huimata ja korvissa 
kohista.

– Kun nousin ylös, pyörryttävä 
tunne voimistui. Oikean puolen  
kädessäni ja jalassani alkoi tuntua 
tykytystä ja ne tekivät toistuvaa heilu-
vaa pakkoliikettä. Muistan, että katsoin 
itseäni syvän mielenkiinnon vallassa  
ja ajattelin, että no tämähän on  
uutta! 

Seuraava mielikuva oli tunne huu-
lien jäätymisestä – ikään kuin joku olisi 
tunkenut jääkalikan miehen suuhun.

– Samalla minusta alkoi tuntua, että 
toinen puoli kasvoistani roikkuu. Olin 
juuri lukenut artikkelin aivoinfarktin 

oireista ja pohdin, sellainenko minuun 
nyt iski. Huusin Hennaa katsomaan, 
roikkuuko naamani. Tajusin, että en 
pysty puhumaan. Tunne oli todella 
outo, sillä ajatus kulki kirkkaasti ja 
kykenin analysoimaan sitä, mitä 
minulle tapahtui, mutta puhe oli pelk-
kää mömmöä.

Kun Henna saapui paikalle, kuvit-
teli hän puolisonsa pelleilevän.

– Hän totesi, että huono läppä, 
lopeta jo. Hän aidosti luuli aluksi, että 
näyttelen. Nopeasti hän kuitenkin huo-
masi, että nyt on tosi kyseessä ja soitti 
ambulanssin. Tässä vaiheessa filmini 
katkeaa.

Ambulanssi tuli kymmenessä 
minuutissa. Tuon kymmenminuuttisen 
aikana Jose oli pyörinyt päämäärättö-
mästi ympäri olohuonetta ja meinan-
nut vahingossa pudottaa telkkarinkin. 
Yhtäkkiä hän oli muuttunut täysin 
rauhalliseksi ja todennut, että nythän 
täytyy pukeutua siististi, kun minua tul-
laan oikein ambulanssilla hakemaan. 
Puhekyky oli jälleen palautunut, mutta 
muistikuvat ovat vielä tässä kohdassa 
poikki. 

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA

Salama iskee 
kahdesti 
Neljä vuotta sitten kaksi tervettä 
nuorta ihmistä tapaa toisensa ja  
rakastuu. Kalajoelta kotoisin olevasta 
näyttelijä-Josesta ja kauhavalais- 
syntyisestä tuotantoassistentti- 
Hennasta tulee pariskunta.  
Pari vuotta myöhemmin kummankin 
elämässä tapahtuu mullistavia asioita. 
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– Seuraava mielikuva on siitä, 
kun kolme hoitajaa tulee olohuonee-
seemme. Muistan ajatelleeni, miten 
kauniita he olivat. Heitin jotakin huo-
noa läppää, mutta en onneksi muista, 
mitä suusta tuli päästeltyä. 

Jose muistaa myös hämmennyksen, 
kun häntä alettiin viedä pyörätuolilla 
kohti ambulanssia. Mies oli todennut, 
että kyllähän hän – nuori ihminen – 
osaa itsekin kävellä. Kävelylupaa ei 
kuitenkaan annettu. Ambulanssiin 
matkattiin pyörätuolilla, josta matka 
jatkui pillit päällä kiitäen kohti sairaa-
laa. Ensiavun jälkeen Jose siirrettiin 
neurologiselle osastolle ja aloitettiin 
liuotushoito. 31-vuotias terve ihminen 
oli saanut aivoinfarktin pikkuaivoihin.

Työn pariin

Aivan sataprosenttista syytä aivoin-
farktille ei löydetty, mutta joitakin 
viitteitä ja oletuksia pystyttiin kuitenkin 
tekemään. Josella oli hieman ylipai-
noa ja lievä uniapnea. Sydän tutkittiin 
erityisen tarkkaan, ja sen kammioiden 
välistä löytyikin pieni reikä – mutta 
kuitenkin niin pieni, ettei sitä kannatta-
nut operoida. 

Kun Jose makasi Meilahden sairaa-
lassa, odotti nurkan takana ensimmäi-
nen merkittävä elokuvarooli. Kuvauk-
sien oli määrä alkaa kolmen viikon 
kuluttua. Lääkäri toppuutteli ja totesi, 
että minimissään 1 – 3 kuukautta tulee 
sairauslomaa.

– Menin sitten kuitenkin. Matti kin-
nusen ohjaama ”Pieniä suuria valheita” 
kuvattiin Kajaanissa. Esitän elokuvassa 
rehtoria.

Jose kertoo, että kamppaili koko 
kevään väsymyksen kanssa. Elokuva oli 
kuitenkin väsymysoireiselle helpompi 
kuin teatterirooli. Teatterissa ollaan 
koko ajan lavalla, mutta elokuvan 
kuvausten välissä oli mahdollista myös 
nukkua. 

Hän kuvailee, että sairaalassa – 
jonka henkilökuntaa hän kiittelee aivan 
mahtavaksi – pelottavinta oli huomata 
muistin repaleisuus.

– Yksi hoitaja, jonka kanssa saattoi 
puhua vaikka mitä ja suoraan, totesi 
minulle kerran, että hei, nyt kerrot 
tätä samaa asiaa kolmatta kertaa. Olin 
jopa järkyttynyt, sillä muistiini olen 
aina voinut luottaa – ja muistihan on 
juuri näyttelijän perustyökalu. Repliikit 
pitää oppia ja vieläpä muistaa. Teatteri 
on intohimoni, joten luonnollisesti oli 

pelottavaa ajatella, että mitä jos en 
enää kuntoudu työkykyiseksi. 

Kun toipumisen edetessä Joselle 
tehtiin kognitiivisia testejä, huomattiin 
kaiken olevan kunnossa. Se oli hyvä 
uutinen, sillä hän oli juuri saanut 
kiinnityksen Lappeenrannan kaupun-
ginteatteriin. Työpesti alkoi elokuun 
ensimmäisenä päivänä. 

– Kerroin infarktistani teatterin joh-
tajalle ja tuotantopäällikölle. Kaikille 
näyttelijöille en heti avautunut, sillä en 
halunnut ihmisten määrittelevän minua 
diagnoosini kautta. Jaksoin syksyn, 
mutta välillä minua huimasi ja oikea 
puoleni meni voimattomammaksi. 
Kyseessä oli vielä musiikkinäytelmä, 
joka sisälsi laulua ja tanssia. Mutta kun 
tupa oli täysi, oli näyttämölle mentävä 
pienistä rajoitteista huolimatta.

Jose toteaa, että vuoden kuluttua 
sairastumisesta oireet alkoivatkin hellit-
tää sen verran, että välillä itseään pitää 
muistuttaa tapahtuneesta. 

Vahva elämänhalu 

– Mietin, ennakoiko mikään aivoinfark-
tiani. Muistan, että edellisenä päivänä 
minua hieman huippasi, kun istuin 
tietokoneen äärellä. Se tunne meni 
kuitenkin nopeasti ohi. En tiedä, entei-
likö tämä tulevaa infarktia, vai oliko 
edellispäivän huimaus vain sattumaa. 
Ihan puun takaahan koko sairauskoh-
taus tuli. 

Jose kuvailee, että pitkään jossakin 
takaraivossa asui pelko uudesta kohta-
uksesta. Pieni ääni kuiski, että kenties 
uusi kohtaus on pahempi, kenties jopa 
kohtalokas. Varsinaista kuolemanpel-
koa hän ei kuitenkaan tuntenut.

– Lähinnä ajattelin sairastuttuani, 
että olisipa mälsää joutua jättämään 
elämä jo nyt. Lisäksi ajattelin, että 
miten Henna ja äitini pärjäävät, jos 
minun aikani on jo lähteä. Enemmän 
kuitenkin pelkäsin työkyvyn menettä-
mistä ja elämänlaadun romahtamista. 
Työ on tärkeässä roolissa. Sen kautta 
kuuluu johonkin, siinä antaa jotakin 
itsestään ja saa vielä vastineeksi palk-
kaa – joka on tietysti kiva bonus siitä, 
että saa tehdä rakastamaansa työtä. 

Vaikka oireet ovat huomattavasti 
helpottaneet, uskoo Jose sosiaalisen 
väsymyksen olevan mukana aina.

– Jos olen vaikkapa ystävieni kanssa 
baarissa, en jaksa paria, kolmea tuntia 
pidempään. Sen jälkeen hälinä alkaa 
väsyttää. En myöskään voi käyttää 

juurikaan alkoholia, mikä ei tokikaan 
ole huono asia.

Edessä valoisa tulevaisuus 

Tällä hetkellä Josella on pieni rooli 
Ylen sarjassa, jonka kuvaukset alkoi-
vat syksyllä. Koska sarjan nimeä ei 
ole vielä julkistettu, ei siitä voi vielä 
juurikaan kertoa. Hän tekee myös 
käsikirjoituksia, toimii Näyttelijäliiton 
ilmaisuverstaan hallituksen jäsenenä ja 
suunnittelee käsikirjoittamisen opintoja 
Aalto-yliopistossa. 

Teatterin lavalla hän ollut viimeksi 
puoli vuotta sitten. Vaikka tällä hetkellä 
kameran edessä työskentely ja kirjoit-
taminen tuntuvat mielenkiintoisim-
milta, vetää veri aina teatterin  lavalle. 
Lempiroolikin löytyy teatterin puolelta. 
Sellaiseksi Jose nostaa Kouvolan teat-
teriin tekemänsä Tapin roolin Markku 
Pölösen Onnen maa -näytelmässä. 
Alkuperäisessä elokuvaversiossa Tapi 
on 10-vuotias poika, mutta teatterissa 
Tapista tehtiin aikuinen, joka on henki-
sesti lapsen tasolla.

– Halusin tehdä roolin kunnioitta-
vasti ja arvostavasti. Kehitysvammaisen 
ihmisen karikatyyrista halusin pysyä 
mahdollisimman kaukana. Ilokseni 
huomasin oman taustatyöni ja ohjaa-
jan panostuksen ansiosta onnistuvani. 
Sain roolistani erittäin hyvät palautteet. 

Sekä Henna – josta saamme kenties 
lukea tarkemmin tulevien Aivoitusten 
sivuilta – ja Jose ovat kyenneet palaa-
maan työelämään. Henna käy edelleen 
toimintaterapiassa ja neuropsykologilla 
saamassa eväitä uudenlaiseen elä-
mään. 

– Kyllä sekä Hennan aivovamma 
että minun aivoinfarktini ovat muutta-
neet suuresti elämänasenteitamme. On 
ollut pakko kasvaa ihmisenä. Ymmär-
simme, että tämä on kasvun paikka 
ja että emme voi jumittua surkutte-
lemaan, miksi näin kävi juuri meille. 
Katsomme positiivisesti tulevaisuuteen. 
Toipumisessamme esikuvanamme on 
ollut Pekka Hyysalo valoisine asentei-
neen.

Lue lisää Josesta hänen blogistaan 
osoitteessa http://www.joseviitala.fi/

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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TEEMANA  
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Jose Viitala pohtii, että olisi joskus mielenkiintoista näytellä aivovaurion saanutta ihmistä. Omakohtainen kokemus sekä tyttöystä-
vän aivovammasta että omasta aivoinfarktista toisivat taatusti rooliin sellaista syvyyttä, jonka vain asian omakohtaisesti kokenut 
voi tuoda esiin.
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– Tämä on ensimmäinen kerta, kun 
voin puhua vammastani nimettömänä 
ja näkymättömänä – ilman, että annan 
konkreettisesti kasvot vammautuneelle 
ihmiselle. Olen yhtä näkymätön ja 
kasvoton kuin vammanikin on, Rouva 
X kertoo.

Rouva X pohtii, että näkymätön 
vamma on omanlaisensa kirous. Vaikka 
hänen vammautumisestaan on jo 
aikaa, on hän edelleen sopeutumis-
vaiheessa diagnoosinsa viivästymisen 
ja elämänmuutosten vuoksi. Elämän 
edetessä ja kehittyessä tulee uusia 
sopeutumisen paikkoja sekä vammaan 
että sen vaikutuksiin.

– Puhuimme juuri neuropsykologini 
kanssa näkymättömyydestä. Usein he, 
joilla on ulkoisia merkkejä vammau-
tumisesta, toivovat, ettei niitä olisi. 
Samaan aikaan moni meistä, joilla 
vamma on täysin näkymätön, toivoisi 
edes jonkinlaista ulkoista merkkiä. 
Uskomme, että se auttaisi muita 
ymmärtämään tilannettamme nykyistä 
paremmin. 

Erityisesti aivovammoista tietämät-
tömät ovat usein äimän käkenä. He 
kummastelevat, miten mikään, joka ei 
näy, voi aiheuttaa oireita. Joskus ihmet-
telyyn törmää jopa omien joukossa. 
Rouva X:ltä ja hänen puolisoltaan udel-
tiin paikallisen aivovammayhdistyksen 
pikkujouluissa, kumpi on läheinen ja 
kumpi vammautunut. 

Näkymätön, kasvoton, 
tuntematon aivovamma 

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA

Tässä artikkelissa tarinansa kertoo Rouva X. 
Rouva X:llä on aivovamma ja niskavamma. 
Hän ei häpeä kumpaakaan, mutta tällä kerral-
la hän haluaa olla yhtä näkymätön ja tunte-
maton kuin mitä aivovammakin usein on. 

– Olet ehkä nähnyt minut, sillä olen suht aktiivinen yhdessä aivovammayhdistykses-
sämme. Saatat jopa tunnistaa minut. Tänään haluan kuitenkin sulautua massaan,  
sillä eihän aivovamman saanutta oikeastikaan erota väkijoukosta. 
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Kun joku tulee repimään leukojaan, 
sanon suoraan, että minulla ei ole 
mitään velvollisuutta selvittää sairaus-
historiaani sinulle, ventovieraalle. 

Spastisuus, tarkkaavaisuuden haas-
teet, väsymys, muistiongelmat, aloite-
kyvyn puute, hahmottamisvaikeudet, 
puutteet hienomotoriikassa, tasapai-
novaikeudet. Muun muassa nämä ovat 
Rouva X:n oirekuvaa.

– Kun kuormitun liikaa ja väsyn, 
menen ylivireyden puolelle. Se onkin 
sitten kaaos, seurauksena on unetto-
muus - ja vaikka olen sikaväsynyt, en 
saa nukuttua. 

Esimerkki liiasta kuormittumisesta 
ja sen aiheuttamista ajatuskatkoista on 
uuden kuntoutusmuodon testaaminen. 
Tässä kuntoutuksessa harjoituksia 
toistetaan yhä uudelleen, uudelleen ja 
uudelleen – lukuisia, lukuisia kertoja 
useammin kuin perinteisessä fysiotera-
piassa.

– Meillä kotona yläkertaan joh-
tavien portaiden neljä ensimmäistä 

hävetti minua marssia invavessaan ja 
poistua sieltä “terveen” näköisenä. 
Sittemmin sain vessapassin, joka on 
helpottanut tilannetta. Toinen elämääni 
helpottava asia, jolla näkymätöntä voi 
tehdä näkyväksi, on Aivovammaliiton 
aivovammakortti. 

Rouva X:llä on myös vammaisen 
ihmisen pysäköintilupa.

– Sain sen, sillä muistini on hatara 
ja hahmotuksessa ja liikkumisessa on 
aika ajoin ongelmia. Näiden vuoksi 
sain lyhyen ajan sisällä kolme parkki-
sakkoakin.  Niinä päivinä, kun spas-
tisuuteni on pahana, on liikkumiseni 
niin tuskallista, että jo lyhytkin käve-
lymatka tuottaa suurta kipua. Tämä ei 
kuitenkaan ulkopuoliselle näy kuin 
korkeintaan pienenä ontumisena.  

Myös invapaikan käyttö aiheuttaa 
närää, kun autosta nouseekin päällisin 
puolin terve ihminen.

– Minua katsotaan pitkään ja joskus 
kysytään, että milläs verukkeella olet 
tuon itsellesi onnistunut huijaamaan. 

– Kerroimme, että minä olen 
vammautunut. Kysyjä ihmetteli, että 
mikä vamma sulla muka on, kun ei se 
yhtään päälle päin näy.

Kun Rouva X on jakamassa tieto-
utta yhdistyksensä edustajana tapah-
tumissa, kävijät eivät miellä häntä 
vammautuneeksi. 

– Käytännössä aina ajatellaan, että 
olen Aivovammaliiton työntekijä. Aina 
pitää korjata, että ei, olen paikallisesta 
yhdistyksestä, olen vapaaehtoisena ja 
että itselläni on aivovamma ja niska-
vamma.

Joskus näkymättömyys haastaa 
Rouva X:ää itseäänkin.

– Pahimmillaan mietin, onko 
minulla oikeus lähteä vertaistuen 
piiriin, olenko liian hyvässä kunnossa 
hakeakseni tukea muilta. Toisaalta 
tiedän, että fyysinen vertaistuki on tut-
kimustenkin mukaan erityisen tärkeää 
ja auttaa sopeutumaan uuteen tilantee-
seen.

Toinen – hauskempi – esimerkki, 
on eräältä kesäiseltä illalta. Pariskunta 
X oli viettämässä iltaa ja seisoi sen 
päätteeksi taksijonossa. Joukko poikia, 
joista yksi käveli kepeillä, kiilasi jonon 
ohi.

– Totesin, että näen, että sinulla 
on vamma jalassasi, mutta istu vaikka 
tuolla penkillä odottamassa, jolloin 
kaverisi voivat mennä jonon perälle 
niin kuin kaikki muutkin. Pojat tot-
telivatkin. Puolisoni kysyi, sanoitko 
heille olevasi itsekin vammainen. 
Totesin, että en, kai he nyt sen näkivät. 
Puolisoni nauroi, että eiväthän he sitä 
mistään näe, otsassasi ei lue kirkkain 
kirjaiminen ’aivovammainen’. Hän 
kävi sitten asian pojille kertomassa.

Tukea korteista 

Vammautunut ihminenkään ei aina 
muista, että näkymättömät oireet ovat 
todellisia ja jokapäiväisiä.  

– Joskus yritän ja touhuan liikaa, 
jonka seurauksena ylikuormitun. Kun 
vamma ja sen oireet eivät näy, on vai-
keaa pitää itseään aisoissa. 

Vamman myötä hänelle on tullut 
fysiologisesti todettu tarve päästä ves-
saan heti, kun luonto kutsuu.

– Olimme tulossa yhdestä aivovam-
matilaisuudesta, kun rautatieasemalla 
iski tarve päästä vessaan. Normaa-
leihin vessoihin jono oli pitkä, mutta 
hätäni ei anna odottaa. Vaikka minulla 
oli Aivovammaliiton paita päälläni, 

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA

– Edelleen moni kuvittelee, että jos minulla on aivovamma, makaan sängyn pohjalla. 
Yhtä moni kummastelee nähdessään minun kävelevän, että eihän sinulla voi mitään 
vammaa olla, kävelevällä ihmisellä.
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Pari vuotta sitten Rouva X oli kärsi-
nyt muutaman viikon raastavasta niska- 
ja takaraivosärystä. Yhtenä päivänä 
hänen olonsa huononi, ilmeni seka-
vuutta ja puhe muuttui puuroiseksi. 
Erityisesti puheen sammaltamisen 
vuoksi puoliso soitti välittömästi  
ambulanssin. Sen henkilökunta oli 
taitavaa, aloitti hoitotoimenpiteet ja  
vei sairaalassa hänet rauhalliseen, 
pimeään huoneeseen. 

– Kun lääkäri tuli paikalle, rusautti 
hän niskaani kunnolla tutkiakseen, 
mistä kipu johtuu. Tämä olisi voi-
nut olla kohtalokasta niskavammani 
vuoksi.

