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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Psykiskt välbefinnande 
under coronavåren
Årets första nummer av Aivoitus, där temat var en 
osynlig hjärnskada, fick av er läsare positiv respons 
av aldrig tidigare skådad omfattning. Att läsa respon-
sen har verkligen varit till hjälp för att återfå kraf-
terna. Tack för varje tack! Aivoitus baserar sig alltid 
på samspel. Exempelvis varje tema för det här året 
och för nästa år och många tips om inslag är plock-
ade från era önskemål och er respons. Vår önskan 
är att också i fortsättningen få ta del av era idéer om 
såväl teman som lämpliga intervjuobjekt.

Det här numret av tidskriften utkommer i en helt 
annorlunda värld än det förra numret. På grund av 
coronapandemin utlystes undantagstillstånd i Finland 
i mitten av mars. Coronan ställde in evenemang, lade 
närkontakterna på is, stängde restaurangerna och iso-
lerade hela Nyland från slutet av mars till mitten av 
april. Därutöver väckte epidemin oro om såväl den 
egna som de närståendes hälsa. Också Aivoitus har 
producerats på ett helt nytt sätt och under ett längre 
tidsperspektiv än tidigare. De intervjuer, som inte 
var färdiga då undantagsförhållandena inleddes, har 
gjorts utomhus med beaktande av säkerhetsavstånd 
eller via distanskontakter. Till tema hade av en slump 
valts något som är lämpligt just nu i coronatider: 
psykiskt välbefinnande.

På sidorna i den här tidskriften berättar personer 
som har drabbats av en hjärnskada om vilka utma-
ningar godkännandet av en hjärnskada kan ge upp-
hov till och på vilket sätt de i dagens läge slår vakt 
om sitt psykiska välbefinnande. Krafter och glädje får 
man bland annat av sällskapsdjur, trädgårdsskötsel, 
familjen och verksamhet i den lokala hjärnskade-
föreningen. Neuropsykolog Saija Moilanen berättar 
i tidskriften om att förändringar i känslolivet är rätt 
så vanliga hos personer som har fått en hjärnskada. 
Hon påminner om att det är särskilt viktigt både för 
en person med en hjärnskada och för hens närmaste 
krets att förändringar i känslolivet är mycket vanliga 
och ofta är sådant som man kan avhjälpa med reha-
bilitering och terapier.

I skrivande stund vet jag inte hur som-
maren kommer att se ut. Förmodligen blir 
den åtminstone till vissa delar annorlunda 
än tidigare somrar. Trots inställda evenemang 
och eventuella andra begränsningar ska vi 
också under den här sommaren försöka vara 
närvarande för varandra – oberoende av om 
vi sedan måste vara närvarande på distans.

Skön sommar tillönskas alla Aivoitus 
läsare!

Pia Warvas
chefredaktör

Mielen hyvinvointia 
koronakevään aikana 
Tämän vuoden ensimmäinen Aivoitus, jossa teemana 
oli näkymätön aivovamma, sai teiltä lukijoilta ennen-
näkemättömän määrän positiivista palautetta. Niiden 
lukeminen oli todella voimauttavaa. Kiitos jokaisesta 
kiitoksesta! Aivoitus rakentuu aina yhteispelillä. Esi-
merkiksi jokainen tämän ja ensi vuoden teema ja moni 
juttuvinkki on poimittu teidän toiveistanne ja palaut-
teistanne. Toivomme kuulevamme jatkossakin ideoi-
tanne niin aiheista kuin sopivista haastateltavistakin.

Tämä lehti syntyy aivan erilaiseen maailmaan kuin 
edellinen numero. Suomeen julistettiin poikkeustila 
maaliskuun puolivälin tienoilla koronapandemian 
vuoksi. Korona perui tapahtumat, pani lähikontak-
tit jäihin, sulki ravintolat ja eristi koko Uudenmaan 
maaliskuun lopusta huhtikuun puoliväliin saakka. 
Lisäksi epidemia herätti huolen sekä omasta että 
läheisten terveydestä. Myös Aivoitusta on tehty aivan 
eri tavalla ja pidemmällä aikajänteellä kuin aiem-
min. Ne haastattelut, jotka eivät olleet valmiita vielä 
poikkeusolojen alkaessa, on tehty ulkona turvavälejä 
noudattaen tai etäyhteyksien kautta. Teemaksi oli 
valikoitunut sattumalta juuri korona-aikaan sopiva: 
mielen hyvinvointi. 

Aivovamman kokeneet ihmiset kertovat tämän 
lehden sivuilla, minkälaisia haasteita vamman hyväk-
syminen on aiheuttanut ja millä tavalla he nykyään 
ylläpitävät mielensä hyvinvointia. Voimaa ja iloa saa 
esimerkiksi lemmikistä, puutarhanhoidosta, perheestä 
ja toiminnasta paikallisessa aivovammayhdistyksessä. 
Neuropsykologi Saija Moilanen kertoo lehdessä, 
että tunne-elämän muutokset ovat varsin tavallisia 
aivovamman saaneelle ihmiselle. Hän muistuttaa, 
että erityisen tärkeää sekä vammautuneelle ihmiselle 
että hänen lähipiirilleen onkin tieto juuri siitä, että 
nämä todellakin ovat tavallisia tuntemuksia ja usein 
sellaisia, joihin voidaan kuntoutuksella ja terapioilla 
vaikuttaa. 

Vielä tätä kirjoittaessani en tiedä, minkälainen 
kesästä muodostuu. Todennäköisesti siitä tulee kuiten-
kin ainakin joiltain osin aiemmista kesistä poikkeava. 
Perutuista tapahtumista ja mahdolli-
sista muista rajoituksista huolimatta 
yrittäkäämme olla tänäkin kesänä toi-
sillemme läsnä – vaikka sitten pitäisi 
olla läsnä etänä. 
Suloista suvea jokaiselle 
Aivoituksen lukijalle!

Pia Warvas
päätoimittaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS
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Toivottavasti olet voinut hyvin ja ollut enemmän hyvällä kuin 
pahalla mielellä. Elämme poikkeuksellista aikaa emmekä tiedä, 
milloin palaamme takaisin entiseen. Joidenkin mielestä paluuta 
ei ole, vaan alamme etsiä ”uutta normaalia”. Se ei tule annet-
tuna, vaan luomme sen itse mielessämme. Mikä olisi sinulle 
sellainen uusi normaali, joka olisi parempi kuin nykyinen? 
Miten itse voisit vaikuttaa sen toteutumiseen?

Tämän lehden teemana on hyvinvointi. Psykoterapeuttina 
olen kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen hyvinvoinnista. 
Mielemme näyttäytyy meille tunteissamme, ajattelussamme 
ja erilaisissa toimintatavoissamme. Ilman aivoja ei ole mieltä, 
mutta mieli ei sijaitse aivoissa. Myöskään ilman kehoa ei ole 
mieltä, mutta ei mieli löydy muualtakaan kehosta. Mieli on 
kokemuksia, hyviä ja huonoja, suhteistamme itsemme, toisten 
ihmisten ja ympäristön kanssa. Näin ollen mieli rakentuu koko 
ajan uudelleen ja uudelleen vuorovaikutuksessa itsemme ja 
toisten ihmisten kanssa. Olemme hyvällä mielellä, jos arki ja 
toiset ihmiset tuottavat meille enemmän hyviä kuin huonoja 
kokemuksia. Mielihyvän vahvistamiseksi on tärkeää käsitellä 
ja yrittää ratkaista mielipahan aiheuttamat tunteet ja ajatukset 
mahdollisimman nopeasti. Jos tämä ei ole yksin mahdollista, 
kannattaa apua hakea läheisiltä, vertaisilta tai asiantuntijoilta. 

Hyvän mielen metsästyksen voi aloittaa seuraavan tarkistus-
listan avulla:

– Liikunko ja syönkö säännöllisesti sekä nukunko riittävästi?
– Annanko riittävästi tilaa itsearvostukselle, myönteisille 

tunteille ja positiivisille ajatuksille? Suhtaudunko itseeni 
lempeästi ja joustavasti? Olenko itse paras ystäväni?  

– Nauranko usein? Huumori ja nauru vilkastuttavat aivojen 
verenkiertoa ja hormonitoimintaa, rentouttavat mieltä ja 
lihaksia, vähentävät stressiä sekä lisäävät luovaa ajattelua 
ja ongelmanratkaisutaitoja. Ihmissuhteissamme huumori ja 
leikkiminen luovat läheisiä yhteyksiä toisiin.

– Vietänkö tarpeeksi aikaa itselle tärkeiden, ”omannäköisten” 
asioiden parissa? Uusiakin asioita kannattaa ihmetellä ja 
opetella. 

– Annanko aikaa läheisille ja ystäville? Ratkaisevaa ei ole 
suhteiden määrä vaan laatu. 

– Olenko auttavainen? Toisten auttaminen ja ystävällisyys 
aktivoivat aivoissa mielihyvän ja palkitsevuuden tunteita. 
Vapaaehtoistyö, naapuriapu ja vertaistuki ovat tunnetusti 
hyviä keinoja tuottaa hyvää mieltä sekä itselle että toisille.

– Huomaanko viljellä hyvää mieltä itsessä ja 
toisissa? Tutkimukset ovat osoittaneet näin 
syntyvän kiitollisuuden vahvistavan tyyty-
väisyyttä, mielenterveyttä ja luottamusta 
tulevaisuuteen. Silloin huomaan, että hyviä 
asioita tapahtuu kaiken aikaa.

Tällaisilla myönteisillä ajatuksilla toivotan kaikille 
lukijoille jaksamista ja mielen hyvinvointia sekä 
lämpöisiä kesäpäiviä!

Seppo Kantola
puheenjohtaja 
Aivovammaliitto ry

Mielihyvää etsimässä På jakt efter välbefi nnande
Förhoppningsvis har du mått bra och varit mer på gott än på 
dåligt humör. Vi lever i en exceptionell tid och vet inte när vi 
kan återgå till det tidigare. Vissa anser att det inte finns någon 
återvändo, utan vi börjar se oss om efter ”det nya normala”. Det 
kommer inte att vara något givet, utan vi skapar det själva i vårt 
sinne. Vad skulle det nya normala vara för dig, som vore bättre än 
det nuvarande? Hur kan du själv påverka att det blir så?

Temat för den här tidskriften är välbefinnande. Som psykote-
rapeut är jag intresserad av människans psyke och dess välbe-
finnande. Vårt psyke visar sig för oss i hur vi känner, tänker och 
agerar. Utan hjärna finns inget psyke, men vårt psyke finns inte 
i hjärnan. Det finns heller inget psyke utan kropp, men psyket 
finns inte heller i någon annan del av kroppen. Vårt psyke är 
upplevelser, goda och dåliga, vårt förhållande till oss själva, 
andra människor och vår omgivning. Sålunda förändras psyket 
gång på gång via växelverkan med oss själva och med andra 
människor. Vi mår bra om vardagen och andra människor ger oss 
mer goda än dåliga erfarenheter. För att stärka välbefinnandet 
är det viktigt att så fort som möjligt bearbeta och försöka lösa 
sådana känslor och tankar som ger upphov till olust och besvi-
kelse. Om det här är något man inte klarar av att göra själv, är det 
skäl att söka hjälp av närstående, av likställda eller av professio-
nella.

Jakten på välbefinnande kan börja med hjälp av följande check-
lista:

– Motionerar jag och äter jag regelbundet och sover jag tillräck-
ligt?

– Ger jag tillräckligt med utrymme för självkritik, för positiva 
känslor och positiva tankar? Förhåller jag mig till mig själv 
välvilligt och flexibelt? Är jag själv min bästa vän?

– Skrattar jag ofta? Humor och skratt ökar på hjärnans blodcir-
kulation och hormonfunktionen, får sinnet och musklerna att 
slappna av, minskar på stressen och ökar på kreativt tänkande 
och problemlösningsförmågor. I våra mänskliga relationer 
skapar humor och lek nära kontakt till andra.

– Tillbringar jag tillräckligt med tid med sådant som viktigt för 
mig och som passar mig? Det lönar sig också att fundera över 
något nytt och att lära sig nya saker.

– Ger jag tillräckligt med tid till mina närstående och mina 
vänner. Det viktiga är inte antalet relationer, utan kvaliteten 
på dem. 

– Är jag hjälpsam? Att hjälpa andra och att visa vänlighet akti-
verar känslor av välbefinnande och meningsfullhet i hjärnan. 

Frivilligarbete, grannhjälp och kamratstöd är som känt goda 
medel att skapa välbefinnande både för sig själv och för 
andra.

– Kommer jag ihåg att odla välbefinnande hos mig 
själv och hos andra? Undersökningar visar att 
tacksamhet tack vare det här förstärker belåtenhe-
ten, den mentala hälsan och tillit inför framtiden. 
Då märker man att goda ting sker hela tiden.

Med sådana här positiva tankar önskar jag alla 
läsare krafter att orka och psykiskt välbefinnande 
samt varma sommardagar!

Seppo Kantola
ordförande
Hjärnskadeförbundet rf

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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Sain mahdollisuuden viime marras-
kuussa kouluttautua metsämieli-
vetäjäksi. Metsämieli-menetelmän on 
kehittänyt Sirpa Arvonen, joka pohjaa 
menetelmänsä useisiin eri tutkimuk-
siin luonnon hyvinvointivaikutuksista 
terveyteen. Monien eri tutkimusten 
mukaan luonnossa oleskelun on 
todettu lisäävän terveyttä ja hyvin-
vointia.  Jopa 10 minuutin oleskelun 
luonnossa on todettu vähentävän 
stressihormoneita ja laskevan sykettä, 
verenpainetta sekä hengitystiheyttä. 
Tutkimustietoa luonnon hyvinvointi-
vaikutuksista löydät esimerkiksi 
Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta 
(www.luke.fi).

Metsämieli-menetelmä yhdistää 
luonnon tarjoamat terveysvaikutukset 
mielentaitojen harjoitteluun. Metsä 
tarjoaa parhaan paikan pysähtymiseen,
mutta menetelmää voi yhtä lailla 
harjoitella myös esimerkiksi puistossa, 
puutarhassa tai vaikka luontokuvia tai 
-videota katselemalla. 

Luonnossa tehtävien metsämieli-
harjoitteiden tarkoitus on vahvistaa 
hyvinvointia ja lisätä itsetuntemusta. 
Lisäämällä luontokokemuksia arkeen, 
saatat huomata mielialan kohoavan 
vähitellen. Elämä on ajoittain hyvin 
hektistä. Oman kokemukseni mukaan 
rauhoittuminen oman itsensä ja ajatus-
ten äärellä kiireen keskellä ja erilaisten 
ärsyketulvien maailmassa unohtuu 
helposti. Siksi olen kokenut tietoisen 
pysähtymisen luonnon ääreen auttavan 
rauhoittumisessa ja rentoutumisessa. 
Luontoa aistiessa ei ole oikeaa tai 
väärää tapaa. Tärkeintä on itse hetki, 
rauhoittuminen ja luonto ympärillä. 
Metsässä ei ole kiirettä. Ympärillä 

on luonnon äänet, värit, 
maisema, lintujen laulu ja 
puiden humina.

Haluan kertoa teille 
yhden kurssilla oppimani 
metsämieli-harjoitteen, josta 
erityisesti itse pidän. Voit 
kokeilla sitä vaikka seuraa-
van kerran, kun menet ulos 
ja haluat hetken rauhoittua. 
Harjoituksen nimi on Har-
joita havaintoja. Voit tehdä 
tätä vaikka useamman kerran 
päivässä, sillä aikaa harjoi-
tukseen ei kulu kuin 2-3 minuuttia. Tie-
tenkin voit harjoitella myös pidempää, 
jos haluat. Harjoituksen tarkoituksena 
on herätellä omia aisteja, rauhoittua ja 
rentoutua. Lisäksi voit oppia havaitse-
maan omia ajatuksia ja tunteita.

Harjoituksen kulku on seuraava. 
Kun olet luonnossa, pysähdy tark-
kailemaan ympäristöä. Paikka voi 
olla vaikka lähimetsässä tai kodin 
viereisessä puistossa.  Keskitä kuulo-, 
haju- ja näköaistisi tarkkailemaan, mitä 
kuulet, haistat ja näet. Valitse jokin 
sinua kiinnostava kohde ja tarkkaile, 
mitä tunnet, näet, kuulet ja haistat. 
Seuraavaksi keskity vain yhteen aistiin. 
Jos vaikka keskityt kuuntelemaan, 
kuuntele mitä ääniä ympäristössä juuri 
sillä hetkellä kuuluu. Kuuletko lintu-
jen laulua, tuulen huminaa, oksien 
rasahtelua vai onko ympärilläsi täysin 
hiljaista? Yritä pitää huomiosi juuri 
tässä valitsemassasi aistissa. Saatat 
huomata, että mieli lähtee harhaile-
maan, mutta yritä lempeästi palauttaa 
keskittymisesi valitsemaasi aistiin. Kun 
olet hetken harjoittanut aistimusta, 
voit jatkaa matkaa. Mieti harjoituksen 

jälkeen, miltä hetkessä oleminen tuntui 
sinusta? Oliko keskittyminen vaikeaa? 
Oliko jokin erityisesti helppoa?

Omasta kokemuksestani olen huo-
mannut, että aistien äärelle pysähtymi-
nen voi olla aluksi yllättävän hankalaa. 
Mieli lähtee helposti harhailemaan. 
Tämä on normaalia, ja tärkeää on 
vain havainnoida lempeästi ja pyrkiä 
palauttamaan keskittyminen takaisin 
aistin äärelle. Harjoitus on kuitenkin 
hyvä tapa rentoutua ja pysähtyä arjen 
keskellä. Pienen pysähtymisen ja 
luonnon havainnoinnin jälkeen matka 
taittuu taas kevyemmin. Ja oma havain-
toni on, että useamman harjoituskerran 
jälkeen yhteen aistiin keskittyminen on 
helpompaa kuin aloittaessa. Tärkein 
vaikutus metsähetkissä on kuitenkin 
itselleni rauha, jonka saan, kun olen 
hetken yhteydessä luontoon. ”Metsä 
on kirjasto. Lainaan sen huokaukset, 
linnunlaulun, tuoksujen ja värien pale-
tin, mikään ei vähene.” (sitaatti kirjasta 
Arto Seppälä Aika on oravanhammas, 
1992)

Teksti ja kuva: Pihla Putkonen

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

Vieraskynä

Mielen 
hyvinvointia 
luonnosta
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Ilmoitus palveluhakemistoon?

Tiedustelut: 
aivoitus@lehtimainos.info

Kangasniemen Fysica Ky
Otto Mannisentie 1-3
51200 Kangasniemi
puh. 020 792 0460

Valkealan apteekki
Kustaa III tie 3
45370 Valkeala

Puh. 040 707 2640
www.valkealanapteekki.fi

Hieroja / Refleksologi
Alli Tupala

Palokunnantie 8, HML
puh. 050 337 1373

Kotipalvelu Ihana
Paloheinäntie 38
00670 Helsinki

puh. 040 183 2631

Laukaan Toimintaterapia
Brittilänranta 16
41330 Vihtivuori

puh. 050 545 7099

FYSIO ELLIVILLE
Sankarikatu 12 A, Kemi

puh. 040 563 8878

Vilppulan apteekki
Keskuskatu 5

35700 Vilppula
Puh. 03 471 6136

Fysiokeskus Petri Granlund
Urheilutie 3, Kauhajoki

puh. 040 844 9690 
https://fysiokeskus-petri-

granlund6.webnode.fi/

Hermion
Vadelmapolku 6, Porvoo

puh. 050 385 2541

MediChain Oy
Serpuhovintie 3

30100 Forssa
puh. 040 749 7536

Kajaanin 3.
Lehtikankaan Apteekki
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MAINOSLIITE Parhaat vuodet

Mitä tehdä, jos hoidossa tapahtuu virhe? Kuka auttaa, jos asian selvittäminen on vaikeaa eikä oikeutta tunnu löytyvän?

 

Varatuomari Joni Siikavirta ja lakimies Hanna 
Kaisa Heikkilä  johtavat Suomen kokenein-
ta  potilasvahinkoasioihin keskittynyttä laki-
asiaintoimistoa. Jo yli 12 vuoden ajan toimisto 
on hoitanut asioita Potilasvakuutuskeskusta 
ja muita vakuutuslaitoksia vastaan, nykyisin 
viiden lakimiehen voimin. ”Jos epäilee po-
tilasvahinkoa, niin kannattaa aina ensin itse 
tehdä vahinkoilmoitus. Siihen löytyy helposti 
lomake netistä. Ilmoitus ei ole moite lääkäreitä 
kohtaan, vaan se avulla ryhdytään vain selvit-
tämään, onko potilaalla oikeus lain mukaisiin 
vakuutuskorvauksiin. Ilmoituksesta ei koidu 
mitään seuraamuksia kellekään eikä se maksa 
mitään.”

Vakuutusytiön asemassa oleva 
Potilasvakuutuskeskus käsittelee Siikavirran 
mukaan asiat usein pintapuolisesti. Sen rat-
kaisut eivät ole lopullisia. ”Jos päätös on 

GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

kielteinen, niin siihen  kannattaa usein hakea 
muutosta. Asiat ratkaistaan lopullisesti vasta 
potilasvahinkolautakunnassa.”

Toimiston ydinosaamista on juuri valitta-
minen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksistä 
potilasvahinkolautakuntaan. Siikavirta koros-
taa, että tämä on potilasvahinkoasioissa ainoa 
tehokas muutoksenhakumahdollisuus ja sii-
hen kannattaa panostaa. Vastoin yleistä harha-
käsitystä, hoitovirheitä ei Suomessa ratkota kä-
räjillä. ”Käräjöinnin lopputulos on arvaamaton 
ja kuluriski suuri”.

Onko lakimiehen käyttäminen potilasva-
hinkoasioissa sitten kallista? ”Hyötyihin näh-
den ei. Toimistomme arvioi aina maksutta, 
miten asiassa kannattaa edetä ja tekee tarkan 
kustannusarvion. Lakiapuun voi käyttää koti-
vakuutusta. Laajankin asian huolellisesta hoi-
tamisesta asiakkaan maksettavaksi jää yleensä 

Lakiasiaintoimisto Potilasvahinkoapu on 
erikoistunut potilasvahinkojen selvi� ämiseen

“Jos epäilee potilasvahinkoa, 
kannattaa aina ensin tedä 

itse vahinkoilmoitus.”

Joni Siikavirta ja Hanna Kaisa Heikkilä

enintään 1500 euroa.” Siikavirta tähdentää, että 
jos ihminen on potilasvahingon takia vam-
mautunut pysyvästi ja menettänyt työkykynsä, 
voivat vakuutuskorvaukset olla jopa satoja tu-
hansia. ”Kyllä nämä asiat on niin isoja, että ne 
kannattaa selvittää huolella.”

Siikavirta kertoo, että pitkän kokemuksen 
ansiosta toiminta on tehokasta. ”Osaamme 
keskittyä oikeisiin asioihin.” Toimistolla on 
apunaan myös asiantuntijalääkäreitä, kuten 
Risto Laitila.

MAINOSLIITE Parhaat vuodet

www.potilasvahinkoapu.� 

Maksettu mainos

Maksettu mainos
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Aivovamman jälkeen ilmaantuvat neu-
ropsykiatriset pulmat ovat paitsi yleisiä, 
myös monimuotoisia.

– Osa johtuu vamman aiheutta-
mista fysiologisista, eli elinten toimin-
taan liittyvistä, aivoperäisistä muutok- 
sista, osaan vaikuttavat muun muassa 
persoonallisuuden piirteet, elämän- 
historia, perinnöllisyystekijät ja osaan 
reagointi äkilliseen elämänmuutok-
seen. Aivovamman jälkeiset neuro- 
psykiatriset oireet ovat siis monen 
tekijän summa. Joskus voi olla vaikea 
erotella, mitkä ovat itse vamman  
aiheuttamaa muutosta ja mitkä muu-
toksiin liittyvää psyykkistä reagointia. 
On tavallista, että aiheuttajana voivat 
olla molemmat, kertoo neuropsykologi 
Saija Moilanen.

Aivot ovat tunteiden ja kognitioi-
den, eli tiedon käsittelyyn liittyvien 

toimintojen, tyyssija. Tämän vuoksi 
on luonnollista, että aivovamman 
jälkeen tunne-elämä järkkyy.  Vamman 
vakavuuden tai sijainnin perusteella ei 
kuitenkaan voida suoraan ennustaa esi-
merkiksi masennuksen tai ahdistuksen 
syntymistä.

– Aivovamma on luonteeltaan usein 
diffuusi, joten senkin vuoksi vamman 
sijainnin vaikutusta on vaikea määri-
tellä. Lisäksi tunnekokemukset aktivoi-
vat monia aivoalueita.  Se kuitenkin 
tiedetään, että etuotsalohkoista on 
tiivis yhteys sekä aivojen korteksiin 
eli aivokuoreen että limbiseen järjes-
telmään, joka osallistuu keskeisesti 
tunteiden säätelyyn. Jos vamma sijait-
see etuotsalohkon alueella, se voi olla 
yksi selittävä tekijä tunnekokemusten 
muuttumisessa ja säätelyssä jo fysio- 
logisella tasolla.

Aivovamman jälkeisistä psyykki-
sistä muutoksista eniten on tutkittu 
masennusta. Ahdistuneisuudelle, kuten 
paniikkihäiriölle ja yleistyneelle ahdis-
tuneisuushäiriölle, on lisääntynyt riski.  
Myös kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
ja post-traumaattista stressihäiriötä voi 
esiintyä etenkin uhkaavan tilanteen 
jälkeen. Harvinaisempia, ja yleensä 
vain vaikeaan aivovammaan liitty-
viä, tunne-elämän muutoksia voivat 
olla aggressiivisuus, impulsiivisuus ja 
estoton käyttäytyminen. Aivovamman 
jälkitilaan voi liittyä myös impulssi-
kontrollin puute, joka voi näkyä holtit-
tomana rahankäyttönä, shoppailuna, 
ahmimisena tai päihteiden liikakäyt-
tönä. Liiallinen päihteidenkäyttö voi 
tuoda hetkellisen helpotuksen, mutta 
tosiasiassa se usein vain lisää mieliala-
oireilua ja univaikeuksia.

Masennuksen ja  
ahdistuksen ero

On tärkeää, että sekä vammautunut 
ihminen itse että hänen läheisensä 
saavat tarpeeksi tietoa siitä, että masen-
nus, alakulo ja menetyksen tunteiden 
kohtaaminen ovat vakavan vammau-
tumisen tai sairastumisen jälkeen 
normaaleja asioita, joita ei pidä pelätä. 
On myös hyvä tiedostaa, että tunteet 
voivat aaltoilla: välillä on parempi 
päivä, välillä sukelletaan synkkiin 
vesiin. Neuropsykologiseen kuntoutuk-
seen kuuluu olennaisesti tunne-elämän 
muutosten varhainen tunnistaminen 
sekä sen haarukointi, onko kyseessä 
ohimenevä surumielisyys vai onko 
tilasta vaarassa muotoutua pitkäaikai-
nen tai pysyvä. Tarvittaessa neuropsy-
kologi ohjaa muiden tukitoimien ja 
terapioiden piiriin.

Tämä haastattelu on tehty korona- 

epidemian aiheuttamien poikkeusolojen 

vuoksi etäyhteyksiä käyttäen

Tunne-elämän muutokset 
aivovamman jälkeen
Tunne-elämän muutokset, masennus, ahdistus ja 
jopa itsemurhariskin kasvaminen ovat varsin taval-
lisia aivovamman saaneelle ihmiselle. Siitä, kuinka 
tavallisia ne ovat, ei ole aivan eksaktia tietoa.  
On muun muassa todettu, että masennusta esiin-
tyy ensimmäisen kuukauden jälkeen 31 % :lla ja 
ensimmäisen vuoden aikana 53 %:lla aivovamman 
saaneista. Eräässä tutkimuksessa seurattiin aivo- 
vammautuneita ihmisiä 30 vuoden ajan. Siinä  
havaittiin, että heistä 27 %:lla esiintyi masennusta.  
- Erityisen tärkeää vammautuneelle ihmiselle ja 
hänen lähipiirilleen onkin tieto juuri siitä, että nämä 
ovat varsin tavallisia oireita ja usein sellaisia, joihin 
voidaan kuntoutuksella ja terapioilla vaikuttaa,  
lohduttaa neuropsykologi Saija Moilanen.
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– Hetkellinen masennuksen ja suru-
mielisyyden tunne on normaali reaktio 
erilaisiin menetyksen ja pettymyksen 
kokemuksiin. Sen sijaan masennuksessa 
ei ole kyse vain lyhytaikaisesta, ohime-
nevästä tunnetilasta, vaan puhutaan 
pysyvämmäksi muuttuneesta, pitkäkes-
toisesta tunnevireestä. Se voi kestää päi-
viä, viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. 

Masennuksen tyypillisiä oireita 
ovat masentuneen mielialan lisäksi 
kiinnostuksen ja mielihyvän menetys, 
väsymys, uupumus sekä itseluottamuk-
sen ja itsearvostuksen puute. Tyypillistä 
ovat myös kohtuuton itsekritiikki ja 
perusteeton syyllisyyden tunne, tois-
tuvat kuolemaan ja itsetuhoon liittyvät 
ajatukset ja itsetuhoinen käytös, päättä-
mättömyys ja keskittymiskyvyn puute. 
Myös psykomotorista hidastuneisuutta, 
eli ilmeiden jähmeyttä sekä kiihtynei-
syyttä, eli esimerkiksi raajojen äkillisiä 
liikkeitä, unihäiriöitä ja ruokahalun ja 
painon muutoksia esiintyy.  

Ahdistuneisuuden tunteella puo-
lestaan tarkoitetaan sisäistä jännitystä, 

levottomuutta ja kauhun tai paniikin 
tunnetta. Ahdistuneisuus on pelon kal-
tainen tunnetila. Pelko liittyy yleensä 
todellisen ulkoisen vaaran havaitse-
miseen, kun taas ahdistuneisuus on 
pelkoa ilman todellista vaaraa. 

– Pelko ja lievä ahdistuneisuus ovat 
normaaleja tunnekokemuksia muuttu-
neessa elämäntilanteessa. Psyykkinen 
pulma se on silloin, kun se on voima-
kasta, pitkäkestoista ja psyykkistä ja 
sosiaalista toimintakykyä rajoittavaa. 
Ahdistuneisuus voi ilmetä yleistyneenä 
ahdistuneisuushäiriönä, paniikkihäi-
riönä, agorafobiana eli avoimen tilan 
kammona tai sosiaalisena fobiana. On 
tavallista, että neurologiset vammat ja 
sairaudet aiheuttavat sosiaalista pelkoa 
psykologisista syistä, kun potilaat 
jännittävät ulospäin näkyviä ja joskus 
leimaavia oireitaan. Aivovammoissa 
ahdistusta voi lisäksi lisätä epävarmuus 
selviytymisestä muuttuneen toimin-
takyvyn myötä, hämmennys oireista 
ja huoli kuntoutumisesta ja omasta ja 
perheen tulevaisuudesta.  

oiretiedostuksen  
vaikutus mielialaan 

Joissain tutkimuksissa on esitetty, että 
masennus voisi olla yleisempää lievän 
kuin vaikean aivovamman saaneilla. 

-– Tämä voi johtua siitä, että 
lievissä aivovammoissa oiretiedostus 
voi herätä aikaisemmin kuin vakavissa 
vammoissa. Tietoisuus toimintakyvyn 
heikkenemisestä ja rajoitteista voi nos-
taa masennuksen pintaan. 

Toisaalta vakavan vamman saanut 
on usein käynyt niin lähellä kuolemaa, 
että hän voi olla kiitollinen siitä, että 
ylipäätään selvisi. Saija kertoo työssään 
huomanneenkin, että kuntoutuksen 
aikana juuri oiretiedostuksen lisäänty-
minen voi tuoda mukanaan mielialaoi-
reita ja surumielisyyttä.

– Oiretiedostuksen puute aiheuttaa 
alkuvaiheessa usein epärealistisiakin 
odotuksia toipumisesta, kun oirekuvaa 
ja toimintarajoitteita on vaikea ymmär-
tää. Kun vähitellen joutuu kohtaamaan 
todellisuuden, kuten esimerkiksi sen, 
ettei kykene palaamaan töihin, arjen 
askareet eivät suju normaalisti tai 
vaikkapa autolla ajaminen kielletään, 
on mielen alakulo reaktio aiemman 
elämäntyylin menetyksiin. Mutta 
aina pitäisi muistaa, että tämän voi 
nähdä myös myönteisenä seikkana. 
Kun ymmärtää muuttuneen tilanteen 
paremmin, alkavat odotukset olla 
aiempaa realistisempia. Tämä on tär-
keä askel sopeutumisen tiellä.

Saija muistuttaa, että kuntoutumi-
seen kuuluu tavalla tai toisella ja jos-
sakin toipumisen vaiheessa muutosten 
käsittely, sen myötä niiden hyväksymi-
nen ja sopeutuminen ja suuntautumi-
nen uuteen elämään ja tulevaisuuteen. 

väsyvyys laskee mielialaa 

Väsyvyys pitkittyessään heikentää 
elämänlaatua.

– Meistä jokainen tietää, miltä 
tuntuu, kun puhti on poissa. Voi vain 
kuvitella, miten voimakkaasti väsymys 
vaikuttaa aivovammautuneeseen ihmi-
seen, joista useilla se on totaalista. 

Väsyvyyden selättämisessä on kes-
keistä tunnistaa oireet ja löytää keinoja 
oireiden hallintaan.

– Tärkeintä on tunnistaa väsymyk-
sen oireet. Ne voivat olla hämmentäviä, 
 saattavat ilmaantua yhtäkkiä ja voivat 
voimakkuudeltaan ja kestoltaan 
vaihdella. Eräs kuntoutujani osuvasti 
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kuvasi, että välillä olotila on lähes 
normaali, mutta välillä tulee jaksami-
sen suhteen täydellinen romahdus. 
Oireiden vaihtelu herättää ihmetystä ja 
epävarmuutta, mutta juuri tämänkaltai-
nen vaihtelu kuuluu fatiikkiin.

Saija korostaakin, että sekä kuntou-
tujan ja läheisen on hyvä tiedostaa jak-
samisen ja väsyvyyden aaltoliike sekä 
se, että jokaisen kuntoutujan väsymys 
on yksilöllistä.

– Todella tärkeää on olla lempeä 
ja ymmärtäväinen itseään kohtaan. Ei 
pidä soimata ja kritisoida itseään, jos 
jonakin päivänä ei ole tarmoa saada 
mitään aikaiseksi. Ei pidä verrata omaa 
tai läheisen jaksamista siihen, mitä se 
oli ennen vammautumista. Itsekriit-
tisyys vain lisää ahdistusta ja masen-
nusta. Väsymyskin on helpompi kestää, 
kun sisäistää, että se kuuluu aivovam-
man jälkitilan oireisiin ja että välillä 
on sellaisia päiviä, jolloin ei jaksa ja 
on tarpeen vain levätä. On myös hyvä 
ymmärtää, että palautumisaika on 
vammautuneella ihmisellä pidempi.

Aivovamman jälkitilan tunne-
muutoksia vai masennusta?

Miten sitten voi erottaa, mikä on 
vamman aiheuttamaa tunne-elämän 
ja käyttäytymisen muutosta ja mikä 
psyykkistä reagointia äkillisen muutok-
sen jälkeen? 

– Voikin olla haasteellista huomata, 
mikä on masennusta ja mikä on aivo-
vamman jälkitilaa, koska oireet ovat 
päällekkäisiä. Masennuksessa keskeisiä 
oireita ovat väsymys, unihäiriöt sekä 
keskittymis- ja aloitekyvyn puutteet 
– eli täysin samanlaiset oireet, jotka 
ovat tavallisia aivovamman jälkitilassa. 
Toisaalta jos aivovamman jälkioireisiin 
kuuluvat apatia ja aloitekyvyn vaikeu-
det ovat osana toiminnanohjauksen 
häiriöitä, on ne tärkeä tunnistaa ja 
erottaa masennuksesta, jotta kuntoutus 
kohdistetaan oikein ja osataan valita 
sopivat kuntoutusmenetelmät.  

Erityisesti etuotsalohkon ratayhte-
yksien vauriosta voi seurata tunteiden 
huomattavaa vaihtelua, tunnekontrollin 
puutetta ja impulsiivisuutta. Nämä 
ovat selkeästi aivovamman jälkitilan 
oireita etenkin silloin, jos henkilön 
käyttäytyminen on muuttunut ja oireet 
ovat ilmestyneet vasta vammautumisen 
jälkeen.  Muutosten kuvaamisessa ovat 
sekä vammautunut ihminen että hänen 
läheisensä avainasemassa. 

–  Vammautuneen ihmisen ja hänen 
läheistensä haastattelu ovatkin tärkeitä 
mittareita, kun kartoitetaan aiempaa 
toimintakykyä.

Saija toteaa, että neuropsykiatriset 
oireet heikentävätkin usein toiminta-
kykyä enemmän kuin fyysiset ja 
kognitiiviset oireet ja ne vaikuttavat 
kuormittavasti ihmissuhteisiin. 
Neuropsykologisen kuntoutuksen yksi 
keskeinen sisältö on tunne-elämän 
muutosten käsittely. 

-Jos psyykkiset oireet ovat vakava-
asteisia, ohjataan kuntoutuja psykiat-
rian yksikön palveluihin. Neuropsyko-
logisen kuntoutuksen rinnalla voi olla 
psykiatrisen sairaanhoitajan keskuste-
lukäyntejä tai joskus psykoterapiaa.

– Terapiatyöskentelyssä aivo-
vammautunut ihminen voi tarvita 
strukturoidumpaa ja jäsentyneempää 
kuntoutusotetta kuin mitä tavanomai-
sessa psykoterapiassa käytetään. Tämä 
johtuu muun muassa toiminnan-
ohjauksen, muistin ja keskittymisen 
haasteista. Itsearviointi, kertaaminen 
ja oiretiedostuksen lisääminen ovat 
merkittävässä roolissa. Oire- ja unipäi-
väkirjojen pitäminen helpottavat usein 
tunnistamaan oireita. Nykyään yhä 
useammalla neuropsykologilla onkin 
myös psykoterapeutin koulutus, jolloin 
on mahdollisuus yhdistää neuropsyko-
logian erityisosaaminen psykoterapeut-
tisiin kuntoutusmenetelmiin. 

Jos muuttuneen tunne-elämän 
kokemusten kuvaaminen sanallisesti 
on vaikeaa, voidaan avuksi ottaa 
musiikki, valokuvat ja taide.

– Minä esimerkiksi olen käyttänyt 
valokuvakortteja tunteiden tunnistami-
seen. On tärkeää tarjota selitys muuttu-
neelle mielialalle ja luoda malli, jonka 

avulla kuntoutuja oppii tunnistamaan 
mielialan muutokset ja hallitsemaan 
niitä. On myös tärkeää, että perhe saa 
koko ajan tietoa ja tukea.

Saija pohdiskelee, että loppujen 
lopuksi voi olla mahdotonta erotella, 
mikä osuus esimerkiksi masennuksessa 
on suoraan aivoperäisistä muutok-
sista johtuvaa ja mikä on muutoksiin 
ja menetyksiin liittyvää reagointia. 
Molemmissa tilanteissa psykologiset  
hoito- ja tukikeinot ovat samankaltaisia.

– Työskentelytavat ja keinot pitää 
miettiä tavanomaista yksilöllisemmin, 
kun aivovamman oireet ovat kuiten-
kin siellä taustalla. Käyttäytymisen ja 
tunne-elämän muutokset ovat usein 
niitä, jotka kuormittavat sekä omaa 
arkea että erityisesti läheisten arkea 
eniten. 

Esimerkiksi osoitteissa mielenter-
veystalo.fi ja mieli.fi on tarjolla oma-
toimiseen hoitoon hyviä työkaluja. 

Aiempien ongelmien 
korostuminen 

Jos jo ennen aivovammautumista on 
ollut psykiatrisia häiriöitä, ne saattavat 
voimistua ja pahentua aivovamman 
jälkeen. Jos aivovamma vaikuttaa 
erityisesti kognitiivisiin taitoihin, ei 
vammautumisen jälkeen olekaan enää 
yhtä paljon kompensaatiokeinoja 
alakulon selättämiseksi. Jos aivovamma 
tuo mukanaan erityisesti väsymyksen, 
ei ehkä enää ole voimavaroja toteuttaa 
itsehoitoharjoitteita. Jos aiemmin purki 
ahdistustaan fyysiseen liikuntaan ja 
aivovamma vaurioittaakin liikuntaky-
kyä, ei ihmisellä ole enää samanlaista 
mahdollisuutta puhdistaa mieltään 
vaikkapa juoksemalla. Jos ihminen on 

vAMMAUTUNEEN TUNNE-ElÄMÄN MUUToKSET
	Aivovamma altistaa monille psykiatrisille häiriöille
	Tavallisimmin hoitoa vaativat mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt
	Masennusta todetaan ensimmäisen kuukauden jälkeen 31%:lla ja ensim-

mäisen vuoden aikana 53%:lla aivovamman saaneista
	Aivovammaa edeltäneet psykiatriset häiriöt voivat jatkua tai pahentua  
	Masennuksesta kärsineen potilaan toimintakyky voi romahtaa aivovamman 

seurauksena 
	Oireiden syynä vauriot aivojen hermoverkkoradastoissa, aivokudoksessa 

sekä sairastumiseen liittyvät menetyksen ja surun tunteet
	Masennus keskeinen elämänlaatua heikentävä tekijä 
	Päihteiden käyttö on yhteydessä lisääntyneeseen itsemurhariskiin

INFO
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kärsinyt jo valmiiksi masennuksesta, 
voi aivovamman kaltainen äkillinen ja 
raju elämänmuutos kuluttaa voima-
varat loppuun.

– Jos ihminen on ennen vammau-
tumista sinnitellyt masennuksensa 
kanssa, voi pienikin muutos olla se, 
joka katkaisee kamelin selän – puhu-
mattakaan aivovamman kaltaisesta 
suuresta kriisistä. Myös ajatusten jumit-
tuminen on tyypillistä sekä masen-
nuksessa että aivovamman jälkitilassa. 
Näin aivovamman jälkeen voi jumiu-
tua aiempaankin enemmän ja voimak-
kaammin juuri negatiivisiin ajatuksiin. 

Itsemurha-ajatukset ovat aivo-
vamman jälkeen yleisiä. Aivovamma 
nostaa ajatusten lisäksi myös itsemur-
hariskiä. Jopa yritykset ovat yleisiä. 

– Erityisesti päihteiden liikakäyttö 
on yhteydessä lisääntyneeseen itse-
murhariskiin. Aivovamman saavista 51 
% on alkoholin vaikutuksen alaisena 
vammautuessaan. Tutkimusten mukaan 
tokikaan kaikilla ei ole taustallaan 
alkoholin liikakäyttöä. Sitä esiintyy 
vammautuneista kolmanneksella eli 
vähän yli 30 prosentilla.

vinkkejä arjen jäsentämiseen

Säännöllinen uni- ja vuorokausirytmi, 
liikunta, arjen kasassa pitäminen, 
terveellinen ruokavalio ja läheiset 

ihmissuhteet ovat niitä peruspilareita, 
joista hyvinvointi koostuu. 

– On tärkeää yrittää pysyä arjessa 
kiinni. Päivää rytmittää ihan tavalliset 
arjen perustoiminnot ja kotiaskareet, 
kuten siivoaminen, ruoan laitto ja 
ulkoilu. Aikataulutus päivään voi olla 
monelle toimiva työkalu arjen hallin-
nassa. Ja liikunta – se on erittäin tärkeä 
asia! Sen tärkeyttä ei voi liiaksi koros-
taa. Liikunta vapauttaa endorfiinia, 
eli mielihyvähormonia, ja tuo onnis-
tumisen kokemuksia. Eikä liikunnan 
tarvitse olla mitään hikijumppaa, vaan 
käveleminen metsässä, siellä saatavat 
luontokokemukset ja mahdollisuus hil-
jentyä kuulostelemaan omia tunteitaan 
ovat varsin riittäviä. 

Ylipäätään kannattaa täyttää 
päivänsä niillä asioilla, jotka tuovat 
mielihyvää itselleen – oli se sitten elo-
kuvien katselua, lukemista, liikkumista, 
puutarhan hoitoa tai mitä tahansa, 
mikä on itselle merkityksellistä.

Mielialan kohennusvinkkejä 

Mielialaa kohentaa useimmille toisten 
kohtaaminen, asioiden jakaminen ja 
vertaistuki.

– Kun mieliala on maassa, on 
sosiaalisuus tärkeää. Masentunut 
ihminen helposti vetäytyy, eikä hänellä 

ole voimavaroja ja energiaa pitää yllä 
sosiaalisia suhteita. Jos et jaksa tavata 
useita, olisi hyvä löytää edes yksi, 
jonka kanssa voisi jutella ja joka kuun-
telisi. Usein puhuminen helpottaa, sillä 
silloin asia ei jää hautumaan möykyksi 
sisimpääsi.

Matalan kynnyksen mielenterveys-
palveluita tarjoaa kuntien perustervey-
denhuolto. Sairaanhoitajan juttusille ei 
tarvitse lähetettä, vaan jokainen tukea 
tarvitseva voi tilata ajan vastaanotolle, 
jossa arvioidaan ja selvitellään tuen 
tarve. Palvelujen saatavuus vaihtelee 
kuitenkin asuinpaikan mukaan.

Koska meistä jokainen on yksilö, 
eivät kaikki tuen mallit sovi kaikille. 
Yhdelle voi sopia itsekseen tai toisen 
kanssa älyllisesti asioiden pohdiskelu,
toinen voi rentoutua lenkillä tai 
muussa fyysisessä puuhastelussa, 
kolmas voi mielellään lukea tai kirjoit-
taa ajatuksiaan päiväkirjaan. Läheisen 
mielen hyvinvointia ylläpitää omien 
voimavarojen tunnistaminen ja omasta 
jaksamisesta huolehtiminen.

– Läheinenkin kuormittuu, joten 
myös hänelle lepo ja mahdollisuus 
palautumiseen ovat ensiarvoisen 
tärkeitä. Aivovammautuneen läheisten 
masennusta on tutkittu vähemmän 
kuin esimerkiksi aivoinfarktin saanei-
den läheisten. AVH-läheisillä masen-
nukseen vaikuttivat erityisesti potilaan 
oireiden vaikea-asteisuus ja ikä. Mitä 
aikaisemmassa vaiheessa läheinen 
masentui, sitä todennäköisimmin se 
myös pitkittyi. Myös aivovammoissa 
vammautuneen tarvitseman tuen, 
hoidon ja ohjauksen määrä ovat 
yhteydessä läheisen masennukseen ja 
ahdistuneisuuteen. 

Saija kannustaa jokaista vammau-
tunutta ihmistä ja hänen läheistään 
puhumaan avoimesti vaikeistakin 
asioista.

– Jos kipeitä asioita ei käsittele, 
jäävät ne mieleen pakasteeksi. Pakas-
teeksi, joka aika ajoin ilmoittelee ja 
muistuttelee olemassaolollaan ja voi 
lisätä psyykkistä huonovointisuutta. 

Toivo on ihmisen perusvoima, joka 
auttaa suuntaamaan tulevaisuuteen. 

– Toivo on välttämätöntä kaikelle 
mielekkäälle elämälle; ajatus siitä, että 
elämä kantaa. Toiveikkuus auttaa usko-
maan, että elämä jatkuu. On tärkeää, 
että jokaisella meistä on unelmia ja 
tavoitteita. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

lÄhEiSEN TUNNE-ElÄMÄN MUUToKSET
	Äkillinen elämänmuutos on shokki, psyykkinen kriisi
	Erityisesti vammautuneen ihmisen käyttäytymisen, luonteen ja tunne-elämän 

muutokset kuormittavat arkea sekä pari- ja perhesuhteita 

Erilaiset surun ja menetyksen tunteet ovat tavallisia läheisen vammauduttua:
	Persoonallisuuden piirteiden muutokset aivovamman jälkeen
	Muutokset yhdessä tekemisessä, harrastuksissa, rooleissa, elämäntavassa
	Muutokset sosiaalisessa verkostossa, ystävyyssuhteissa, parisuhteessa, seksu-

aalisuudessa
	Tulevaisuuden epävarmuus, yhteisten suunnitelmien muuttuminen

	Myös läheisillä, erityisesti puolisoilla, voi olla masennusta ja ahdistusta
	Yhteydessä vammautuneen tarvitseman tuen, hoidon ja ohjauksen määrään
	Myös läheiset tarvitsevat tietoa, tukea ja opastusta aivovamman oireista ja 

arjen hallintakeinoista
	Tärkeää on läheisten jaksamisen ja sopeutumisprosessin huomioon ottami-

nen kuntoutuksessa ja aktiivinen tuen tarjoaminen (vertaistuki, järjestötoi-
minta)

	Omasta jaksamisesta huolehtiminen; tukiverkosto, omien rajojen tunnista-
minen, palautumis- ja voimaantumiskeinot

	Selviytymisstrategiat

INFO
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Huoli puolisosta ja  
hektinen työ uuvuttivat
Tamperelainen Marja-Leena, nykyisin Ämmänkoski, ja seinäjokinen 
Simo Ämmänkoski tapasivat tansseissa tammikuun lopulla  
vuonna 2007. Simo oli jäänyt leskeksi neljä kuukautta aiemmin  
ja Marja-Leenan huono etäparisuhde oli juuri hiipunut. 

Marja-Leena Ämmänkoski  
toteaa, että yksi onnellisen elä- 
män avain on joustavuus: asioi-
den ei aina tarvitse mennä niin 
kuin on etukäteen suunnitellut!

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi

Tämä haastattelu on tehty ennen  

koronan aiheuttamia poikkeusoloja
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– Menin ystävättäreni kanssa tans-
simaan Tampereen Seurahuoneelle. 
Kohtasin heti kohteliaan ja komean 
miehen, joka avasi Seurahuoneen 
oven, otti takkini ja tanssitti koko illan. 
Tämä mies oli Simo Ämmänkoski. 
Puhuimme elämätilanteistamme ja 
halusimme tavata jatkossakin, Marja-
leena Ämmänkoski kertoo.

Marja-Leena työskenteli Tampe-
reella luokanopettajana. Simo oli 
kirjoilla Seinäjoella, mutta työn vuoksi 
hänellä oli myös työsuhdeasunto Tam-
pereella.

– Meni noin kuukausi, kun Simo jo 
siirsikin työsuhdeasunnostaan vaat-
teensa Tampereen-kotiini. Minulla oli 
tilaa, sillä poikani oli armeijassa. 

Aivovamma suhteen  
alkumetreillä 

Liki ensisilmäyksestä alkanut suhde 
koki pian kovia. Kuudes toukokuuta, 
vain kolme kuukautta seurustelun aloit-
tamisesta, vastarakastuneiden elämä 
muuttui.

– Olin viikonlopun mittaisella 
koulutusmatkalla Riiassa ja ihmettelin, 
miksei Simo vastaa viesteihini. Sitten 
Simon Arto-poika soitti ja kertoi, että 
hänen isänsä on ajanut pahan mootto-
ripyöräkolarin. Simo oli kuljetettu kii-
reellisesti Seinäjoelta TAYSiin hoitoon, 
eikä hänen sen hetkisestä kunnostaan 
ollut mitään tietoa.