Rouva X:n sisko, joka sattuu 
olemaan ammatiltaan sairaanhoitaja, 
pyysi kollegaltaan neurologia kat-
somaan sisartaan. Hän kertoi myös 
niskan rusautuksesta. Neurologi tulikin 
katsomaan ja päätti, että Rouva X:n 
pää kannattaa kuvata, ja hänet otettiin 
neurologiselle osastolle tarkkailuun. 
Niskan kovakourainen käsittely ei 
onneksi tiettävästi pahentanut oireita. 
Tästä tehtiin kuitenkin valitus, sillä  
rusauttelu olisi voinut olla kohtalo-
kasta.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun 
jouduin tekemään valituksen. Sairaa-
lasta soitettiinkin ja tilanne haluttiin 
käydä kanssani läpi. Totesin, ettei sille 
ole tarvetta, kunhan pidätte huolen, 
ettei vastaavaa tapahdu enää koskaan.

Selkeää syytä pääkivuille, seka-
vuudelle ja puheongelmille ei löyty-
nyt, mutta olo helpotti sairaalajakson 
aikana ja vakituista lääkitystä nos-
tamalla. Tapahtuman seurauksena 

askelmaa ovat ilman kaidetta. Olin 
tulossa reissusta ja kannoin matkalauk-
kua yläkertaan. Yhtäkkiä muistin, että 
ai niin, toalettilaukku jäi vielä matka-
laukkuun. Päätin viedä sen alakerran 
kylpyhuoneeseen. Sen sijaan, että 
olisin kääntynyt ja mennyt portaita 
pitkin, kävelin suoraan kaiteettomasta 
kohdasta alas. 

Rouva X putosi käsivarsi edellä 
päin leivinuunia, ponnahti siitä seläl-
leen oveen ja päätyi lattialle. Onni 
onnettomuudessa oli, että kolhun otti 
vastaan nimenomaan käsivarsi, eikä 
pää. Kädessä on edelleen jälki muis-
tona tapahtuneesta.

– Tämän jälkeen kuntoutusmuoto 
piti lopettaa, sillä olen väsymyksen 
vuoksi aivan liian onnettomuusaltis. 

Vain lähipiiri näkee kaiken

Rouva X pohtii, että aivovamman 
tekee näkymättömäksi usein sekin, että 
ulkopuolinen näkee aivovammaisen 
ihmisen vain parhaimmillaan. Hän 
ei näe kulissien taakse. Hän näkee 
ainoastaan pirteät hetket. Rouva X:n 
äiti sisäisti tyttärensä arjen haasteet 
kunnolla vasta, kun hän asui tämän 
luona parin viikon ajan. Samoin kävi 
ystävälle, joka oli tuttu jo esikoulusta 
alkaen. Vasta tovin kämppäkaveruus 
auttoi ystävää ymmärtämään, mitä 
eläminen aivovamman jälkitilan kanssa 
tarkoittaa. 

– Kun aivovammainen ihminen 
väsähtää, hän menee syvälle koti- 
koloonsa. Perhe näkee, mitä arki on, 
ja auttaa selviytymään jokapäiväisissä 
haasteissa. Kukaan muu ei näe koko-
naisuutta. En minäkään soittele muille, 
että nyt olen väsynyt, vaan panen 
puhelimen äänettömälle ja menen 
nukkumaan. Eivät vieraat näe spasti-
suuden hoitoon tarvittavaa venyttelyä 
ja kuntoilua, eivät kipuilua, eivätkä 
yöheräämisiä. Nämä asiat pysyvät yhtä 
näkymättömissä kuin mitä itse aivo-
vammakin on.  

Valitettavasti näkymättömän vam-
man ymmärtämisen ongelma ei rajoitu 
tavallisten tallaajien pariin, vaan ongel-
miin törmää myös terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa.

– Tuntuu, että 95-prosenttisesti ei 
uskota tai ymmärretä, että minulla on 
aivo- ja niskavamma. Tämä johtuu 
ehkä siitä, että taustatietoihin ei ole 
perehdytty – joka puolestaan johtunee 
alalla vallitsevasta jatkuvasta kiireestä.

erityisesti Rouva X:n läheisille jäi pelko 
siitä, mitä voi tapahtua seuraavalla 
sairaalareissulla.

Viivästynyt diagnoosi 

Rouva X sai niska- ja aivovamman 
taannoin lomareissulla auto-onnetto-
muudessa.

– Kolaripaikalta minut vietiin pai-
kalliseen terveyskeskukseen tutkitta-
vaksi, mutta tutkimus oli olematon. 
Muistiaukkoa minulle on, muistini 
mukaan, kartoitettu kolme päivää. Sen 
jälkeenkin muistini on hyvin pitkälle 
usvaista ja pätkittäistä. Olen paljolti 
kuulemieni ja lukemieni juttujen 
varassa näissä asioissa. Minulle jäi 
järkyttävät kivut. Kun tulin kotiin, äitini 
vei minut suoraan paikallisen sairaalan 
ensiapuun. 

Jossakin vaiheessa hänet ohjattiin 
fysioterapiaan. Fysioterapeutti totesi, 
ettei näillä ensitiedoilla ja sen hetkisillä 
oireilla ota naista - joka tässä jutussa 
tunnetaan Rouva X:nä -  
vastaan. Sen sijaan hän totesi, että 
oikea osoite on lääkärin vastaanotto.

– Seuraavaksi minulla alkoi erään-
lainen hermostovapina. Se oli vähän 
kuin epilepsiaa, mutta ilman tajun-
nanmenetystä tai poissaolokohtausta. 
Sitten alkoikin vuosien usvainen aika, 
jolloin hyvät ja huonot jaksot vaihte-
livat. Välillä olin kotona, sitten sairaa-
lassa, sitten taas kotona. Totesin, että 
kotipaikkakuntani sairaalassa kaikki 
muut osastot, paitsi kirurginen ja pato-
loginen, tulivat tutuiksi.

Lopulta neurologi alkoi epäillä 

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA

Vessapassi ja aivovammakortti 
auttavat muuttamaan näkymä-
töntä näkyväksi. 
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niskavammaa. Se varmistettiin vasta, 
kun äiti vaati tyttärelleen lähetettä alan 
asiantuntijalle.

Myöhemmin hänet lähetettiin myös 
pään tutkimuksiin. Tutkimusten loppu- 
tulos paljasti niskavamman lisäksi aivo-
vamman. Kuten liiankin usein, tämäkin 
vammautuminen meni oikeuteen. 
Aikanaan vakuutusyhtiö hävisi oikeu-
denkäynnin. Vakuutusriidan ajan Kela 
oli maksanut tarvittavat kuntoutukset, 
joten ihan tyhjän päällä ei Rouva 
X joutunut olemaan. Kuntoutusten 
käynnistäminen myöhästyi kuitenkin 
pahasti viivästyneen diagnoosin takia.

– Ellei minun olisi tarvinnut tapella 
vakuutusyhtiön kanssa, olisi kuntou-
tukseni aloitettu ajoissa ja uskon,  
että siinä tapauksessa olisin nyt työ- 
kykyinen. Nyt en sitä ole, vaan olen 
eläkeläinen. 

ymmärtävä puoliso  
on lottovoitto

Kun Rouva X vammautui, hän oli vielä 
Neiti X. Nykyisen puolisonsa hän 
tapasi netissä toimivassa treffipalve-
lussa Tinderissä.

– Kerroin aina matchilleni – eli 
henkilölle, joka oli sekä tykännyt 
minun profiilistani ja minä hänen – 
että minulla on aivovamma. Nopeasti 
huomasi, kenellä oli avarakatseisuutta 
ja rohkeutta ottaa selvää, mitä se 
tarkoittaa. 

Moni kertoi käyneensä Aivovam-
maliiton nettisivuilla tutustumassa 
aivovamma-asioihin. Moni uskalsi 
myös tavata ja ihastua. Tinderissä 
”keskustelu” tapahtuu kirjoittaen, joten 
johtopäätöksiä voi olla vaikea tehdä. 
Nykyinen puoliso oli – luonnollisesti 
– henkilö, joka uskalsi ottaa selvää ja 
joka uskalsi tutustua. Ja joka uskalsi 
rakastua. 

– Olen onnellinen, että löysin 
parisuhteen vammautumiseni jälkeen 
– ja jopa niin vakavan, että olemme 
nykyään naimisissa. Puolisoni on 
todella ymmärtäväinen ja haluaa olla 
kuntoutumis- ja sopeutumisprosessis-
sani sekä arjen haasteiden selättämi-
sessä mukana. 

Osallistuvasta elämisestä tuorein 
esimerkki on viime vuoden marras-
kuulta. Loppusyksystä Rouva X oli ollut 
niin monessa mukana, että voimavarat 
loppuivat. Puoliso kehotti tilaamaan 
ajan neuropsykologille ja lupasi tulla 
sinne myös itse.

– Olin niin loppu, että itkin läpi 
vastaanoton. Kun neuropsykologini, 
puolisoni ja minä keskustelimme, 
kertoi puolisoni, että hän on ajoittain 
vihainen vammalleni. Neuropsykologi 
totesi, että meillä kummallakin on 
oikeus olla vihainen vammalle, mutta 
meillä kummallakaan ei ole oikeutta 
olla vihainen minulle vammasta. Näky-
mättömän vamman aiheuttamat oireet 
ja teot saattavat sekoittua minuuteeni, 
mutta ne eivät ole osa persoonaani, 
vaan oireilevaa vammaani. Siihen on 
lupakin ajoittain väsyä ja pettyä, mutta 
tärkeää on kyetä - niin minun kuin 
läheistenkin - erottamaan se minusta 
ja persoonastani. Lisäksi hän muis-
tutti, että minun on osattava rajoittaa 
tekemisiäni ja perua ja kieltäytyä, kun 
väsyn. Että enhän minä kovassa kuu-
meessakaan hammasta purren menisi, 
vaan peruisin sovitut asiat. Sopivasti 
tekeminen onkin se isoin, ja varmasti 
lopun elämäni, haasteeni. 

Aivovammaharrastuksessa kaikki 
onneksi tajuavat, mitä rajoitteita 
vamma voi tuoda mukanaan. Rouva 
X:n toisessa harrastuksessa sitä ei aina 
sisäistetä.

– Muut sysäisivät minulle mielihy-
vin roppakaupalla vapaaehtoistehtäviä 
sillä perusteella, että sinähän et ole 
työelämässä, sinullahan on aikaa ja 
sinä varmasti jaksat. 

Toiset ajattelevat, että kun nuori, 
täysissä sielun ja ruumiin voimissa 
olevalta näyttävä nainen ei ole töissä, 
on hänessä pakko olla jotakin perus-
tavanlaatuista vikaa, kuten vakava 
laiskamato.

– Kukaan ei ymmärrä, miten pala-
vasti toivoisin olevani työkykyinen ja 
miten kovasti toivoisin pääseväni töi-
hin. Joskus mietin, että jaksaisinkohan 
esimerkiksi kioskin kassalla, vaikken 
omassa työssäni enää pärjääkään.  
Status “töissä käyvä” on ajoittain 
hyvinkin ikävöity.

Iän lisääntyessä ja avioitumisen 
myötä on lapsiasian pohtiminen tullut 
ajankohtaiseksi.

– Moni pitää minua vapaaeh-
toisesti lapsettomana - luulee, etten 
halua lapsia lainkaan. Tämä on hyvin 
kaukana totuudesta, olen aina halun-
nut oman lapsen. Vammautumisen 
myötä väsyvyys, omien voimavarojeni 
punnitseminen ja asian todellinen 
pohdinta on kuitenkin noussut esille. 
Onneksi lähipiirissämme on paljon 
lapsia, joiden kanssa saan viettää 

aikaa ja keille voin olla läsnä. Lisäksi 
koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo. 
Nyt varsinkin puolison löydettyäni on 
elämäntilanteeni hyvin erilainen.

Niin uskomattomalta kuin se 
kuulostaakin, joku on jopa kateellinen 
vamman mukanaan tuomista eläke- 
päivistä.

– Kaikki eivät ymmärrä, että olen 
joutunut luopumaan niin paljosta. 
Ulkopuolinen katsoo, että loppuelä-
män loma, tuollaisen elämän minäkin 
haluaisin. Kaikki eivät ymmärrä, miten 
paljon haasteita aivovamman jälkitilan 
kanssa on. Kaikki eivät ymmärrä, mitä 
tarkoittaa joutua työelämästä ja yhteis-
kunnasta ulkopuolelle. Sitä vain istuu 
kotona tyhjää kalenteriaan tuijottaen ja 
on oman elämänsä vanki, kunnes osaa 
aloittaa puhtaalta pöydältä ja alkaa 
rakentaa uutta arkea uusin, vajaavaisin, 
resurssein. Siinä on ajoittain työtä ihan 
riittämiin. 

Rouva X jatkaa mietteliäänä, että 
jokainenhan meistä on omalla laillaan 
kehonsa vanki omine rajoitteineen – 
mitä ne itse kullakin sitten ovatkin.

– Kunpa muistaisimme aina, että 
emme oleta mitään ja pidä asioita 
itsestäänselvyyksinä. Kunpa uskaltai-
simme rohkeasti tutustua ja kysyä, kun 
olemme uusien asioiden edessä. Näin 
oppisimme toisistamme enemmän ja 
hälventäisimme ennakkoluuloja.

Kaikesta tapahtuneesta huolimatta 
Rouva X pyrkii olemaan positiivinen.

– Olisin mieluummin se Rouva X 
ja elänyt sen Rouva X:n haaveita ja 
elämää, joka olin ennen kolaria. Sinne 
ei kuitenkaan ole paluuta, ja nyt on 
aika elää tätä elämää. Kyllä sillekin 
on syynsä, miksi näin kävi. Olen silti 
positiivinen – välillä pakostakin, etten 
jumiudu vellomaan negatiivisuuteen 
– ja todella kiitollinen saamastani 
uudesta mahdollisuudesta. Ja olen kii-
tollinen upeasta puolisostani ja muusta 
perheestäni. En minä tätä elämääni 
vaihtaisi tai pois antaisi. Jokainen 
päivä menneestä on rakentanut tämän 
päivän minua. En ole katkera, mutta 
ajoittain sitä käy sisäistä keskustelua 
siitä, miksi elämän näin piti mennä ja 
mitä kaikkea on jäänyt pois. Varsinkin 
väsyneenä. Siihenkin on lupa. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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Maaliskuussa vuonna 
2011 vietettiin silloises-
sa Pirkkahallissa, joka 
nyttemmin tunnetaan 
Tampereen messu- ja 
urheilukeskuksena, 
junioreiden yleis- 
urheilukilpailuja.  
Tapahtuma oli vähin-
täänkin Suomen, ellei 
koko Euroopan,  
suurin. 

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA

– Olin tuon päivän aamulla kisoissa 
vapaaehtoistöissä. Päivän aikana 
kävin kaveriani moikkaamassa. Koska 
yhteinen ystävämme Oulusta oli 
tulossa Tampereelle, päätimme lähteä 
illalla kaupungin rientoihin. Ennen sitä 
menin takaisin töihini kisapaikalle, 
kertoo Jani Saarinen.

Illan humuun lähteminen jäi Janilta 
tuona iltana väliin.

– Meneillään oli kiekonheittokil-
pailu. Olin töissä kiekon laskeutu-
mispäässä, noin 30 metrin etäisyy-
dellä kiekkohäkistä. Kun kiekko lähti 
lentoon, hukkui sen näkyvyys jonnekin 
hallin valoihin. Sitten minulla ei het-
keen olekaan oikein mitään muistiku-
via. Kiekko kopsahti keskellä otsaani, 
hiusrajaan. 

Kiekonheitto- 
kisassa kolahti 

Jani Saarinen on liittynyt Tampereen  
seudun aivovammayhdistykseen ja  

haaveilee kokemustoimijan tehtävästä. 
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Juniorikiekon paino vaihtelee 
ikäkauden mukaan 600 grammasta liki 
kahteen kiloon, joten lopputulos olisi 
voinut olla paljon traagisempikin. Oli 
onni onnettomuudessa, että tapa-
turma sattui kisapäivänä; näin paikalla 
oli lääkäri. Ambulanssi ehti hallille 
seitsemässä minuutissa. Myös kisojen 
vapaaehtoiskoordinaattori tuli välittö-
mästi tapahtumapaikalle. 

– Kisapaikalta minulla on hämärä 
muistikuva siitä, että halusin nousta 
pystyyn – ja lopulta minun annettiin-
kin. Muistan huikanneeni vapaaehtois-
toiminnan koordinaattorille, että ota 
autoni avaimet ja soita isälleni, että 
hänen pitää tulla hakemaan autoni  
hallin parkkipaikalta. Prioriteettini  
olivat siis vähän hukassa, Jani nau- 
rahtaa. 

Jani talutettiin ambulanssiin.
– Ambulanssimatkalta ei ole taas 

mitään käryä. TAYSissa minut vietiin 
ensiavun kautta kuvantamistutkimuk-
siin ja sieltä neurokirurgiselle osastolle.

Jani kertoo, että sairaalasta jäi  
erityisesti mieleen mieshoitaja, joka 
oletettavasti oli – kiekosta kun puhut-
tiin – luullut hänen saaneen otsaansa 
30 metrin etäisyydeltä laukaistun jää-
kiekon. Jääkiekko painaa kahden puo-
len 200 gramman ja on pinta-alaltaan 
huomattavasti kiekonheittokaimaansa 
pienempi. 

– Hän totesi, että ei sinulla ole var-
masti mitään muuta kuin aivotärähdys, 
pääset kyllä jo huomenna kotiin. 

oletettua pahempi vamma

Toisin kävi. 
– Kuvauksissa näkyi heti, ettei 

kyseessä ollut ”vain” aivotärähdys. 
Minulta löytyi aivoruhjeet otsa- ja ohi-
molohkoista, takaraivosta ja oikealta 
puolelta pikkuaivoista sekä muutama 
verenvuoto ja kallomurtuma – eli aika 
laajan skaalan vammat. 

Entinen yleisurheilija ei olisi 
malttanut pysyä aloillaan, vaan lähti 
käveleskelemään parin päivän kuluttua 
sairaalan käytäville.

– Tämä kävely-yritys päättyi pyörty-
miseen, jonka jälkeen en saanut toviin 
liikkua kuin pyörätuolilla. En kuiten-
kaan joutunut olemaan sairaalassa 
yhteensä kuin viisi päivää. 

Kun Jani pääsi sairaalasta, oli 
takataskussa sekä kuukauden mittainen 
sairausloma että kuukauden ajokielto. 
Aktiivinen mies ei halunnut jämähtää 

kotiinsa, vaan lähti nopeasti liikentee-
seen. Kaverit kuskailivat häntä mielel-
lään.

– Seuraavaksi alkoi vakuutus- 
asioiden setviminen. Piti selvittää, 
mikä taho oli vastuussa mistäkin. 
Kilpailunjohtaja Pasi oksanen ja hänen 
puolisonsa, kisojen vapaaehtoistoi-
minnan koordinaattori Raija oksanen 
olivat aktiivisesti mukana prosessissa. 
He kävivät minua katsomassa sai-
raalassakin, ja edelleen kaupungilla 
törmätessämme he moikkailevat ja 
kysyvät kuulumisia.

Kun kontrollikäynti TAYSin aivo-
vammapoliklinikalle tuli, suositti 
neurologi jatkoksi vielä kuukauden 
sairauslomaa. Kuntoutusohjaaja ja 
sosiaalihoitaja totesivat nopeasti 
tätä pidemmän toipumisajan olevan 
tarpeen. Jani kävi neuropsykologisessa 
kuntoutuksessa, ja neuropsykologiset 
testit tehtiin muutamaan kertaan. Hän 
kävi myös toimintaterapeutin arvioi-
tavana, mutta tämä totesi, että tarvetta 
toimintaterapiaan ei ole.