Kun Marja-Leena odotti lentoken-
tällä paluuta Suomeen, sai hän uuden 
puhelun. Maanantaina hänen oli lupa 
mennä Simoa katsomaan, mutta tiistai 
oli varattu erilaisille toimenpiteille.

– Pelkäsin hirveästi, sillä en ollut 
edes nähnyt vammautunutta ihmistä 
aiemmin. Sain sairaanhoitajaystäväni 
mukaani henkiseksi tueksi. Siellä Simo 
makasi tehovalvonnassa. Hän muistutti 
sammakkoa, sillä hänen oikea jal-
kansa oli sammakkomaisesti koukussa. 
Kasvoilla oli happinaamari ja kyljessä 
letku. Kun tulin sängyn viereen, hän 
otti happinaamarin pois. Siinä vai-
heessa monitorit alkoivat huutaa, joten 
valvova sairaanhoitaja kehotti häntä 
pikaisesti panemaan maskin takai-
sin. ”Mutta pusu”, Simo totesi. Siitä 
ymmärsin, että hän tunnisti minut.

Marja-Leena kertoo, että hän oli 
vuoteen vieressä viitisen minuuttia. 
Hän tunsi olonsa täysin ulkopuoliseksi, 
sillä kukaan hoitohenkilökunnasta 
ei noteerannut häntä mitenkään, ei 

kertonut aivovammasta eikä muista-
kaan vammoista – joista hän ei oikein 
osannut mitään kysyäkään. Tiistaina 
operoitiin muun muassa murskana 
ollut isovarvas ja oikea reisiluu, joka 
oli murtunut neljästä eri kohdasta. Nis-
kasta oli nikamia halki ja yhdestä valui 
selkäydinnestettä aivoihin. Niska koot-
tiin kahdeksalla ruuvilla. Keskiviikkona 
Marja-Leena meni jälleen sairaalaan.

– Simo ilahtui kovasti, kun näki 
minut. Otin häntä kädestä, jonka 
varsi oli täynnä kanyyleita. Kun hän 
alkoi huutaa, että älä satu, suutuin 
ja lähdin huoneesta. En ymmärtänyt, 
että tuo pohjalainen sanonta tarkoittaa 
’älä koske’ - hänen koko kehonsa oli 
kipeä ja arka kosketukselle. Simo soitti 
perääni naapurivuoteessa olevan puhe-
limesta, sillä hän ei muistanut omaa 
pin-koodiaan. Ihmettelen edelleen, 
miten hän muisti minun numeroni 
ulkoa. Menin jälleen torstaina häntä 
katsomaan. Seitsemän päivän jälkeen 
hänet siirrettiin Seinäjoen terveyskes-
kukseen.

Romahdus 

Toukokuu kului. Marja-Leena kävi 
normaalisti töissä. Vielä kevätjuhlakin 
sujui mukavasti.

– Minulla oli kuitenkin koko ajan 
mielialassani surullinen pohjavire. 
Lopulta todistuksia jakaessani romah-
din täysin. Yhden oppilaan isä vei 
minut kotiini. 

Kevätjuhlaa seuranneena viikon-
loppuna Simo pääsi kotilomalle. Mies 
istui pyörätuolissa. Viikonloppu meni 
mukavasti. Kotiin hän pääsi 8.6., jonka 
jälkeen Marja-Leenalla olikin mahdol-
lisuus viettää rakkaansa kanssa viisi 
viikkoa.

– Vaikka olin koko kolmen kuu-
kauden seurustelumme ajan viettänyt 
lähes jokaisen viikonlopun Simon luona 
Seinäjoella ja kulmakunnat olivat jo tul-
leet tutuiksi, en yhtäkkiä osannutkaan 
mennä mihinkään, en omalla autolla 
enkä kävellen. Mikään ei jäänyt pää-
häni, enkä osannut kulkea minnekään, 
vaikka Seinäjoki ei oikeasti ole ollen-
kaan hankala paikka liikkua. Se tuntui 
todella oudolta. Simon oli pakko lähteä 
kanssani jopa kauppaan ensiksi pyörä-
tuolissa ja sittemmin keppien kanssa. 

hyviä ja huonoja hetkiä

Vuonna 2011 Marja-Leena myi 

Tampereen-asuntonsa, osti asunnon 
Seinäjoelta, jäi kevääksi 2012 vuorot-
teluvapaalle ja sen jälkeen kahdeksi 
vuodeksi opintovapaalle. 

– Kävin työvoimatoimiston psy-
kologin kanssa juttelemassa tilantees-
tani. Hän kehotti minua anomaan 
aikuiskoulutusrahaa. Pääsin silloiseen 
Ilmajoen käsi- ja taideteollisuusoppilai-
tokseen tekstiiliartesaanikoulutukseen. 

Vaikka Marja-Leena oli korkeasti 
koulutettu, uudet opinnot eivät otta-
neet sujuakseen.

– En jaksanut keskittyä. En tuolloin 
tiennyt, että pystymättömyyden ja 
osaamattomuuden tunne on uupumi-
sen merkki. Tuota tunnetta minulla oli 
jo töissä ja siksi kaipasin lisäopintoja. 
Nimenomaan käsitöiden opettamisessa 
koin olevani osaamaton. 

Marja-Leena kaipasi jo vuoden 
opiskelujen jälkeen opettajan työtään. 

– Ilmoitin Ilmajoen opetustoimeen 
olevani kiinnostunut sijaisuuksista. Yksi 
opettaja jäikin äitiyslomalle elokuun 
lopulla 2013, ja pääsin häntä sijais-
tamaan 24 oppilaan kouluun. Opetin 
luokkia 3 – 6, joissa oli yhteensä 17 
oppilasta. Se oli hyvä kokemus.

Vuorottelu- ja opintovapaiden 
jälkeen Marja-Leenan oli palattava 
vanhaan työhönsä Tampereelle. 

– Alku oli aikamoista, koulu oli 
kaksisataa kertaa isompi kuin Ilmajo-
ella ja lisäksi minulla oli kova ikävä 
Simoa, josta nyt jouduin olemaan 
viikot erossa.

Marja-Leena koki lukuvuoden 
2014 – 2015 haastavaksi. Hän aloitti 
ensimmäisen luokan opettajana kol-
men muun rinnakkaisluokan opettajan 
kanssa. Alkuun he tekivät lasten kanssa 
kuusituntisia koulupäiviä, jonka päälle 
oli vielä suunnittelutyöt. Lisäksi Marja-
Leenan piti suorittaa artesaaniopinnot 
loppuun näyttöinä. Niissä tekemistä 
piisasi kevään 2016 loppuun asti.

– Lukuvuoden 2015 viimeisen vii-
kon olin sairauslomalla. Se oli ensim- 
mäinen väsymyksen ja masennusoi- 
reiden vuoksi pitämäni sairausloma- 
pätkä. Vuonna 2016 aloin saada 
työnohjausta. Työnohjaajani tsemppasi 
minua suuresti, ja sen voimin aluksi 
jaksoinkin jatkaa työtäni. Keväällä 
2016 kuitenkin jouduin hakeutumaan 
pääsiäisen aikaan pitkälle sairaus-
lomalle. Lääkärintodistukseen tuli 
merkinnäksi masennusjakso. Aloimme 
työterveyslääkärini kanssa miettiä osa-
työkyvyttömyyseläkettä. 

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi
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osatyökyvyttömyys-
eläkkeen kautta 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Osatyökyvyttömyyseläke alkoikin 
saman vuoden elokuussa.

– Mutta kaikki alkoi mennä aina 
vain hassummaksi. Lopulta marras-
kuussa 2017 koulumme rehtori sanoi, 
että eiköhän nyt vihelletä peli poikki. 
Minulla oli koko ajan vaihtuvia sijaisia, 
yksi yhden viikon, toinen toisen. 

Pidettiin kolmikantaneuvottelut 

työterveyden ja työnantajan kanssa. 
Työterveys kirjoitti pitkän sairauslo-
man. Edessä oli kuitenkin uusi taisto.

– Vuosi 2018 oli todella raskas, sillä 
tappelin Kelan kanssa, joka ei myöntä-
nyt minulle sairauspäivärahaa. Onneksi 
minulla oli säästöjä! Masennusoireet ja 
väsymys näkyivät kokonaisvaltaisena 
aloitekyvyn puutteena.

– Kaikki suunnitelmat ja pedagogi-
set arvioinnit laahasivat jäljessä, sillä 
en saanut tartuttua niihin. Illat selailin 
Pinterestia, enkä saanut muuta aikai-
seksi. Oppitunnit menivät niin, että 
kun lapset olivat esimerkiksi saaneet 
laskut tehtyä, katselimme lopputunnin 
kissa- ja koiravideoita. Lapset toki tyk-
käsivät moisesta, mutta eihän toimin-
tani vastannut koulun tarkoitusta.  

Hänellä oli tuolloin myös monen-
laisia fyysisiä oireita.

– Olin kauttaaltaan ihottumassa. 
Sille ei löydetty mitään fyysistä syytä. 
Verenpaineeni oli tapissaan, alapai-
nekin oli 110. Lisäksi minulla oli 
selittämättömiä kovia nivel- ja lihaski-
puja, jotka rajoittivat liikkumistani ja 
saivat pelkäämään pahinta. Selästäni 
löytyi myös 0,4 melanooma, jonka 
poistaminen ja lisäpoistaminen ensin 
helpottivat, mutta saivat pelkäämään 
myös uusia melanoomalöydöksiä. Söin 
sekä kipulääkkeitä että kipukynnystä 
nostavia psyykelääkkeitä. Mielialani oli 
pohjalukemissa ja jaksaminen nol-
lassa. Lopulta sain Kevasta työkyvyt-
tömyyseläkepäätöksen. Se tuli loka-
kuun lopulla 2018, mutta itse eläke 
myönnettiin takautuvasti alkaneeksi jo 
helmikuusta 2018. 

Olotila alkoi helpottaa.
– Nyt olen nauttinut työkyvyttö-

myyseläkettä vuoden ja muutaman 
kuukauden. Tuntuu kuin olisin päässyt 
löysästä hirrestä. Tuntui aivan ihanalta, 

lukumummi ja kylämummo
Lukumummit ja -vaarit sekä kylämummot ja -vaarit ovat Mannerheimin lasten-
suojeluliiton toimintaa. 

Vapaaehtoisena toimivat lukumummit ja -vaarit lukevat kouluissa yhdessä 
sellaisten 2. – 6-luokkalaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemi-
seen. 

Kylämummot ja -vaarit puolestaan toimivat vapaaehtoistyössä lasten ja 
lapsiperheiden kanssa. Mummo tai vaari voi vaikkapa leikkiä, lukea satuja tai 
puuhailla muuta mukavaa.

Lue lisää MLL:n vapaaehtoistyöstä heidän kotisivuiltaan osoitteesta mll.fi tai 
alueellasi toimivan MLL:n paikallisyhdistyksen kotisivuilta.  

INFO

kun päätös lopulta tuli useamman 
vaikean vuoden jälkeen.

Kun elämä täyden työkyvyttömyys-
eläkkeen myöntämisestä rauhoittui, 
ihottuma hävisi ja nyt lääkitys pitää 
verenpaineen kurissa. 

– Kaikesta siis huomaa, miten 
kokonaisvaltaisesti ihmisessä kaikki 
vaikuttaa kaikkeen! En ole tarvinnut 
enää psyykelääkkeitäkään, jaksan 
reippailla ja nauttia Simon yhdestä-
toista lapsenlapsesta ja omasta yhdestä 
lapsenlapsesta. 

ilo ja energisyys 
palasivat elämään 

Eläkepäivät ja yhteiselo puolison 
kanssa ovat tuoneet ilon ja energisyy-
den takaisin elämään.

– Suhteemme suola on vastavuoroi-
suus huolimatta Simon keskivaikeasta 
aivovammasta, joka kyllä tuo oman 
suolansa arkeen! Ensimmäiset kolme 
seurustelukuukauttamme Simo pohti, 
ollako vai eikö olla yhdessä, mutta kun 
kuntouduimme yhdessä hänen vam-
mastaan, sitoutui hän minuun täysin: 
kihloihin menimme 1.1.11 ja naimi-
siin 6.6.14. Minä oli varma heti ensi 
metreiltä, että tässä on elämäni mies! 
Simo ei sano minulle pahasti – ja hän 
on todennut, ettei myöskään koskaan 
aio sanoa minulle hyvästi. 

Eläkepäivien myötä Marja-Leena on 
löytänyt uuden harrastuksen. 

– Kun sain eläkepäätöksen ja elämä 
alkoi jälleen olla mallillaan, kävin 
Mannerheimin lastensuojeluliiton kylä-
mummo- ja lukumummokoulutukset. 
Lukuvuoden 2018-2019 toimin koulu-
mummona ja nyt kuluvana lukuvuonna 
olen ollut lukumummona kerran 
viikossa. Näin olen saanut viimeisten 
työvuosieni surullisten kokemuksieni 
päälle hyviä ja iloisia kokemuksia. 
Ne ovat auttaneet minua vähitellen 
siirtämään kaikki huonot koulumuistot 
mappi ö:hön! 

Marja-Leena uskoo, että yksi tärkeä 
avain onnelliseen elämään on jousta-
vuus. 

– Olen lähtökohtaisesti diplomaatti-
nen luonne. Olen oppinut, että aina on 
mahdollista joustaa, eikä asioiden ole 
pakko mennä niin kuin on etukäteen 
suunnitellut! Nuorena pyysin rukouk-
sessa Luojalta mielenkiintoista elämää 
ja sen olen totisesti saanut!

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

Luokanopettajana toiminut Marja-Leena 
on työkyvyttömyyseläkkeelle päästyään 
kouluttautunut kylä- ja lukumummoksi. 
Tällä lukukaudella hän on käynyt luku-
mummona kerran viikossa. 

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi
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Kesällä tulee yhdeksän vuotta siitä, kun Tero 
Suomalainen oli menestyvä yrittäjä. Hänellä 
oli kolme eri yritystä – ja vielä tovia aiemmin 
oli ollut myös neljäskin, mutta se oli juuri 
myyty. Mies eli kiireistä ja toimeliasta elämää ja 
tienasi vielä tämän päivänkin mittapuulla huo-
mattavasti keskivertopalkansaajaa paremmin. 

Perheeseen kuului vaimon lisäksi 2-, 9- ja 
11-vuotiaat tyttäret. 

– Elämä hymyili, päivissäni oli 
sisältöä ja perheemme eli taloudelli-

sesti turvattua elämää. Jos viikko oli 
kiireinen ja väsyttävä, saatoimme 
vaimoni kanssa lähteä ex tempore 
pidennettyä viikonloppua viettä-
mään vaikkapa Ranskaan, joka 
oli suosikkimatkakohteemme, 
Tero kertoo.

Tönäisy uima-altaaseen 
romutti elämän

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi

On ystäväpariskunnan 10-vuo-
tishääpäivä. Tero Suomalainen 
on vaimonsa kanssa juhlista-
massa ystäviensä onnea. Ilta 
sujuu mukavasti – tavataan  
tuttuja, vaihdetaan kuulumisia 
ja maistellaan tervetuliais- 
maljaa. Jos yleistys sallitaan, 
miehet tuppaavat välillä har-
rastamaan pientä hevosen- 
leikkiä: he painivat, tuuppivat 
ja tönivät toisiaan. Juuri tuol-
lainen leikkimieliseksi tarkoi-
tettu tuuppaus muutti tuona 
iltana koko Suomalaisen  
perheen elämän suunnan. 

Tämä haastattelu on tehty ennen  

koronan aiheuttamia poikkeusoloja
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kahden päivän aikana. 
Toipuminen kuitenkin 

käynnistyi. 
– Tapaturma sattui 

heinäkuussa. Tuolloin 
asetettiin tavoitteeksi, 
että istuisin jouluun 
mennessä ja pääsisin 
kotilomalle. Kuin ihmeen 
kaupalla jalkani ja käteni 
alkoivat jälleen toimia jo 
viikon kuluttua. 

Kun kaikki muuttui

Vaikka liikuntakyky 
palautui, ei mies ollut 
enää entisensä. Elämä oli 
muuttunut lopullisesti, 
vaikka Tero kotiutuikin 
aikanaan.

– Aloin saada 
tajuttomuuskohtauksia. 
Pienet tyttäreni joutuivat 
opettelemaan, miten 
ambulanssi soitetaan ja 
tarvittaessa opastetaan 
perille, miten minut 

käännetään kylkiasentoon ja miten koi-
ramme pannaan toiseen huoneeseen, 
jottei se häiritsisi pelastushenkilöstöä. 
Pahimmillaan tytöt löysivät minut tajut-
tomana kolmekin kertaa yhden viikon 
aikana.

Elämä yrittäjänä kävi mahdotto-
maksi. Hyvinä vuosina tienatut rahat 
hupenivat, sillä Teron tapaturmaa ei 
korvattu minkään lakisääteisen vakuu-
tuksen piiristä. Puolitoista vuotta hän 
taisteli saadakseen ylipäätään mitään 
rahaa. Tänä päivänä hän saa vakuutus-
yhtiöltä ja Kelalta yhteensä muutamia 
satasia. Muutos on melkoinen aiem-
paan muutaman tonnin kuukausitu-
loon verrattuna. 

Rajusti muuttunut elämä alkoi 
näkyä koko perheen arjessa muutoin-
kin kuin rahahuolina.

– Sekä minä että kaikki tyttäreni 
aloimme saada masennusoireita. 
Meillä ei enää ostettu, eikä vieläkään 
osteta, lapsille merkkivaatteita, elleivät 
ne ole erittäin suuressa alennuksessa. 
Me emme enää käy ulkomaille. Esi-
merkiksi talvilomallamme kävimme 
mökillä paistamassa makkaraa. Siinä 
oli meidän lomamatkamme, sillä muu-
hun ei ole varaa.

Vamma vaikutti myös ystävyyssuh-
teisiin.

– Olisin voinut olla myös sen 

minua läpällä tönäisseen kaveri jatkos-
sakin, jos hän olisi kantanut vastuunsa 
tapahtuneesta. Hän ei kuitenkaan 
kyennyt siihen, eikä näe tehneensä 
mitään väärää. Emme siis ole enää 
ystäviä. Moni muukin ystävä on jäänyt 
matkasta tässä muuttuneessa elämänti-
lanteessa.

Aktiivisen työelämän lisäksi hän oli 
touhukas myös vapaa-ajallaan.

– Ajoin kilpaa rallia, olin sopimus- 
palokunnan päällikkö ja vahvasti 
mukana Suomen pelastusalan keskus-
järjestö SPEKin toiminnassa. 

Pahimman masennuksen Terolle 
kuitenkin aiheutti romuttuneen tervey-
den ja taloushuolien lisäksi erityisesti 
työelämän ulkopuolelle jääminen.

– Jäin tyhjän päälle, kun elämän-
sisältöni mureni monilta osin. Uppo-
sin todella syviin vesiin. Murehdin 
muuttunutta elämäämme, murehdin 
taloudellisia vaikeuksia ja vetäydyin 
yksinäisyyteen itkeskelemään. Kävin 
niin pohjalla, että yritin useasti jopa 
itsemurhaa. Kaipaan työelämään vielä-
kin, joka päivä!

Elämä voittaa 

Tero kuitenkin nousi pinnalle masen-
nuksen alhosta. 

– Perhe – vaimo ja lapset – ovat 
pysyneet rinnallani ja ovat selviyty-
misessäni tärkein voimavara, Tero 
kiittelee. 

Myös ammattiavusta on ollut suuri 
apu.

– Olen käynyt omia tuntojani 
purkamassa psykiatrin pakeilla. Apua 
perheelle sain, kun tein perheestämme 
lastensuojeluilmoituksen. 

Lastensuojeluilmoitus voi asiaan 
perehtymättömästä kuulostaa varsin 
rajulta toimenpiteeltä – toimenpiteeltä, 
joka tehdään esimerkiksi rikoksen, 
pahoinpitelyn tai muun todella vaka-
van asian seurauksena. Tero kertoo, 
että toisen vanhemman vammautuessa 
toimenpide on normaali ja usein jopa 
suositeltava. 

– Lastensuojeluilmoitus kuulostaa 
varmasti monen mielestä pahalta ja 
pelottavalta asialta. Tein sen, etteivät 
lapsemme jäisi heitteille tilanteessa, 
jossa yhtäkkiä kaikki vastuu kodista, 
perheestä ja raha-asioista kaatui toisen 
vanhemman harteille. Vammaiselle 
ihmisille helpoin tapa tehdä ilmoitus 
on olla yhteydessä sairaalan sosiaali-
työntekijään. Hän osaa opastaa, miten 

Ystäväpariskunnan kesäisen 
10-vuotishääpäiväjuhlan iltana Tero 
oli kyykistynyt uima-altaan ääreen. 
Ystävä – tai tätä nykyä entinen ystävä – 
kiepautti Teron tämän jaloista suoraan 
pää edellä uima-altaaseen. Valitetta-
vasti uima-allas ei ollut tuolla hetkellä 
uintikunnossa, vaan lähes tyhjä. 

Sairaalassa veren alkoholipitoi-
suudeksi mitattiin 0,2 promillea. Se 
on vähemmän kuin rattijuopumuksen 
raja, joka on 0,5 promillen alkoholipi-
toisuus veressä tai vähintään 0,22 mg 
alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. 
Nautitulla tervetuliaismaljalla ei siis 
ole osuutta tapahtuneeseen. Tuossa 
vaiheessa neliraajahalvautunut mies 
vietiin teho-osastolle. Lääkärit eivät 
antaneet ensimmäisen kahden vuo-
rokauden aikana puolisolle ja muille 
läheisille mitään toiveita selviytymi-
sestä. Kun jalat ja kädet eivät toimi-
neet, keskitorso ja pää reagoivat senkin 
edestä. Tero sai vuorokauden aikana 
137 rajua kramppia. 

– Tyttäreni joutuivat näkemään, 
kuinka yhdessä silmänräpäyksessä hei-
dän toimelias isänsä muuttui letkuissa 
makaavaksi hahmoksi. Lääkärit eivät 
voineet luvata, kävelenkö enää kos-
kaan. He ei eivät voineet edes taata, 
nousenko koskaan edes istumaan. 
Minut elvytettiin neljästi ensimmäisen 

Tero Suomalainen hauskuuttaa ihmisiä pukemalla  
kovakaulurinsa hassunkurisesti.

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi
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ilmoitus tehdään niin, että siitä käy 
kiistatta ilmi kaikki oleellinen: että 
ilmoituksen teki vammautunut ihminen 
itse ja että sen toiveena on saada eväitä 
perheen kasassa pysymiseen myös 
uudenlaisessa elämäntilanteessa. Että 
kyseessä tosiaan ei ole pahoinpitelyt tai 
vakavat laiminlyönnit. 

Tero teki ilmoituksen vuoden 
kuluttua vammautumisestaan. Asiat 
lähtivätkin nopeasti rullaamaan. Enna-
koiva perhetyö on edelleen mukana 
Suomalaisen perheen arjessa. Tero itse 
saa apua vammaispalveluiden kautta ja 
lapset lastensuojelun piiristä. 

– Nuorimmalla lapsellamme on 
myös aikuiskaveri tukea antamassa. 
Lisäksi saimme kotiimme kahdesti 
kuukaudessa siivoojan, sillä siivous 
aiheutti kitkaa perheessämme. Vaimoni 
joutuu muutenkin tekemään palkka-
työnsä lisäksi kotitöitä kahden edestä, 
kun en itse niihin kykene. 

iloa yhdistystoiminnasta

Perheen ja ammattiavun lisäksi Teron 
masennusta on taltuttanut myös aivo-
vammayhdistystoiminta. Tuoreimpana 
toimintamuotona hän on viime vuosina 
kiertänyt Liisan ja Samin kanssa useita 
kouluja Kanta-Hämeen alueella. Trio 
käy luennoimassa lapsille ja nuorille 
erityisesti kypärän käytön merkityk-
sestä.

Tänään olemme Riihimäellä 
Harjunrinteen yläasteella. Tilaisuuksia 
on kolme, ja niihin osallistuu lukuisia 
oppilaita. Aluksi Tero kertoo vam-
mautumisestaan ja siitä, että hänellä 
on vamma ohimolohkon alueella. Se 
tarkoittaa hänellä muun muassa sitä, 
että hänen on vaikea tarttua toimeen 
- ja toimeen tartuttuaankin on vaikea 
saada aloitettu homma maaliin. Lisäksi 
hänellä on vioittuneen selkäytimen 
vuoksi epileptistyyppisiä kohtauksia. 
Hän joutuu pitämään välillä kovakau-
luria, sillä hänen päätään kannattelevat 
nivelsiteet eli ligamentit ovat vahingoit-
tuneet. Hänen päänsä alkaa väsyessä 
huojua, ellei sitä tueta kaulurilla. 

Tero ja Liisa esittelevät erilaisia 
kypäriä, jotka ovat pelastaneet ihmis-
henkiä. Ensimmäinen kypärä on ollut 
10-vuotiaalla tytöllä, joka joutui auton 
töytäisemäksi.

– Kuten näette, kypärä on hal-
jennut. Tämä kova päällyskuori ei 
useinkaan halkea, joten tälli on ollut 
kova. Varsinaisen suojan antaa sisällä 

oleva styroksi. Sekin on halkeillut. Kun 
kypärä on saanut kovan iskun, se ei 
enää suojaa, vaan se on syytä vaihtaa 
uuteen. Kypärä voi menettää tehoaan 
jo silloin, jos sen pudottaa vahingossa 
tai viskaa kiukuspäissään tahallaan 
maahan. Tämä tyttö pystyi sairaala-
käynnin jälkeen jatkamaan normaalisti 
kouluaan, joten kypärä pelasti hänen 
henkensä ja elämänsä, Tero kertoo.

Hän myös muistuttaa, että kypärä 
on syytä kiinnittää kunnolla, sillä muu-
toin se lentää päästä iskun voimasta. 

– Talvella julkisuuteen nousi ikävä 
aivovammautumistapaus jääkiekossa. 
Siinä tapaturmassa kohtalokasta oli, 
että kypärä putosi taklatun pelaa-
jan päästä. Kypärä on syytä kiristää 
remmeillä sopivaksi ja kiinnittää kaikki 
hihnat. Tietääkö kukaan, milloin kypärä 
on tarpeeksi kireällä? Tero kysyy.

Joku tietää. Silloin, kun leukahih-
nan ja leuan väliin sopii vain yksi - 
kaksi sormea. Oikein kiinnitetty kypärä 
pysyy napakasti päässä ja suojaa 
kaatuessa tai kolarin sattuessa. 

Nuoriso kuuntelee tarkkaavaisesti. 
Kukaan ei hälise eikä häiritse. Moni 

kertoo jälkikäteen itselleen tai jollekin 
läheiselleen sattuneista tapaturmista, 
joista on seurannut aivotärähdys tai sitä 
vakavampi aivovamma. Lähes kaikki 
lupaavat, että jatkossa hekin pukevat 
kypäränsä päähän pyöräillessään. Aina. 

– Kouluvierailut ovat tuoneet 
minulle henkistä hyvinvointia. Näin 
olen saanut hivenen menetetyn työelä-
män korvaavaa aktiviteettia ja sisältöä 
elämääni. Myös vaimoni ja kotisai-
raanhoito ovat huomanneet, miten 
mielialani on piristynyt. Toivoisin, että 
jokainen aivovamman saanut yrittää 
löytää apua ja keinoja muuttuneen 
elämäntilanteen mukanaan tuomaan 
mielen alavireyteen ja mahdolliseen 
masennukseen. Olisi peräti outoa, jos 
yhdessä rysäyksessä muuttunut elämä 
ei vaikuttaisi mielialaan mitenkään. 
Apua on kuitenkin saatavilla, joten 
haethan sinäkin rohkeasti sitä silloin, 
kun tarvitset, Tero kannustaa. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Tero Suomalainen esittelee kypärää, joka on 
pelastanut pyöräilijän hengen onnettomuudessa.

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi
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Kauppatieteiden maisteriksi koulut-
tautunut Mauno Nevalainen toimi 
yliopistosta päästyään viitisen vuotta 
opettajana, jonka jälkeen hän siirtyi 
liikkeenjohdon konsultiksi. Mies 
työskenteli yrityksessä, joka järjesti 
toiminnanohjausjärjestelmien ja liik-
keenjohdon koulutusta, tarjosi tieto- ja 
viestintäteknologian tukipalveluita ja 
kehitti ohjelmia, joiden avulla yritykset 
saivat prosessejaan aiempaa jousta-
vammiksi. Parhaimmillaan yrityksen 
palveluksessa oli 24 työntekijää.

– Elämä loisti, rahaa tuli ovista 
ja ikkunoista ja kaikki oli hemmetin 
hienosti. Ehkä jopa liiankin hienosti, 
Mauno kertoo. 

Mies matkusteli ympäri maailmaa. 
Maanteillä hän liikkui Mersuilla ja 
Jaguareilla – eikä vahingossakaan lai-
nannut luksusautojaan kenellekään. 

Kohtalokas kaatuminen

Sitten koitti 1.4.2013. Mauno perhei-
neen palasi juuri kotiinsa Tampereelle 
vierailtuaan mummolassa Iisalmessa. 

– Nousin autosta, aloin tyhjentää 
takakontista matkatavaroita ja kumar-
ruin ottamaan takkiani, kun kippasin-
kin siitä maahan selälleni. En muista 
tapahtumasta mitään, ja tapahtuma-
hetken lisäksi hävisivät lähes kaikki 
muistikuvat muutamasta tapaturmaa 
edeltäneestäkin viikosta. Heräsin 
TAYSin teho-osastolla ja olin täydessä 
sumussa. En tiennyt, missä olen ja mitä 
minulle on tapahtunut.

Järkyttävän päänsäryn Mauno muis-
taa. Lisäksi hän muistaa hetken, jolloin 
lääkäri kysyi, mitä päivää tuolloin 

elettiin.
– Oikeasti minulla ei ollut asiasta 

mitään käsitystä. Huoneessani oli tele-
visio, jossa sattui olemaan tekstikanava 
päällä. Siellä näkyi päivämäärä, joten 
ilmoitin sen. 

Kaatumisen seurauksena kallo mur-
tui, sepelin pala tunkeutui aivorungon 
yläpuolelle, aivot hölskyivät päässä 
aiheuttaen diffuusin aksonivaurion, 
molemmille puolille silmäkuoppien 
taakse tuli syvät vammat, verenvuotoja 
tuli lukinkalvon molemmin puolin ja 
aivopaineet nousivat. Lääkärit pohtivat, 
pitääkö kallosta irrottaa palanen, jottei-
vät aivot painuisi paineen voimasta 
kasaan. 

– Vammautumisen jälkeen ensim-
mäinen vuoteni meni lääkärissä, 
kuntoutuksessa, lääkärissä, kuntoutuk-
sessa, lääkärissä… Ensimmäisestä vuo-
desta ei ole oikeastaan jäänyt mitään 
muita muistikuvia. 

Koska Mauno oli aina luottanut 
ammattilaisten tuottamaan tietoon, 
lueskeli hän runsain mitoin aivo- 
vammakirjallisuutta sekä selviytymis-
vinkkejä tilanteeseen, jossa lähimuisti 
pätkii, päätä särkee, on tasapaino-
ongelmia ja sanat tulevat satunnaisessa 
järjestyksessä. Tietoa hän tarvitsi myös 
oireeseen, jonka vuoksi hän ei tun-
nistanut auton tai liikkeen nopeutta 

Tämä haastattelu on tehty ulkona ja  

korona-ajan turvallisuusvälejä noudattaen 

”Elämän tarkoitus on  
pärjätä itsensä kanssa”
Yltäkylläisestä elämästä nauttineen Mauno  
Nevalaisen maailma muuttui suuresti  
aivovamman myötä – ja samalla muuttuivat  
myös elämänarvot ja maailmankuva. 

– En tiedä, saisiko näin edes sanoa, 
mutta sanon silti: on hyvä, että minulle 

tuli aivovamma! Sen myötä olen oppinut 
arvostamaan aivan muita elämänarvoja 

kuin rahaa ja materiaa, kertoo Mauno 
Nevalainen painokkaasti.
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ja sitä kautta nopeusrajoituksia. Tämä 
oirekuva eväsi häneltä toviksi ajoluvan. 

– Toisen vuoden aikana ajattelin 
aina lääkärillä käydessäni, että johan 
nyt on hemmetti, jossei tälle asialle voi 
tehdä mitään. Odotin jatkuvasti, että 
pääsen palaamaan töihin. Olin paina-
nut töitä 30 vuotta tauotta, enkä nyt-
kään halunnut myöntää, ettei työnteko 
kenties koskaan enää onnistu minulta.

Kompensaatiokeinoja

Mauno ajatteli, että hänen on tehtävä 
omatoimisesti kaikkensa olonsa kohen-
tamiseksi.

– Aloin seurata elintapojani, sillä 
elintavoilla on ihmisen kokonaishyvin-
vointiin melkoinen merkitys. Löysin 
useita asioita ja keinoja, joilla voi 
parantaa omaa hyvinvointia ja vaimen-
taa aivovamman aiheuttamia ongelmia 
ja särkyjä. 

Tällaisia hyvinvointiin vaikuttavia 
keinoja ovat muun muassa rutiinit ja 
säännöllisyys kaikessa, mitä normaa-
liin elämään kuuluu – niin ruokailu, 
liikunta, nukkuminen kuin talouteen, 
tuloihin, menoihin ja asioiden hoita-
miseenkin liittyvät asiat. Päivät ovat 
sisällöltään melko samanlaisia, jolloin 
stressi ja turhat paineet häviävät. 

– Minä olen saanut säännöllisellä 
liikkumisella pidettyä itseni virkeänä 
ja hyvinvoivana, painoni kurissa ja 
mieleni stressittömänä.

Esimerkiksi lähimuistin ongelmiin 
löytyi monta ratkaisua rutiininomai-
sesta ja säännöllisestä elämäntavasta. 

– Lisäksi löysin ja kehittelin erilaisia 
ennen kokeilemattomia apuvälineitä, 
kuten tietotekniikkaa, puhelinta, muisti- 
lappuja, muistia ja tarkkaavaisuutta 
kehittäviä pelejä, perheenjäsenten ja 
ystävien auttamishalun hyödyntämistä 
sekä automaattisia muistutuksia puheli-
mella. Meillä oli perhepiirissä käytössä 
puhelimissa sovellukset, joissa näkyi 
sovitut tapaamiset ja menot sekä mieltä 
askarruttavat asiat tai puutteet, joita 
kaupasta pitää tuoda.

Mauno alkoi kirjoittaa vihkoon 
merkintöjä omista elintavoistaan, 
syömisestään, nukkumisestaan, liikku-
misestaan, vireystilastaan ja muistiin 
liittyvistä ongelmista. 

– Vihkoon kirjoitettua tietoa oli 
haasteellista analysoida, joten siirsin 
tiedot Excel-taulukkolaskentaohjel-
maan. Siinä kerätty tieto oli helpompi 
ryhmitellä ja analysoida. Jaoin näin 

kerättyä tietoa ja analyysiä minua hoi-
tavien henkilöiden, kuten lääkäreiden, 
neuropsykologien ja muiden hoitoon 
ja kuntouttamiseen osallistuvien, 
kanssa.

Mauno kertoo muistiongelmis-
taan, että muun muassa alkuvaiheessa 
kotona oli monesti yli 20 kappaletta 
1,5 litran maitopurkkeja, useita kurk-
kuja, liikaa salaattia tai leipää.

– Koska en muistanut, onko meillä 
maitoa, toin sitä aina kaupassa käy-
dessäni ihan varmuuden vuoksi. Sitten 
keksin niinkin yksinkertaiselta kuulos-
tavan keinon kuin ostoslistan! Aloin 
kirjoittaa ennen kauppaan lähtöäni 
ylös, mitä minun on tuotava ja pysyt-
täydyin ennakkosuunnitelmassani. 
Myöhemmin siirsin ostoslistan siihen 
puhelimen sovellukseen, joka meidän 
perheessämme oli kaikilla.

Neuropsykologista kuntoutusta 
Mauno kertoo saaneensa maksimimää-
rät ja on siitä kiitollinen sekä Kelalle 
että hoitavalle henkilöstölle.

– Olin mallioppilas, sillä tein 
innokkaasti ja tunnollisesti kaikki 
annetut harjoitteet. Sain jopa vakuu-
tusyhtiön kustantamana tietokone-
ohjelman, jonka avulla sain treenata 
muistiani. Olin kuuleman mukaan 
ensimmäinen aivovamman saanut, 
jolle se myönnettiin. Olin saanut 
maininnan siitä lääkärintodistukseen 
ja onnistunut perustelemaan tarpeen 
hyvin. Siihen asti kyseinen ohjelma oli 
ollut vain ammattilaisten käytössä.

Työkokeilut

Kolmen vuoden kuluttua Mauno pääsi 
työkokeiluun.

– Siitä ei valitettavasti tullut mitään. 
Yhden ihmisen kanssa jaksoin jutella, 
mutta jos juttukumppaneita oli kaksi 
tai enemmän, keskittymiseni hävisi 
täysin ja vireystilani putosi alle tuntiin. 
Vanhempana liikkeenjohdon konsult-
tina olisin työkseni joutunut puhumaan 
isoille joukoille ja keskustelemaan 
monien kanssa samanaikaisesti. 

Mauno toteaa, että nyt korona-
aikana yleistynyt etäyhteyksien käyttö 
sopii hänelle. Kun hän puhuu tietoko-
neella, on fiilis sama kuin puhuisi vain 
yhden ihmisen kanssa. 

Mauno sinnitteli työkokeilun lop-
puun, mutta ei ongelmitta.

– Simahdin kesken päivän, päätäni 
alkoi särkeä ja muistini pätki aivan 
älyttömästi. Ongelmat jatkuivat työ-
päivän jälkeenkin. Kun tulin suihkusta, 
tyttäreni totesi, että jäiköhän sinulta 
jotakin tekemättä. Kun kummastelin 
asiaa, kehotti hän minua vilkaisemaan 
peiliin. Sitten huomasin, että olin kyllä 
muistanut vaahdottaa shampoon hiuk-
siini, mutta en ollut enää muistanut 
huuhdella päätäni…

Ennen eläkkeen hakemista Mauno 
kävi vielä toistamiseen työkokeilussa. 

– Kehitin keräämieni tietojen 
perusteella ”elämänhallinta-vireyspäi-
väkirjasta” Vitalist-nimisen sovelluksen, 
jonka Kela rahoitti työkokeilun kautta. 
Hommasin Kiinasta laitteita, joilla voi 
seurata elintoimintoja, kuten kertyneitä 
askelmääriä, kilometrejä, veren- 
painetta, nukkumista, pulssia ja  
kaikkea, mikä hyvään oloon ja hyvään 
elämään vaikuttaa.

Seuraavaksi Mauno pääsi TAYSin 
kehityshankkeeseen, jossa hänen 
sovelluksensa otettiin mukaan aivo-

Mauno on kerännyt 
tietoutta aivovammois-
ta ja kuntoutumisesta 
aivovamma.fi-sivus-
tolleen. 
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vammaisen ihmisen kuntoutumis-
prosessiin. Vitalist sopii myös kenelle 
tahansa ihmiselle oman elämänsä 
hallinnan seurantavälineeksi. 

Vaikka halu palata työelämään oli 
voimakas, oli Maunon lopulta myön-
nettävä, että töihin paluu ei enää ole 
realistinen vaihtoehto.

– Johtopäätökset olivat, että turha 
häsläys ja stressi on saatava pois ja 
elämäni pitää olla säännöllistä niin 
ravinnon, liikunnan kuin arkirutiinien-
kin suhteen. Nämä kaikki olen saanut 
kuntoon hyvän itsekurin ja kehittämäni 
Vitalist-sovelluksen avulla. Ainoa oire 
nykyisin on karmea päänsärky aina, 
kun säätila vaihtuu. 

Myös liikunta on rajoitettava niin, 
että pulssi ei nouse yli 120.

– Jos pulssini menee yli 120, alkaa 
päätäni särkeä, väsähdän, muistini 
alkaa pätkiä ja tulee tunne, etten 
oikein tiedä, missä olen. Viimeksi näin 
kävi kolme päivää sitten, kun olin 
koiran kanssa lenkillä ihan tutuilla kul-
milla. Minulla ei ollut edes puhelinta 
mukanani. Istuskelin siinä sitten hetken 
kaikessa rauhassa, kunnes aloin taas 
hahmottaa ympäristöäni.

yksinhuoltajuus kuntoutti 

Maunon aivovamma provosoi perhe-
elämässä jo aiemmin olleita ongelmia.

– Exälläni oli alkoholiongelma, 
joka tapaturmani jälkeen eskaloitui 
jokapäiväiseksi ryyppäämiseksi. Siitä 
tuli hirveitä riitoja, koska minulla ei 
aivovamman vuoksi pinna pitänyt 
yhtään. Lasten koulunkäyntikin alkoi 
kärsiä suuresti muuttuneesta ja tulehtu-
neesta kotielämästä. 

Mauno etsi itselleen oman asunnon 
ja muutti pois.

– Sain lasteni huoltajuuden, ja 
tuosta pitäen olen ollut yksinhuoltaja. 
Yksinhuoltajuus on sekin kuntouttavaa, 
sillä jouduin skarppaamaan vieläkin 
enemmän; enhän ollut enää vastuussa 
vain omasta hyvinvoinnistani, vaan 
myös lapseni olivat kokonaisvaltaisesti 
vastuullani.

Aivovamman hyväksyminen 

Mauno kertoo, että yltäkylläisestä ja 
työteliäästä elämästä putoaminen tyh-
jän päälle tuntui pahalta.

– Se tuntui hemmetin huonolta. En 
ensimmäiseen kolmeen vuoteen usko-
nut, ettei minusta ole enää entiseen 

työhöni. Olin 30 vuoden ajan ansain-
nut elantoni puhumalla ihmisille. Tyk-
käsin esiintyä ja savo-karjalaisena olen 
aina ollut varsin suulas kaveri. Yhtäkkiä 
en sitten pystynytkään tuottamaan 
spontaanisti puhetta. Sekin tuntui hem-
metin pahalta!

Kun Maunon poika meni aikanaan 
naimisiin, otti hän haasteeksi puheen 
pitämisen poikansa suurena päivänä.

– Minulta meni puheen kirjoittami-
seen viisi päivää. Viisi päivää! Ja kun 
esitin sen, piti minun välillä istua - niin 
rankkaa se oli. Moni puolituttu ihmet-
teli, miten aikaisemmin niin sujuva- 
sanainen mies on nyt varsinainen 
tönkkö. En myöskään osaa enää pitää 
tunteitani kurissa samalla tavalla kuin 
ennen. Nykyään itku tulee hirmu  
herkästi. 

Mauno opastaa, että ensimmäinen 
askel uuteen elämään on hyväksyä 
aivovamman olemassaolo. 

– Moni entinen kaveri ja asiakas on 
pyytänyt minua tekemään heille jonkun 
työn. Heidän mielestään olen täysin 
pystyvä, sillä näyttäähän äijä päältä 
ihan samalta kuin aiemminkin. He 
eivät näe, että vamma on tuolla sisällä. 
Kun itse hyväksyin asian, oli se ensim-
mäinen askel sopeutumiseni tiellä.

Muuttuneesta elämästä  
apua muille

– Olen kuluneen vuoden aikana ajatel-
lut, että minulla oli entisessä elämäs-
säni kaikki liiankin hyvin. Minulla ei 
ollut ennen vammautumistani mitään 
merkittäviä vastoinkäymisiä. Oli hyvä 
koulutus, työ, perhe ja maallista mam-

monaa liiankin kanssa. Monen muun 
tavoin ihailin materiaa ja nopeita 
autoja. Kuten aiemmin kerroinkin, en 
koskaan lainannut autojani tai muita 
laitteitani kenellekään. Nyt elämän- 
arvoni ovat muuttuneet täysin. Jos joku 
haluaa lainata vaikkapa autoani, ojen-
nan avaimet saman tien epäröimättä! 

Myös turvattu toimeentulo muuttui 
yhä uudelleen ja uudelleen anottaviksi 
pätkiksi.

– Kun työelämä loppui vammaan, 
eikä eläkepäätöstä vielä ollut, jouduin 
hakemaan muutaman kuukauden 
välein itselleni toimeentuloa. Se oli 
melkoinen muutos siihen, että aiem-
min tilille tupsahti useampi tonni 
kuukaudessa. Nyt, kun olen ollut kaksi 
vuotta eläkkeellä, on toimeentulo jäl-
leen säännöllistä. Tiedän, minä päivänä 
eläke tililleni tulee, joten voin sopeut-
taa elämiseni sen tasoiseksi. 

Mauno ammentaa muuttuneesta 
elämänasenteestaan myös toisille. 

– Teen SPR:n kautta vapaaehtois-
työtä vähäosaisten parissa. Yritän kan-
nustaa heitä oman esimerkkini kautta, 
että loppujen lopuksi materiaalinen 
hyvinvointi ja liika höslääminen eivät 
ole elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus 
on pärjätä itsensä kanssa. Tärkeintä 
elämässä on henkinen tasapaino ja 
hyvinvointi. Pitää tunnistaa omat 
rajansa ja hyväksyä, että olen nyt ja 
jatkossakin hieman puutteellinen! Sen 
jälkeen voi löytää välineet puutteiden 
kompensoimiseksi ja samalla eväät 
onnelliseen elämään. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

Mauno Nevalainen on 
käynyt elämänsä aikana 
86 maassa. Suosikki-
paikkoja ovat Brasilia, 
Yhdysvallat ja Thaimaa. 
Nykyisin hän matkustaa 
pääasiassa tyttärensä 
kanssa. -Tytär voi vähän 
katsoa isänsä perään, 
Mauno nauraa.
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– Törmäsin auton kanssa moottoripyörälläni. Minut vie-
tiin suoraan Töölön sairaalaan, jossa olin tajuttomana 
viikon tai pari. Sairaalasta oikeastaan ainoa muistikuva 
on, että olin pihalla kuin lumiukko, Liisa Halme muis-
telee reilun 30 vuoden takaisia tapahtumia.

Kuntoutuminen kuitenkin käynnistyi pikkuhiljaa. 
Lukion toinen luokka oli alkamassa syksyllä.

– Jälkeenpäin luin lääkärien papereista, että minulle 
olisi tuossa vaiheessa myönnetty sairauslomaa vuoden 
verran. Olin kuitenkin sanonut äidilleni ja isälleni, että 
haluan mennä normaalisti kouluun. Elokuussa aloitinkin 
lukion toisen luokan. Tuolloin ei juuri muuta kuntou-
tusta ollutkaan, joten opiskelu oli sitä mitä suurimmassa 
määrin. Ellen olisi heti opiskeluitani jatkanut, en usko, 
että olisin milloinkaan lukiota loppuun asti suorittanut. 

Samoihin aikoihin hän tapasi tuolloin armeijan 
harmaissa olleen Pekan.

– Aloimme seurustella. Isäni oli varoittanut häntä, 
että olen ollut kolarissa ja muuttunut sen myötä, että 
mietihän nyt pariin otteeseen. Kyllä hän kai miettikin, 
mutta ei muuttanut mieltään – eikä ole vielä tähän 
päivään mennessä muuttanut. Ehkä yksi onnistuneen 
parisuhteemme salaisuus on, ettei mieheni ole koskaan 
tuntenut toisenlaista Liisaa. Hän on tutustunut minuun 
vasta vammautumiseni jälkeen. 

Tuossa vaiheessa Liisa ei tosin vielä tiennyt, että 
hänellä on aivovamma. 

– Ihmettelin kyllä, miksi en löydä sanoja, miksi 
muistini ei toimi kunnolla ja miksi muutenkin puhun 
välillä mitä sattuu. Näkyviä oireita, joiden perusteella 
olisin epäillyt jonkun olevan hullusti, ei vielä tuolloin 
ollut. Elin ”normaalia” elämää.

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi

Tämä haastattelu on tehty ulkona ja  

korona-ajan turvallisuusvälejä noudattaen 

Aivovamma ei ole este äitiydelle
Äitiys hoitaa mieltä 

Liisa Halme on aivovammautunut nainen, vaimo 
ja äiti. Hän vammautui vuonna 1986 teini-iässä 

moottoripyöräonnettomuudessa, joten  
avioliitto, äitiys ja itsenäinen aikuiselämä  

ovat kaikki alkaneet vammautumisen  
jälkeen. - Luulisin, että en siksi ole  

koskaan tuntenut voimakkaita  
luopumisen tunteita tai alakuloisuutta,  

koska en koskaan ehtinyt elää  
”normaalia” aikuisen elämää – eli  

elämää ilman aivovammaa.  
Minulle aivovamma on uusi normaali. 

– Välillä tuttavat sanovat, että sinähän olet ihan terve! Rivien välistä 
voi lukea heidän harmistuksensa siitä, että ”saan” olla kotona elä-
keläisenä. Ihmiset eivät ymmärrä, että pään sisällä oleva vamma voi 
rajoittaa elämää jopa enemmän kuin fyysinen vamma. Kaikki eivät 
ymmärrä sitä, etteivät asiat ole todellakaan aina mustavalkoisia. 



22   Aivoitus 2/20

– Meillä poissaolot vahvistivat 
liittoani ja olivat kuntouttavia, sillä jou-
duin itse pohtimaan asioita aivan eri 
tavoin kuin jos toinen olisi ollut koko 
ajan siinä rinnalla. Toki avuksi oli, että 
vanhempani asuvat 500 metrin päästä 
ja saatoin tukeutua heihin raskaus- 
aikanani. 

Liisa oli 27-vuotias, kun hän oli 
ensimmäistä kertaa raskaana.

– Silloin tein tietoisen päätöksen, 
että raivokohtauksieni on loputtava. 
Minun on oltava rauhallinen, sillä 
ei lapsi tahallaan esimerkiksi itke. 
Minulle sekä raskausaika että lapsen 
syntymä olivat myös kuntouttavia 
kokemuksia ja mielen hoitoa. 

Pekka lähti vielä kolmannen kerran 
ulkomaankomennukselle. Tuolloin hän 
suuntasi Kosovoon. Pariskunnan esikoi-
nen oli silloin täyttänyt kolme vuotta. 

– Se oli myös kuntouttavaa aikaa 
– olla lapsen kanssa kahden ja hoitaa 
omakotitalon kaikki työt. Muutaman 
kerran tuli mieleen, että mitä minä 
sitten teen, jos mies ei palaakaan 
elävänä. Hautasin nämä ajatukset, 
ja onneksi mies tuli ehjänä takaisin. 
Viimeisen palveluskerran jälkeen 
myös Pekassa oli havaittavissa pieniä 
muutoksia. Muutaman kerran joutui 
muistuttamaan, että nyt ollaan Suo-
messa, ei Kosovossa. Mutta kuitenkin 
loppu hyvin, kaikki hyvin.

Liisa kokee, ettei hän ole niitä nai-
sia, jotka ovat haaveilleet äitiydestä jo 
pienestä pitäen.

– En ole milloinkaan pitänyt itseäni 
mitenkään erityisen lapsirakkaana, 
mutta kun tulin raskaaksi, koin ras-
kauden ihanaksi ajaksi. Samoin äitiys 
on ollut ihanaa. Olenkin varma, että 
kyllä se äitiys sieltä puhkeaa. Äitiyttä ei 
tarvitse pelätä, vaikka olisikin aivovam-

Kun Liisa oli kioskissa töissä, alkoi 
työantaja kiinnittää huomiota hänen 
oirekuvaansa. 