– En kertonut kaikkea aivovam-
mapoliklinikalla. Nyt voin tunnustaa 
jättäneeni kertomatta, ettei juoksutaito 
palannut samaan aikaan kävelykyvyn 
kanssa. Juokseminen piti opetella 
kokonaan uudelleen. Aluksi juoksin 
kuin pieni lapsi, jonka jalat horjahte-
levat sinne ja tänne. Koordinaatiokyky 
oli hävinnyt. Urheilijataustani ansiosta 
tiesin kuitenkin oikeanlaiset harjoit-
teet, joten nykyään juokseminen sujuu 
vallan mainiosti! 

yrityksiä  
työelämään paluusta 

– Työelämään palasin vuonna 2014. 
Olin nuori, olin aina tottunut tekemään 
kovasti töitä ja ehkä siksi, että ulkoi-
sesti olin aivan sama ihminen kuin 
ennen kiekko-onnettomuuttakin, en 
itsekään hyväksynyt tapahtunutta.

Ensimmäinen työkokeilu oli  
Tampereen Pyrinnössä, jossa mies 
teki seuratyöntekijän hommia ja oli 
mukana koripallossa miesten edus-
tusjoukkueessa. Pyrintö on yleisseura, 
jonka yksi lippulaiva on koripallo. Kun 
työkokeilu loppui, ottivat isä ja tytär 
Jarmo ja Elisa Hakanen Janin oppi- 
sopimuksella suorittamaan merko-
nomin tutkintoa työn ohessa. 

– Valmistuin merkonomiksi. 
Minulla ei ollut kuitenkaan ymmärrystä 
siitä, miten paljon jaksan tehdä töitä 

ja miten paljon lepoa olisin tarvinnut. 
Kolme, neljä vuotta paahdoin töitä 
täysillä, sillä olin omistautunut sekä 
työlle että urheilulle. Koska en ymmär-
tänyt omia voimiani, vaikutti se koti- ja 
tunne-elämääni ja paloin loppuun.

Koska Jani jaksoi työpäivän valitta-
matta, työantaja oli autuaan tietämätön 
hänen väsymyksestään.

– Voimieni äärirajoilla oleminen 
vaikutti erityisesti siviilielämääni. 
Meillä oli kotona kaksi pientä lasta, 
joiden kanssa en jaksanut puuhailla. 
Lastenhoito ja kotityöt jäivät silloisen 
puolisoni kontolle käytännössä  
kokonaan. Erohan meille sitten lopulta 
tuli.

Kun burn out iski, sanoi Jani itsensä 
irti.

– Jälkikäteen ajateltuna sairausloma 
olisi toki ollut oikeampi ratkaisu.

Vamman  
näkymättömyys haaste

Jani kuvailee, että vamman näkymättö-
myys vaikutti suuresti omaan ymmär-
rykseenkin. Hän toteaa, että vieläkin, 
vuosien jälkeen, hän joutuu kuunte-
lemaan itseään tarkasti ja hakemaan 
jaksamisensa rajoja.

– Alkuvaiheessa piti tiettyjä fyysi- 
siäkin ponnisteluja välttää, sillä ne 
aiheuttivat huimaamista. Nyt fyysisesti 
olen kunnossa, mutta väsymys ei ole 
haihtunut. Minun on tehtävä työtä sen 
aisoissa pitämiseksi. Ja esimerkiksi 
kokouksissa, kun moni puhuu saman-
aikaisesti, menee minulta kaikki ohi. 

Jani kuvailee, että nokoset ovat 
päivittäin tarpeen.

– Kun tapaan uusia ihmisiä, 
ihmettelevät he usein, miten voin olla 
väsynyt, vaikken ole mitään tehnytkään 
– että miten nuori, terve mies ei jaksa 
samoin kuin kaikki muut. 

Jani kertoo, että hän ei aina heti 
kerro uusille ihmisille aivovammas-
taan. Yksi syy siihen on tietämättö-
myys.

– Kun entisen puolisoni kanssa 
odotimme ensimmäistä lastamme, 
olivat jotkut kauhistelleet hänelle, että 
hyvänen aika, mitäs jos isän aivo-
vamma periytyy lapselle. Saimme olla 
oikomassa, että aivovamma ei ole 
mikään tarttuva tauti tai perinnöllinen 
sairaus.

Nykyiselle tyttöystävälleen Jani 
kertoi vammastaan heti, mutta hänen 
vanhemmilleen vasta ajan kanssa. 
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– Itseltänikin meni kahdeksan 
vuotta, että pystyin lukemaan epikriisit 
niin, että sisäistin ne ja hyväskyin mitä 
minulle on tapahtunut. 

Uusi työkokeilu odottaa 

Syyskuussa 2018 Janin oli tarkoitus 
aloittaa puolikkaalla kuntoutustuella 
Koovee Salibandyn palveluksessa, 
mutta kuntoutustuesta tuli hylkäävä 
päätös. Niinpä hänet palkattiin puolik-
kaalla työajalla seuratyöntekijäksi.

– Jälleen tunnit paukkuivat yli, kun 
en osannut rajata työtäni. Tyttöystäväni 
oli samassa työpaikassa, joten hän näki 
kokonaisvaltaisesti väsymiseni. Jouduin 

jäämään sairauslomalle. 
 Janista on upeaa, että hänen 

tyttöystävänsä on käynyt mukana 
lääkäreiden vastaanotolla, sillä 
tämä osaa ja muistaa kertoa 
miehensä arkipäivän haasteista 
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vuotta, että pystyin lukemaan epikriisit 
niin, että sisäistin ne ja hyväskyin mitä 
minulle on tapahtunut. 

Uusi työkokeilu odottaa 

Syyskuussa 2018 Janin oli tarkoitus 
aloittaa puolikkaalla kuntoutustuella 
Koovee Salibandyn palveluksessa, 
mutta kuntoutustuesta tuli hylkäävä 
päätös. Niinpä hänet palkattiin puolik-
kaalla työajalla seuratyöntekijäksi.

– Jälleen tunnit paukkuivat yli, kun 
en osannut rajata työtäni. Tyttöystäväni 
oli samassa työpaikassa, joten hän näki 
kokonaisvaltaisesti väsymiseni. Jouduin 

jäämään sairauslomalle. 
 Janista on upeaa, että hänen 

tyttöystävänsä on käynyt mukana 
lääkäreiden vastaanotolla, sillä 
tämä osaa ja muistaa kertoa 
miehensä arkipäivän haasteista 

Jania paremmin. Aivovammapoliklini-
kalla aloitettiin jälleen neuropsykolo-
giset tutkimukset. Niiden perusteella 
kunto ei ole vuoden 2013 jälkeen 
parantunut, joskaan ei myöskään huo-
nontunut. Tuoreimmat neuropsykologi-
set testit osoittivat, että tarkkaavaisuu-
densäätelyn ja keskittymisen ongelmat 
sekä uuden oppimisen vaikeus ovat 
jääneet oletettavasti pysyviksi oireiksi. 

– Nyt olen ammatillisessa kuntou-
tuksessa. Työkokeilupaikkaa etsitään 
jatkuvasti. Itse asiassa minun piti aloit-
taakin sellaisessa helmikuun alusta, 
mutta se nyt vähän venähti. Urheilu on 
edelleen lähellä sydäntäni ja haluan 
olla siinä mukana, mutta seuratyön-
tekijäksi minusta ei taida olla. Nyt jo 
tiedän, että se vie liikaa mukanaan ja 
uupumus iskee. Uskon kuitenkin, että 
pääsen vielä mukaan työelämään! 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

ELÄMÄ, sillä eihän me mitään koeputkilapsia olla. Niinpä 
vaikka miehillä on erilainen vamma ja menneisyys, he ystä-
vystyvät ja elävät nyt täällä saman katon alla. 

Taideteoksen tästä sinänsä mielenkiintoisesta tilaisuu-
desta tekivät kuitenkin sen katsojat, jotka näyttivät tunteensa 
suoraan ja välittömästi. Kun näytelmässä varsinkin arjen 
kuvauksessa oli jokin humoristinen kohta, siihen olennai-
sesti liittyvä nauru tuli katsomosta varmasti suoraan sydä-
men kyllyydestä.

Näin läsnäolon vankka voima ja taiteen kaiken kattava 
universaalisuus yhdistivät näitä marginaaliryhmiä, jolloin 
ihmiset ja elämä voittivat.

 Martti Isola

Terapiatarinoita

Katsojat 
sen tekevät
Kun tehdään näytelmää, jolla kokonaisvaltaisesti halutaan 
esittää jokin ilmiö tai asia, vuorovaikutus esittäjän ja katso-
jien välillä täytyy pyrkiä saamaan mahdollisimman tehok-
kaaksi ja vaikuttavaksi. Näyttelijät yrittävät hakea yleisöltään 
parhaan mahdollisen vastakaiun puheellaan tai laulullaan. 
Näiden keinojen lisäksi on sanaton viestintä, liikkeet, ilmeet 
ja eleet, jotka varsinkin eri tunteiden esittämisessä ovat 
hyvin tärkeitä tulkkeja.

Kehitys- ja muille vammaisille oli palvelutalossa järjes-
tetty teatteriesitys. Tilaisuus ja samalla vaikuttava taideteos 
alkoi, kun liikuntaesteiset  vammaiset saapuivat paikoilleen 
katsomoon. Kuka tuli pyörätuolilla työnnettynä, kuka rol-
laattoriin tai keppiin tukeutuen. Hidasta ja vaivalloista kaikki 
liikkuminen oli mutta henkilökunnan ystävällisellä avustuk-
sella siitä selvittiin.

Esittäjät olivat melkein lapsia, 11-13 vuotiaita nuorisote-
atterilaisia. Katsojien saapuminen eri apuvälineiden kanssa 
paikoilleen oli näille nuorille esittäjille elävä esimerkki siitä, 
miten vaikeaa liikkuminen ja elämä yleensä voisi olla.

Näytelmässä kaksi toisilleen entuudestaan tuntematonta 
miestä tapaa palvelutalon ruokapöydän ääressä. He tuntui-
vat olevan samoilla aaltopituuksilla ja melkein heti miehet 
alkoivat pohtia elämän peruskysymyksiä. Onko ihmiselämä 
peräisin aineesta vai elämästä. Näkökulma on yhteinen: 
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Vuoden 2019 viimeisessä Aivoituksessa oli 
teemana lapset ja nuoret. Lehden jokainen 
juttu sai mukavasti ääniä mielenkiintoisinta 
juttua valittaessa. Selkeän kärkipaikan 
valtasi kuitenkin Milja Hyypän haastat-
telu hänen isänsä aivovammasta. ”Milja-
juttu oli ihana, terveisiä koko perheelle”, 
todettiin yhdessä palautteessa. Kakkosijan 
nappasi Johanna Järvenpään haastattelu, 
ja kolmoseksi äänestettiin Pääfest-tapahtu-
massa haastateltujen nuorten tarinat. 

Vakiopalstoista mielenkiintoisimmaksi 
nousi pääkirjoitus ja kakkoseksi tapah-
tumakalenteri. Yhdistysosiossa ääniha-
ravaksi nousi Tukea aivovammautuneen 

läheisille -projektista kertova ”Läheisten 
ääni kuuluviin.” Seuraavat sijat menivät 
olka-toiminnasta ja syysliittokokouksen 
päätöksistä kertoville jutuille.

”Uusimmassa lehdessä oli erittäin hyvä 
kokonaisuus lasten ja nuorten aivovam-
moista ja kuntoutumisesta. Kiitos!”, kirjoit-
taa yksi vastaajista.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvotun palkkion voitti Marita 
Lindholm. Kiitos kaikille vastaajille ja 
onnea voittajalle! Autathan meitä jälleen 
Aivoituksen kehittämisessä vastaamalla 
Lukijaraatiin aivovammaliitto.fi ➝ tiedotus 
➝ lukijaraati. Jos jätät yhteystietosi, voit 

Lukijaraati ruotii

voittaa pienen palkkion, mutta 
nimettömänäkin vastaaminen on 
täysin sallittua!

Pia Warvas

voittaa pienen palkkion, mutta 

Aivovammayhdistyksille tulee paljon 
pyyntöjä, että jäsenille järjestettäisiin 
mukavaa, rentouttavaa, voimaa antavaa 
ohjelmaa. Yhdistykset pyörivät vapaa-
ehtoisten, usein lähinnä vammautu-
neiden voimin. Eli aivovammautunut 
järjestää ohjelmaa vammautuneelle. 
Hän keksii ohjelman, varaa paikan, 
tekee ilmoitukset tapahtumasta, pyytää 
yhdistykseltä budjetin, kerää ilmoittau-
tuneet, hoitaa kahvileivät ilmoittautu-
neiden ruokarajoitteiden mukaan ja on 
paikalla isäntänä/emäntänä.  Muistaa, 
vähillä voimavaroillaan, tämän kaiken 
saadakseen iloa muiden vammautunei-
den elämään.

Kun tilaisuuteen ei sitten tulekaan 
ne, jotka ilmoittautuivat syyllä:"en 
muistanut", tuntuu todella turhautta-
valta. Moneen tilaisuuteen mahtuu 
X-määrä ihmisiä ja jonossa saattaa olla 
kuusikin ihmistä paikkaa odottamassa. 
Tilaisuudet saattavat maksaa jopa 50€/
henkilö. Jos kolmekin ihmistä jää pois 
siksi, ettei muistanut tulla, tuhlaantuu 
rahaa, koska poissaolijoistakin on mak-

settava ohjelman tuottajalle. Lisäksi he 
vievät tilaisuuden osallistua tapahtu-
maan jonossa olijoilta. Epäreilua, eikö 
totta?

Kuulee usein, että en muista, 
unohdan jne. Kuntoutuksessa meitä 
kuntoutetaan muistin osalta, saamme 
erilaisia työkaluja muistin tukemiseen.  
Viestit järjestäjälle: "miksi et muistut-
tanut edellisenä päivänä?" ovat oman 
vastuun pakenemista. Muistutusviestien 
lähettäminen on myös holhoamista, 
sitä mitä moni vammautunut aikuinen 
inhoaa. Vammautuneenakin haluamme 
tehdä ja osata ihan itse sekä muistaa 
järjestää tapahtumia toisille, että tulla 
niihin, jos olemme ilmoittautuneet. 
Normaalia vastuun kantoa omasta elä-
mästä. Myös aivovammautuneella.

On eri asia, jos olet akuutisti sairas. 
Kuitenkin myös vammautunut osaa 
lähettää viestin, ettei pääse tilaisuuteen 
ja antaa siten mahdollisuuden jollekin 
toiselle.  Suurella osalla on myös avus-
taja tai läheinen, joka auttaa näissäkin 
asioissa.

Eräs vammautunut osuvasti sanoi, 
että helposti sairastamme aivovammaa 
juuri muistin tiimoilta. Joskus tuntuu, 
että monelle vammautuneelle se:"en 
aivovamman vuoksi muistanut", on syy 
pakoilla vastuuta, kun jättää tulematta/
tekemättä jonkun asian.  Ja kuinka pal-
jon sitä kuntoutusta moni saa muistin 
ongelmiin!

Voitte ehkä ymmärtää, miksi pyyn-
töjä järjestää tilaisuuksia tulee paljon, 
ja miksi tilaisuuksia ei juurikaan ole. 
Syö erittäin paljon motivaatiota järjes-
tää yhtään mitään, kun ilmoittautuneet 
eivät sitten saavu paikalle. Ei yhdistyk-
silläkään ole pohjaton kaivo rahaa. 

Eli: jos ilmoittaudut tilaisuuteen, 
peru, jos et tulekaan. Älä vie jonossa 
olijoilta paikkaa. Ja lämpimästi tervetu-
loa yhdistyksiin järjestämään mukavaa 
toimintaa muille vammautuneille. Se 
on palkitsevaa, kuntouttavaa ja kivaa!
Kaikille vammautuneille oikein hyvää 
asioiden muistamisvuotta 2020!

Nimimerkki ”Yhdistysaktiivi”

Onko sinulla mielessä asia, jonka haluaisit 
jakaa Aivoituksen lukijoille? Lähetä 
kirjoituksesi osoitteeseen 
pia.warvas@aivovammaliitto.fi 

Voit kirjoittaa nimimerkillä, mutta oikea 
nimesi pitää olla toimituksen tiedossa. 
Kirjoittelemisiin!

Lukijoiden 

postia

Jos et pääsekään paikalle, 
olethan ystävällinen ja peru!
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Jokainen aivovamma on erilainen, mutta tässä 
hieman kuvausta minusta ennen ja jälkeen 
vammautumiseni.

Terveenä mulla oli paljon tavoitteita ja 
ammattikorkeakoulun yritysviestinnän traden-
omiksi valmistumisen jälkeen uralla etene-
mistä. Olin jo 28-vuotiaana toiminut usean 
yrityksen asiantuntija-, esimies-, myynti-, 
markkinointi- ja johtotehtävissä. Olin työs-
kennellyt kolmessa eri finanssialan yrityksessä 
sekä viimeisenä lääkealalla aluepäällikkönä, 
jossa myös oli tavoitteena edetä johtotehtä-
viin.

Urheilussa oli suunta ylöspäin. Tein kaiken 
huipulle pääsyn eteen niin urheilussa kuin 
työssä, kaiken mitä voin! Halusin perfektio-
nistina tehdä kaiken täydellisesti ja olla paras.

Olin mielestäni ”kaikkien kaveri”, pidetty 
henkilö. Tein parhaani, että kanssani on 
helppo olla, tehdä yhteistyötä ja suunnitella 
asioiden kehittämistä. Suunnitelmia oli paljon 
eri näkökulmista. Halusin miellyttää kaikkia, 
ja myyntimiehen kameleonttiominaisuuksia 
käyttäen mielestäni onnistuinkin siinä suht 
hyvin.

Jälkitila

Mitä elämä on nyt erittäin vakavan aivovam-
man jälkitilassa? Haluan edelleen olla pidetty 
ja tärkeä henkilö. Pyrin viemään erityisgolfia 
eli suomeksi vammaisgolfia eteenpäin niin 
Suomessa kuin kansainvälisissäkin tapahtu-
missa. Teen yhteistyötä Golfliiton (strategia-
työryhmässä) ja EDGA:in (European Disabled 
Golf Association) kanssa. Suomen HCP Golf 
ry:ssä toimin hallituksen varapuheenjohta-
jana.

Mulla on rakas vaimo Nina ja ihana tytär 
Peppi-prinsessa, joka ensi toukokuussa täyttää 
kaksi vuotta. Rakastan perhettäni suunnat-
tomasti. Teen kaiken perheeni onnen eteen, 
mutta tunnen häviäväni taistelussa päivittäin. 
Minulla on niin vähän voimia, että harvoin 

Näkymätön 
aivovammani
Miten sun elämä muuttuisi, kun saisit yhtenä kauniina päivänä erit-
täin vakavan aivovamman? Sun päivittäinen toimintakykysi laskisi 
15%:iin sadasta. Miten pystyisit vähentämään 85% päivän toimista ja 
olla onnellinen? Näin kävi minulle 11.9.2006. Olen 85%:n invalidi.
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pystyn viettämään kahdestaan aikaa 
tyttäreni kanssa puolta tuntia päivässä.

Mun on erittäin vaikeaa pyytää 
keneltäkään apua, kun näytän ter-
veeltä ja ”menestyvältä vammaisgolfin 
kehittäjältä”. Oon kaikessa mukana, 
niin kun olen terveenä oppinut, jotta 
uralla etenee. Enää siitä ei tule mitään! 
Lähden helposti kaikkeen mukaan, 
mihin pyydetään. Minun on vaikea 
sanoa ei. Tuntuu välillä, että haluan irti 
koko vammaisgolfin kehittämisestä ja 
aivovammagolfin vetovastuusta, kun 
mulla ei ole voimia. Toisaalta saan suu-
ren nautinnon, kun pystyn edistämään 
jotakin niin minulle kuin muillekin 
vammautuneille tärkeää asiaa.

On päiviä, kun olen TODELLA 
väsynyt. Kun pyydän apua, todella tar-
vitsen sitä! Avun pyyntö on erittäin vai-
keaa! Helpottaisi suunnattomasti, kun 
aivovammaisilla olisi vammaiskortti, 
josta vamma ja rajoitteet ilmenisi, ettei 
jokaisen tarvitse ihmetellä, miten sinä 
terveen ja ”aktiivisen oloinen” olet 
muka vammainen. (ToiM. HUoM. 
kuvauksenkaltaisen aivovammakortin 
saa tilata maksutta Aivovammalii-
tosta!) 

Toki jonkinlainen Kelan vammais-
kortti onkin, mutta mä en sitä saa, kun 
Kela ei maksa minulle mitään korva-
uksia, vaan vakuutusyhtiö. Aivovam-
man vuoksi en myöskään jaksa asiaa 
selvittää.

Voimavarat vähissä 

Ajatelkaa kukin, miltä tuntuu, kun 
teidän voimavaroistanne viedään 85% 
pois ja yritätte käyttää sen 15% kaik-
keen elämiseen ja harrastamiseen.

Voin kertoa, että 9-10 tuntia hyvin 
nukutun yön jälkeen, minulla saattaa 

olla tunti aikaa touhuta lapseni kanssa. 
Se oli sitten siinä! Lopun päivästä 
makaan sohvalla ja odotan, että vaimo 
palvelee mua - jolta en edes kehtaa 
pyytää apua. Sosiaaliset tapaamiset 
ystävien kanssa tai kokous verottavat 
seuraavan päivän voimat. Silloin jopa 
suihkussa käynti tuntuu ylivoimaiselta 
haasteelta, ja vaimoni Nina joutuu 
patistamaan mua pesulle! Välillä hän 
myös pesee ja suihkuttaa minua, kun 
olen tarpeeksi väsynyt. Vaimon hoi-
dettavaksi jää kokonaan vaatehuolto, 
siivoaminen, kaupassa käynti ja lap-
semme hoito.

Vanhoja kavereitani en valitettavasti 
montaa kertaa vuodessa näe. Ainoat 
ihmiset, joita näen lähes viikoittain, 
liittyy vammaisliikuntagolfiin tai 
Validian salibandyyn. Toki myös kerran 
viikossa käyn Keravan kaupungin jär-
jestämässä äijäjoogassa opettelemassa 
irti päästämistä ja rentoutumista.

Sosiaalisesta ja iloisesta, urallaan ja 
harrastuksissaan eteenpäin pyrkivästä 
nuoresta 28-vuotiaasta miehestä tuli 
erittäin vakavasti vammainen.

Miten kertoa  
näkymättömästä? 

Kun vamma ei näy päällepäin, sitä 
on erittäin vaikeaa selittää. En jaksa 
keskittyä, aloitekyky on minimaalinen, 
kaikki sosiaalinen toiminta vie voi-
mavarani, univaikeudet ovat ajoittain 
todella haastavia. On vaikeaa nukahtaa 
ja pitää unta yllä aamuun saakka.

Aivovammaa ei hetkessä näe, 
mutta se toimii kuin ”nousuhumala”. 
Olet sosiaalinen, iloinen, kaikkien 
kaveri, mutta tapaamisten jälkeen iskee 
”laskuhumala”. Väsähdät täysin, et 
muista sanoja, etkä juuri pysty teke-

mään mitään. Seuraavana päivänä 
on sitten ”krapula”. Et halua nähdä 
ketään, kuulla ääniä, valot häiritsevät, 
jopa liike käy hermoille. Miten kukaan 
pystyy tätä ymmärtämään? Iloinen 
ja sosiaalinen henkilö on hetkessä 
vihainen, kiukkuinen ja raivoissaan, 
kun ei pysty syödä, pukea, peseytyä tai 
keskustella.

Kukaan muu kuin läheiset, eli vai-
moni ja lapseni, eivät näe tätä. Välillä 
myös vanhempani, mutta heidänkin on 
vaikea ymmärtää tätä vammaa. ”Pitäisi 
vaan tsempata ja yrittää”. Hekin ovat 
tosin saaneet tähän opastusta neu-
ropsykologiltani ja ymmärtävät tänä 
päivänä paremmin.

Onneksi vaimoni ymmärtää asian, 
mutta olisi suuri helpotus, jos aivo-
vammasta tiedettäisiin enemmän ja 
saisimme apua, kun olemme todella 
”jumissa”.

Toivon kaikille vammautuneille vai-
keuksista huolimatta positiivista mieltä 
ja edes pienistä hetkistä nauttimista. 
Olemme elossa! Itse olen onnekas, 
että minulla on erittäin ymmärtävät ja 
tukevat läheiset.

Haluan kiittää isääni asioitteni 
hoitamisesti. Itse en pysty hoitamaan 
paperiasioita ja olemaan yhteydessä 
edes vakuutusyhtiööni. Äitiä kiitän 
kaikesta rakkaudesta ja avusta, jota 
hän kiukuttelevalle aikuiselle miehelle 
antaa – miehelle, joka välillä käyttäy-
tyy kuin murrosikäinen teini.

Vaimoni hoitaa koko taloutemme, 
tekee ruoan valmiiksi, pesee pyykkini, 
siivoaa, hoitaa minua ajoittain kuin 
pientä lasta, kun voimani ovat loppu. 
Rakastan sinua ja lastamme koko 
sydämestäni.

KIITOS ♥
Teksti: Timo Pessi

Kuvat:  
Golf-kuva: EDGA:n  
presidentti Tony Bennettin 
vaimo, Sue Bennett 
Perhekuvat:  
Timo Pessin albumista
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Neuropsykologi Paula Jokitalo kertoo, 
että muistiongelmat ovat keskeisiä 
neuropsykologisessa oirekuvassa, 
mutta sekä niiden ymmärtäminen että 
selättäminen ovat usein helpompia 
kuin abstraktimpien oireiden.
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Vaikka aivovamman jälkitilan neu-
ropsykologisia oireita voi olla vaikea 
tunnistaa, saattavat ne rajoittaa elämää 
eniten – enemmän kuin mahdollisesti 
näkyviin jäävät seikat, kuten vaikkapa 
ontuminen. Keskeisiä neuropsykolo-
gisia oireita ovat vireyden säätelyn 
ongelmat, vaikeudet uuden oppi-
misessa, tarkkaavaisuuden, toimin-
nanohjauksen ja muistin häiriöt sekä 
käyttäytymiseen liittyvät haasteet. 

– Kun ihminen vammautuu, 
kuormittaa sen aiheuttama kriisi sekä 
vammautunutta että hänen lähipii-
riään. Vammautuneen itsensäkin on 
usein vaikea hyväksyä ja sisäistää 
muuttunutta elämäntilannetta, ja asian 
kanssa sinuiksi tuleminen on vaikeaa 
myös läheisille, toteaa neuropsykologi 
Paula Jokitalo.

Olisi tärkeää, että sekä vammautu-
nut että läheinen ymmärtäisivät aivo-
vamman monimuotoisuuden. Kaikilla 
aivovamman saaneilla ei ole saman-
laisia oireita, eikä samanlaiseenkaan 
oirekuvaan jokaiselle auta täsmälleen 
samat kompensaatiokeinot. 

– Jokainen aivovamma ja sen jäl-
kitila on yksilöllinen. Siksi on mahdo-
tonta antaa yleispäteviä ohjeita, jotka 
auttaisivat varmasti jokaista. 

Toki on paljon sellaisiakin oireita, 
jotka varsin moni vammautunut tun-
nistaa. 

– Aivojen etuosien vauriot ovat 
yleensä niitä keskeisiä, jotka vai-

kuttavat suuresti ihmisen henkiseen 
toimintakykyyn. Näitä ovat esimerkiksi 
aloitekyvyn puute ja aiempaa her-
kempi ärtyvyys. Ja jos kuntoutukseen 
pääsy viivästyy, ei näistä ja niiden 
kompensaatiokeinoista saa välttämättä 
tietoa lainkaan. 

Vaikka kuntoutukseen pääsisi no- 
peastikin, ei sekään tepsi päivässä.

– Monesti on vuosien harjoitte-
lun tulos, että esimerkiksi väsyvyyttä 
saadaan hallintaan, keskittymiskyky 
paranee, melun ja häiriön sietokyky 
kohenee ja toiminnallisuus saadaan 
aiempaa paremmin kohdilleen. 

Läheisen koetinkivet 

Parisuhteen dynamiikka voi vammau-
tumisen myötä muuttua suurestikin. 
Läheiseltä vaaditaan paljon. Ensiksi 
tapaturman hetkellä iskee pelko rak-
kaan menettämisestä. Kun läheinen 
selviää, hänen käyttäytymisensä on 
voinut muuttua aivan toisenlaiseksi. 
Yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, jossa 
koko arjen vastuu kaatuu vammatto-
man puolison harteille. 

Vammautuneella on usein alkuvai-
heessa oiretiedostamattomuutta, jonka 
vuoksi hän ei itse edes huomaa vam-
man tuomia muutoksia. Jos hallitse-
vana oireena on aloitekyvyttömyys, voi 
sen vuoksi vaikkapa astianpesukone 
jäädä tyhjäämättä, vaikka puoliso olisi 
sen pyytänyt aamulla töihin lähties-

sään tyhjentämään. Kyseessä ei ole 
kuitenkaan ilkeys, laiskuus tai välinpi-
tämättömyys puolisoa ja tämän tunteita 
kohtaan, vaikka läheinen voi näin 
virheellisesti tulkita. Aloitekyvyttömyys 
on vamman aiheuttama aito oire, joka 
koskee yleensä myös aiemmin itselleen 
mieluisia asioita. Mukaviinkaan tehtä-
viin ei saa tartuttua, joten aloitekyvyt-
tömyys ei ole tekosyy tylsien asioiden 
skippaamiselle. 

Myös toimintaketjut voivat hajota. 
Esimerkiksi vammautunut ihminen 
päättää lämmittää itselleen ruokaa. 
Ruoka unohtuu mikroaaltouuniin, kun 
hän päättääkin viedä roskat. Ros-
kat puolestaan jäävät eteiseen, kun 
mieleen tulee pyykkien ottaminen 
narulta. Pyykit jäävät kuitenkin kasaan 
olohuoneen sohvalle, kun televisiosta 
alkaa uutiset – ja jälleen tulee eteen 
jokin muu askare toisensa jälkeen. 
Näin mikään ei etene valmiiksi asti, ja 
kotona on lopulta kaaos. 

Joillakin persoona voi muuttua 
voimakkaastikin. Esimerkiksi aiemmin 
vilkkaasta saattaa tulla vetäytyvä, mutta 
joskus aiemmasta tiukkapiposta voi 
tulla rento vitsiniekka. Muutokset voi-
vat olla siis positiivisiakin. Ärtyvyys ja 
kärsimättömyys tuntuvat usein erityisen 
pahoilta muutoksilta heille, joilla on 
vammautuneeseen vahva tunneside. 
On vaikea osata olla ottamatta kiukut-
teluja ja ärjähtelyitä henkilökohtaisesti. 

– Olisi tärkeää ymmärtää, että 

Näkymätönkin oire  
on todellinen
Koska aivovamman aiheuttamat oireet ovat usein 
näkymättömiä, voi erityisesti läheisten olla niitä  
vaikea ymmärtää. – Vaikka oire ei näy päällepäin,  
on se ihan yhtä todellinen kuin näkyväkin,  
muistuttaa neuropsykologi Paula Jokitalo.

TEEMANA  
NäkyMäTöN AiVoVAMMA
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ärtynyt ja rumasti puhuva ei tee sitä 
tahallaan. Vammautunut ei aina 
itse huomaa, että hän kiukustuu tai 
puhuu loukkaavasti – ja ellei hän itse 
sisäistä tekevänsä mitään normaalien 
käyttäytymissäätöjen vastaista, on 
hänen lähes mahdotonta muuttaa-
kaan toimintatapojaan. Läheiselle on 
oleellista kertoa, että vammautuneen 
ihmisen muuttunut käytös ei varsin-
kaan kuntoutumisen alkuvaiheessa 
ole tahallisen ilkeää. Mutta on selvää, 
että läheisenkään ei tarvitse kaikkea 
sietää, ei varsinkaan aggressiivisuutta 
ja väkivaltaisuutta. Miksi kenenkään 
pitäisikään sellaista sietää?

Uusien toimintatapojen 
metsästystä 

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa 
olennaista on yhdessä kuntoutujan 
ja tämän läheisen kanssa löytää ja 
ymmärtää vamman mukaan tuomat 
muutokset ja etsiä uusia toiminta-
tapoja. On muistettava, että myös 
lähipiiri tarvitsee monipuolisesti tietoa 
ja ohjausta alkaen ihan perusasioista, 
kuten mitä aivovamma tarkoittaa ja 
mitä se ei tarkoittaa. Tärkeää on myös 
ymmärtää, mistä eri oireet johtuvat, 
ettei vammautunut ihminen voi niille 
mitään ja ettei edistystä tapahdu 
yhdessä yössä.

– Lähipiirin mukana oleminen 
on tärkeää, sillä he osaavat parhai-
ten kertoa, minkälainen ihmisen 
persoona ja toimintakyky oli ennen 
vammautumista ja mitkä ovat vamman 
mukanaan tuomia muutoksia. Näin 
löydämme helpoiten harjoitteet, jotka 
motivoivat vammautunutta osapuolta 
ja joiden avulla tilannetta kotona voi-
daan helpottaa. 

Neuropsykologisessa kuntoutuk-
sessa voidaan esimerkiksi miettiä, 
miksi vammautunut ihminen hermos-
tuu. Onko syynä kiire, yllättävä tapah-
tuma tai meluisa ympäristö, jonka 
vuoksi keskittymiskyky herpaantuu.  
Moni ei pohtimatta ymmärrä hermos-
tumiseen johtavaa tapahtumaketjua, 
vaan läheinen ja vammautunut sisäis-
tävät ainoastaan, että nyt taas meni 
hermo. Ei myöskään hyödytä syyllistää 
vammautunutta ihmistä hankalaksi, 
sillä se vain ärsyttää lisää. Sen sijaan 
syy hermojen menettämiselle pitää 
löytää, jotta siihen voidaan vaikuttaa. 
Neuropsykologisessa kuntoutuksessa 
ei etsitä syyllisiä, vaan eväitä parem-

paan elämään. 
– Jos yllättävät asiat hermostuttavat, 

kannattaa asiat suunnitella etukä-
teen vaikkapa jo paria päivää ennen 
h-hetkeä. Tai jos kiire saa hermot 
kireälle, kannattaa aikataulut suun-
nitella mahdollisimman väljiksi. Jos 
liian täyteen ahdettu päivä kuormittaa, 
kannattaa päiviin sisällyttää aiempaa 
vähemmän ohjelmaa ja muistaa tar-
vittaessa päiväunet. Keinot ovat usein 
loppujen lopuksi melko yksinkertaisia, 
kun vaan päästään kiinni siihen, mikä 
on hermostumisen juurisyy. 

Uusi elämäntilanne haltuun 

Eri ihmisille sopiva aika aloittaa neuro-
psykologinen kuntoutus vaihtelee. 

– On tärkeää arvioida, minkälainen 
vamma on, missä vaiheessa on oire-
tiedostus, minkälaisia jälkitilan oireet 
ovat, minkälainen on yleinen vireys-
tila, onko parhaillaan käynnissä muita 
kuntoutus- tai terapiamuotoja ja onko 
vammautunut – ja myös hänen lähei-
sensä – valmis käsittelemään muuttu-
nutta elämäntilannetta. Joku voi hyötyä 
neuropsykologisesta kuntoutuksesta jo 
varsin varhaisessa vaiheessa, kun taas 
joku toinen – erityisesti, jos kyseessä 
on lievää vaikeampi vamma – voi olla 
vastaanottamaisillaan vasta pidemmän 
ajan kuluttua. 

Toisaalta neuropsykologisen kun-
toutuksen aloittaminen ei ole koskaan 
liian myöhäistä. Hankalin tilanne on 
silloin, jos diagnoosi on viivästynyt, 
ihminen on päällisin puolin kun-
toutunut ja toimintakykyinen, mutta 
esimerkiksi elämänmuutoksen vuoksi 
aivovamman oireet ovat vaikeammin 
hallittavissa.

– Apua voi olla tällaisissa tapa-

uksissa vaikka 10 vuoden kuluttua 
vammautumisesta aloitetussa kuntou-
tuksessa. Toivottavinta kuitenkin olisi, 
ettei kuntoutusta käynnistettäisi liian 
myöhään, sillä silloin ongelmat usein 
kasautuvat ja voi tulla sekundaarisia 
haittoja, kuten mielialan laskua tai 
masennusta. On vaikeaa yrittää tulla 
vuosikaudet toimeen sellaisten oirei-
den kanssa, joita ei kunnolla ymmärrä. 

On myös muistettava, että neuro-
psykologinen kuntoutuskaan ei ole 
oikotie onneen. Joillakin oirekuva voi 
olla sellainen, että muut kuntoutus-
muodot, kuten toiminta-, fysio- tai 
puheterapia, ovat olennaisia kun-
toutusmuotoja. Näissä tapauksissa 
neuropsykologi voi kuitenkin olla 
ohjaamassa läheisiä ja mahdollista 
henkilökohtaista avustajaa.

Valitettavasti neuropsykologista 
kuntoutusta ei aina kokeilla lainkaan. 
Yksi syy on, että neuropsykologeja on 
liian vähän - erityisesti pohjoisessa 
Suomessa.

– Lisäksi usein tulee valitettavasti 
raha vastaan. On monta porrasta, 
jotka pitäisi ylittää. Syy kuntoutuk-
sen puutteelle voi olla myöhästynyt 
diagnosointi tai maksajatahon puuttu-
minen: julkisella sektorilla on rajalliset 
mahdollisuudet tarjota neuropsykolo-
gista kuntoutusta, eikä yksityiselle puo-
lellekaan kuntoutukseen pääse ilman 
maksajaa. Kuntoutuksen maksajatahoja 
voivat olla esimerkiksi Kela tai liiken-
nevahingoissa vakuutusyhtiö. Suo-
messa on kuitenkin pääpiireittäin hyvä 
järjestelmä, mutta se ei valitettavasti 
ole aina ja kaikkialla tasapuolinen. 

Tärkeä osa neuropsykologista 
kuntoutusta on auttaa vammautunut 
ihminen löytämään uudelleen mahdol-
lisesti kadonneen itseluottamuksensa ja 
saamaan mielekästä sisältöä elämäänsä 
– erityisesti silloin, jos hän ei enää 
kykene työelämään.

– Aivoperäiset oireet ovat hirveä 
mullistus, eikä sen hyväksymiseen 
välttämättä riitä kymmenen kuntoutus-
kertaa. Kyseessä on pitkä polku, joka 
ei ole pelkkää kognitiivisten taitojen 
uudelleen oppimista. Se on polku, 
jonka varrella on opittava tulemaan 
toimeen mahdollisimman hyvin muut-
tuneessa elämäntilanteessa. On tärkeää 
löytää keinot, miten mielekkään ja 
hyvän elämän voi rakentaa uusiksi. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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hukassa lapaset. Kun kuulen ”etsi 
hanska”, tiedän mitä tehdä: laitan päte-
vän kirsuni toimintavalmiuteen, etsin 
kadonneet tavarat ja saan palkaksi her-
kut. Minusta aika hyvä vaihtokauppa. 