– Sanojen löytämisen vaikeuden ja 
muistiongelmien lisäksi käteni oli alka-
nut vapista. Työantajani passitti minut 
neurologille, josta minut lähetettiin 
Kaunialaan. Siellä minulla diagnosoi-
tiin vaikean aivovamman jälkitila ja 
hermostovaurio. Lääkäri totesi, että 
en koskaan kykene täysipainoiseen 
työelämään oireitteni vuoksi.

Äitiys rauhoitti mielen 

Kun Liisan ja Pekan liitto täytti kym-
menen vuotta, lähti Pekka Libanoniin 
rauhanturvaajaksi.

– Mietin pitkään, annanko hänen 
mennä. Onneksi annoin, sillä itsenäi-
sesti aikuisiässä selviäminen oli lukion 
jälkeen mitä parhainta kuntoutusta. 
Minähän olin käytännössä ensimmäi-
set 10 vuotta täysin heitteillä, kun ei 
aivovammadiagnoosia ollut. Ja koska 
ei ollut diagnoosia, en saanut mitään 
kuntoutustakaan. En ole tähän päivään 
mennessä esimerkiksi koskaan käynyt 
neuropsykologilla.

Toisen kerran Pekka lähti YK-teh-
täviin Bosniaan. Tuolloin Liisa odotti 
pariskunnan esikoista.

– Oli hyvä, että sain olla odotus-
ajan itsekseni, sillä tunteeni olivat 
tuolloin varsinaista vuoristorataa. Jos 
esimerkiksi radio oli autossa liian 
kovalla, saatoin huutaa puolisolleni, 
sammutatko tuon vai lyönkö sinua. 
Käyttäytymiseni oli siis lievästi sanoen 
haastavaa…

Liisa toteaa, että heidän tapaukses-
saan vanha sanonta ”poissa silmistä, 
poissa mielestä” ei pitänyt paikkansa, 
vaan päinvastoin ero vahvisti rakkautta.

mautunut ihminen. Ei kannata pelätä, 
etteikö sitä osaisi olla äiti, sillä kyllä 
äiti osaa aina olla äiti!

Liisa pohtii, että totta kai tukiver-
kostoista on aina hyötyä jokaiselle pie-
nen lapsen vanhemmalle, ei pelkästään 
aivovamman saaneelle äidille tai isälle. 

– Tietyllä lailla aivovammani oli 
esikoiselleni myös etu. Koska en ollut 
työelämässä, oli yhden lapsen hoita-
minen helppoa. Sain keskittyä täy-
sillä häneen ja äitiyteen, eikä minun 
tarvinnut esimerkiksi yrittää sovittaa 
yhteen äitiyttä ja työelämää. Kaikki 
meni mainiosti, vaikka esikoiseni on 
erityislapsi. Hänellä on dysfasia eli 
kielellinen erityisvaikeus. 

Useampi lapsi  
toi elämään hulinaa 

Seuravaksi syntyi tytär. Hänellä ei ole 
erityispiirteitä, mutta luonteeltaan 
hän on isoveljeään huomattavasti 
vilkkaampi. Kahden vuoden kuluttua 
syntyi vielä toinen tyttö.

– Sen jälkeen minulla onkin 5 – 6 
vuotta sellaista mustaa aikaa, josta 
en kunnolla muista mitään. Minulla 
oli samaan aikaan kaksi pientä lasta. 
Sisareni sanoikin, että oli elämäsi mel-
koista haipakkaa, kun samaan aikaan 
oli kaksi vaipoissa – ja välillä ilman 
vaippaakin, Liisa nauraa.

Saadakseen apua vilkkaaseen 
vauva-arkeen, hän pyysi kunnasta 
lastenhoitoapua. Erilaisten palvelujen 
tarvetta katsotaan aina tapauskoh-
taisesti niin vakuutusyhtiöissä kuin 
kunnissakin. Ei ole automaatio, että 
aivovammautunut saa lastenhoitoapua 
vakuutusyhtiöltä, perhepalveluita tai 
henkilökohtaista apua kunnan puo-
lelta, mutta se voi olla mahdollista. 

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi

– Poissaolokohtaukseni pahentuivat, 
joten menin neurologille. Ensimmäi-
sellä kerralla diagnoosi oli ”ulkonäöstä 
ja käyttäytymisestä johtuva sairaus”. 
Totesin, että vaikka olen jo keski-ikäinen 
ja hiuksissakin on häivähdys harmaata,  
ei se sentään poissaolokohtauksia  
aiheuta. Onneksi tämä varsin kummalli-
nen diagnoosi on peruttu ja fiksu  
neurologi tajusi kohtausten ja aivo- 
vamman välisen yhteyden.
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Palvelun tarve arvioidaan aina erik-
seen, joten aina kannattaa selvittää 
juuri omat oikeudet.

– Minulle sanottiin, ettei lastenhoito-
apua kunnan puolelta ole ylipäätään 
saatavilla! Jos olisin tiennyt ja jaksanut 
hakea – tai jos joku lähipiiristäni olisi 
tiennyt – olisi minun tapauksessani 
voitu hakea lastenhoitoapua vakuutus-
yhtiöltä. Tästä mahdollisuudesta 
minulla ei kuitenkaan ollut tietoa, sillä 
kukaan ei tästä mitään kertonut. Tai 
jos olisin tiennyt, että aivovamman 
saanutkin voi olla oikeutettu henkilö-
kohtaiseen avustajaan, olisin sellaista-
kin voinut hakea ja saada apua arjen 
pyörittämiseen. 

Esikoinen oli 3-vuotiaasta alkaen 
osapäivähoidossa, nuoremmat lapset 
sen sijaan kävivät vain seurakunnan 
päiväkerhossa kerran viikossa. Vilkas 
lapsiperhearki rasitti kuitenkin aivoja 
enemmän kuin yhden lapsen hoita-
minen. Sen seurauksena Liisalle alkoi 
tulla epilepsiatyyppisiä poissaolokohta-
uksia. Hän söi hetken epilepsialääkkei-
täkin, mutta hän kuvailee niiden teh-
neen hänestä täyden zombien, joten 
hän joutui lopettamaan lääkityksen. 

– Mutta loppujen lopuksi kaikki on 
mennyt hyvin: lapset ovat hengissä, 
minä olen hengissä ja olemme kaikki 
onnellisia ja hyvinvoivia! 

Maalla mieli hoituu 
kuin itsestään 

Lapsiperhe-elämäkään ei luonnolli-
sesti ole pelkkää auringonpaistetta ja 
lintujen liverrystä. Yhteenottoja tulee 
väistämättä – ja niitä tulee kaikille, oli 
äidillä sitten aivovamma tai ei.

– Joskus raastaa hermoja, kun 
aamusta asti kuuluu, että ”äiti, missä 
mun pinnit on” ja ”äiti, missä mun 
harja on”. Tapaan sanoa, että miet-
tikääpä itse tai että teillä on isäkin, 
kysykää välillä häneltä. Toisinaan koen 
tarvetta vetäytyä omaan rauhaani. 
Onneksi meillä on iso asunto ja iso 
tontti täällä maalaisidyllissä, joten oma 
rauhaisa nurkka löytyy tarvittaessa.

Liisa pohtii, että vaikka kaikki 
hänen lapsensa ovat eläneet aivo-
vammautuneen äidin arkea, on heistä 
kaikista tullut empaattisia ja sosiaalisia 
ihmisiä – tai kenties juuri sen vuoksi. 

– Vanhin lapsistani on jo muuttanut 
omilleen, mutta aina häntä tavates-
sani hän kysyy ensimmäisenä, että 
miten sinä äiti olet voinut, miten sinä 

jaksat? Uskoisin, että aivovamma-arki 
on osaltaan muovannut heistä toiset 
huomioon ottavia. Meillä ei myöskään 
ole milloinkaan piiloteltu aivovammaa, 
joten he ovat suhtautuneet aivovam-
maan luontevasti koko ikänsä. 

Maalla mielen hyvinvoinnista huo-
lehtiminen sujuukin kuin itsestään. 

– Jos oikein patittaa, voin mennä 
ulos tekemään puita tai kantamaan 
kiviä. Ruumiillisessa työssä menee 
paha olo pois – ja tuleehan siinä sen 
verran väsykin, ettei jaksa enää edes 
kiukutella, Liisa hymyilee. 

Liisan mieli lepää myös puutarha-
töissä. Pihalla on kasvihuone ja 
omenapuu.

– Suunnittelen myös päärynäpuun 
istuttamista. Minulla olikin sellainen 
aiemmin, mutta peurat popsivat sen 
parempiin suihinsa. Elämme täällä 
eläinten ympäröimänä. Esimerkiksi 
läheisestä metsästä kuuluu keväisin 
ilvesten ääntelyä. 

vertaistuesta voimaa 

Yksi mielen hyvinvointia vahvasti 
ylläpitävä elementti on toimiminen 
Hämeenlinnan aivovammaryhmässä 
– joka on tämä lehden ilmestyessä ken-
ties jo muuttunut ryhmästä yhdistyk-
seksi. Haastatteluhetkellä perustamis-
kokouksen ajankohdaksi oli päätetty 
4.5.2020. 

– Vertaistukiryhmä on aivan 
älyihanaa! Oli todella huojentavaa 
kuulla ryhmästä. Siihen asti luulin 
olevani Janakkalan – ja kenties koko 
Hämeen – ainoa aivovamman saanut 
ihminen. On ollut ilo huomata, että 
meitä on paljon muitakin. On mieltä 

puhdistavaa saada jutella toisen saman 
kokeneen kanssa, tai vaikka käydä 
kävelylenkillä vertaistensa seurassa.

Liisa kannustaa jokaista aivovam-
mautunutta ihmistä voimiensa ja jaksa-
misensa mukaan osallistumaan oman 
alueensa yhdistystoimintaan.

– Joskus tunnen olevani niin vam-
mainen, etten edes ymmärrä olevani 
vammainen, sillä en muista enää, 
minkälaista oli elää ”terveenä”. Vertais-
tuki on avannut ymmärryksen väylät 
tajuamaan, kuinka tärkeää on kohdata 
muita saman kokeneita. On ollut myös 
mielenkiintoista huomata, että ehkä 
ennen aikuisikää tullut vamma on 
helpompi käsitellä ja hyväksyä kuin 
vammautuminen siinä vaiheessa, kun 
aikuiselämä on ollut jo uomissaan. 

Liisa on myös huomannut, että ver-
taisten avulla hän on oppinut ymmärtä-
mään aivovamman jälkitilan oirekuvaa. 

– Vertaistuen kautta asioita tulee 
funtsittua aivan eri kantilta kuin aiem-
min. Muita aivovammautuneita tavat-
tuani olen alkanut oivaltaa, että tietyt 
asiat eivät ehkä johdukaan omasta 
luonteestani, vaan ovat aivovamman 
jälkitilalle tyypillisiä. Ja pitää muistaa, 
ettei aivovamma ole yksin vammau-
tuneen asia, vaan se koskettaa koko 
perhettä.

Äitiys, puutarhassa puuhastelu, 
onnellinen parisuhde ja vertaistuki 
ovat Liisan hyvän elämän ja rauhaisan 
mielen kulmakivet.

– Joka aamu, kun herään ja pääsen 
ulos terassille juomaan kahvia, huo-
maan olevani tyytyväinen elämääni! 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi

– Vakuutusyhtiö on lo-
pettanut kuntoutukseni, 

sillä heidän mukaansa 
elämäni on vakiintunutta 

ja terveydentilani on 
stabiili. Siitä kertoo 

heidän mukaansa se, 
että pystyn kävelemään 

seitsemän kilometrin 
matkan. Olen tehnyt 
valituksen vakuutus-

oikeuteen, sillä eiväthän 
oireeni johdu jaloista, 

vaan aivoistani.
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huumeet ja muut riippuvuudet, kuten 
ruoka.

– 65 prosenttia vastaajista ei ollut 
hakenut apua mistään. Suurin syy 
oli, ettei henkilö ollut kokenut avun 
hakemista tarpeelliseksi. Neljännek-
sellä apua oli jäänyt hakematta siksi, 
ettei henkilö halunnut vammaisuuden 
vuoksi saadun leiman lisäksi saada 
vielä toista leimaa. Vastauksista nousi 
myös talouteen ja jaksamiseen liittyviä 
haasteita. 

Osa ei halunnut hakea apua, sillä 
oletti, ettei häntä kuitenkaan kukaan 
auta. Osa ei tiennyt, mistä apua voisi 
hakea. Pienellä vastaajajoukolla, johon 
kuului pääasiassa liikuntavammaisia 

set ja pitkäaikaissairaat halusivat kertoa 
riippuvuuteen liittyvistä asioista.

Riippuvuudet jaetaan aineriip-
puvuuksiin ja toiminnallisiin riippu-
vuuksiin. Aineriippuvuuksiin kuuluvat 
lääkkeet, huumeet ja alkoholi. Toi-
minnallisiin riippuvuuksiin puolestaan 
kuuluvat seksi-, peli-, ostos- ja ruoka-
riippuvuudet. 

Pirkko kertoo, että riippuvuuskyse-
lyyn tuli vastauksia yllättävän vähän. 
Vähäisestäkin määrästä hahmottui 
kuitenkin suuntaa antavia teemoja. 
Tulosten perusteella huolissaan oltiin 
erityisesti alkoholista ja tupakasta. 
Toiseksi eniten askarrutti pelaaminen 
ja nettiriippuvuus. Seuraavaksi tulivat 

–  Vastaavaa toimintaa tehtiin aiemmin 
Vapa-verkoston nimissä. Kun toiminta 
oli ollut tovin tauolla, ehdotin nykyi-
senlaista mallia Sininauhaliitolle. 
EMPPA-toiminta näki päivänvalon 
vuonna 2018, kehittäjä Pirkko Justan-
der kertoo. 

EMPPAn motto on, että jokaisen on 
oikeus saada saavutettavasti tarvitse-
maansa tietoa, tukea ja apua riippu-
vuuksiin ja mielenterveyteen riippu-
matta siitä, miten hän liikkuu, näkee, 
kuulee tai ymmärtää asioita. 

– Aloitimme toiminnan ”ei mitään 
meistä ilman meitä” -hengellä. Teimme 
aluksi riippuvuuskyselyn, jossa selvi-
timme, mitä eri tavoin vammaiset ihmi-

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi

Pirkko Justander toimii kehittäjä-
nä Sininauhaliiton Esteettömässä 
mielenterveys- ja päihdetyössä, 
joka tunnetaan lyhemmin nimellä 
EMPPA. EMPPA on tarkoitettu  
kaikille, jotka tarvitsevat esteetön-
tä ja saavutettavaa apua mielen 
hyvinvointiin ja riippuvuuksiin 
liittyvissä asioissa.

huolettavatko mielenterveys tai päihteet?

Älä jää yksin – EMPPA auttaa

Pirkko Justander vinkkaa, että jos eri puolilla Suomea 
toimivat aivovammayhdistykset haluavat pitää jäsenil-
lan, jossa keskitytään mielen hyvinvointiin tai riippu-

vuuksiin, häneltä voi tilata etänä pidettävän esitelmän 
tilaisuuteen. Pääkaupunkiseudulle Pirkko voi tulla itse 

paikalle kertomaan EMPPA-työstä.

EMPPA = 
E  steetön 
M  ielenterveys 
P  äihde 
PA  lvelu
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ihmisiä, nousi kynnyskysymykseksi 
kuljetuspalveluiden saatavuuteen 
liittyvät vaikeudet. Apua hakeneet ker-
toivat kääntyneensä terveyskeskuksen, 
sosiaalitoimen, järjestöjen ja vertais-
ryhmien puoleen. Useimmiten tietoa 
haettiin netistä.

– Valitettavasti apua hakeneiden ja 
saaneidenkin vastauksissa nousi esiin 
henkilökunnan negatiiviset asenteet.

EMPPA syntyy 

Kyselyn tulosten perusteella EMPPA 
alkoi muotoutua nykyiseen muotoonsa. 
Moni koki, että jo pelkästään vammai-
suus leimasi ihmisen. Oltiin huolis-
saan, että jos sama ihminen oli sekä 
vammautunut että riippuvainen, olisi 
stigma entistäkin voimakkaampi. 

– Ihmiset halusivat saada erityisesti 
keskusteluapua ja päihdeneuvontaa. 
Näitä varten perustimme vertaistari-
noita sisältävän www.emppa.fi-sivus-
ton ja siellä toimivan chat-palvelun, 
oman Facebook-ryhmän ja henkilö-
kohtaiset puhelintuokiot. 

Sininauhaliiton emppa -sanoilla 
löytyvä Facebook-ryhmä on avoin, 
eli kaikki voivat nähdä siellä käytävät 
keskustelut. Facebookin tavoite onkin 
olla rohkaiseva sivusto, jolla jaetaan 
esimerkiksi linkkejä julkisuuden henki-
löihin, jotka ovat selvinneet riippuvuu-
desta tai mielenterveyteen liittyvistä 
haasteista. Nettisivuilla olevassa cha-
tissa puolestaan toimitaan anonyymisti 
eli nimettömänä. Asiantuntija päivystää 
chatissa maanantaisin klo 15 – 17. 

henkilökohtaista  
puhelinpalvelua 

EMPPAan yhteyttä ottavalla ei tar-
vitse olla varsinaisia tai diagnosoituja 
päihde- tai mielenterveysongelmia 
– riittää, että on huolissaan omasta 
mielen hyvinvoinnista tai haluaa 
keskustella vaikkapa omasta alkoholin-
käytöstään.

– EMPPA ei leimaa, vaan se on 
matalan kynnyksen huolipalvelu.

Chatin lisäksi keskusteluapua 
kaipaava voi tilata maksuttoman ja 
henkilökohtaisen puhelintuokion. Yksi 
kerta kestää noin 45 minuuttia. ”Puhe-
linkäynneille” ei ole maksimimäärää. 

– Puhelun voi joko tilata sähköpos-
tilla osoitteesta emppa@sininauha.fi 
tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 
044 722 9429. Ellei ole luonut itsel-

leen täysin anonyymia sähköpostiosoi-
tetta, ihmisen nimi voi tulla näkyviin 
sähköpostista tai tekstarista. Tästä ei 
kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, 
sillä nimiä ei kerätä mihinkään, eikä 
niitä säilytetä. Varsinainen keskustelu 
käydään täysin nimettömänä. 

Jos keskusteluaika varataan teksti-
viestillä, Pirkko soittaa asiakkaalle ja 
sopii tämän kanssa sopivan juttelu-
ajan. Jos tilaus tehdään sähköpostilla, 
sovitaan myös sopiva aika sähköpos-
titse. Jos soittaja on niin huolissaan 
nimettömänä pysymisestä, ettei hän 
halua lähettää sen enempää tekstaria 
kuin tunnistettavissa olevaa sähköpos-
tiakaan, voi Pirkko antaa palvelunnu-
meron ja soittoajan myös asiakkaalle 
tämän keksimään sähköpostiosoittee-
seen. Tällöin asiakas soittaa Pirkolle 
sen sijaan, että tämä soittaisi normaalin 
tavan mukaisesti asiakkaalle. 

Keskusteluaikoja annetaan arkipäi-
visin kello 8 -17. 

– Korostan vielä, että puhelu ei ole 
mikään kuulustelu, vaan nimenomaan 
auttava puhelin.

Puhelinapua voi saada vammainen 
ihminen, pitkäaikaissairas tai heidän 
läheisensä. Puhelimessa voi jutella 
kaikesta mielenterveyteen, mielen 
hyvinvointiin ja erilaisiin riippuvuuk-
siin liittyvistä asioista. Pirkolla on 
asianmukainen koulutus ja kokemus 
auttamistyöhön sekä koulutusta aivo-
vammautuneiden asiakkaiden kohtaa-
misesta. 

vähävaraisille oma  
eroseminaari 

Jutussa puhutaan esteettömyydestä ja 
saavutettavuudesta. Mitä nämä sanat 

oikein kätkevät sisäänsä?
– Esteettömyyteen kuuluu paitsi 

rakennetun ympäristön esteettömyys, 
myös tiedon esteettömyys ja asenne-
esteettömyys. Kaikenlainen esteettö-
myys on saavutettavuuden elinehto. 
Saavutettavuudella tarkoitetaan eri-
tyisesti monipuolisesti ymmärrettäviä 
verkkopalveluita. 

Päihde- ja mielenterveystyön 
lisäksi Sininauhaliitto auttaa myös eron 
kanssa kipuilevia ihmisiä.

– Sininauhaliiton eroseminaari on 
suunnattu heille, joilla ei ole muuta 
paikkaa, minne mennä. Elokuussa oli 
tarkoitus alkaa 11 kertaa kokoontuva 
vähävaraisten esteetön ryhmä. Eroryh-
mään hakeutuvan ainoa kriteeri on 
vähävaraisuus, eli henkilön ei tarvitse 
olla riippuvainen, mielenterveyskun-
toutuja eikä vammainen ihminen. 

Koska Sininauhaliiton tilat ovat 
Helsingissä, kannattaa ryhmään hakeu-
tuvan asua sellaisen matkan päässä, 
että reissaaminen sujuu kivuttomasti. 
Korona-virus on kuitenkin sotkenut 
aikatauluja. Keväälle tarkoitettu ”Päih-
teiden erottamat” siirtyy syksyyn, joten 
vielä ei ole varmaa, mihin ajankohtaan 
vähävaraisten esteetön eroryhmä tänä 
vuonna sijoitetaan. 

Pirkko Justander painottaa, että 
kukaan ihminen ei ole immuuni riip-
puvuuksille tai mielen hyvinvoinnin 
haasteille. Kenenkään ei pitäisi joutua 
huolehtimaan yksin vain siksi, että 
pelkää leimautuvansa.

– EMPPA onkin vastaisku peloille 
ja leimaantumiselle. Me rohkaisemme 
jokaista hakemaan apua meidän kaut-
tamme!

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi

EMPPA-chat jää kesätauolle juhannuksesta.  
Viimeinen chat järjestetään 15.6.2020. Chat aukeaa jälleen 3.8.2020. 
Chat on avoinna maanantaisin klo 15 – 17. 

_____________________

EMPPA-keskustelutuokio järjestetään ennen kesätaukoa viimeistä  
kertaa 15.6.2020. Uusia aikoja voi tilata jälleen 3.8.2020 alkaen.  
Keskustelutuokioita voi varata jokaiselle arkipäivälle klo 8 – 17  
sähköpostilla osoitteesta emppa@sininauha.fi tai lähettämällä  
tekstiviestin numeroon 044 722 9429

_____________________

Vähävaraisten esteetön eroryhmä alkaa syksyllä 2020.  
Se järjestetään joka toinen viikko yhteensä 11 kertaa.  
Tiedustelut irene.komu@sininauha.fi tai 050 574 8809.
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– En enää varsinaisesti palaa aivo- 
vammateemaan, sillä sopeutumiseni 
on niin pitkällä, että aivovammastani 
on tullut vain yksi ominaisuuteni siinä 
missä vaikkapa silmieni värikin on. En 
peittele sitä, mutta aivan yhtä vähän 
kuin korostan muitakaan ominaisuuk-
siani, yhtä vähän korostan aivovam-
maani. Ei ole enää Timoa ennen aivo-
vammaa ja aivovammautunutta Timoa 
– on vain Timo, jolla on aivovamma, 
Timo Soisalo (54) kertoo.

Palataan vammautumiseen kuiten-
kin sen verran, että Timon vammautu-
mistapa vuonna 1986 oli putoaminen. 
Kyseessä oli työtapaturma. ”Vain 
vaaraton kallonmurtuma”, oli lääkärin 
diagnoosi tuolloin. 

– Kymmenisen vuotta elin piilo-
vammaisen elämää, sillä en tiennyt 
aivovammautumisestani mitään. Sain 
diagnoosin vasta 1997, eli varsin 
viivästyneesti – niin kuin valitettavasti 
moni muukin meistä. Tuolloin pääni 
leikattiin ja sain eläkepaperit. Koitin 
kuitenkin ratkaista ongelmat työn- 
teolla – niin kuin moni muukin meistä. 
Lopulta minun oli hyväksyttävä, että 
vakituinen päivätyö on osaltani ohi. 
Eniten siihen vaikuttaa väsyvyyteni. 

Mortti 

Kun työura meni, etsi Timo itselleen 
sisältöä elämäänsä ja hyvinvointia mie-
lelleen hyvinkin erityyppisistä asioista. 

– Kun olin laitoskuntoutusjaksolla, 

Erikoisten 
harrastusten mies 
Nettilehdissä näkee juttujen yhteydessä usein maininnan 
”tämä juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa silloin-ja- 
silloin”. Tämäkin artikkeli on tavallaan toiveuusinta  
– mutta ei aivan! Timo Soisalosta oli juttua Aivoituksessa 
kymmenisen vuotta sitten. Nyt toimitukseen kuului 
toive, että olisi mukavaa kuulla, mitä sille Soisalon  
Timolle nykyään kuuluu. Koska kuuntelemme mielel- 
lämme lukijoittemme toiveita, otimme asiasta selvää!

Tämä haastattelu on tehty ulkona ja  

korona-ajan turvallisuusvälejä noudattaen 

Timo opiskeli sosionomiksi vammautumisensa jälkeen. -Keskeytin välillä, mutta sitten 
taas jatkoin ja lopulta valmistuin. Opiskelu oli kuntoutumiseni kannalta tärkeää. En 
väsyvyyteni vuoksi kyennyt päivätöihin, mutta toimin pitkään kehitysvammaisten 
ihmisten hoitokodin hallituksessa ja johtoryhmän jäsenenä. Se oli mielenkiintoinen ja 
kasvattava rupeama. 
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TEEMANA  

MiElEN hyviNvoiNTi

kysyi neuropsykologini, tuleeko aivo-
vammasta pääharrastukseni vai etsinkö 
jostakin muusta päiviini sisältöä. 
Tuolloin päätin, että pääharrastukseni 
olkoon jotakin muuta, mutta olen 
”sivutoimisesti” ollut aivovamma- 
yhdistystoiminnassa mukana jo  
kahdenkymmenen vuoden ajan enem-
män tai vähemmän säännöllisesti. 