Minusta löytyy 144 mustaa pilkkua 
valkoisella pohjalla (naapurin pik-
kuihmiset yrittävät näitä aina laskea ja 
tulos on ollut kaikkea 50 ja 200 välillä 
riippuen siitä, miten maltan pysyä 
paikoillani), ruskeat nappisilmät (joilla 
saan ihmeitä aikaan, kun oikein tiiviisti 
mammaa tuijotan) ja vahva häntä, joka 
on erikoistunut asioiden huiskimiseen 
kumoon (viimeksi eilen tipautin pöy-
dältä tietokoneen ja kahvikupin, mikä 
kyllä vaatikin jo erityisen temppuilevaa 
häntää, jota minun piti vinhasti jahdata 
takaa pyörremyrskyn lailla). Minulta 
löytyy myös neljä äärimmäisen vilkasta 
tassua, jotka ovat levittäneet taiteellista 

tassunjälkeä muun muassa valkoiselle 
matolle, sohvalle, puhtaille lakanoille 
ja kuvioinpa kerran myös naapurin 
Jalmarin villakangastakin tassuun taker-
tuneella kakalla. Tästä taiteellisesta 
tempusta en saanut herkkuja, kumma 
kyllä. Omasta mielestäni tassunjälkeni 
on erinomaisen hieno ja tarjoan sitä 
mielelläni vastaantulijoiden vaatteille. 

Tässä esittelyni tällä kertaa, palai-
len myöhemmin taas kertomaan, miten 
matkani Kaverikoiraksi etenee. Jos 
joskus törmäät minuun, tule sanomaan 
hau - olen varma, että pidän sinusta. Ja 
pidän vielä enemmän, jos mukanasi on 
juustoa.
Ps. Minut löydät myös Instagramista 
@daysofdonna!

Täpläterkuin,
Teksti: Donna, Kuva: Donnan mamma

Haluaisin esitellä itseni: olen Diamond 
Dal’s Chardonnay eli Donna eli parhai-
den kamujen kesken Donskuli, Donitsi 
tai Dondon. Ilo päästä tarinoimaan 
teille ja haluaisinkin ihan ensimmäi-
senä kertoa, että minusta tulee isona 
Kaverikoira! Kaverikoira käy ilahdutta-
massa ihmisiä vaikkapa palvelutaloissa, 
kuntoutuslaitoksissa, työpaikoilla, kou-
luissa tai tapahtumissa. Tällä hetkellä 
harjoittelen hommaa varten tutustu-
malla kaikenkarvaisiin ihmisiin, ääniin, 
paikkoihin ja olenpa käynyt huiski-
massa häntääni myös Aivovammaliiton 
toimistolla. Siellä parasta mielestäni 
oli vihreä karvamatto, ihmisten syliin 
tehdyt yllätyshyökkäykset, roskisten 
tonkiminen ja villasukkien varastelu. 
Saatoin tehdä myös yhdet yllätyspissat 
matolle, mikä ei kuitenkaan kuulu toi-
mistokoiran tehtäviin – näin kuulin. 

Ennen Kaverikoiran jaloon ammat-
tiin valmistumista minun pitäisi kuu-
lemma hieman kasvaa ja rauhoittua… 
En sitten tiedä mitä se rauhoittuminen 
tarkoittaa tai miten se voisi tapahtua. 
Minähän olen syntynyt pilkulliseksi 
rakettipaketiksi! Muutoin tämä tulevai-
suuden ammatti on kyllä minulle kuin 
tehty, sillä RAKASTAN kaikkia ihmisiä 
ja sitä, että ympärilläni tapahtuu. En 
ole tavannut vielä ketään, josta en olisi 
pitänyt ja jolle häntäni ei olisi alkanut 
villisti vispata. (Viime kesänä törmäsin 
kyllä siiliin, josta en oikein tiennyt mitä 
ajatella, se oli niin piikikäs kaveri, eikä 
sovi painitoveriksi). Kaveriksi minun 
kanssani pääsee, kun vaan tulee kohti 
ja rapsuttaa, muuta se ei vaadi. Vasta-
palveluksi annan märkiä koiranpusuja 
naaman täydeltä, kuorrutan sinut kar-
vaan ja hyppään mielelläni myös syliin 
koirapatteriksi. 

Olen vielä aika junnu, sillä täytin 
eilen vasta 8 kuukautta. Osaan kuiten-
kin jo vaikka mitä ja olen aina valmis 
oppimaan uutta herkkujen toivossa! 
Bravuurini on etsiä tavaroita ja tuoda 
niitä mammalle. Jotenkin kummasti 
mamma onkin hurjan hajamielinen ja 
hukkaa tavaroita milloin minnekin ja 
harva se päivä. Viimeksi eilen olivat 

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

Hau ja vau! 
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TAPAHTUMA ON TARKOITETTU HENKILÖILLE,  
JOIDEN LÄHEISELLÄ ON AIVOVAMMA. 

 
   TAPAHTUMASSA ON TARJOLLA VERTAISTUKEA, 
     TIETOA JA VIRKISTYSTÄ. 
 
       TERVETULOA! 
 
 

Lisätietoa tapahtumasta: 

järjestösuunnittelija Elina Perttula 

elina.perttula(at)aivovammaliitto.fi 

tai 050 306 4181 

 

Ilmoittautuminen tapahtumaan sähköisen 
linkin kautta: https://webropol.com/ep/
Laheistentapahtuma 

Tapahtuman omavastuu:  

100€/henkilö yhden hlön 
huoneessa  

80€/henkilö kahden hlö  

huoneessa 

 

Hintaan sisältyy täysihoito ja 
kylpylän käyttö 

AIVOVAMMALIITTO RY JÄRJESTÄÄ 

 LÄHEISTEN TAPAHTUMAN 

 24.-26.4.2020 

PORIN VIRKISTYSHOTELLI YYTERISSÄ 

26.-29.5.2020  

Toimintakeskus AitO, TAMPERE 
(Kirjoniementie 15, 33680 Tampere) 

PääFest on ensisijaisesti 18-35-vuotiaille  

nuorille aivovammautuneille ja heidän läheisille 
suunnattu   

vertaistuellinen tapahtuma. 
 

Ilmoittaudu osoitteessa: https://webropol.com/ep/PaaFest 
          

          

 

Lisätietoja: Järjestösuunnittelija Elina Perttula            
p.050 306 4181, elina.perttula@aivovammaliitto.fi 

 

 

HINTA 
(TÄYSIHOITO) 

JÄSENILLE 130€ 

EI JÄSENILLE 155€ 

Kevätliittokokous
Aivovammaliiton sääntömääräinen kevätliittokokous
pidetään lauantaina 4.4.2020 klo 13.00 Hotelli Van-
taassa (Hertaksentie 2, Vantaa, Tikkurilan rautatiease-
man vieressä)

Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

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

Kokouspäivän aikataulu
Klo  11.00 Ilmoittautuminen
 12.00 Lounas
 13.00 Kokous alkaa

Tervetuloa!
Aivovammaliiton hallitus

Tarjolla maksutonta neuroneuvontaa!
 
Aivovammaliitto, Neuroliitto ja Parkinson-liitto 
tarjoavat 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! 

NEURONEUVONTA
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Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle 
koonnin hallinnon, talouden, viestin-
nän, projektien, tapahtumien ja toimin-
taympäristön tilanteesta. 

Hallitus päätti kokouksessa 
seuraavista asioista: 

– Hallituksen kokouksista tehdään 
lyhyt tiedote, joka jaetaan henkilös-
tölle ja yhdistyksille (yhdistystiedot-
teen yhteydessä ja/tai puheenjohta-
jille) sekä laitetaan Aivoitukseen.

– Aivovammaliitto laatii kannanoton 
jääkiekkoilun aivovammariskistä 
ennaltaehkäisyn ja vastuullisen 

Aivovammaliiton hallituksen varapu-
heenjohtajaksi valittiin Timo Kallioja. 
Hallituksen pöytäkirjan tarkastajiksi 
vuodelle 2020 valittiin Auli Ollila ja 
Petri Turtiainen. 

Hallituksessa käsitellyt asiat: 
– Toiminnanjohtaja esitteli hallituk-

selle koonnin hallinnon, talouden, 
viestinnän, projektien, tapahtumien 
ja toimintaympäristön tilanteesta. 
Yleisavustukseen ja sopeutumisval-
mennukseen saatiin avustusta haet-
tua vähemmän, joten hallitus mietti 
kokouksessa uusia rahoituskanavia 
ja mahdollisia säästötoimia. Talous 
pyritään sopeuttamaan ilman hen-

Aivovammaliiton 
hallituksen kuulumisia

urheilun näkökulmasta. 
– Hallitus päätti hankkia Aivovamma-

liiton ja valokuvataiteilija Johanna 
Kareen ”Ghost of the Game” tarina- 
ja valokuvanäyttelyn, jota taiteilija 
on Aivovammaliitolle tarjonnut. 
Näyttelyä kierrätetään valtakunnal-
lisesti eri tapahtumissa. 

– Aivovammaliitto tekee keväällä 
2020 kannanoton turvallisesta säh-
köpotkulautailusta ja sen aivovam-
mariskeistä. 

– Kokouksessa käytiin läpi Stean 
vuoden 2020 avustusehdotukset 
Aivovammaliitolle. 

– Aivovammaliitto, Neuroliitto ja 

kilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. 
– Seppo Kantola ja Päivi Puhakka 

tapaavat neurologi Olli Tenovuon 
4.2.2020 Turussa. Tapaamisen 
aiheena on vakuutusjärjestelmän 
haasteet. 

– Timo Kallioja ja Päivi Puhakka me- 
nevät tapaamaan perussuomalais-
ten eduskuntaryhmää 21.2.2020. 
Tapaamisen aiheena on vakuu-
tuslääkärijärjestelmän haasteet ja 
parannusehdotuksemme siihen. 

– Keväällä 2020 Petri Turtiainen ja 
Päivi Puhakka tapaavat SDP:n vam-
maisasioiden kanssa työskenteleviä 
kansanedustajia ja sekä eduskun-
nan vammaisryhmän. 

Parkinson-liitto tarjoavat vuoden 
2020 alusta alkaen maksutonta 
neuroneuvontaa. Puhelimitse saa 
apua sosiaaliturvaan, kuntoutuk-
seen ja työelämän haasteisiin liitty-
viin asioihin matalalla kynnyksellä 
ja maksuttomasti. Asiasta tehdään 
esite, jossa on puhelinnumerot ja 
lisätietoa hankkeesta. 

– Aivovammaliitto ry:n tuleva stra-
tegia tehdään vuosille 2020-2022 
eli kolmeksi vuodeksi. Strategiaa 
tehdään yhdessä henkilöstön ja 
jäsenistön kanssa.

Aivovammaliitto ry:n strategiatyö on 
aloitettu ja se esitellään jäsenistölle 
kevään liittokokouksen yhteydessä 
järjestettävässä päivässä. Jäsenistön 
on mahdollisuus antaa strategiaan 
muutosehdotuksia, ja strategia pyri-
tään saamaan hyväksyttäväksi kevään 
liittokokoukseen (riippuen mahdol-
listen muutosehdotusten määrästä ja 
laadusta). 

Seuraava hallituksen kokous on 
27.2. 2020 

Kokosi: 
Päivi Puhakka, toiminnanjohtaja, 

Aivovammaliiton hallituksen sihteeri 

Tällä palstalla kerrotaan, mitä Aivovammaliiton kokouksissa on käsitelty.

13.12.2019 Aivovammaliiton  
hallituksessa käsiteltyä 

30.1.2020 Aivovammaliiton  
hallituksessa käsiteltyä  
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Erilainen kuukausitapaaminen

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdis-
tys aloitti tämän vuoden railakkaasti. 
Jäsenkuntaa oli kutsuttu viihdyttämään 
stand up -koomikko Joonas Moisio. 
Joonas sekä vitsaili että lauloi kitaralla 
itseään säestäen. Seinäjoen järjestö-
talolla – aivan siinä rautatieaseman 
kupeessa – olikin tupa täynnä. Kau-
kaisimmat olivat tulleet nauramaan 
Vaasasta saakka. 

Vaikka Etelä-Pohjanmaan aivo-
vammayhdistys järjestää tapaamisia 
lakeuden eri kolkissa, on vuoden 
ensimmäinen kohtaaminen perintei-
sesti pidetty Järjestötalolla. Ohjelman 
ideoimisnakki napsahti puheenjohtaja 
Reijo Salolle.

– Minun tehtäväkseni jäi etsiä 
tapaamiseen jotakin mukavaa ohjel-
maa. Hetken pyörin netissä ja törmäsin 
siellä Joonaksen ilmoitukseen. Otin 
häneen yhteyttä ja sovimme esityksen 
sisällöstä ja hinnasta. Porukka vaikutti 
ohjelmaan tyytyväiseltä – ainakaan 
kukaan ei ole tullut moittimaankaan. 

Reijo kuvailee, että koska heti 
uudenvuoden jälkeen eletään vielä 
pimeää ja muutenkin väritöntä vuo-
denaikaa, on vuoden käynnistävään 
tapaamiseen senkin vuoksi haluttu 
panostaa hieman ekstraa. 

– Loppukevät mennään tuttua 
polkua. Maaliskuussa on vuosikokous, 
huhtikuussa käymme keilaamassa ja 
toukokuussa vierailemme eläinten van-

hainkoti Wanhassa markissa. Kesäisin 
tapaamisissa on yleensä aika vähän 
porukkaa, kun silloin on ihmisillä 
paljon muutakin tekemistä, mutta ehkä 
yksi retki jonnekin tehdään kesälläkin.

Myös Aivovammaliiton toiminnan-
johtaja Päivi Puhakka esiintyi tilai-
suudessa, mutta Joonaksesta poiketen 
hän puhui asiaa. Päivi toi tilaisuuteen 
tuoreimmat kuulumiset Aivovammalii-
tosta. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Aivovammaliiton toiminnan-
johtaja Päivi Puhakka toi 

tilaisuuteen liiton terveiset.

Hauskuuttajan kuuntelemisen 
lomassa oli tarjolla kahvia ja 
nisua. 

Joonas Moision tavoite – olla 
Sami Hedbergiäkin suurempi 
koomikko – on miehen omien 
sanojen mukaan vihdoinkin 
toteutunut! Sami on tiettävästi 
nimittäin laihtunut 28 kiloa…

Anne-Maria Rasinpuro 
Yhdistyksemme pitkäaikainen aktiivinen jäsen Anne-Maria Rasinpuro on 
nukkunut ikiuneen joulupäivänä 25.12.2019. Muistamme hänet ystävälli-
senä ja kohteliaana ihmisenä kaikkia kohtaan. Hän oli aktiivinen yhdistyk-
semme taidekerhon jäsen. Jokaisessa yhdistyksen joulu- ja kevätjuhlassa 
saimme nauttia hänen lausumistaan, itse tehdyistä runoistaan, sekä hänen 
kirjoittamistaan näytelmistä. Hän osasi laittaa oikeat sanat oikeaan paik-
kaan, runot olivat aina tilanteeseen tai vuodenaikaan sopivat ja niissä oli 
aina joku hyvä ajatus mukana.

Esimerkki Anne-Marian tuotannosta runosta Kevään juhlaa:
Emme ole oireittemme summa,
vaan tuntevia, kokonaisia ihmisiä.
Saamme nauttia jokaisesta päivästä
sellaisena kuin se meille annetaan.

Kaipaamaan jäi Varsinais-Suomen aivovammayhdistys

iN MEMoRiAN
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iloinen iltapäivä Turussa

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys:  
25 toimintavuotta!

Kiitos Terjelle, kun pyysit minut apulai-
seksi Iloiseen Iltapäivään. Oli hienoa 
tavata taas ryhmäläisiä. Soitin iltapäi-
vällä vielä muutamille, varmuuden 
vuoksi. 

Yksi olisi jättänytkin tulematta 
ilman muistutusta, sillä hän oli unoh-
tanut. Toinen ilmoittautunut aktiivi 
oli varattu, yksi Validiassa, toinen 
sairaslomalla, kolmas hautajaisissa, 
neljännellä työesteitä ja muita menoja. 
Monenlaisista kiireistä huolimatta 
paikalle mukava joukko – ja myös mui-
takin kuin nuorten ryhmäläisiä - joten 
paikalla oli 20 henkilöä, joista kolme 
läheisiä.

Hienoa, että Niko lupautui Terjen 
kaveriksi nuorten ryhmää vetämään! 
Nyt kaikissa ryhmissä on kaksi vetäjää.

Kiitos kaikille, kun olitte taas tapah-
tumassa mukana. Kevättä - ja risteilyä 
- odotellen.

Terveisin Terje ja Marita

Yhdistyksemme juhlisti tuota neljän-
nesvuosisataa 10 päivä joulukuuta 
2019. Juhla pidettiin Suomalainen 
Pohja -ravintolassa. Ravintola on aivan 
Turun keskustassa, vanhoja perinteitä 
kunnioittava paikka. Paikalla oli 60 
yhdistyksemme jäsentä, joista 10 hen-
kilöä tuli Salon toimintaryhmästä.

Illan menu oli runsas kahvipöytä; 
oli suolaisia eri vaihtoehtoja: liha-, 
kala-, ja kasvis, sekä erittäin hyvä  
täytekakku. Kaikkea riitti kaikille.

Tarjoilun lomassa oli ohjelmaa, 
josta muutama maininta. Meillä oli 
ilo ja kunnia saada paikalle yhdis-
tyksemme perustaja ja ensimmäinen 
puheenjohtaja neuropsykologi Tarja 
ketola. Oli mielenkiintoista kuulla, 
miten kaikki alkoi. Saimme myös 
nauttia erinomaisesta laulutuokiosta, 
jota esitti laulupedagogi Heli Savolai-
nen. Minun osuuteni oli illan vetäjän 
roolin lisäksi näyttää valokuvia vuosien 
varrelta, joita sain pitkäaikaiselta  

jäseneltämme Marita Lindholmilta. 
Kiitos hänelle.

Ilta oli onnistunut. Kaikki läsnäoli-
jat olivat iltaamme tyytyväisiä.  
Tästä on hyvä jatkaa.

Teksti ja kuva: Marjatta Pihlajamaa, 
puheenjohtaja 
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Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 
Katso tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 24.4.2020 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 
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! 
17.5. Ulkoilupäivä Nuuksion 
Haukkalammella klo 11-15, lisätietoa 
tulossa myöhemmin. 
Lisätietoa tapahtumista yhdistyksen 
nettisivuilta ja Facebook-sivuilta: 
Aivovammayhdistys ry 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
Ystävyyden Vertaislounas 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 aikuisten ryhmä: tapaamiset 
joka kuukauden 1. viikolla. 
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com  
Ryhmä löytyy myös Facebookista: AVY:n 
Nuorten Aikuisten Vertaistukiryhmä 
(pääkaupunkiseutu) 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Mauno Nauha maksi72@elisanet.fi 
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!  
 