Koska kipinä tähän juttuun tuli 
yleisön pyynnöstä, palaa Timo silti 
vielä vähän edellisessä artikkelissa 
käsiteltyihin asioihin. Hän kertoo 
asuvansa edelleen vaimonsa kanssa 
samassa omakotitalossa Ilmajoella kuin 
aiemmankin haastattelun aikana. Jotain 
uuttakin on perheeseen tuon jälkeen 
saapunut.

– Meille muutti kuutisen vuotta 
sitten Mortti-niminen musta kissa naa-
purista. Mortilla on myös aivovamma, 
sillä joku oli astunut sen pään päälle 
sen ollessa vielä pieni. Mortti ja minä 
annamme toisillemme vertaistukea.

Tutkimustenkin mukaan lemmikki- 
eläimet auttavat niin fyysiseen kuin 
psyykkiseenkin hyvinvointiin. Timo on 
vahvasti samaa mieltä.

– Jos minä olisin sosiaalityön-
johtaja, antaisin jokaiselle kissan tai 
koiran ja kuukauden muonat. Jos kuu-
kauden jälkeen ei olisi lemmikistä iloa 
elämäänsä saanut, voisi sen palauttaa. 
Veikkaanpa, että kovinkaan moni ei 
näin malttaisi tehdä. 

Anteeksiantoa

Timo harrastaa myös anteeksiantoa. 
– Aivovamma antoi minulle jälki-

käteen sysäyksen tunnetyöskentelyyn 
ja anteeksiantoon. Se on laajentunut 
sittemmin koskemaan myös muita 
elämän alueita.

Hän on käynyt 14 vuoden ajan 
ehdottoman anteeksiannon ryhmässä. 
Hän on ryhmän ainoa mies.

– Siellä olen oppinut puhumaan 
omista asioistani. Ryhmän opeista 
tärkein on ollut, että loppujen lopuksi 
kukaan ulkopuolinen ei voi suoraan 
vaikuttaa mieleni hyvinvointiin, vaan 
minä itse valitsen omat asenteeni, tun-
teeni ja uskomukseni. Tätä ei ole aina 
helppoa muistaa ja sisäistää. 

Anteeksiantoryhmässä käsitellään 
normaaleja, arkipäiväisiä asioita. 
Uskoa mihinkään suurempaan voi-
maan ei edellytetä, mutta ei myöskään 
kielletä. Uskon olemassa oloa tai vah-
vuutta ei kysellä. Pääasiassa on mielen 

hyvinvoinnista huolehtiminen. 

laulua

Timo pitää huolta mielestään lemmikin- 
hoidon ja anteeksiannon lomassa vielä 
muillakin tavoin. Toinen niistä on ken-
ties varsin tavallinen harrastus, toinen 
taas melkoisen epätavallinen.

Tutustutaan ensiksi siihen tavalli-
seen.

– 20 vuotta sitten pieni kansain- 
välinen laulukoulu muutti lähistölleni. 
Kuutosen lauluäänestä, aivovammasta 
ja kurkkuleikkauksesta huolimatta läh-
din sinne etsimään omaa ääntäni. Olen 
jo vuosia kulkenut äänenmuodostus-  
ja vapautustunneilla 3 – 5 kertaa 
viikossa.

Timo kertoo, että laulutunneilla 
on ollut häneen erittäin positiivinen 
vaikutus.

– Kyllä tällä on minulle suuri merki-
tys. En lähtenyt hakemaan laulutaitoa, 
mutta kyllä sekin on siinä sivutuotteena 
kehittynyt. Osaan esimerkiksi laulaa 
pianon mukana. Ei haittaa, jos muut 
ovat koulutuksessa pidemmällä, sekin 
on anteeksi annettava asia!

Saattohoitoa 

Seuraavaksi esiteltävä harrastus onkin 
hieman erikoisempi. 

– Olen harrastanut saattohoitoa 
2,5 vuotta. Lähdin mukaan toimintaan 
syöpäjärjestön ja Seinäjoen terveys- 
keskuksen kautta. Tämä harrastus on 
ollut todella antoisaa. Nyt se on toki 
tauolla koronan vuoksi. 

Saatettavaa käydään katsomassa 
noin kerran viikossa. Timo kertoo, 
että tapaamisissa voi tapahtua mitä 
vain. Siellä voidaan itkeä tai nauraa. 
Voidaan jutella kuolemasta suoraan 
tai kiertoilmauksien kautta. Voidaan 
ihan vain olla hiljaa. Kaikki tunteet 
ovat mahdollisia ja 
sallittuja. Saatettujen 
kuoltua Timo kertoo 
pitäneensä hiukkasen 
taukoa. 

– Saattohoito- 
harrastuksenkin myötä 
kuolema on tullut 
vähemmän vieraaksi 
ja isoksi asiaksi. Sen 
kautta olen oppinut 
hyväksymään tulevan. 
Kuolemaan tutustu-
misen kautta osaan 

juhlia elämää ja nauttia enemmän 
nykyhetkestä.

Timo heittääkin haasteen Aivovam-
maliitolle ja erityisesti kuntoutussuun-
nittelijalle ja järjestösuunnittelijoille.

– Aivovammaliitto voisi järjestää 
kuolemateemaisen viikonloppukurssin. 
Sinne voisivat tulla yhdessä niin vam-
mautuneet kuin läheisetkin – eikä kuo-
linpäivän tarvitsisi olla vielä tiedossa. 
Ehkä emme omaa arkkuamme kurssilla 
rakentaisi, mutta oman muistokirjoituk-
sen voisimme kirjoittaa. Moni aivo-
vamman saanut on katsonut kuolemaa 
silmästä silmään ja uskon, että jos 
voisimme yhdessä lähestyä kuolemaa 
pilke silmäkulmassa, pystyisimme 
samalla poistamaan elämän esteitä ja 
oppisimme elämään täysillä!

Jos Aivovammaliitto kurssin jär-
jestää, lupaa Timo tulla sen toiseksi 
ohjaajaksi. 

Saattohoitotyössä ei kuolemaan 
tutustuminen ja elämästä nauttimaan 
oppiminen ole kuitenkaan se ainoa 
tärkeä juttu. Tärkeänä Timo pitää myös 
säännöllisesti saatavaa toiminnan- 
ohjausta.

– Se on nimenomaan toiminnan-, 
eikä työnohjausta, sillä teemme vapaa-
ehtoistyötä. Monet saattohoitoa harras-
tavat ovat eläkkeellä olevia sairaanhoi-
tajia. Keskustelut heidän kanssaan ovat 
varsin hedelmällisiä. 

Timo on tyytyväinen elämäänsä.
– Voin vilpittömästi sanoa, että 

elän hyvää elämää. Meistä kukaan 
ei selviä kolhuitta. On itsestä kiinni, 
osaako ikävistä asioista päästää irti vai 
jumiutuuko niihin loppuelämäkseen. 
Minä päätin antaa anteeksi ja päästää 
irti. Sinäkin voit itse vaikuttaa, miten 
vastoinkäymisiisi suhtaudut!

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat Timosta: Jouni Kilpeläinen 

Mortti-kissan kuva: Timo Soisalon 
albumista 

Myös Mortti-kissalla on aivovamma. Timo liputtaa täysillä 
lemmikkieläinten puolesta vertaistukikumppaneina. 
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Ihmiset reagoivat kriisitilanteissa eri 
tavoin ja omat reaktiot voivat tulla yllä-
tyksenä itselleenkin. Kriisin tavallisiin 
vaiheisiin ja niihin liittyviin tyypillisiin 
tunnereaktioihin tutustuminen voi 
auttaa ymmärtämään omia reaktioita 
tilanteessa. Kriisin voimakkuuteen 
vaikuttaa esimerkiksi vammautuneen 
tilan vakavuus sekä yksilölliset erot 
tunnereaktioiden kokemisessa. Tärkeää 
on muistaa, että kriisi ei kestä ikuisesti, 
vaan vaikeakin tilanne vakiintuu ja 
tasapaino lopulta löytyy. Tässä jutussa 
käydään läpi tavallisia kriisin vaiheita 
alun järkytyksestä kohti uuteen tilan-
teeseen sopeutumista.

”Kuin salama kirkkaalta 
taivaalta”

Kun saa tiedon itselle läheisen ihmisen 
tapaturmasta, saattaa joutua sokkitilaan. 
Tällöin ei välttämättä kykene heti 
käsittämään tapahtunutta. Sokki voi 
lamaannuttaa ja järkyttää täydellisesti, 
jolloin saattaa toimia mekaanisesti ja 
sulkea tunteet pois. Alkuvaiheeseen 
saattaa liittyä tapahtuman kieltämistä, 
epätodellista ja ulkopuolista oloa.

Alkuvaiheessa on tärkeää tuntea 
turvallisuutta ja saada selkeitä ohjeita. 
Ei ole hyvä olla yksin, vaan on tärkeää 
hakeutua toisten luo ja purkaa tun-
temuksia. Sokki voi vaikuttaa siihen, 
miten hyvin on mahdollista vastaanot-
taa tietoa. Kerrotut asiat eivät ehkä jää 
mieleen. Silloin ei välttämättä muista, 
mitä sairaalassa on puhuttu tai millai-
sia ohjeita on saanut. 

Tilanteen todellisuus iskee 

Pikkuhiljaa voi alkaa kohdata tilanteen 

ja muodostaa käsityksen tapahtuneesta. 
Silloin voi nousta esille voimakkaita 
reaktioita ja tunteita. Voi tulla tarve 
syyttää tapahtuneesta itseään tai muita. 
Tunteet voivat olla tuskallisia ja mieli-
ala voi vaihdella laidasta laitaan. Kriisi 
voi näkyä unettomuutena ja ruoka-
haluttomuutena. Keho voi reagoida 
vapinana, pahoinvointina ja muina 
fyysisinä oireina. 

Mieli saattaa yrittää vielä kieltää 
tapahtuneen ja usein koko keho reagoi 
järkytykseen. Tällöin saattaa nousta 
esille pelkoa ja ahdistusta. Saattaa 
kyseenalaistaa omaa selviämistään 
ja olo voi olla välillä toivoton. Tässä 
vaiheessa puhuminen usein helpottaa 
ja auttaa jäsentämään tapahtunutta.  

Tunnekuohuista  
asian käsittelyyn

Vähitellen, kun tunnereaktiot alkavat 

laantua, alkaa tapahtuneen käsittely. 
Tapahtuneen alkaa ymmärtää ja alkaa 
olla valmis kohtaamaan muuttuneen 
tilanteen. Tulee ehkä voimakas tarve 
pukea tunteet sanoiksi. Käsittelyyn 
kuuluu usein menneiden muistelu, 
nykyhetken ja menneisyyden vertailu 
sekä suru menetetystä. Vammautunut 
läheinen voi olla muuttunut pysyvästi 
tai elämästä ja vapaa-ajasta voi jäädä 
pois asioita, jotka ennen olivat osa sitä. 
Keskustelu ystävien tai läheisten sekä 
ammattilaisten ja vertaisten kanssa 
saattaa helpottaa surua ja ahdistusta.

Tapahtunutta voi käydä läpi itselle 
parhaalta tuntuvalla tavalla. Asian 
läpikäyminen voi olla muistelemista, 
puhumista, kirjoittamista tai musiikin 
kuuntelua. Tunteet voivat ajoittain kuo-
hahtaa voimakkaasti. On normaalia, 
että olo saattaa olla ärtynyt ja haluaa 
vetäytyä sosiaalisista suhteista. 

Käsittely vie paljon voimia ja 

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi

Vammautuminen on 
kriisi myös läheisille
Vammautuminen on kriisi niin vammautuneelle itselleen, kuin myös 
läheisille. Kun perheenjäsen vammautuu tapaturmaisesti ja yllättäen, 
ei siihen voi valmistautua etukäteen. Tällainen äkillinen kriisitilanne 
käynnistää prosessin, joka etenee jokaisella yksilöllisesti.  
Tätä prosessia kutsutaan traumaattiseksi kriisiksi. 

Kriisin jälkeen voi löytää uudenlaisen tasapainon.
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keskittymiskyky saattaa olla huono, 
muisti voi pätkiä ja tulevaisuutta voi 
olla vaikea ajatella. Yleensä käsittelyn 
edetessä alkaa viimeistään kaivata 
lisätietoa aivovammoista sekä hoito- ja 
kuntoutusvaihtoehdoista. 

Kohti sopeutumista 

Kun on käsitellyt tapahtunutta ja aikaa 
on kulunut riittävästi, on mahdollista
alkaa suuntautua uudelleen ja tilantee-
seen alkaa sopeutua. Tapahtunut 
alkaa hiljalleen muuttua osaksi elä-
mää. Tapahtuneen kanssa pystyy jo 
elämään, eikä se ole mielessä jatku-
vasti. Välillä suru voi edelleen nousta 
pintaan, mutta elämässä on myös 
iloa. On mahdollista alkaa suuntautua 
tulevaisuuteen ja luottamus elämään 
palautuu. 

Sopeutumiseen vaikuttaa vammau-
tuneen tilanne ja muuttunut arki. Toiset 
voivat tarvita arkeen enemmän tukea 
ja vammautuneen kuntoutus voi edetä 
vaihtelevasti. Jos kuntoutumisessa ja 
arjessa tulee eteen vastoinkäymisiä, voi 
myös läheisen sopeutuminen tilantee-
seen vaikeutua.

Sopeutumisvalmennuskurssit alka-
vat olla ajankohtaisia sekä vammautu-
neelle, että läheisille noin yhden-
kahden vuoden kuluttua tapahtuneesta, 
jolloin sopeutuminen on jo alkanut. 
Kursseilla pääsee käsittelemään uuden 
elämäntilanteen aiheuttamia tunteita ja 

saa tärkeää tietoa arjesta aivovamman 
kanssa. Kursseilla pääsee myös tapaa-
maan muita samassa elämäntilanteessa 
olevia ja saa vertaistukea.

Jokainen kokee 
kriisin tavallaan

Kriisin käsittely voi toisilla edetä nope-
ammin kuin toisilla, eikä prosessi aina 
etene suoraviivaisesti. Toisilla kriisi-
prosessi kohti sopeutumista voi edetä 
nopeasti ja toisilla se voi viedä vuosia. 
Prosessissa saattaa myös tulla taka-
pakkia. Osa voi tunnistaa omakohtai-
sesti kaikki tavanomaiset kriisin vaiheet 
ja osa voi kokea, ettei omalla kohdalla 
prosessi etene lainkaan tavanomaisten 
vaiheiden kautta. 

Tärkeintä onkin läheisenä ottaa 
aikaa itselleen ja omien tunteiden 

käsittelyyn uudessa elämäntilanteessa. 
Vammautumisen kriisi on läheiselle 
omanlaisensa ja tunnereaktioille saa 
antaa tilaa. Keskusteluavun hakeminen 
ja ammattilaisen kanssa tapahtuneen 
läpikäynti auttaa asian käsittelyssä. 
Tukea kriisin käsittelyyn saattaa tarvita, 
vaikka vammautumisesta olisi kulunut 
jo pidemmänkin aikaa.

Vammautuneesta huolehtiminen on 
tärkeää, mutta ei pidä unohtaa itseään 
ja omaa jaksamistaan. Siksi esimer-
kiksi omien harrastusten jatkaminen, 
ystävien tapaaminen ja töissä käymi-
nen mahdollisuuksien mukaan ovat 
tärkeitä jaksamista ylläpitäviä asioita. 
Jos haluaa olla paras tuki toiselle, on 
pidettävä huolta myös itsestään.

Teksti: Eeva Paavilainen ja Inkeri Hutri
Kuva: kuvituskuva (Pixabay)

TEEMANA 
MiElEN hyviNvoiNTi

Mistä apua kriisitilanteessa?

	Kuntien kriisipäivystykset tarjoavat akuuttia apua äkillisissä kriisitilanteissa 
ja tukea tilanteen käsittelyyn sekä ohjeita jatkoon. Pyydä yhteystiedot oman 
kuntasi kriisipäivystykseen hoitohenkilökunnalta.

	Mieli ry:n ylläpitämästä valtakunnallisesta kriisipuhelimesta saa keskustelu-
apua vuorokauden ympäri. Keskusteluajan voi varata myös alueellisista 
kriisikeskuksista.

	Oman hoitavan tahon kautta on mahdollista saada keskusteluapua ja tukea 
kriisin käsittelyyn.

	Vertaistukea voi saada Aivovammaliitosta ja paikallisista aivovamma-
yhdistyksistä.

Aivoituksessa 1/2020 oli teemana näkymä-
tön aivovamma. Jälleen jokainen juttu sai 
ääniä mielenkiintoisimmaksi artikkeliksi. 
Silti jokaisesta osiosta – eli teemaosiosta, 
vakiopalstoista ja yhdistysosiosta – löytyi 
yksi juttu, joka putsasi pöydän.
Mielenkiintoisimmaksi artikkeliksi äänes-
tettiin ylivoimaisella äänivyöryllä Rouva 
X:n tarina. Rouva X kertoi artikkelissa, ettei 
esiinny nimettömänä siksi, että häpeäisi 
aivovammaansa, vaan siksi, että kerran-
kin hän haluaa olla yhtä näkymätön kuin 
hänen vammansakin on.

Teemaosion kakkoseksi kiri Ari hyvä-
län ja Elina Rantalan haastattelu. Jaetulle 
kolmossijalle sijoittuivat Sari Uusi-Kokon 
ja neuropsykologi Paula Jokitalon haastat-
telut.

Vakiopalstoista selkeästi mielenkiintoi-
simpana pidettiin pääkirjoitusta. Yhdis-
tysosion jutuista ehdoton ykkönen oli 
Aivovammaliiton hallituksen päätöksistä 
kertova juttu. 

-Kiitos lehdestä. Olen saanut paljon 
tietoutta aivovammasta. Tämän lehden 
sisältö oli parhautta. Kuinka vaikea 
onkaan ihmisten ymmärtää näkymätöntä 
vammaa, kiittelee yksi vastaaja.

-Tämä numero oli todella mielen-
kiintoinen. Hyvää tietoa näkymättömästä 
vammasta. Voin lainata lehden sisaruk-
sille ja ystäville, jotta tieto leviäisi jälleen 
vähän paremmin, kommentoi toinen 
lukija.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken 
arvotun palkkion voitti Minna N. Onnea 

Lukijaraati ruotii

voittajalle ja kiitos kaikille vastan-
neille! Vastaathan jälleen Lukija-
raatiin, niin osallistut lehden jatku-
vaan kehittämiseen ja yhteystietosi 
jättämällä myös pienen palkkion 
arvontaan! 

Pia Warvas
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Aivovammaliiton 
henkilökunta kuvin ja sanoin

Pia Warvas
Olen Pia. Työskentelen Aivovammaliitossa kahdessa eri 
roolissa. Toisessa roolissani olen Aivovammaliiton tiedottaja, 
jonka päivät kuluvat lehdistötiedotteiden, sosiaalisen median 
kanavien, esitteiden, koulutustilaisuuksien sekä muiden 
tapahtumien ja messujen maailmassa. Toisessa roolissani 
työskentelen Aivoitus-lehden päätoimittajana, joka reissaa 
ympäri Suomea haastattelemassa ja valokuvaamassa mitä 
mielenkiintoisimpia ihmisiä. Jos sinulla on mielessäsi hyvä juttuaihe tai haastateltava 
Aivoitukseen, jos haluat tilata minut kouluttamaan aivovammoihin tai viestintään 
liittyviä asioita, toivot minua kaveriksi messuille tai haluat itse löytää haastateltavan 
jonkin toisen median tarpeisiin, minuun saa mielellään ottaa yhteyttä! 

Kun olin 8-vuotias, voitin Koululainen-lehden kirjoituskilpailun. Palkinnoksi 
sain kameran. Ensimmäisen valokuvan otin kissastani Miisusta. Kuvaan tosin piirtyi 
vain Miisun häntä… Muu kuva koostui aiotun kohteen sijaan kaikesta muusta, 
mitä ympärillä oli. Koululaisen kirjoituskilpailuvoitosta pitäen kaikki ystäväni ja 
sukulaiseni olivat sitä mieltä, että minusta tulee toimittaja. Olin toista mieltä – ja 

vahvasti! Toimittajan työ oli mielestäni vihoviimeinen vaihtoehto. 
Toisin kuitenkin kävi. Ylioppilaaksi päästyäni valitsinkin aikomani 
sosiaalialan sijaan viestinnän opinnot. Sittemmin niitä on kertynyt 
niin kansanopisto-, ammattikorkeakoulu- kuin yliopistotasoltakin. 
Viimeisimmässä tutkinnossani opiskelin pääaineenani medioiden 
johtamista ja kehittämistä. 

Vapaa-ajalla minut löytää todennäköisimmin kirja kädessäni. 
Lukeminen onkin rakkain harrastukseni. Käyn myös mielellään 
lenkillä. Mieluiten käyn juoksemassa keväällä, joka on lempi-
vuodenaikani. Lomalla suuntaan todennäköisimmin kotiini Etelä-
Pohjanmaalle tai mökille Kainuuseen. Sieluni lepää yhtä lailla 
avaran taivaan alla lakeuksien laidalla kuin vaarojen varjoissa 
suurien erämaajärvien rannoilla. Ja jos kyseessä on kesäloma ja 
on lämmintä, vietän siitä suurimman osan todennäköisesti siellä 
järvessä tai järvellä – joko uimassa tai veneen kyydissä.  

Terveisin Pia 

Anna Törrönen 
Olen Anna. Olen Aivovammalii-
ton Tee kypärätemppu -hankkeen 
viestintäkoordinaattori ja työsken-
telen tämän vuoden hankkeessa 
yhdessä hankekoordinaattorin 
kanssa. Toteutamme opetusmate-
riaalipaketin, joka konkretisoituu 
mobiilipelin muotoon. Työskente-
lyn lisäksi jaamme hankekoordi-
naattorin Henna Väänäsen kanssa 
toimistolla yhteisen huoneen, 
yhden ison nojatuolin sekä tarvit-
taessa elämänviisauksia puolin ja 
toisin. 

Pidän eläimistä, kävelystä ja 
kuuntelen mielelläni erilaisia kes-
kusteluja. Onneksi näitä kaikkia 
voin harjoittaa työpaikallani; tas-
sutella toimiston käytävää pitkin, 
istua seinään tapetoidun metsän 
siimekseen, kuunnella kahvin-
keittimen odottavaa porinaa sekä 
viisaan ja villin työyhteisön päh-
käilyjä, joiden lomassa rapsuttaa 
aina välillä vierailevaa toimisto-
koiraa. Kevään suuri havaintoni on 
ollut, että meillä kaikilla on aivot 
	ja niitä kannattaa rakastaa.

Terveisin Anna

Päivi Puhakka
Olen Päivi ja olen toiminut Aivovammaliiton toiminnanjohtajana nyt noin puoli vuotta. Aika on 
ollut monella tavalla opettavaista ja antoisaa, olen saanut tutustua moniin uusiin ihmisiin ja päässyt 
käymään muutamissa paikallisyhdistyksissämme. Olen oppinut ihmisen monimutkaisimman elimen 
ehkä monimutkaisimmasta vammasta ja sen aiheuttamista haasteista paljon jäsenistöltämme kuu-
lemieni tarinoiden avulla. Jokaisen ihmisen tarina on ollut koskettava ja ainutlaatuinen, kiitos kun 
olette jakaneet ne kanssani.

Vapaa-ajallani tykkään liikkua ja erityisesti luonnossa liikkuminen on sydäntäni lähellä. Talvisin 
hiihdän ja kesäisin ja syksyisin samoilen metsässä. Syksyisin minuun iskee sienihulluus ja minut 
löytääkin vapaa-ajalla sienimetsästä. Liikunnan lisäksi ystävät ja perhe ovat minulle tärkeitä. Kunnon 
nauru, keskustelu ja itku ystävien kesken on minun voimavarani. Koronan aiheuttama poikkeusaika on 
ollutkin haastavaa aikaa, koska läheisiä ei ole voinut nähdä niin usein kuin olisi halunnut. 

Erilaiset aforismit ja runot ovat minulle voimanlähde ja auttavat minua näkemään asioiden monen-
laisia ulottuvuuksia. Nopeatempoisessa arjessa on riski, että unohtaa ihmisten erilaiset elämäntilanteet 
ja arvot, joiden kautta elämää katsomme. Kun muistaa arjessa välillä pysähtyä ja huomioi toisten tun-
teet sekä erilaiset ajatukset, on elämä antoisampaa ja rikkaampaa. 

Aivovammaliitossa olemme aloittaneet vuoden 2021 toiminnan suunnittelun. Jäsenkyselyssä 
olemme kysyneet teiltä mitä te toivotte Aivovammaliitolta ja mitä mieltä olette nykyisestä toiminnas-
tamme, vastaako se teidän toiveisiinne. Olemme olemassa teitä varten, joten minulle voi laittaa palau-
tetta ja toiveita myös kyselyn ulkopuolella. 
”Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa”    Terveisin Päivi 
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Aivovammaliiton 
henkilökunta kuvin ja sanoin

Sirpa Salonen
Olen Sirpa. Työskentelen Aivovammaliitossa 
järjestöassistenttina. Minuun voi olla yhtey-
dessä erityisesti jäsenasioissa ja jäsenrekiste-
riasioissa sekä esimerkiksi Aivovammaliiton 
verkkosivuihin ja sähköiseen uutiskirjeeseen 
liittyen. Minun kauttani voi myös tilata 
Aivovammaliiton materiaaleja, esimerkiksi 
esitteitä. Hoidan lisäksi joitakin toimistotehtäviä ja olen tietosuoja-
vastaavan ja työsuojeluvaltuutetun varahenkilö. Puoleeni voi 
kääntyä aina, jos ei oikein tiedä kehen olisi yhteydessä. Jos en itse 
pysty auttamaan, selvittelen asiaa ja ohjaan tarvittaessa eteenpäin.

Olen ollut Aivovammaliitossa nyt reilut pari vuotta. Aiemmin 
työskentelin reilusti yli 30 vuotta yritysmaailmassa. Hyppäys 
yrityksestä järjestöön oli iso, mutta katunut en ole. Kokemusta 
järjestöelämästä olen saanut vapaaehtoisena Uudenmaan kelia-
kiayhdistyksessä, jossa olen toiminut jo parikymmentä vuotta 
välillä puheenjohtajana, välillä muissa tehtävissä. Olen saanut 
olla mukana myös valtakunnallisen Keliakialiiton toiminnassa. 
Vapaa-ajanvieton ongelmia ei siis ole koskaan ollut.

Minulle luonto on tärkeää, on se sitten kaupungissa tai maa-
seudulla. Metsä on ollut minulle lapsuudesta asti se paikka mihin 
voi vetäytyä niin iloisella kuin surullisellakin mielellä. Pitkät 
kävelylenkit sauvojen kanssa tai ilman tekevät hyvää. Keväästä 
pitkälle syksyyn pyöräilen työmatkani. 

Pidän kirjoista ja keräilen vanhoja kirjoja. Vanhoilla kirjoilla 
on kaikilla oma tarinansa, sen varsinaisen kirjan juonen lisäksi. 
Mietin kirjaa lukiessani, että millaista kirjan edellisen omistajan 
elämä on ollut. Hauskaa on, jos vanhan kirjan välistä löytyy 
vaikkapa kirje tai kortti. Olen jopa haaveillut, että olisin vanhojen 
kirjojen kauppias. Se tuskin onnistuisi, koska suhtaudun kovin 
tunteikkaasti kirjoihin enkä pysty luopumaan niistä. 

Erityisen tärkeä paikka minulle on maaseudulla. Vietän avio-
mieheni kanssa viikonloppuja ja lomia mökillämme Itä-Hämeessä 
ympäri vuoden. Siitä kirjoitan tarkemmin tämän lehden Elävästä 
elämästä -palstalla.

Minulle on tärkeää se, että voin elää arvoilleni sopivaa 
elämää. Olen oppinut elämäni varrella, että kaikki ei ole aina kui-
tenkaan mustavalkoista, vaikka joskus niin tahtoisikin. Se ajattelu 
liittyy myös unelmieni toteuttamiseen matkustelulla. Erityisesti 

Afrikka on kiehtova ja aina sydäntäni lähellä. 
Olen nähnyt mm. Soweton slummialueen elämää 
ja 3800 metrin korkeudella olevan Titicaca-
järven Amantani-saaren vaatimatonta arkea sekä 
Andien ja Amazonin asukkaiden pienet majat ja 
ihastuttavan vieraanvaraisuuden. Olen kokenut 
joskus myös haastavia olosuhteita vuoristo-
vaelluksilla korkeassa ilmanalassa. Kaikki se on 
opettanut paljon, mm. ymmärtämään paremmin 
muita kulttuureita ja erilaista elämäntapaa. 

Terveisin Sirpa 

Pihla Putkonen
Olen Pihla. Olen työskennellyt 
Aivovammaliitossa järjestösuunnit-
telijana pian kaksi ja puoli vuotta. 
Päätyötäni on aivovammayhdistys-
ten hallinnon tukeminen. Tavoitteeni 
on, että yksikään ihminen ei jättäisi 
tulematta yhdistyksen hallitukseen 
sen takia, että hallintoasiat tuntuvat 
liian vaikealta. Tehtäväni on auttaa 
yhdistyksiä neuvomalla käytännön 
asioissa ja kouluttaa tarvittaessa. Jos joku asia tuntuu han-
kalalta, minulle voi soittaa tai laittaa sähköpostia. Tarvitta-
essa tapaan vapaaehtoisia mielelläni myös kasvotusten.

Aivovammaliitossa työskentelyssä parasta on kaikki 
ihmiset, joiden vuoksi tätä työtä tehdään. Olen kiertänyt 
eri puolella Suomea tapaamassa aivovammayhdistys-
ten jäseniä ja kokenut ihania kohtaamisia. Tämä työ on 
minulle tärkeää erityisesti sen takia, että minulla on vahva 
auttamisen halu. Haluan, että meidän aivovammayhdis-
tyksillä menee hyvin. On tärkeää, että aivovammautuneet 
sekä heidän läheisensä pääsevät mukaan toimintaan 
ympäri Suomen ja saavat tarvitsemaansa tukea. Mottoni 
kaikilla elämän osa-alueilla on, että auta aina kun voit. 
Onnellisuus lisääntyy hyvistä teoista <3

Viime marraskuussa osallistuin metsämielivetäjä-
kurssille. Metsämieli on menetelmä, joka yhdistää luon-
non hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia mielentaitoharjoi-
tuksiin. Innostuin menetelmästä, koska uskon sen olevan 
mielenkiintoinen lisä esimerkiksi Aivovammaliiton eri 
tapahtumiin. Luonto on myös minulle tärkeä rauhoittumis-
paikka ja metsässä pääsen hyvin nollaamaan ajatuksiani 
esimerkiksi kiireisten arkipäivien päätteeksi.

Asun Helsingissä ja olen kaivannut pitkään maaseu-
dun rauhaa ympärilleni. Viime syksynä ostimme pienen 
punaisen mökin Hausjärveltä pellon ja metsän laidalta. 

Aina kun mahdollista, matkaamme mökille 
luonnon rauhaan. Tykkään kierrättämisestä 
ja vanhojen esineiden kunnostamisesta. Nyt 
minulla on paikka, jossa pääsen tekemään 
käsillä pieniä kunnostustöitä, hoitamaan 
puutarhaa ja seikkailemaan lasten kanssa 
metsissä. Matkaa mökille ei ole kodistamme 
kuin tunti. Mökin pihalla on vieraillut mäyrä 
ja pellonlaidalla naapurin riistakameraan jäi 
kuva ilveksestä. Peurojen polku kulkee pel-
lolla mökkimme vierestä. Mökkeily ja luonto 
on minulle parasta rentoutumista. Suositte-
len luonnossa oleskelua ihan kaikille!

Terveisin Pihla 

Leena Koivusaari
Olen Leena. Hymy. Muistan lapsena toiveammattini olleen kauppias ja kaupanpito oli lempileikkini. 
Ensin kauppaa käytiin omassa leikkimökissä ja jossain vaiheessa kaupan käynti laajeni naapuristoon. 
Kerran lähdimme kaverini kanssa naapuriin myymään itsetehtyjä arpoja. Naapurin ja tilitoimiston 

ammattia harjoittava mies muistutti meitä arpajaislaista kysymällä, että olihan 
meillä luvat kunnossa. Emmehän me innokkaat idealistit olleet moisesta kuulleet-
kaan, joten arpojen myynti loppui ennen kuin se oli edes alkanut

Kauppiaana olossa oli kuitenkin, jotain sellaista mistä pidin ja nautin. Kaup-
piaana sain toimia ihmisten kanssa ja sain auttaa ihmisiä löytämään sopivia tuotteita sekä kysellä heidän 
kuulumiset ja kertoa omani. Kauppiaana olo oli toisen ihmisen huomioimista, uuden oppimista ja uusien 
tuotteiden kehittelyä. Tänäkin päivänä tunnen tuon pienen iloisen ihmettelijän. Me toivotamme kaikki 
mukaan tutustumaan vertaistuki- ja kokemustoimintaan, joiden parissa Aivovammaliitossa pääasiallisesti 
työskentelen.          Terveisin Leena 

Olen Pihla. Olen työskennellyt 
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Otto Laitinen
Olen Otto. Kuulin ensimmäisiä kertoja termin voimaannuttava aloittaessani 
sosionomiopinnot kymmenisen vuotta sitten Metropolia Ammattikorkeakoulussa. 
Nuorta mieltäni puhuttelivat jo tuolloin heikommassa asemassa olevien autta-
minen ja yhteiskunnan kriittinen tarkastelu. Ymmärtääkseni sanalla voimaantu-
minen voidaan viitata yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevan ryhmän 
pyrkimystä ajaa omaa asiaansa ja toisaalta myös sisäiseen voimaantumiseen, 
prosessiin, jossa yksilö siirtyy tekemisen kohteesta toimijaksi. Kyseisestä opinto-
jaksosta erityisesti mieleeni jäi lause: ”Voimaa ei voi antaa toiselle.” Tuo lause 
tiivistää mielestäni paljon siitä ristiriitaisuudesta, jonka kanssa mielestäni jokainen 
ihmisten kanssa työskentelevä joutuu jatkuvasti olemaan tekemisissä – tai niin ainakin itse koen.

Arvovalintojen ja osittain myös sattuman kautta päädyin opintojeni jälkeen työskentelemään asunnottomien parissa. 
Vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa työskentely opetti nuorelle sosiaalialan ammattilaiselle nöyryyttä ja kärsi-
vällisyyttä. Keinoni auttaa ja tukea olivat rajalliset, joten ihmeitä ei voinut tehdä. Sosiaalisesti hyvin heikossa asemassa olevien 
ihmisten kärsimystä todistaessani havahduin siihen tosiasiaan, että kyseessä oli todellisuus, josta harva tiesi mitään. Oli kuin 
asunnottomia ei olisi olemassa ja heidän ääntään emme kuulleet missään. Moni tapaamistani asunnottomista henkilöistä ei 
kokenut kuuluvansa tähän yhteiskuntaan. 

Mielenterveys- ja päihdepuolella työskennellessäni työkaluja auttamiseen ja hoitamiseen tarjoutui enemmän. Nuorempana 
olin ajatellut kärjistetysti, että mikäli yhteiskunnallisesti jonkin asian järjestämiseen panostetaan riittävästi rahallisesti, asia 
ratkeaa ja ongelma poistuu. Tämä ajattelutapa ei ota huomioon yhtä äärimmäisen tärkeää muuttajaa: yksilöä. Ajatteluuni syntyi 
muutos vähitellen ymmärryksen ja kokemusten myötä. Samaan aikaan havahduin myös siihen, että muutos tapahtuu hitaasti ja 
se on ennen kaikkea henkilökohtainen prosessi. Itse ammattilaisena saatoin esimerkiksi nähdä asiakkaalle tarjotun kuntoutus-
jakson olevan asianmukainen, oikea-aikainen ja jopa välttämätön hoitomuoto, mutta asiakas ei välttämättä jakanut näkemystäni. 
En voinut antaa ”voimaa” toiselle. 

Toisinaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisilta odotetaan eräänlaista viisastenkiveä, eräänlaista maagista vastausta 
johonkin ongelmaan. Tähän sudenkuoppaan on myös helppo ja houkuttelevaakin astua leikkimällä kaikkitietävää ja kertomalla 
yksinkertaistettuja totuuksia. Kokemukseni mukaan kuitenkin kestävä päätös ja muutos voi syntyä vain ihmisen itseymmärryksen 
kautta. Tässä muutoksessa pyrin itse olemaan mukana keskustelemalla, kannustamalla ja tukemalla. Puolesta en voinut kuiten-
kaan tehdä.

Hakiessani nykyistä työpaikkaani Aivovammaliitosta aloitin hakemukseni seuraavasti: ”Haen vertaistuki- ja kokemustoimin-
nan suunnittelijan työtehtävää, koska haluan päästä mukaan tekemään arvokasta ja merkityksellistä suunnittelutyötä. Uskon 
vertaistuen ja kokemustoiminnan mahdollistavan aidon kohtaamisen, jossa voi syntyä uutta ymmärrystä itsestä ja muista. Haluan 
olla mukana luomassa toimintaa, jossa jokaisen on mahdollista tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi.” Uskon vahvasti kokemus- 
ja vertaistoiminnan voimaannuttavaan vaikutukseen. Uskon, että puhuessa muille voi tulla nähdyksi; kyseessä on yksi ihmisen 
perustarpeista - sosiaalinen yhteys. Uskon, että kuuntelemalla muita voi auttaa heitä ja samalla oppia myös itsestään. Uskon 
myös, että näiden asioiden toteutumiseen tarvitaan yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jotta ihmiset ja asiat tulevat näkyviksi. 

Yhdessä tekemällä, toinen toistaan arvostaen, voimme luoda olosuhteet, joissa voimaantuminen on mahdollista. 
Terveisin Otto

Eeva Paavilainen
Olen Eeva. Työskentelen projektisuunnittelijana Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeessa.

Toimenkuvaani kuuluu hankkeen kehittämistyöstä vastaaminen yhdessä projektikoordinaattorin 
kanssa. Minun osaamisaluettani ovat erityisesti kohderyhmää osallistavat kehittämismenetelmät 
sekä vertaistuki. Työssäni minua innostaa erityisesti se, kuinka lämpimästi ja kannustavasti hanke on 
otettu vastaan ja kuinka tärkeäksi hanke palautteiden mukaan koetaan. On motivoivaa tehdä työtä, 
jolla on merkitys.

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt pääosin 
järjestöpuolella. Juuri merkityksellisyyden kokeminen on suurin syy, miksi järjestömaailma vetää minua 
puoleensa. Ajattelin jo opiskelupaikkaa valitessani, että jos yhteiskunta toimii niin, että minun täytyy 
käyttää suuri osa päivästäni työntekoon, haluan tehdä työtä, jonka kautta voin olla avuksi toisille ihmisille. 
Silloin työhön käyttämälläni ajalla on merkitystä. 

Työntekijänä olen innokas kehittäjä ja uuden kokeilija. Osaan olla luova, mutta samaan aikaan olen 
myös hyvin järjestelmällinen. Innostun helposti ja pyrin tekemään asioita ilon kautta. Innostuva luonteeni 
näkyy myös valitsemassani lapsuuskuvassa.

Vapaa-ajalla tykkään olla luonnossa. Hienoimpia kokemuksia ovat viime vuosina olleet vaellus 
Patvinsuon kansallispuistossa sekä melontareissu Koloveden kansallispuistossa. Tulevan kesän kohde on 
vielä suunnitteilla, mutta ehkäpä palaan Kolovedelle, jossa viimeksi norpat jäivät näkemättä, vaikka niitä yritettiin bongata. 
Pitkän ajan tavoitteenani on käydä jokaisessa Suomen kansallispuistossa ainakin kerran.

Minuun kannattaa olla yhteydessä, jos läheisten alkuvaiheen tuen kehittäminen koskettaa tai jos olisit kiinnostunut 
tietämään lisää hankkeen kehittämistyöstä. Otamme mielellämme näkemyksiä ja ideoita vastaan, koska niiden kautta 
tiedämme mihin suuntaan kehittämistyötä kannattaa viedä. Tehdään yhdessä läheisten alkuvaiheen tuesta toimivaa!

Terveisin Eeva
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Henna Väänänen 
Moi arvostettu Aivoituksen lukija!
Olen Henna, Tee Kypärätemppu -hankkeen 
projektikoordinaattori, psykologi, aivointoilija 
ja neuronörtti. Seuraavassa kerron 20 sekalaista 
faktaa minusta yhtä sekalaisessa järjestyksessä.
– Rakastan puhua aivoista, tutkia aivoja ja mietiskellä mitä 

aivoissa tapahtuu. Kannattaa miettiä kahdesti, milloin 
minulta kysyy aiheesta: keskustelusta voi tulla pitkä. 

– Voisin elää maustamattomalla jogurtilla, ruisleivällä ja 
korvapuusteilla. 

– Vihaan tiskausta, mutta kodissani ei ole tiskikonetta 
tällä hetkellä = keittiöni vakiovarusteena on kasa 
tiskejä. 

– Kirjoitan kirjaa. 
– Olen koulutukseltani myös viestintäammattilainen ja 

BodyCombat-ohjaaja. Kouluttaudun psykoterapeutiksi. 
– Luen Veljeni Leijonamielen ja Taru Sormusten Herrasta- kirjat yhä 

uudelleen läpi, kyllästymättä. 
– Lempipaikkani maan päällä on mökki Palsankylällä ja lempihetkeni 

aikaiset aamut terassilla. 
– Lempiotukseni on pilkukas koirani Donna, joka naurattaa päivit-

täin.
– Haluaisin oppia seisomaan käsilläni ja vetämään leukoja: nämä 

ovat kesän 2020 haasteet. Kysykää syksyllä, miten onnistuin.
– Olen opiskellut espanjaa ja puhun kotona joskus itsekseni ”omaa 

espanjaa”, josta on kielioppi erittäin kaukana.
– Paras huumorin kohde olen minä itse, sillä osaan mokailla ja häsel-

tää päivittäin. Itselle nauraminen on ihanaa!
– Jos olisin ammatiltani jotain muuta kuin psykologi, pitäisin var-

maankin kahvilaa tai järjestäisin juhlia.
– Minusta kuoriutuu yllättävän äkäinen härkä, kun nyrkkeilen säkkiä 

vastaan. Potkunyrkkeily onkin lemppari urheilumuotoni. 
– Ratsastaessa metsässä mielikuvitus saa aina vallan: kuvittelen ole-

vani fantasiatarinan hahmo ja kiidän pahiksia karkuun.
– Kerron huonoja puujalkavitsejä ja olen välillä aika roisi suustani.
– Haluaisin tulevaisuudessa palata Nepaliin, jossa kävin vuosia sitten 

vaeltamassa Himalajalla. Sherpat ja vuoret Nepalissa tekivät lähte-
mättömän vaikutuksen. 

– Katselen liian paljon eläinvideoita somesta.
– Minusta voisi ”isona” tulla kuntoutuspsykologi tai neuropsykologi. 

Neuropsykologina haluaisin auttaa ihmisiä löytämään itsestään (ja 
aivoistaan) uusia kykyjä ja vahvuuksia. 

– Vinkkini kaikille stressintäyteisille tai murehtiville: kävelkää met-
sässä kuunnellen lintujen laulua. Mitä useamman eri liverryksen 
bongaat, sen parempi. Yhtäkkiä huomaat, että oletkin jo minuutti-
tolkulla keskittynyt johonkin aivan muuhun, kuin menneeseen tai 
tulevaan. Lintujen liverrys näin keväällä on aivan paras meditaatio-
työkalu! Luonto lumoaa herkästi mukaansa, kun uskaltaa uteliaasti 
tutkia ja heittäytyä. 

– Kuten ohessa olevasta lapsuuskuvasta voi havaita, sopeudun tilan-
teeseen kuin tilanteeseen, enkä hermostu tai hätäänny herkästi. 
Olen opetellut ottamaan tarvittaessa rennosti paikasta riippumatta. 
Tätä taitoa yritän vaalia ja opettaa muillekin, sillä rentoutuminen ja 
mielen hyörinän rauhoittaminen ovat nykypäivän tärkeimpiä taitoja. 

Terveisin Henna 
Elina Perttula
Olen Elina. Olen juniorikeski-ikäinen järjestötyön toimija ja tällä hetkellä työskentelen Aivovammaliitossa kuntoutussuunnittelijana 
vuoden loppuun asti. Tehtäväkenttänäni on koko liiton sopeutumisvalmennustoiminta eli organisoin ja kehitän sopeutumisvalmennus-
kursseja. Olen aikaisemmin työskennellyt liiton sopeutumisvalmennuskursseilla ryhmäohjaajana sekä viime vuoden ajan tarjonnut 
ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturva-asioissa. Alkuvuoden toimin vertaistukitoiminnan parissa järjestösuunnittelijan pestissä.

Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä. Työurani olen aloittanut kunnalliselta puolelta, mutta olen siitä siirtynyt 
järjestötyön pariin. Sopeutumisvalmennustoiminnan kentällä olen toiminut lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. 

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista, yhteisöllistä kuntoutusta. Sen voima on vertaiskokemuksissa ja yhteisöl-
lisessä tuessa. Uskon vakaasti sopeutumisvalmennuksen osallistujille hyvää tuottavaan, valtaistavaan voimaan.

Vapaa-ajallani tykkään käyskennellä ulkona ja ihmetellä luonnon kauneutta. Pidän myös suunnattomasti leipomi-
sesta sekä ruuan laittamisesta – kokeileva keittiö on ihan parasta ajanvietettä. Vaikken itse olekaan mikään musiikin 
tekijä, on musiikki tärkeä osa tarinaani kuuntelemisen ja keikoilla käymisen muodossa.

Inkeri Hutri
Olen Inkeri. Asun pääkaupunkiseudulla ja perheeseeni kuu-
luu aviomies sekä kohta kaksi vuotta täyttävä kääpiösnautseri 
Sissi. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja. Olen työsken-
nellyt sairaalaympäristössä reilut kymmenen vuotta ja tältä 
ajalta minulle on kertynyt työkokemusta aivovammapotilai-
den hoitotyöstä, varsinkin kriittisessä vaiheessa. 

En muista, että olisin lapsena haaveillut sairaanhoitajan 
työstä enkä ole hoitotyötä kokenut koskaan kutsumusamma-
tikseni. Ajauduin opiskelemaan sitä lukion jälkeen hieman 
vahingossa. Vuodet hoitotyön parissa kuitenkin lisäsivät kiin-
nostustani alaa kohtaan ja lopulta motivoi 
jopa opiskelemaan sitä lisää. Valmistuinkin 
äskettäin Itä-Suomen yliopistosta, jossa 
pääaineenani oli preventiivinen hoitotiede 
eli näyttöön perustuvan terveyden edistämi-
sen asiantuntijuus. Terveyden edistämisellä 
tarkoitetaan esimerkiksi yksilöön, väestöön, 
yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa 
toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toiminta-
kyvyn ylläpitämistä ja parantamista sekä terveyden tausta-
tekijöihin vaikuttamista, sairauksien, tapaturmien ja muiden 
terveysongelmien ehkäisemistä sekä väestöryhmien välisten 
terveyserojen kaventamista sekä suunnitelmallista voima-
varojen kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla. Terveyden 
edistäminen on siis monipuolista toimintaa, jonka parissa on 
tärkeää ja mielenkiintoista työskennellä Aivovammaliitossa.

Aivovammaliitossa toimin projektikoordinaattorina 
Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeessa, joka on 
käynnissä vuosina 2019-2021. Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun työskentelen järjestössä. On ollut todella mielenkiin-
toista opetella uusia taitoja ja nähdä, millaista työtä järjestö 
ja hanke voi aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä 
eteen tehdä. Työnkuvaani hankkeessa kuuluu muun muassa 
huolehtia yhteistyöstä ja yhteydenpidosta terveydenhuollon 
ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Ammatillisesti 
pyrin olemaan rauhallinen ja luotettava sekä iloinen ja reipas. 
Myönnän, että joskus huomaan kuitenkin olevani hieman 
kärsimätön. Pidän siitä, että saan työskennellä vaihtele-
vasti sekä itsenäisten työtehtävien parissa että yhteistyössä 
muiden ihmisten kanssa. Toimin perhevapaan sijaisena tässä 
hankkeessa, mutta minuun voi olla yhteydessä, jos mieleen 
tulee jotakin hankkeeseen kysyttävää tai jos vapaaehtoinen 
työskentely hankkeen parissa kiinnostaa. 

Kuulun siihen sukupolveen (milleniaalit), jotka arvostavat 
työn lisäksi myös vapaa-aikaa. Vapaa-aikaani 
käytänkin mielelläni liikkumiseen, matkusteluun 
sekä läheisten ihmisten parissa kiireettömään 
oleskeluun. Vuodenajoista pidän erityisesti loppu-
keväästä, jolloin valon määrä on jo lisääntynyt 
reilusti ja luonto alkaa vihertämään. Olenkin 
onnekas, että lempivuodenaikani on parhaillaan 
ja voin siitä taas nauttia täysin siemauksin!

Terveisin Inkeri 
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OLKA® on koordinoitua järjestö- ja 
vapaaehtoistoimintaa sairaaloissa. Toi-
minnan tavoitteena on tarjota potilaille 
ja heidän läheisilleen kiireettömiä 
kohtaamishetkiä ja tukea uuteen tilan-
teeseen sopeutumiseen. 

OLKA®-toiminta syntyi pääkaupunki- 
seudulla, mutta on nykyisin levinnyt 
useisiin Suomen kolkkiin. Asiantuntija 
Anu Toija ja projektipäällikkö Tarja 
Nordman kertovat tarkemmin, min-
kälaista toimintaa OLKA® sisältää ja 
miten siihen pääsee mukaan. 

– Varsinainen OLKA-toiminta alkoi 
vuonna 2011, jolloin pääkaupunkiseu-
dulla eri järjestöjä kokoava EJY ry sai 
silloiselta Raha-automaattiyhdistykseltä 
rahoituksen Vertaisresepti-hankkeeseen, 
 Anu kertoo.

– Ja yhteistyö alkoi jo tätä ennen, 
kun HUSin Ihannesairaalahanke otti 
yhteyttä EJYyn, Tarja toteaa.

– Juuri näin. Ihannesairaalahank-
keessa kolmas sektori osallistettiin 
mukaan sairaalatoimintaan. Tarkoi-
tuksena oli saada kolmannen sektorin 
palvelut osaksi potilaan hoitoketjua, 
Anu vahvistaa. 

Alkuvaiheessa toiminta oli kuiten-
kin hajanaista. 

– Eri osastoilla oli eri käytäntöjä, 
eikä yhteisiä linjauksia ollut. Toiminta 
oli myös henkilösidonnaista. Kun hen-
kilökunta vaihtui, myös toimintamallit 
unohtuivat, Anu ja Tarja kertovat. 