Hyvinkää 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja 
p.050 331 3081 sannasarja@luukku.com 
ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
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 
 
11.3. ke Älylaitteiden vaikutus aivoihin 
luennoitsija aivotutkija Minna 
Huotilainen 
Paikka: Seurakuntakeskus Hämeenkatu 
16, Hyvinkää 
 

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 on tauolla. 
Yhteyshenkilö: Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
p. 040 839 3953.  
Kuntosaliryhmä kokoontuu Kangasalan 
uimahallin kuntosalilla joka maanantai 
klo 12.30 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 
 

Hämeenlinna 
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 
7.3. la Vuosikokous Seinäjoen 
Järjestötalon Paulan salissa. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Hallituksesta 
on erovuorossa puheenjohtaja Reijo 
Salo, rahastonhoitaja Jyrki Itäsalmi, 
tiedottaja Ilpo Rintamäki ja 
varajäsen/sihteeri Mirja Koivula. He 
kaikki ovat käytettävissä kausille 2020-
2021. Kokouksessa kahvi/tee + pulla 
tarjoilu. TERVETULOA 
2.4. klo.17.00 keilailua Seinäjoen 
Keilahallilla (ent.S.Q.B Center).osoite. 
Urheilupuisto 5 Seinäjoki. Varattuna 4 
rataa kahdeksi tunniksi. Keilauksen 
päätteeksi tarjotaan pullakahvit. 
Jäsenille maksuton. Saavuthan paikalle 
sovittuun aikaan. 
7.5. klo.17.00 retki eläintenvanhainkoti 
Wanhallamarkilla. Tilakierroksen 
päätteeksi tarjolla pullakahvit. Jäsenille 
maksuton. 
 
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. 
 
 

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 24.4.2020 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 
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! 
17.5. Ulkoilupäivä Nuuksion 
Haukkalammella klo 11-15, lisätietoa 
tulossa myöhemmin. 
Lisätietoa tapahtumista yhdistyksen 
nettisivuilta ja Facebook-sivuilta: 
Aivovammayhdistys ry 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
Ystävyyden Vertaislounas 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 aikuisten ryhmä: tapaamiset 
joka kuukauden 1. viikolla. 
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com  
Ryhmä löytyy myös Facebookista: AVY:n 
Nuorten Aikuisten Vertaistukiryhmä 
(pääkaupunkiseutu) 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Mauno Nauha maksi72@elisanet.fi 
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!  
 
Hyvinkää 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja 
p.050 331 3081 sannasarja@luukku.com 
ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
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 
 
11.3. ke Älylaitteiden vaikutus aivoihin 
luennoitsija aivotutkija Minna 
Huotilainen 
Paikka: Seurakuntakeskus Hämeenkatu 
16, Hyvinkää 
 

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 on tauolla. 
Yhteyshenkilö: Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
p. 040 839 3953.  
Kuntosaliryhmä kokoontuu Kangasalan 
uimahallin kuntosalilla joka maanantai 
klo 12.30 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 
 

Hämeenlinna 
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 
7.3. la Vuosikokous Seinäjoen 
Järjestötalon Paulan salissa. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Hallituksesta 
on erovuorossa puheenjohtaja Reijo 
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tiedottaja Ilpo Rintamäki ja 
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17.5. Ulkoilupäivä Nuuksion 
Haukkalammella klo 11-15, lisätietoa 
tulossa myöhemmin. 
Lisätietoa tapahtumista yhdistyksen 
nettisivuilta ja Facebook-sivuilta: 
Aivovammayhdistys ry 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
Ystävyyden Vertaislounas 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 aikuisten ryhmä: tapaamiset 
joka kuukauden 1. viikolla. 
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com  
Ryhmä löytyy myös Facebookista: AVY:n 
Nuorten Aikuisten Vertaistukiryhmä 
(pääkaupunkiseutu) 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Mauno Nauha maksi72@elisanet.fi 
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!  
 
Hyvinkää 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja 
p.050 331 3081 sannasarja@luukku.com 
ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
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 
 
11.3. ke Älylaitteiden vaikutus aivoihin 
luennoitsija aivotutkija Minna 
Huotilainen 
Paikka: Seurakuntakeskus Hämeenkatu 
16, Hyvinkää 
 

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 on tauolla. 
Yhteyshenkilö: Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
p. 040 839 3953.  
Kuntosaliryhmä kokoontuu Kangasalan 
uimahallin kuntosalilla joka maanantai 
klo 12.30 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 
 

Hämeenlinna 
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 
7.3. la Vuosikokous Seinäjoen 
Järjestötalon Paulan salissa. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Hallituksesta 
on erovuorossa puheenjohtaja Reijo 
Salo, rahastonhoitaja Jyrki Itäsalmi, 
tiedottaja Ilpo Rintamäki ja 
varajäsen/sihteeri Mirja Koivula. He 
kaikki ovat käytettävissä kausille 2020-
2021. Kokouksessa kahvi/tee + pulla 
tarjoilu. TERVETULOA 
2.4. klo.17.00 keilailua Seinäjoen 
Keilahallilla (ent.S.Q.B Center).osoite. 
Urheilupuisto 5 Seinäjoki. Varattuna 4 
rataa kahdeksi tunniksi. Keilauksen 
päätteeksi tarjotaan pullakahvit. 
Jäsenille maksuton. Saavuthan paikalle 
sovittuun aikaan. 
7.5. klo.17.00 retki eläintenvanhainkoti 
Wanhallamarkilla. Tilakierroksen 
päätteeksi tarjolla pullakahvit. Jäsenille 
maksuton. 
 
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. 
 
 

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 24.4.2020 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 
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! 
17.5. Ulkoilupäivä Nuuksion 
Haukkalammella klo 11-15, lisätietoa 
tulossa myöhemmin. 
Lisätietoa tapahtumista yhdistyksen 
nettisivuilta ja Facebook-sivuilta: 
Aivovammayhdistys ry 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
Ystävyyden Vertaislounas 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 aikuisten ryhmä: tapaamiset 
joka kuukauden 1. viikolla. 
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com  
Ryhmä löytyy myös Facebookista: AVY:n 
Nuorten Aikuisten Vertaistukiryhmä 
(pääkaupunkiseutu) 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Mauno Nauha maksi72@elisanet.fi 
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!  
 
Hyvinkää 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja 
p.050 331 3081 sannasarja@luukku.com 
ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
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 
 
11.3. ke Älylaitteiden vaikutus aivoihin 
luennoitsija aivotutkija Minna 
Huotilainen 
Paikka: Seurakuntakeskus Hämeenkatu 
16, Hyvinkää 
 

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 on tauolla. 
Yhteyshenkilö: Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
p. 040 839 3953.  
Kuntosaliryhmä kokoontuu Kangasalan 
uimahallin kuntosalilla joka maanantai 
klo 12.30 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 
 

Hämeenlinna 
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 
7.3. la Vuosikokous Seinäjoen 
Järjestötalon Paulan salissa. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Hallituksesta 
on erovuorossa puheenjohtaja Reijo 
Salo, rahastonhoitaja Jyrki Itäsalmi, 
tiedottaja Ilpo Rintamäki ja 
varajäsen/sihteeri Mirja Koivula. He 
kaikki ovat käytettävissä kausille 2020-
2021. Kokouksessa kahvi/tee + pulla 
tarjoilu. TERVETULOA 
2.4. klo.17.00 keilailua Seinäjoen 
Keilahallilla (ent.S.Q.B Center).osoite. 
Urheilupuisto 5 Seinäjoki. Varattuna 4 
rataa kahdeksi tunniksi. Keilauksen 
päätteeksi tarjotaan pullakahvit. 
Jäsenille maksuton. Saavuthan paikalle 
sovittuun aikaan. 
7.5. klo.17.00 retki eläintenvanhainkoti 
Wanhallamarkilla. Tilakierroksen 
päätteeksi tarjolla pullakahvit. Jäsenille 
maksuton. 
 
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. 
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Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 
Katso tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 24.4.2020 mennessä järjestösuunnittelija   
Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi / 050 550 0541. 
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Hätinen aivovammayhdistys@gmail.com 
p. 050 307 4801 
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! 
17.5. Ulkoilupäivä Nuuksion 
Haukkalammella klo 11-15, lisätietoa 
tulossa myöhemmin. 
Lisätietoa tapahtumista yhdistyksen 
nettisivuilta ja Facebook-sivuilta: 
Aivovammayhdistys ry 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
Ystävyyden Vertaislounas 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 aikuisten ryhmä: tapaamiset 
joka kuukauden 1. viikolla. 
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com  
Ryhmä löytyy myös Facebookista: AVY:n 
Nuorten Aikuisten Vertaistukiryhmä 
(pääkaupunkiseutu) 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Mauno Nauha maksi72@elisanet.fi 
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 
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ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
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Ti 7.4. Suolahuone 
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Ti 1.9. Urheiluhieroja Janne Taupila 
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Huotilainen 
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Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja  
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Nuorten ryhmä kokoontuu joka 
kuukauden 1. tiistaina klo 17.30-19 
Pellervonkatu 9:ssä. Lisätietoja: 
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vertaistukiryhmä" 
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Yhteyshenkilö: Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
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Kuntosaliryhmä kokoontuu Kangasalan 
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Yhteyshenkilö: Markku Vehviläinen  
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uimahallissa joka tiistai klo 10. 
Yhteyshenkilö: Saija Rantanen  
p. 040 839 3953 
rantanen.saija@gmail.com 
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Puheenjohtaja: Reijo Salo  
p. 040 512 6522  reijo.salo@pp3.inet.fi 
7.3. la Vuosikokous Seinäjoen 
Järjestötalon Paulan salissa. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Hallituksesta 
on erovuorossa puheenjohtaja Reijo 
Salo, rahastonhoitaja Jyrki Itäsalmi, 
tiedottaja Ilpo Rintamäki ja 
varajäsen/sihteeri Mirja Koivula. He 
kaikki ovat käytettävissä kausille 2020-
2021. Kokouksessa kahvi/tee + pulla 
tarjoilu. TERVETULOA 
2.4. klo.17.00 keilailua Seinäjoen 
Keilahallilla (ent.S.Q.B Center).osoite. 
Urheilupuisto 5 Seinäjoki. Varattuna 4 
rataa kahdeksi tunniksi. Keilauksen 
päätteeksi tarjotaan pullakahvit. 
Jäsenille maksuton. Saavuthan paikalle 
sovittuun aikaan. 
7.5. klo.17.00 retki eläintenvanhainkoti 
Wanhallamarkilla. Tilakierroksen 
päätteeksi tarjolla pullakahvit. Jäsenille 
maksuton. 
 
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 
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Itä-Suomen avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Marko 
Eilittä p. 050 311 4574 tai 
isavy.ry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: 
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 
Katso ajankohtaisin tieto yhdistyksestä 
ja toimintaryhmistä verkkosivuilta. 
 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
vertaistukiviikonloppu Joensuussa. 
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä. 
 
Kuopio 
Yhteyshenkilö: sihteeri Sirpa Marttinen, 
aivkuopio@gmail.com 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa,  
Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio.  
Tapaamisajat löytyvät jatkossa 
yhdistyksen internet -sivulta  
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 
 
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: 
3.3. ti klo 16-17.30 
7.4. ti klo 16-17.30 
5.5. ti klo 16-17.30 
 
11.3. Aivovamma 2020 -tietokiertue 
vierailee Joensuussa 
Tikanmäentie 16, M-talo 1. kerros 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
kevättapahtumaan osallistuminen 
 
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: 
18.3. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
1.4. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
6.5. 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. 
Kevään tapaamiset: 
26.3. to klo 16-18.00 vertaistukea 
läheisille ja vammautuneille 
23.4. to klo 16-18.00 kahvittelu 
28.5. to klo 16-18.00 kahvittelu 
 

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 yhdistyskirjeessä. 
 
Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti 
klo 16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
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 
Helmikuussa alkaa taas Kouvolan 
toimintaryhmä toimia tauon jälkeen.  
19.3. klo16.30 biljardia Ravintola Kaisa 
16.4. klo 17 keilaus Kuusankosken 
keilahalli 
28.5. retki Mustilaan 
27.6. Kesäpäivät Invamajalla 
 
Kouvola 
Aloitamme säännölliset tapaamiset 
aivovamman saaneiden kesken joka 
kuukauden kolmas perjantai klo 17 - 19. 
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 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 
 
14.3. Sääntömääräinen kevätkokous 
lauantaina klo 13-15. 
Kumppanuuskeskuksessa, kokoustila 
Asema, os. Kansankatu 53, 90100 Oulu 
sisäänkäynti Vanhantullinkadun puolelta 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
Oulu 
Oulussa jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden  
viimeisenä keskiviikkona klo 12 – 15 os. 
Töllintie 38, Kastellin  
seurakunnan Pappilan kamarissa. Myös 
läheiset ovat tervetulleita. 
Kevään 2020 tapaamiset  
18.3. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakan vierailu keskiviikkona klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

Itä-Suomen avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Marko 
Eilittä p. 050 311 4574 tai 
isavy.ry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: 
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 
Katso ajankohtaisin tieto yhdistyksestä 
ja toimintaryhmistä verkkosivuilta. 
 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
vertaistukiviikonloppu Joensuussa. 
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä. 
 
Kuopio 
Yhteyshenkilö: sihteeri Sirpa Marttinen, 
aivkuopio@gmail.com 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa,  
Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio.  
Tapaamisajat löytyvät jatkossa 
yhdistyksen internet -sivulta  
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 
 
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: 
3.3. ti klo 16-17.30 
7.4. ti klo 16-17.30 
5.5. ti klo 16-17.30 
 
11.3. Aivovamma 2020 -tietokiertue 
vierailee Joensuussa 
Tikanmäentie 16, M-talo 1. kerros 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
kevättapahtumaan osallistuminen 
 
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: 
18.3. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
1.4. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
6.5. 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. 
Kevään tapaamiset: 
26.3. to klo 16-18.00 vertaistukea 
läheisille ja vammautuneille 
23.4. to klo 16-18.00 kahvittelu 
28.5. to klo 16-18.00 kahvittelu 
 

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 yhdistyskirjeessä. 
 
Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti 
klo 16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
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 
Helmikuussa alkaa taas Kouvolan 
toimintaryhmä toimia tauon jälkeen.  
19.3. klo16.30 biljardia Ravintola Kaisa 
16.4. klo 17 keilaus Kuusankosken 
keilahalli 
28.5. retki Mustilaan 
27.6. Kesäpäivät Invamajalla 
 
Kouvola 
Aloitamme säännölliset tapaamiset 
aivovamman saaneiden kesken joka 
kuukauden kolmas perjantai klo 17 - 19. 
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 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 
 
14.3. Sääntömääräinen kevätkokous 
lauantaina klo 13-15. 
Kumppanuuskeskuksessa, kokoustila 
Asema, os. Kansankatu 53, 90100 Oulu 
sisäänkäynti Vanhantullinkadun puolelta 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
Oulu 
Oulussa jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden  
viimeisenä keskiviikkona klo 12 – 15 os. 
Töllintie 38, Kastellin  
seurakunnan Pappilan kamarissa. Myös 
läheiset ovat tervetulleita. 
Kevään 2020 tapaamiset  
18.3. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakan vierailu keskiviikkona klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

Itä-Suomen avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Marko 
Eilittä p. 050 311 4574 tai 
isavy.ry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: 
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 
Katso ajankohtaisin tieto yhdistyksestä 
ja toimintaryhmistä verkkosivuilta. 
 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
vertaistukiviikonloppu Joensuussa. 
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä. 
 
Kuopio 
Yhteyshenkilö: sihteeri Sirpa Marttinen, 
aivkuopio@gmail.com 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa,  
Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio.  
Tapaamisajat löytyvät jatkossa 
yhdistyksen internet -sivulta  
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 
 
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: 
3.3. ti klo 16-17.30 
7.4. ti klo 16-17.30 
5.5. ti klo 16-17.30 
 
11.3. Aivovamma 2020 -tietokiertue 
vierailee Joensuussa 
Tikanmäentie 16, M-talo 1. kerros 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
kevättapahtumaan osallistuminen 
 
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: 
18.3. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
1.4. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
6.5. 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. 
Kevään tapaamiset: 
26.3. to klo 16-18.00 vertaistukea 
läheisille ja vammautuneille 
23.4. to klo 16-18.00 kahvittelu 
28.5. to klo 16-18.00 kahvittelu 
 

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 yhdistyskirjeessä. 
 
Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti 
klo 16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
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 
Helmikuussa alkaa taas Kouvolan 
toimintaryhmä toimia tauon jälkeen.  
19.3. klo16.30 biljardia Ravintola Kaisa 
16.4. klo 17 keilaus Kuusankosken 
keilahalli 
28.5. retki Mustilaan 
27.6. Kesäpäivät Invamajalla 
 
Kouvola 
Aloitamme säännölliset tapaamiset 
aivovamman saaneiden kesken joka 
kuukauden kolmas perjantai klo 17 - 19. 
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 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 
 
14.3. Sääntömääräinen kevätkokous 
lauantaina klo 13-15. 
Kumppanuuskeskuksessa, kokoustila 
Asema, os. Kansankatu 53, 90100 Oulu 
sisäänkäynti Vanhantullinkadun puolelta 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
Oulu 
Oulussa jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden  
viimeisenä keskiviikkona klo 12 – 15 os. 
Töllintie 38, Kastellin  
seurakunnan Pappilan kamarissa. Myös 
läheiset ovat tervetulleita. 
Kevään 2020 tapaamiset  
18.3. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakan vierailu keskiviikkona klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

Itä-Suomen avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Marko 
Eilittä p. 050 311 4574 tai 
isavy.ry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: 
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 
Katso ajankohtaisin tieto yhdistyksestä 
ja toimintaryhmistä verkkosivuilta. 
 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
vertaistukiviikonloppu Joensuussa. 
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä. 
 
Kuopio 
Yhteyshenkilö: sihteeri Sirpa Marttinen, 
aivkuopio@gmail.com 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa,  
Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio.  
Tapaamisajat löytyvät jatkossa 
yhdistyksen internet -sivulta  
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 
 
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: 
3.3. ti klo 16-17.30 
7.4. ti klo 16-17.30 
5.5. ti klo 16-17.30 
 
11.3. Aivovamma 2020 -tietokiertue 
vierailee Joensuussa 
Tikanmäentie 16, M-talo 1. kerros 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
kevättapahtumaan osallistuminen 
 
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: 
18.3. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
1.4. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
6.5. 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. 
Kevään tapaamiset: 
26.3. to klo 16-18.00 vertaistukea 
läheisille ja vammautuneille 
23.4. to klo 16-18.00 kahvittelu 
28.5. to klo 16-18.00 kahvittelu 
 

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 yhdistyskirjeessä. 
 
Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti 
klo 16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
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 
Helmikuussa alkaa taas Kouvolan 
toimintaryhmä toimia tauon jälkeen.  
19.3. klo16.30 biljardia Ravintola Kaisa 
16.4. klo 17 keilaus Kuusankosken 
keilahalli 
28.5. retki Mustilaan 
27.6. Kesäpäivät Invamajalla 
 
Kouvola 
Aloitamme säännölliset tapaamiset 
aivovamman saaneiden kesken joka 
kuukauden kolmas perjantai klo 17 - 19. 
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 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 
 
14.3. Sääntömääräinen kevätkokous 
lauantaina klo 13-15. 
Kumppanuuskeskuksessa, kokoustila 
Asema, os. Kansankatu 53, 90100 Oulu 
sisäänkäynti Vanhantullinkadun puolelta 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
Oulu 
Oulussa jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden  
viimeisenä keskiviikkona klo 12 – 15 os. 
Töllintie 38, Kastellin  
seurakunnan Pappilan kamarissa. Myös 
läheiset ovat tervetulleita. 
Kevään 2020 tapaamiset  
18.3. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakan vierailu keskiviikkona klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

Itä-Suomen avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Marko 
Eilittä p. 050 311 4574 tai 
isavy.ry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: 
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 
Katso ajankohtaisin tieto yhdistyksestä 
ja toimintaryhmistä verkkosivuilta. 
 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
vertaistukiviikonloppu Joensuussa. 
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä. 
 
Kuopio 
Yhteyshenkilö: sihteeri Sirpa Marttinen, 
aivkuopio@gmail.com 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa,  
Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio.  
Tapaamisajat löytyvät jatkossa 
yhdistyksen internet -sivulta  
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 
 
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: 
3.3. ti klo 16-17.30 
7.4. ti klo 16-17.30 
5.5. ti klo 16-17.30 
 
11.3. Aivovamma 2020 -tietokiertue 
vierailee Joensuussa 
Tikanmäentie 16, M-talo 1. kerros 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
kevättapahtumaan osallistuminen 
 
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: 
18.3. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
1.4. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
6.5. 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. 
Kevään tapaamiset: 
26.3. to klo 16-18.00 vertaistukea 
läheisille ja vammautuneille 
23.4. to klo 16-18.00 kahvittelu 
28.5. to klo 16-18.00 kahvittelu 
 

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 yhdistyskirjeessä. 
 
Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti 
klo 16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
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 
Helmikuussa alkaa taas Kouvolan 
toimintaryhmä toimia tauon jälkeen.  
19.3. klo16.30 biljardia Ravintola Kaisa 
16.4. klo 17 keilaus Kuusankosken 
keilahalli 
28.5. retki Mustilaan 
27.6. Kesäpäivät Invamajalla 
 
Kouvola 
Aloitamme säännölliset tapaamiset 
aivovamman saaneiden kesken joka 
kuukauden kolmas perjantai klo 17 - 19. 
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 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 
 
14.3. Sääntömääräinen kevätkokous 
lauantaina klo 13-15. 
Kumppanuuskeskuksessa, kokoustila 
Asema, os. Kansankatu 53, 90100 Oulu 
sisäänkäynti Vanhantullinkadun puolelta 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
Oulu 
Oulussa jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden  
viimeisenä keskiviikkona klo 12 – 15 os. 
Töllintie 38, Kastellin  
seurakunnan Pappilan kamarissa. Myös 
läheiset ovat tervetulleita. 
Kevään 2020 tapaamiset  
18.3. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakan vierailu keskiviikkona klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa 
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Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 
Katso tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 24.4.2020 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 
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! 
17.5. Ulkoilupäivä Nuuksion 
Haukkalammella klo 11-15, lisätietoa 
tulossa myöhemmin. 
Lisätietoa tapahtumista yhdistyksen 
nettisivuilta ja Facebook-sivuilta: 
Aivovammayhdistys ry 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
Ystävyyden Vertaislounas 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 aikuisten ryhmä: tapaamiset 
joka kuukauden 1. viikolla. 
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com  
Ryhmä löytyy myös Facebookista: AVY:n 
Nuorten Aikuisten Vertaistukiryhmä 
(pääkaupunkiseutu) 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Mauno Nauha maksi72@elisanet.fi 
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!  
 
Hyvinkää 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja 
p.050 331 3081 sannasarja@luukku.com 
ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
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 
 
11.3. ke Älylaitteiden vaikutus aivoihin 
luennoitsija aivotutkija Minna 
Huotilainen 
Paikka: Seurakuntakeskus Hämeenkatu 
16, Hyvinkää 
 

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 on tauolla. 
Yhteyshenkilö: Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
p. 040 839 3953.  
Kuntosaliryhmä kokoontuu Kangasalan 
uimahallin kuntosalilla joka maanantai 
klo 12.30 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 
 

Hämeenlinna 
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 
7.3. la Vuosikokous Seinäjoen 
Järjestötalon Paulan salissa. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Hallituksesta 
on erovuorossa puheenjohtaja Reijo 
Salo, rahastonhoitaja Jyrki Itäsalmi, 
tiedottaja Ilpo Rintamäki ja 
varajäsen/sihteeri Mirja Koivula. He 
kaikki ovat käytettävissä kausille 2020-
2021. Kokouksessa kahvi/tee + pulla 
tarjoilu. TERVETULOA 
2.4. klo.17.00 keilailua Seinäjoen 
Keilahallilla (ent.S.Q.B Center).osoite. 
Urheilupuisto 5 Seinäjoki. Varattuna 4 
rataa kahdeksi tunniksi. Keilauksen 
päätteeksi tarjotaan pullakahvit. 
Jäsenille maksuton. Saavuthan paikalle 
sovittuun aikaan. 
7.5. klo.17.00 retki eläintenvanhainkoti 
Wanhallamarkilla. Tilakierroksen 
päätteeksi tarjolla pullakahvit. Jäsenille 
maksuton. 
 
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. 
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kokoustila Asema, os. Kansankatu 53, 
90100 Oulu. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!   
25.3.Tavataan juttelun ja kahvittelun 
merkeissä   
29.4. Vappu tunnelmaa  
27.5. Maistellaan eksoottisia hedelmiä 
Ke 4.3., 8.4. ja 13.5. klo 14.00-16.00. 
"Musiikkia kaikille" Aleksinkulmassa 
kokoustila IsoHansa os. Aleksanterinkatu 
9, 90100 Oulu. Käynti sisäpihan 
puolelta. Vetäjänä Ari Hyvälä. 
OYS:n avohoitotalon ala-aulassa ti 10.3. 
ke 15.4. ja ke 20.5. klo 8.30-11.30. 
järjestöpiste Kaiku, vertaistukea ja tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. 
11.3. Järjestökeskiviikko klo 12-15. Oulu 
10:n aulassa, os. Torikatu 10, 90100 
Oulu, yhdistyksen toiminnan esittelyä. 
12.3. to klo 11.00-13.00 Oulun 
kaupunginsairaalan aula, os. 
Kiviharjuntie 5, 90220 Oulun yhdistys, 
Oulun Seudun Muistiyhdistys ja muiden 
Neurologisten vammaisjärjestöjen 
kanssa kertomassa aivoterveysasioista. 
23.4. Läheisten tapaaminen torstaina klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa, 
kokoustila Resiina os. Kansankatu 53. 
Oulu.  Yhteyshenkilö: Eila Sääskö. 
Keilailu: Yhdistys on varannut 
jäsentemme käyttöön kaksi keilarataa 
seuraaville lauantai- iltapäiville: 29.2., 
7.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 30.5 klo. 
15.00-16.00 Oulun Keilahallilta os. 
Isokatu 97, 90120. Maksuton ja esteetön 
tila. Kengät omakustanteiset. 
Kesän tapaamiset torstaina 25.6 ja 30.7. 
klo 12-15 Kesäkoti Irjalassa os. 
Mustasaarentie 11, 90500 Oulu. 
Yhdistys tarjoaa makkarat ja  
nokipannukahvia pullan kera.  
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com   
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja  
 
Kemi 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen  
p. 045 617 4140 
hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
18.3. Aivokaisten tutustumiskäynti 
Kemin jalokivigalleriaan. Ilmoittaudu 
Harrille 11.3. mennessä. 
22.4. Aivovammaisen läheisen 
jaksaminen. Avointa keskustelua, 
mukaan läheinen/puoliso. Tarkempi 
ohjelma ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
27.5. Avointa keskustelua kevät kahvien 
merkeissä. Tarkempi ohjelma ja paikka 
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 p. 045 633 5392 tai 
Tarja p. 040 538 2947 
 
Ylivieska 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606, astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä:  
Topi Laurila p. 045 120 0668 
topi.laurila@luukku.com 
 
Kajaani 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
 
 

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

Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj. p. 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 
Paula Juhola p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
 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 
  
3.3. Vuosikokous klo 18. Klo 17.30 Eija 
Granbackan lauluesitys. Kahvitarjoilu. 
7.4. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakka tuo terveiset liitosta. 
5.5. Hyvän olon ilta. Ohjelmassa mm. 
korva-akupunktiohoitoa ja Päijät-
Hämeen Mielenterveystyön tuki Miete ry 
kertomassa toiminnastaan. 
7.6. Lounasristeily Lahdesta Vääksyn 
kanavalle ja takaisin klo 14-17.30  
15.7. Heinolan kesäteatterissa 
"Riemurahat" klo 14. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset Karille p. 040 828 0906 
tai karivainio63@gmail.com. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINK Lahden 
järjestökeskuksessa klo 18 
10.3. Vapaata keskustelua 
14.4. Levyraati 
12.5. Tietovisa 
22.3. Laavureissu, nähdään Lapakistossa 
klo 14 
Ryhmän vetäjänä Mira Syri  
p. 040 731 0915 mira.syri@anvianet.fi. 
Lisätietoa tapaamisista Facebookin 
ryhmässä "Päijät-Hämeen avy-nuoret" 

sekä Päijät-Hämeen avy-nuorten 
Whatsapp-ryhmässä. 
Läheisten ryhmä 
12.3. Keilausta, Lahden hohtokeila. 
14.5. Piknik sään niin salliessa.  
Tule LINKille klo 18 tai kysy lisätietoja: 
Meri-Tuuli Nevala p. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com.  
Kuntosali: Yhdistyksen jäsenenä voit 
käydä ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon salilla keskiviikkoisin klo 
17-18 (Salpausselänkatu 8, Lahti) 27.5. 
asti.     
Keilailu: Jäsenille ilmainen keilavuoro 
Lahden Keilahallissa Launeenkatu 5, 
3.3., 7.4. ja 5.5. Kengät 
omakustanteiset. 
 

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" 
Yhdistyksen 
- kevätjuhlat Eurajoen Lahdenperässä 
toukokuussa 
- syyskauden avajaiset Kullaan 
Silokalliolla to 3.9. 
- pikkujoulut Porissa Länsihovissa to 
10.12. 
 
Pori 
Yhteyshenkilö Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Jäsentapaamiset kuukauden toinen 
keskiviikko Yhteisötalo Otavassa, 
Otavankatu 5, 28100 Pori 
kokoushuone Ideakulmassa  
klo 14-16.00: ke 11.3., ke 8.4. ja ke 13.5. 
 
Kankaanpää 
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  
p. 040 510 6717. 
Jäsentapaamiset: 
ke 4.3. Parkanoon rekiretkelle tai 
kärryajelulle, jos ei ole lunta 
ke 6.5. Jämin safari 
ke 17.6. Tampereelle kesäteatteriin 
katsomaan komediaa "Korpelan 
kujanjuoksu" 
ke 5.8. Kiikoisiin kalastusretki 
ke 2.9. Kansallispuistoon "Seitseminen 
Kirkas Soljonen" 
ke 7.10. tutustuminen 
pelastuslaitokseen 
ke 4.11. Kasevalla 
 
Rauma 
Yhteyshenkilö Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko tammikuusta 
toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

kokoustila Asema, os. Kansankatu 53, 
90100 Oulu. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!   
25.3.Tavataan juttelun ja kahvittelun 
merkeissä   
29.4. Vappu tunnelmaa  
27.5. Maistellaan eksoottisia hedelmiä 
Ke 4.3., 8.4. ja 13.5. klo 14.00-16.00. 
"Musiikkia kaikille" Aleksinkulmassa 
kokoustila IsoHansa os. Aleksanterinkatu 
9, 90100 Oulu. Käynti sisäpihan 
puolelta. Vetäjänä Ari Hyvälä. 
OYS:n avohoitotalon ala-aulassa ti 10.3. 
ke 15.4. ja ke 20.5. klo 8.30-11.30. 
järjestöpiste Kaiku, vertaistukea ja tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. 
11.3. Järjestökeskiviikko klo 12-15. Oulu 
10:n aulassa, os. Torikatu 10, 90100 
Oulu, yhdistyksen toiminnan esittelyä. 
12.3. to klo 11.00-13.00 Oulun 
kaupunginsairaalan aula, os. 
Kiviharjuntie 5, 90220 Oulun yhdistys, 
Oulun Seudun Muistiyhdistys ja muiden 
Neurologisten vammaisjärjestöjen 
kanssa kertomassa aivoterveysasioista. 
23.4. Läheisten tapaaminen torstaina klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa, 
kokoustila Resiina os. Kansankatu 53. 
Oulu.  Yhteyshenkilö: Eila Sääskö. 
Keilailu: Yhdistys on varannut 
jäsentemme käyttöön kaksi keilarataa 
seuraaville lauantai- iltapäiville: 29.2., 
7.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 30.5 klo. 
15.00-16.00 Oulun Keilahallilta os. 
Isokatu 97, 90120. Maksuton ja esteetön 
tila. Kengät omakustanteiset. 
Kesän tapaamiset torstaina 25.6 ja 30.7. 
klo 12-15 Kesäkoti Irjalassa os. 
Mustasaarentie 11, 90500 Oulu. 
Yhdistys tarjoaa makkarat ja  
nokipannukahvia pullan kera.  
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com   
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja  
 
Kemi 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen  
p. 045 617 4140 
hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
18.3. Aivokaisten tutustumiskäynti 
Kemin jalokivigalleriaan. Ilmoittaudu 
Harrille 11.3. mennessä. 
22.4. Aivovammaisen läheisen 
jaksaminen. Avointa keskustelua, 
mukaan läheinen/puoliso. Tarkempi 
ohjelma ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
27.5. Avointa keskustelua kevät kahvien 
merkeissä. Tarkempi ohjelma ja paikka 
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 p. 045 633 5392 tai 
Tarja p. 040 538 2947 
 
Ylivieska 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606, astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä:  
Topi Laurila p. 045 120 0668 
topi.laurila@luukku.com 
 
Kajaani 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
 
 

Päijät-Hämeen avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/phavy 
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22.4. Aivovammaisen läheisen 
jaksaminen. Avointa keskustelua, 
mukaan läheinen/puoliso. Tarkempi 
ohjelma ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
27.5. Avointa keskustelua kevät kahvien 
merkeissä. Tarkempi ohjelma ja paikka 
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 p. 045 633 5392 tai 
Tarja p. 040 538 2947 
 
Ylivieska 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606, astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä:  
Topi Laurila p. 045 120 0668 
topi.laurila@luukku.com 
 
Kajaani 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
 
 

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

Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj. p. 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 
Paula Juhola p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
 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 
  
3.3. Vuosikokous klo 18. Klo 17.30 Eija 
Granbackan lauluesitys. Kahvitarjoilu. 
7.4. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakka tuo terveiset liitosta. 
5.5. Hyvän olon ilta. Ohjelmassa mm. 
korva-akupunktiohoitoa ja Päijät-
Hämeen Mielenterveystyön tuki Miete ry 
kertomassa toiminnastaan. 
7.6. Lounasristeily Lahdesta Vääksyn 
kanavalle ja takaisin klo 14-17.30  
15.7. Heinolan kesäteatterissa 
"Riemurahat" klo 14. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset Karille p. 040 828 0906 
tai karivainio63@gmail.com. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINK Lahden 
järjestökeskuksessa klo 18 
10.3. Vapaata keskustelua 
14.4. Levyraati 
12.5. Tietovisa 
22.3. Laavureissu, nähdään Lapakistossa 
klo 14 
Ryhmän vetäjänä Mira Syri  
p. 040 731 0915 mira.syri@anvianet.fi. 
Lisätietoa tapaamisista Facebookin 
ryhmässä "Päijät-Hämeen avy-nuoret" 

sekä Päijät-Hämeen avy-nuorten 
Whatsapp-ryhmässä. 
Läheisten ryhmä 
12.3. Keilausta, Lahden hohtokeila. 
14.5. Piknik sään niin salliessa.  
Tule LINKille klo 18 tai kysy lisätietoja: 
Meri-Tuuli Nevala p. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com.  
Kuntosali: Yhdistyksen jäsenenä voit 
käydä ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon salilla keskiviikkoisin klo 
17-18 (Salpausselänkatu 8, Lahti) 27.5. 
asti.     
Keilailu: Jäsenille ilmainen keilavuoro 
Lahden Keilahallissa Launeenkatu 5, 
3.3., 7.4. ja 5.5. Kengät 
omakustanteiset. 
 

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" 
Yhdistyksen 
- kevätjuhlat Eurajoen Lahdenperässä 
toukokuussa 
- syyskauden avajaiset Kullaan 
Silokalliolla to 3.9. 
- pikkujoulut Porissa Länsihovissa to 
10.12. 
 
Pori 
Yhteyshenkilö Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Jäsentapaamiset kuukauden toinen 
keskiviikko Yhteisötalo Otavassa, 
Otavankatu 5, 28100 Pori 
kokoushuone Ideakulmassa  
klo 14-16.00: ke 11.3., ke 8.4. ja ke 13.5. 
 
Kankaanpää 
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  
p. 040 510 6717. 
Jäsentapaamiset: 
ke 4.3. Parkanoon rekiretkelle tai 
kärryajelulle, jos ei ole lunta 
ke 6.5. Jämin safari 
ke 17.6. Tampereelle kesäteatteriin 
katsomaan komediaa "Korpelan 
kujanjuoksu" 
ke 5.8. Kiikoisiin kalastusretki 
ke 2.9. Kansallispuistoon "Seitseminen 
Kirkas Soljonen" 
ke 7.10. tutustuminen 
pelastuslaitokseen 
ke 4.11. Kasevalla 
 
Rauma 
Yhteyshenkilö Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko tammikuusta 
toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun 
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kokoustila Asema, os. Kansankatu 53, 
90100 Oulu. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!   
25.3.Tavataan juttelun ja kahvittelun 
merkeissä   
29.4. Vappu tunnelmaa  
27.5. Maistellaan eksoottisia hedelmiä 
Ke 4.3., 8.4. ja 13.5. klo 14.00-16.00. 
"Musiikkia kaikille" Aleksinkulmassa 
kokoustila IsoHansa os. Aleksanterinkatu 
9, 90100 Oulu. Käynti sisäpihan 
puolelta. Vetäjänä Ari Hyvälä. 
OYS:n avohoitotalon ala-aulassa ti 10.3. 
ke 15.4. ja ke 20.5. klo 8.30-11.30. 
järjestöpiste Kaiku, vertaistukea ja tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. 
11.3. Järjestökeskiviikko klo 12-15. Oulu 
10:n aulassa, os. Torikatu 10, 90100 
Oulu, yhdistyksen toiminnan esittelyä. 
12.3. to klo 11.00-13.00 Oulun 
kaupunginsairaalan aula, os. 
Kiviharjuntie 5, 90220 Oulun yhdistys, 
Oulun Seudun Muistiyhdistys ja muiden 
Neurologisten vammaisjärjestöjen 
kanssa kertomassa aivoterveysasioista. 
23.4. Läheisten tapaaminen torstaina klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa, 
kokoustila Resiina os. Kansankatu 53. 
Oulu.  Yhteyshenkilö: Eila Sääskö. 
Keilailu: Yhdistys on varannut 
jäsentemme käyttöön kaksi keilarataa 
seuraaville lauantai- iltapäiville: 29.2., 
7.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 30.5 klo. 
15.00-16.00 Oulun Keilahallilta os. 
Isokatu 97, 90120. Maksuton ja esteetön 
tila. Kengät omakustanteiset. 
Kesän tapaamiset torstaina 25.6 ja 30.7. 
klo 12-15 Kesäkoti Irjalassa os. 
Mustasaarentie 11, 90500 Oulu. 
Yhdistys tarjoaa makkarat ja  
nokipannukahvia pullan kera.  
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com   
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja  
 
Kemi 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen  
p. 045 617 4140 
hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
18.3. Aivokaisten tutustumiskäynti 
Kemin jalokivigalleriaan. Ilmoittaudu 
Harrille 11.3. mennessä. 
22.4. Aivovammaisen läheisen 
jaksaminen. Avointa keskustelua, 
mukaan läheinen/puoliso. Tarkempi 
ohjelma ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
27.5. Avointa keskustelua kevät kahvien 
merkeissä. Tarkempi ohjelma ja paikka 
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 p. 045 633 5392 tai 
Tarja p. 040 538 2947 
 
Ylivieska 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606, astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä:  
Topi Laurila p. 045 120 0668 
topi.laurila@luukku.com 
 
Kajaani 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
 
 

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

Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj. p. 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 
Paula Juhola p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
 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 
  
3.3. Vuosikokous klo 18. Klo 17.30 Eija 
Granbackan lauluesitys. Kahvitarjoilu. 
7.4. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakka tuo terveiset liitosta. 
5.5. Hyvän olon ilta. Ohjelmassa mm. 
korva-akupunktiohoitoa ja Päijät-
Hämeen Mielenterveystyön tuki Miete ry 
kertomassa toiminnastaan. 
7.6. Lounasristeily Lahdesta Vääksyn 
kanavalle ja takaisin klo 14-17.30  
15.7. Heinolan kesäteatterissa 
"Riemurahat" klo 14. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset Karille p. 040 828 0906 
tai karivainio63@gmail.com. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINK Lahden 
järjestökeskuksessa klo 18 
10.3. Vapaata keskustelua 
14.4. Levyraati 
12.5. Tietovisa 
22.3. Laavureissu, nähdään Lapakistossa 
klo 14 
Ryhmän vetäjänä Mira Syri  
p. 040 731 0915 mira.syri@anvianet.fi. 
Lisätietoa tapaamisista Facebookin 
ryhmässä "Päijät-Hämeen avy-nuoret" 

sekä Päijät-Hämeen avy-nuorten 
Whatsapp-ryhmässä. 
Läheisten ryhmä 
12.3. Keilausta, Lahden hohtokeila. 
14.5. Piknik sään niin salliessa.  
Tule LINKille klo 18 tai kysy lisätietoja: 
Meri-Tuuli Nevala p. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com.  
Kuntosali: Yhdistyksen jäsenenä voit 
käydä ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon salilla keskiviikkoisin klo 
17-18 (Salpausselänkatu 8, Lahti) 27.5. 
asti.     
Keilailu: Jäsenille ilmainen keilavuoro 
Lahden Keilahallissa Launeenkatu 5, 
3.3., 7.4. ja 5.5. Kengät 
omakustanteiset. 
 

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" 
Yhdistyksen 
- kevätjuhlat Eurajoen Lahdenperässä 
toukokuussa 
- syyskauden avajaiset Kullaan 
Silokalliolla to 3.9. 
- pikkujoulut Porissa Länsihovissa to 
10.12. 
 
Pori 
Yhteyshenkilö Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Jäsentapaamiset kuukauden toinen 
keskiviikko Yhteisötalo Otavassa, 
Otavankatu 5, 28100 Pori 
kokoushuone Ideakulmassa  
klo 14-16.00: ke 11.3., ke 8.4. ja ke 13.5. 
 
Kankaanpää 
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  
p. 040 510 6717. 
Jäsentapaamiset: 
ke 4.3. Parkanoon rekiretkelle tai 
kärryajelulle, jos ei ole lunta 
ke 6.5. Jämin safari 
ke 17.6. Tampereelle kesäteatteriin 
katsomaan komediaa "Korpelan 
kujanjuoksu" 
ke 5.8. Kiikoisiin kalastusretki 
ke 2.9. Kansallispuistoon "Seitseminen 
Kirkas Soljonen" 
ke 7.10. tutustuminen 
pelastuslaitokseen 
ke 4.11. Kasevalla 
 
Rauma 
Yhteyshenkilö Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko tammikuusta 
toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun 
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Itä-Suomen avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 

Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Marko 
Eilittä p. 050 311 4574 tai 
isavy.ry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: 
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 
Katso ajankohtaisin tieto yhdistyksestä 
ja toimintaryhmistä verkkosivuilta. 
 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
vertaistukiviikonloppu Joensuussa. 
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä. 
 
Kuopio 
Yhteyshenkilö: sihteeri Sirpa Marttinen, 
aivkuopio@gmail.com 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa,  
Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio.  
Tapaamisajat löytyvät jatkossa 
yhdistyksen internet -sivulta  
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 
 
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: 
3.3. ti klo 16-17.30 
7.4. ti klo 16-17.30 
5.5. ti klo 16-17.30 
 
11.3. Aivovamma 2020 -tietokiertue 
vierailee Joensuussa 
Tikanmäentie 16, M-talo 1. kerros 
24.4.-26.4. yhdistyksen 
kevättapahtumaan osallistuminen 
 
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: 
18.3. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
1.4. ke klo 15-16.30 kahvittelu 
6.5. 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. 
Kevään tapaamiset: 
26.3. to klo 16-18.00 vertaistukea 
läheisille ja vammautuneille 
23.4. to klo 16-18.00 kahvittelu 
28.5. to klo 16-18.00 kahvittelu 
 

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 yhdistyskirjeessä. 
 
Jyväskylä 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti 
klo 16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
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 
Helmikuussa alkaa taas Kouvolan 
toimintaryhmä toimia tauon jälkeen.  
19.3. klo16.30 biljardia Ravintola Kaisa 
16.4. klo 17 keilaus Kuusankosken 
keilahalli 
28.5. retki Mustilaan 
27.6. Kesäpäivät Invamajalla 
 
Kouvola 
Aloitamme säännölliset tapaamiset 
aivovamman saaneiden kesken joka 
kuukauden kolmas perjantai klo 17 - 19. 
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 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 
 
14.3. Sääntömääräinen kevätkokous 
lauantaina klo 13-15. 
Kumppanuuskeskuksessa, kokoustila 
Asema, os. Kansankatu 53, 90100 Oulu 
sisäänkäynti Vanhantullinkadun puolelta 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
Oulu 
Oulussa jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden  
viimeisenä keskiviikkona klo 12 – 15 os. 
Töllintie 38, Kastellin  
seurakunnan Pappilan kamarissa. Myös 
läheiset ovat tervetulleita. 
Kevään 2020 tapaamiset  
18.3. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakan vierailu keskiviikkona klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa 
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Järjestötalon "peräkammarissa"  
klo 14-16.00. Kulku sivuportin kautta. 
Kevät: ke 4.3., ke 1.4. ja ke 6.5. 
 

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 
Jari Kauhaniemi, sihteeri,  
sihteeri.vsavy(at)gmail.com 
Terje Vainio, taloudenhoitaja,  
Toivotamme kaikille jäsenillemme 
kaikkea hyvää vuodelle 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. 
KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta p. 041 504 8909 
tai Eija Järveläinen p. 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 
työryhmään, niin ilmoittaudu soittamalla 
yhdistyksen p.044 314 4838. 
Taidekerho on tauolla 
mutta aktiivisimmat kokoontuvat ja 
kerhon bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838. 
 
 

Hyvinvointiryhmä kokoontuu 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kuukausittain ennen ensimmäistä 
jäseniltaa klo 16.30-17-30 Happy 
Housessa. Kokoontumisesta saat 
tarkempaa tietoa tammikuun 
jäsenkirjeestä ja nettisivuilta.   
MUUT KERHOT 
Happy House os. Ursininkatu 11, Turku 
tarjoaa monenlaisia tapahtumia ja 
kerhoja sekä kursseja. Lisätietoja 
www.happyhouseturku.fi.   
Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tammikuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Kutsumme jäsenemme mukaan 
yhdistyksen vuosikokoukseen tiistaina 
17.3.2020, alkaen klo 18 Happy 
Houseen, os. Ursininkatu 11. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat mm. 
toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2020. Kokouksessa valitaan 
myös uudet jäsenet hallitukseen 
erovuoroisten tilalle. 
 
24–25.3. Miniristeily tehdään Turku-
Tukholma Viking Gracella.  
21.4. Asiantuntijaluento tiistaina klo 18., 
Happy Housessa. Illan aiheena on Tukea 
arkeen. Puhujana Tyksin 
sosiaalityöntekijä Taina Kiuru. 
25.4. la Kevätretki Vantaalle, Heurekaan 
ja Fazerin tehtaille. Lähtö on. klo 8.00 
Ruusukorttelin pihasta. Retki tehdään 
inva-bussilla, myös pyörätuolia käyttävät 
voivat lähteä mukaan. Matkan järjestää 
Lahjan Matkat, eli Lahja Pappila tietää 
mihin paikkoihin kaikki pääsevät 
kulkemaan. Salon toimintaryhmän 
osallistujat otetaan mukaan Salon 
rautatieasemalta klo 8.45. 
Retken hinta on 92€. Hinta sisältää: 
sisäänpääsymaksun, opastuksen ja 
lounaan Fazerilla, sisäänpääsymaksun ja 
opastuksen Heurekassa, 
iltapäiväkahvin/teen ja pullan, linja-
automatkat inva-bussilla, 
matkanjohtajan palvelut ja laskutuksen. 
Jäsenhinta 72€. 
Ilmoittaudu kertomalla mahdolliset 
ruoka-aine allergiat tiistaina 23.3. 
mennessä Ristolle p. 040 506 5192 tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
info(at)vsavy.fi. 
9.5. Kevään perhepäivä lauantaina. 
Lisätiedot perhepäivästä ilmoitetaan 
myöhemmin. Paikkaehdotuksia otetaan 
mielellään vastaan. Suunnittelun 
pohjaksi ja helpottamiseksi olisi jo nyt 
hyvä ilmoittautua alustavasti mukaan 
heti, kun ajattelette osallistuvanne 
päivään. 
9.6. ti klo 18.  Turun Kesäteatterissa 
Vartiovuorella koko perheen hulvaton 
komedia Me Rosvolat. Lipun hinta on 

kaikille sama 15€. Lippuja voi varata 
Ristolta p. 040 506 5192 tai 
sähköpostilla osoitteesta info(at)vsavy.fi 
ja mikäli varattuja paikkoja on vielä 
jäljellä, niin loput niistä myydään 
kevätjuhlassa 5.5. Happy Housessa. 
  
Salo 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjinä toimivat Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen p. 040 554 3627. 
  
Forssa 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
maanantaisin 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 kerran kuussa 
Forssan Vesihelmessä, Tiina toimii 
tässäkin yhteyshenkilönä. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  
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kulkemaan. Salon toimintaryhmän 
osallistujat otetaan mukaan Salon 
rautatieasemalta klo 8.45. 
Retken hinta on 92€. Hinta sisältää: 
sisäänpääsymaksun, opastuksen ja 
lounaan Fazerilla, sisäänpääsymaksun ja 
opastuksen Heurekassa, 
iltapäiväkahvin/teen ja pullan, linja-
automatkat inva-bussilla, 
matkanjohtajan palvelut ja laskutuksen. 
Jäsenhinta 72€. 
Ilmoittaudu kertomalla mahdolliset 
ruoka-aine allergiat tiistaina 23.3. 
mennessä Ristolle p. 040 506 5192 tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
info(at)vsavy.fi. 
9.5. Kevään perhepäivä lauantaina. 
Lisätiedot perhepäivästä ilmoitetaan 
myöhemmin. Paikkaehdotuksia otetaan 
mielellään vastaan. Suunnittelun 
pohjaksi ja helpottamiseksi olisi jo nyt 
hyvä ilmoittautua alustavasti mukaan 
heti, kun ajattelette osallistuvanne 
päivään. 
9.6. ti klo 18.  Turun Kesäteatterissa 
Vartiovuorella koko perheen hulvaton 
komedia Me Rosvolat. Lipun hinta on 

kaikille sama 15€. Lippuja voi varata 
Ristolta p. 040 506 5192 tai 
sähköpostilla osoitteesta info(at)vsavy.fi 
ja mikäli varattuja paikkoja on vielä 
jäljellä, niin loput niistä myydään 
kevätjuhlassa 5.5. Happy Housessa. 
  
Salo 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjinä toimivat Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen p. 040 554 3627. 
  
Forssa 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
maanantaisin 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 kerran kuussa 
Forssan Vesihelmessä, Tiina toimii 
tässäkin yhteyshenkilönä. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

 

 

Järjestötalon "peräkammarissa"  
klo 14-16.00. Kulku sivuportin kautta. 
Kevät: ke 4.3., ke 1.4. ja ke 6.5. 
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Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen ke  
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määräämät asiat mm. 
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automatkat inva-bussilla, 
matkanjohtajan palvelut ja laskutuksen. 
Jäsenhinta 72€. 
Ilmoittaudu kertomalla mahdolliset 
ruoka-aine allergiat tiistaina 23.3. 
mennessä Ristolle p. 040 506 5192 tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
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9.5. Kevään perhepäivä lauantaina. 
Lisätiedot perhepäivästä ilmoitetaan 
myöhemmin. Paikkaehdotuksia otetaan 
mielellään vastaan. Suunnittelun 
pohjaksi ja helpottamiseksi olisi jo nyt 
hyvä ilmoittautua alustavasti mukaan 
heti, kun ajattelette osallistuvanne 
päivään. 
9.6. ti klo 18.  Turun Kesäteatterissa 
Vartiovuorella koko perheen hulvaton 
komedia Me Rosvolat. Lipun hinta on 

kaikille sama 15€. Lippuja voi varata 
Ristolta p. 040 506 5192 tai 
sähköpostilla osoitteesta info(at)vsavy.fi 
ja mikäli varattuja paikkoja on vielä 
jäljellä, niin loput niistä myydään 
kevätjuhlassa 5.5. Happy Housessa. 
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kokoustila Asema, os. Kansankatu 53, 
90100 Oulu. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!   
25.3.Tavataan juttelun ja kahvittelun 
merkeissä   
29.4. Vappu tunnelmaa  
27.5. Maistellaan eksoottisia hedelmiä 
Ke 4.3., 8.4. ja 13.5. klo 14.00-16.00. 
"Musiikkia kaikille" Aleksinkulmassa 
kokoustila IsoHansa os. Aleksanterinkatu 
9, 90100 Oulu. Käynti sisäpihan 
puolelta. Vetäjänä Ari Hyvälä. 
OYS:n avohoitotalon ala-aulassa ti 10.3. 
ke 15.4. ja ke 20.5. klo 8.30-11.30. 
järjestöpiste Kaiku, vertaistukea ja tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. 
11.3. Järjestökeskiviikko klo 12-15. Oulu 
10:n aulassa, os. Torikatu 10, 90100 
Oulu, yhdistyksen toiminnan esittelyä. 
12.3. to klo 11.00-13.00 Oulun 
kaupunginsairaalan aula, os. 
Kiviharjuntie 5, 90220 Oulun yhdistys, 
Oulun Seudun Muistiyhdistys ja muiden 
Neurologisten vammaisjärjestöjen 
kanssa kertomassa aivoterveysasioista. 
23.4. Läheisten tapaaminen torstaina klo 
17-19. Kumppanuuskeskuksessa, 
kokoustila Resiina os. Kansankatu 53. 
Oulu.  Yhteyshenkilö: Eila Sääskö. 
Keilailu: Yhdistys on varannut 
jäsentemme käyttöön kaksi keilarataa 
seuraaville lauantai- iltapäiville: 29.2., 
7.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 30.5 klo. 
15.00-16.00 Oulun Keilahallilta os. 
Isokatu 97, 90120. Maksuton ja esteetön 
tila. Kengät omakustanteiset. 
Kesän tapaamiset torstaina 25.6 ja 30.7. 
klo 12-15 Kesäkoti Irjalassa os. 
Mustasaarentie 11, 90500 Oulu. 
Yhdistys tarjoaa makkarat ja  
nokipannukahvia pullan kera.  
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com   
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja  
 
Kemi 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen  
p. 045 617 4140 
hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
18.3. Aivokaisten tutustumiskäynti 
Kemin jalokivigalleriaan. Ilmoittaudu 
Harrille 11.3. mennessä. 
22.4. Aivovammaisen läheisen 
jaksaminen. Avointa keskustelua, 
mukaan läheinen/puoliso. Tarkempi 
ohjelma ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
27.5. Avointa keskustelua kevät kahvien 
merkeissä. Tarkempi ohjelma ja paikka 
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 p. 045 633 5392 tai 
Tarja p. 040 538 2947 
 
Ylivieska 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606, astojanne@gmail.com 
Ylivieskan seudun nuoret aikuiset-ryhmä 
lisätietoja saat yhteyshenkilöltä:  
Topi Laurila p. 045 120 0668 
topi.laurila@luukku.com 
 
Kajaani 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
 
 

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

Yhteyshenkilöt: 
Kari Vainio pj. p. 040 828 0906 
karivainio63@gmail.com 
Paula Juhola p. 040 553 8493 
juholapaula@gmail.com 
 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 
  
3.3. Vuosikokous klo 18. Klo 17.30 Eija 
Granbackan lauluesitys. Kahvitarjoilu. 
7.4. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Puhakka tuo terveiset liitosta. 
5.5. Hyvän olon ilta. Ohjelmassa mm. 
korva-akupunktiohoitoa ja Päijät-
Hämeen Mielenterveystyön tuki Miete ry 
kertomassa toiminnastaan. 
7.6. Lounasristeily Lahdesta Vääksyn 
kanavalle ja takaisin klo 14-17.30  
15.7. Heinolan kesäteatterissa 
"Riemurahat" klo 14. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset Karille p. 040 828 0906 
tai karivainio63@gmail.com. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
kokoontuu LINK Lahden 
järjestökeskuksessa klo 18 
10.3. Vapaata keskustelua 
14.4. Levyraati 
12.5. Tietovisa 
22.3. Laavureissu, nähdään Lapakistossa 
klo 14 
Ryhmän vetäjänä Mira Syri  
p. 040 731 0915 mira.syri@anvianet.fi. 
Lisätietoa tapaamisista Facebookin 
ryhmässä "Päijät-Hämeen avy-nuoret" 

sekä Päijät-Hämeen avy-nuorten 
Whatsapp-ryhmässä. 
Läheisten ryhmä 
12.3. Keilausta, Lahden hohtokeila. 
14.5. Piknik sään niin salliessa.  
Tule LINKille klo 18 tai kysy lisätietoja: 
Meri-Tuuli Nevala p. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com.  
Kuntosali: Yhdistyksen jäsenenä voit 
käydä ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon salilla keskiviikkoisin klo 
17-18 (Salpausselänkatu 8, Lahti) 27.5. 
asti.     
Keilailu: Jäsenille ilmainen keilavuoro 
Lahden Keilahallissa Launeenkatu 5, 
3.3., 7.4. ja 5.5. Kengät 
omakustanteiset. 
 

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" 
Yhdistyksen 
- kevätjuhlat Eurajoen Lahdenperässä 
toukokuussa 
- syyskauden avajaiset Kullaan 
Silokalliolla to 3.9. 
- pikkujoulut Porissa Länsihovissa to 
10.12. 
 
Pori 
Yhteyshenkilö Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Jäsentapaamiset kuukauden toinen 
keskiviikko Yhteisötalo Otavassa, 
Otavankatu 5, 28100 Pori 
kokoushuone Ideakulmassa  
klo 14-16.00: ke 11.3., ke 8.4. ja ke 13.5. 
 
Kankaanpää 
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  
p. 040 510 6717. 
Jäsentapaamiset: 
ke 4.3. Parkanoon rekiretkelle tai 
kärryajelulle, jos ei ole lunta 
ke 6.5. Jämin safari 
ke 17.6. Tampereelle kesäteatteriin 
katsomaan komediaa "Korpelan 
kujanjuoksu" 
ke 5.8. Kiikoisiin kalastusretki 
ke 2.9. Kansallispuistoon "Seitseminen 
Kirkas Soljonen" 
ke 7.10. tutustuminen 
pelastuslaitokseen 
ke 4.11. Kasevalla 
 
Rauma 
Yhteyshenkilö Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko tammikuusta 
toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun 



Aivovammaliitto ry Tapahtumakalenteri 2020

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 2020

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
– Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Järjestösuunnittelija Leena koivusaari 
Opintovapaan sijainen Elina Perttula
elina.perttula@aivovammaliitto.fi  
p. 050 306 4181.
– Vertaistukitoiminta
– Nuorisotoiminta
– Läheisten toiminta
– Pääfest

Suunnittelija otto Laitinen (2.3.2020 alkaen) 
otto.laitinen@aivovammaliitto.fi 
Puh. 050 575 7371
– Kokemustoiminta

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 
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Tee kypärätemppu -projekti 2018 – 2020

Tukea aivovammautuneen läheiselle 
-projekti 2019 - 2021

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)