Sairaalassa huomattiin tarve koor-
dinoituun yhteistyöhön, sillä erilaisia 

vammais- ja sairausjärjestöjä on maas-
samme paljon. Ei ole tarpeenmukaista, 
että jokainen yhdistys ottaa erikseen 
yhteyttä sairaalaan ja että jokaiselle 
pitäisi muistaa kertoa täsmälleen samat 
asiat. 

– Kun Vertaisresepti-hanke sai 
jatkorahoituksen vuonna 2013, alkoi 
OLKA muotoutua. Koordinoijaksi 
valittiin siksi EJY, että se ei ole minkään 
tietyn potilasryhmän äänitorvi, vaan 
neutraali, kaikkia yhdistyksiä kokoava 
toimija, Anu selvittää.  

oiva, Toivo ja ilona 

OLKA®-toimintaan kuuluu tällä 
hetkellä tiedon jakaminen, vertaistuki, 
neuvonta- ja ohjaustehtävät sekä säh-
köinen vertaistalo.fi-nettisivusto. 

OIVA-tietopalveluun kuuluvat 
järjestöjen sairaalassa pitämät teema-
päivät, OLKAn neuvontapisteillä jaossa 
olevien järjestöjen lehtien ja muiden 
materiaalien riittävyydestä ja järjestyk-
sestä huolehtiminen sekä kävijöiden 
ohjaus potilasyhdistyksiin. Käytännössä 
toiminta on kuin pieni messu- 
tapahtuma, jossa jaetaan tietoa ohi- 
kulkijoille ja ständillä pistäytyville.

– Myös sairaalan osastot voivat 
halutessaan pitää teemapäiviä OLKA-
pisteillä, Tarja täydentää. 

TOIVO-tukipalveluun sisältyy varsinai-
nen vertaistukitoiminta ja saattohoidon 
tukihenkilöt.

– TOIVO-tukipalvelut ovat vaativaa 
vapaaehtoistoimintaa, joissa kiinnite-
tään huomiota paitsi vertaistukija- 
koulutukseen, myös vertaistukijan 
omaan jaksamiseen, Anu kertoo.

 
ILONA-toiminta on OLKAn vapaa- 
ehtoistoiminnan muodoista kevyin. 
Se koostuu aula-avustajista, juttukave-
reista ja leikkikavereista sekä mahdolli-
sista muista tehtävistä, joita vapaa- 
ehtoinen voi hoitaa oman osaamisensa 
mukaan. 

Saitko riittävästi tietoa ja vertaistukea ollessasi sairaalassa tai silloin, 
kun läheisesi oli juuri vastavammautunut? Ellet saanut, olisit ehkä 
kaivannut olkapäätä, johon nojata. Saatoit saada kipinän antaa jatkos-
sa tukea muille saman kokeville. Yksi mahdollisuus auttaa heitä, jotka 
tulevaisuudessa vammautuvat, on lähteä mukaan OLKA®-toimintaan.

Tämä haastattelu on tehty koronan 

aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi  

etäyhteyksiä käyttäen

Oiva, Toivo ja Ilona  
= OLKAn vapaaehtoistoimintaa 

Anu Toija ja Tarja Nordman kertovat 
OLKA-toiminnasta.
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– Esimerkiksi aula-avustaja päivys-
tää sairaalaan ovella ja opastaa sinne 
saapuvia oikeaan kohteeseen. Tulijan 
ei tarvitse edes osata mennä kysymään 
avustajilta mitään, vaan he ottavat itse 
kontaktia empivän näköiseen tulijaan 
ja tiedustelevat, voivatko auttaa, Tarja 
ja Anu kertovat.

– Vapaaehtoinen voi myös mennä 
odotushuoneeseen tueksi ja juttukave-
riksi, toimia lastenosastolla leikkikave-
rina tai lasten seurana, jotta sairaalassa 
oleva äiti tai isä saa tarvittaessa pienen 
hengähdystauon, Anu jatkaa.

Sekä TOIVO-tukipalvelu että 
ILONA-toiminta ovat täysin vapaa-
ehtoispohjaista. Molempiin vaaditaan 
toki sairaalan järjestämä koulutus 
sairaalaympäristössä toimimisesta. 
Lisäksi jokainen allekirjoittaa sairaa-
lan kanssa sopimuksen. Sopimuksesta 
käy selkeästi ilmi yhteiset pelisäännöt. 
TOIVO-tukipalvelun vertaistukijoilla 
pitää edellisten lisäksi olla joko oman 
taustajärjestönsä tai OLKAn järjestämä 
vertaistukikoulutus käytynä. Saatto-
hoidon tukihenkilöille OLKA järjestää 
oman valmennuksensa. 

Sairaalavapaaehtoisilla ei tarvitse 
olla omakohtaista kokemusta vam-
mautumisesta tai sairastumisesta, vaan 
työhön voi ryhtyä kuka hyvänsä asiasta 
kiinnostunut.  Kaikki OLKAn vapaa-
ehtoiset tunnistaa siitä, että heillä on 
yllään vaaleanvihreät liivit. 

OLKAlla on myös virtuaalista 
toimintaa. Vertaistalo.fi-osoitteessa 
toimiva valtakunnallinen nettisivusto 
on osa Terveyskylää, joka puolestaan 
on yliopistosairaaloiden yhdessä raken-
tama palvelu.

– Vertaistalossa kerrotaan vertais-
tuesta ja ohjataan ihmisiä vertaistukea
antavien yhdistysten huomiin. Sopivaa 
tahoa voi etsiä alueellisesti tai sairau-
den ja vamman nimellä tai oireilla. 
Yhdistysten kannattaakin lisätä haku-
sanoihin myös kansanomaisia termejä, 
kuten vaikkapa sydänkohtaus, Anu 
opastaa. 

Jatkossa myös helmi 

Jatkossa myös kokemustoiminta tulee 
osaksi OLKAn palvelutarjotinta. 

– Olemme pohtineet Kokemustoi-
mintaverkoston kanssa, miten koke-
mustoiminta sairaalassa voisi tulla 
osaksi OLKA-kokonaisuutta. Uuden 
palvelutarjottimen työnimi on HELMI-
kehittäjäpalvelu.

HELMI-kehittäjäpalvelussa järjes-
töjen kouluttamat kokemustoimijat tai 
joidenkin sairaanhoitopiirien koulutta-
mat kokemusasiantuntija-nimikkeellä 
työskentelevät kokeneet voisivat toimia 
kokemusedustajana, kokemuspuhu-
jana tai kokemusneuvojana. Osaan 
tehtävistä riittää järjestöjen kokemus-
toimijan peruskoulutus tai vastaava 
valmennus, osaan vaaditaan kehittäjä-
vaikuttaja-jatkokoulutus. Kokemus-
puhuja voi kertoa oman tarinansa 
muille kuulijoille, kokemusneuvoja 
voi konsultoida lääkäriä tai hoitajaa 
oman kokemuksensa pohjalta kiperissä 
tilanteissa ja kokemusedustaja voi olla 
mukana työryhmissä tai ohjausryhmän 
jäsenenä. Ennen OLKA-kokemustoimi-
jaksi ryhtymistä on myös HELMIläisten 
käytävä sairaalaperehdytys.

– Alkuvaiheessa HELMI-kehittäjä-
palvelua on tarkoitus pilotoida Kuopi-
ossa, Oulussa ja Porissa. Seuraavaksi 
mukaan tulee Mikkeli. 

yhteistyössä sairaala 
ja taustajärjestö

OLKA-toimintaa toteutetaan aina 
yhteistyössä paikallisen sairaalan 
kanssa. On ensiarvoisen tärkeää, että 
sairaalan johto on halukas yhteistyö-
hön ja kannustaa eri osastoja lähte-
mään mukaan toimintaan. Käytännön 
toimista sairaalan kanssa sekä rahoituk-
sesta vastaavat taustajärjestöt. Ohei-
sesta taulukosta voi tutustua, missä 
sairaaloissa OLKA-työ on jo aloitettu 
ja mikä taho toimii missäkin päin maa-
tamme taustajärjestönä. 

OLKA-paikkakuntia 12

Uusia OLKA-sitoumuksia 6

Teemapäiviä 490 

Teemapäivien kohtaamisia 9200

Vapaaehtoisia 400

Vapaaehtoisvuoroja 4340

Vapaaehtoistunteja 12 250

Vapaaehtoisten kohtaamisia 105 000

Kohtaamisia yhteensä 118 200

Lähde: OLKA-Q2019 -kysely

SAVONLINNA

KOUVOLA

KOTKA

RAASEPORI

HYVINKÄÄ
LOHJA

ESPOO

VANTAA

OLKA®-toiminta Suomessa
vuonna 2019

SAIRAALA TAUSTAJÄRJESTÖ 
Helsingin yliopistollinen sairaala .....Ejy ry 
Hyvinkään sairaala ..........................Keski-Uudemaan palveluverkosto
Keski-Suomen keskussairaala ...........Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Kuopion yliopistollinen sairaala .......Tukipilari ry
Lohjan sairaala ................................Apuomena ry
Mikkelin keskussairaala ...................Estery 
Oulun yliopistollinen sairaala ..........Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry
Raaseporin sairaala ..........................Ejy ry
Porin Satasairaala ............................Satakunnan yhteisökeskus 
Seinäjoen keskussairaala .................Yhteisöjen yhdistys ry
Savonlinnan Sosteri .........................Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Tampereen yliopistollinen sairaala ...Artteli ry
Vaasan keskussairaala ......................Pohjanmaan yhdistykset ry

▲
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– Vetrealla on pitkä historia vammau-
tuneiden henkilöiden kuntoutuksessa 
alkaen Iisalmessa ja Joensuussa toimi-
neista sotainvalidien veljeskodeista. 
Toinen historian juonne tulee Savon-
linnasta, jossa konserniimme kuuluva 
Villa Olavi on jo pitkään tarjonnut 
kuntoutus- ja asumispalveluita muun 
muassa aivovammautuneille henki-
löille. Oli luonnollista, että lähdimme 
kehittämään ja vahvistamaan alan osaa-
mista, toimitusjohtaja Laura Airaksinen 
kertoo.

Vammautuneille ihmisille suunnat-
tujen asumispalveluiden kehittäminen 

on yksi toiminnan painopisteistä. Vetre-
assa huomattiin, että neurologisesti 
sairastuneet tai vammautuneet ihmiset 
joutuvat usein ikäihmisille tai kehitys-
vammaisille tarkoitettuihin asumisyksi-
köihin. Tämä ei luonnollisesti ole ihan-
teellisin vaihtoehto, sillä esimerkiksi 
aivovamman saaneen ihmisen arki ei 
ole samanlaista kuin kehitysvammai-
sella tai seniori-ikäisellä ihmisellä. 

– Nyt meillä aukeaa jo kymmenes 
VetreaElo-konseptin neurologisesti 
vammautuneille ja sairastuneille henki-
löille tarkoitettu asumispalveluyksikkö, 
jossa yhdistetään hyvä elämä, asumi-

Tämä haastattelu on tehty ennen koronan 

aiheuttamia poikkeusoloja

OLKA-vapaaehtoistyöstä kiinnostunut 
voi ottaa yhteyttä joko omaan tausta-
järjestöönsä, alueella OLKA-toimintaa 
koordinoivaan järjestöön tai suoraan 
sairaalaan. Niistä hänet opastetaan 
ensiksi yhden illan sairaalavapaaehtoi-
sen ILONA-valmennukseen. Nykyisen 
OLKA-verkoston löytää kesäkuusta 
2020 alkaen osoitteesta olkatoiminta.fi 
Siellä kerrotaan OLKAn toimintamal-
lista sekä esitellään eri alueiden toimin-
taa koordinoivat tahot. 

– Koulutuksessa kerrotaan OLKAsta 
ja siitä, mitä sairaalavapaaehtoinen voi 
tehdä ja mitä hän ei voi tehdä – kuten 
ei esimerkiksi saa puuttua hoitoon tai 
tehdä mitään hoitotoimenpiteitä - pai-
notetaan vaitiolon tärkeyttä, saadaan 

tietoutta hygieniasta, rokotuksista, 
hajusteiden käytöstä, omasta jaksami-
sesta ja siitä, minkälaisia tukitoimia, 
lisäkoulutusta ja virkistystä OLKAlla on 
tarjota, kertoo Tarja.

Valmennuksen jälkeen voi miettiä, 
haluaako mukaan toimintaan ja mikä 
toiminta olisi juuri itseään lähellä. 
Monella tämä onkin varmasti valmiiksi 
mietittynä jo tässä vaiheessa.

– Sen jälkeen sovitaan vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattorin kanssa 
haastattelu, tehdään sopimus, mieti-
tään, miten usein uusi tulija haluaa 
osallistua ja milloin olisi ensimmäisen 
kerran vuoro. Ensimmäiseen vapaa-
ehtoisvuoroon tulee mukaan kokenut 
vapaaehtoinen, joten kenenkään ei 

tarvitse aloittaa yksin. 
Jos asut alueella, jossa ei vielä ole 

OLKA-toimintaa, mutta olisit halukas 
sellaista käynnistämään, voit ottaa 
yhteyttä EJY ry:n Anu Toijaan. Hän ker-
too, miten asiassa voidaan alueellasi 
edetä. Aivan ensiksi kannattaa kuiten-
kin neuvotella oman alueen sairaalan 
johtoryhmän kanssa ja tiedustella, kiin-
nostaisiko heitä OLKA-toimintamalli. 

– Tärkeätä on toiminnan käyn-
nistyessä luoda hallinnolliset ohjeet, 
jotta toiminta saa virallisen luonteen 
osana sairaalan toimintaa, Tarja ja Anu 
vinkkaavat. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: OLKA

Vetrea ja Neuron yhdistyivät 

Uusi kuntoutus- ja asumis- 
palveluyksikkö syntyi 

ARTiKKEliT

Kuntoutus- ja asumispalveluja tarjoava Vetrea ja neurologi-
seen kuntoutukseen erikoistunut Neuron ovat yhdistyneet. 
Vuodesta 2016 alkaen konsernin toimitusjohtajana työsken-
nellyt Laura Airaksinen kertoo, minkälaisia palveluita yritys 
tarjoaa aivovammautuneille henkilöille.

nen ja kuntoutus. Asumisyksiköitä on 
eri puolilla Suomea. Pohjoisin sijaitsee 
Oulun kupeessa Kempeleessä ja eteläi-
sin Tuusulassa.

Myös Kuopiossa, Savonlinnassa, 
Jyväskylässä, Kangasalla, Porvoossa, 
Lahdessa ja Lappeenrannassa on omat 
neurologisesti vammautuneille tai 
sairastuneille tarkoitetut asumispalve-
luyksiköt. Asumispalveluissa luodaan 
Airaksisen mukaan mahdollisimman 
hyvä arki. Huone, sen sisustus ja 
näkymä ikkunasta ovat kaikki tärkeitä 
viihtyvyyden kannalta. Asukkaan 
kunnon mukaan huoneistoon voidaan 
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tehdä myös minikeittiö ja pääsy omalle 
pikku terassille. 

– Ensi vuonna on tarkoitus avata 
vielä muutama yksikkö lisää. Pidämme 
kiinni asiakaslähtöisyydestä, yksilön 
huomioon ottavasta kehityksestä ja 
joustavasta, monimuotoisesta asiakkaan 
ymmärryksestä, Laura Airaksinen lupaa.

Kuntoutusosaaminen  
Neuronista 

Kuopion vieressä Kortejoella toimineen 
Neuronin liiketoiminnan ostaminen 
vahvisti uuden konsernin kuntoutus-
osaamista. Kun Neuronista tuli osa 
Vetreaa, muutti kuntoutusyksikkö Kuo-
pioon uusiin toimitiloihin viime vuoden 
lokakuussa.

– Kun saimme Neuronin osaksi 
meitä, oli se luonteva sysäys neurologi-
sen kuntoutuksen kehittämiselle uudella 
innolla, Laura Airaksinen toteaa. 

– Meillä Neuronissa oli neurolo-
gisen kuntoutuksen moniammatillista 
osaamista jo vanhastaan, joten siitä oli 
hyvä lähteä jalostamaan tarjontaamme 
uudelle tasolle. Olemme panostaneet 
muun muassa etäkuntoutukseen ja 
hankkineet uusia huippulaitteita kun-
toutuksen tueksi, kertoo neurologian 
ylilääkäri Kauko Pitkänen.

Laitevalikoimaan kuuluu muun 
muassa uusi kävelyrobotti, joka 

mahdollistaa liikuntakykyä edistävän 
kuntoutuksen aloittamisen jo hyvin 
varhaisessa vaiheessa aivovamman 
jälkeen - jo silloin, kun jalat eivät vielä 
toimi lainkaan.

– Tämän ansiosta aivovamman 
saaneet ovat voineet jo ensimmäisen 
tai toisen viikon alussa alkaa tehdä 
kävelyyn liittyviä harjoitteita. Robotin 
avulla he jaksavat tehdä myös paljon 
enemmän toistoja kuin mitä ilman 
kuntoutuslaitetta olisi mahdollista.  
Vanhasta laitekannasta Kortejoelta 
mukaan lähti kävelysimulaattori, joka 
tuo lisää mahdollisuuksia painokeven-
nettyyn kävelyharjoitteluun.

Myös yläraajojen harjoitteluun on 
oma teknologiansa.

– Aivovammat voivat vaikuttaa 
kykyyn tuottaa liikettä, mutta eivät vält-
tämättä kykyyn ajatella liikkeen tuot-
tamista. Uudessa recoveriX-laitteessa 
hyödynnetään uutta menetelmää, joka 
on otettu Suomessa käyttöön vasta 
kolme vuotta sitten.

RecoveriXin toiminnan kuvailu 
kuulostaa tieteiselokuvalta. Kuntou-
tusmenetelmä perustuu mielikuvaan 
tehtävästä liikkeestä. Liikkeen ajatte-
lemisen tuottama signaali poimitaan 
aivoista laitteistolla. Kun signaali on 
analysoitu, tehdään siitä tietokoneen 
ruudulle näkyviin tuleva malli. Säh-
köstimulaatio saa kuvitellut liikkeet 

oikeasti aikaiseksi. Lopullinen tarkoi-
tus on opettaa aivosolut järjestymään 
uudelleen niin, että liikettä aletaan 
tehdä aidosti. 

– Tämä soveltuu erityisesti halvaan-
tuneen käden motoriikan uudelleen 
oppimiseen. Useimmiten jo kymme-
nen harjoituskerran jälkeen saadaan 
näkyviä vaikutuksia, Pitkänen kertoo.

Kuntoutussuunnitelmaan toive  

Akuuttivaiheen aivovammakuntoutujat 
tulevat VetreaNeuroniin pääasiassa 
KYSin neurologian ja neurokirurgian 
osastoilta. Vuosittain heti sairaalahoi-
don jälkeen tarvittavaan kuntoutukseen 
tulee noin 150 aivovamman saanutta.

Kelan tai vakuutusyhtiön kustanta-
mat kuntoutujat tulevat puolestaan eri 
puolilta Suomea. He voivat esittää kun-
toutussuunnitelmaansa toiveen päästä 
tiettyyn kuntoutuslaitokseen.  

Laura Airaksinen ja Kauko Pitkänen 
katsovat luottaen tulevaan.

– Kuntoutukseen liittyvä tutkimus 
on kehittyvä ala. Uutta teknologiaa 
tulee jatkuvasti, virtuaalista ja etä-
kuntoutusta hyödyntävät menetelmät 
yleistyvät ja tietokonetta voidaan 
käyttää yhä enemmän tunnistamaan 
aivojen vaurioita jo nyt käytössämme 
olevan Recoverix-laitteen tavoin. Myös 
yksilölliseen kuntoutukseen panoste-
taan, eli kaikkia ei kuntouteta samalla 
sabluunalla, vaan kuntoutus räätälöi-
dään yhä paremmin jokaisen tarpeen 
mukaan. 

Teksti: Pia Warvas 
Laura Airaksisen kuva: Pia Warvas 

Kauko Pitkäsen kuva:  
Laura Äimälä-Heiskanen

Ylilääkäri Kauko Pitkänen 
Lokomat-kävelyrobotin edessä.

ARTiKKEliT

– VetreNeuron on siitäkin erilainen kuin 
moni muu terveyspalveluyritys, että 

olemme kokonaan suomalaisomisteinen, 
toimitusjohtaja Laura Airaksinen kertoo. 
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Vaikka maalta olenkin kotoisin, tai 
ehkä juuri siksi, päätin että kasvimaata 
ei mökille ainakaan tule. Parin viikon 
päästä kuitenkin tontille ”ilmestyi” 
pieni kasvimaa, joka kasvoi alkuajan 
kokoa vuosi vuodelta, ja maistuvaista 
satoa on saatu. Kasvimaa on ollut 
nyt parin vuoden ajan levossa. Viime 
kesänä kylvin sen täyteen maanparan-
nuskasveja ja kukkia niin pörriäisten 
kuin omaksikin iloksi sekä tietysti 
maan parhaaksi. Tänä kesänä kasvi-
maa pääsee alkuperäiseen tehtäväänsä 
tuottamaan satoa. 

Ensimmäisen mökkikesämme 
satoi vettä koko ajan. Eräs naapuri oli 
arvellut, etteivät ne helsinkiläiset kauaa 
maalla viihdy, varsinkin kun sataa. 
Mutta kyllä me viihdyimme. Me puo-
lestamme arvelimme mökin edellisen 
asukkaan, edesmenneen Selma-rouvan, 
koetelleen meitä niillä runsailla sateilla. 

Pikkumökki oli tarkoitus purkaa 
lokakuussa 1992. Purkupäivänä lunta 
satoi n. 30 cm, ja tuulikin katkoi 
sähköt. Arvelimme Selma-rouvan 
koetelleen meitä jälleen. Mökki saatiin 
vasta parin viikon päästä talkoilla 
purettua ja rakennustyöt alulle. Talon 
rakentaminen oli ikimuistoista aikaa, 

raskastakin ja kovin kiireistä, mutta 
missään vaiheessa rakkaus ei rakoil-
lut. Viikonloput ja lomat ahkeroimme 
liki pitäen vuorokaudet ympäriinsä. 
Arki-illat kaupungissa olivat suunnitte-
lua ja tilaamista. Joskus oli etsinnässä 
hyvä muurari, joskus joku muu. Nyt 
tämä uusi rakkaudella ja kovalla työllä 
rakennettu vapaa-ajan talo on ollut 
valmiina noin 25 vuotta. Minulla oli 
uuteen taloon toiveena mukavuuksien 
lisäksi iso tupa ja hyvä takkaleivinuuni. 
Tuvasta tuli heti sisustukseltaan sininen 
ja sinisen sävyissä se on edelleen. 
Jossain vaiheessa liityimme myös 
vesiosuuskuntaan, joka on taannut 
riittävän vedensaannin ja helpompaa 
elämää – vesi tulee ja menee. 

Vietämme aviomieheni kanssa 
viikonloppuja ja lomia mökillä edel-
leen ympäri vuoden. Tekemistä riittää 
aina. Hyötypuutarha, kasvimaa ja 
kasvihuoneet kasvattavat satoa ja aina 
on rakenteilla jotakin uutta tai jotakin 
korjataan. Aviomieheni on järjestellyt 
itselleen niin puutyöpajan kuin metal-
lityöpajan ja pari muuta pajaa kaupan 
päälle. Minä puolestani olen alkuvuo-
sien kukkapenkki-innostuksen jälkeen 
rauhoittunut. Nurmikonleikkuu on 
ulkoistettu kahdelle pienelle vihreälle, 
ei miehelle, vaan robotille. Tekemistä 
riittää muutenkin, esim. asioiden siir-
tämistä paikasta A paikkaan B. Uskol-
linen punainen kottikärryni, 33 v., on 
ollut tarpeen ja satojen multa-, kalkki-, 
kanankakka-, kivi-, turve- ja hiekka-
kuormien kärräysapuri.

Halusin myös kasvihuoneen, jossa 
aluksi kasvatettiin mm. tomaatteja 
ja yrttejä ja muitakin kokeiluja oli 
maissista kasvihuonekurkkuun. Jossain 
vaiheessa viinirypäleköynnökset val-
tasivat kasvihuoneen. Joitakin vuosia 
sitten ehdotin miehelleni, että tehtäi-
siinkö toinen kasvihuone sitten, kun 
ollaan eläkkeellä. Seuraava havainto 
olikin kasa rakennustarvikkeita ja toi-
nen kasvihuone alkoi hahmottua. Se on 
valmistuttuaan ollut tomaattien, yrttien 
ja esikasvatusten käytössä, ja paikallaan 
jo hyvissä ajoin ennen eläkepäiviä. 

Juttu jatkuu seuraavassa 
Aivoitus-lehden numerossa

Teksti ja kuvat: Sirpa Salonen 

Aivovammaliiton järjestöassistentti 
Sirpa Salonen kertoo rakkaasta harras-
tuksestaan mökkeilystä tässä ja seuraa-
vassa Aivoituksessa. Tässä osa 1.

Tapasimme mökkitonttimme pääsiäi-
sen aikaan vuonna 1987. Tontilla oli 
huonossa kunnossa oleva mökki, jonka 
myyjäkin kehotti heti purkamaan. Avio-
mieheni päässä kehittyi suunnitelmia 
uudesta talosta, ja parin päivän jälkeen 
ostopäätös oli selvä. Päätöstä emme ole 
koskaan katuneet.

Auto oli pakattu täyteen tarvikkeita 
ja työkaluja, kun huristimme maalle 
ensimmäistä viikonloppua mökillä viet-
tämään. Mökin tulisijaa ei voinut enää 
käyttää, ja pikkuinen sähköpatteri antoi 
olematonta lämpöä. Ensimmäisenä 
aamuna klo 7 ilmestyi ensimmäinen 
naapuri esittäytymään ja pian tulikin jo 
seuraava toivottamaan tervetulleeksi. 
Sitten vain toimeksi ja työhön käsiksi. 
Intoa meiltä ei puuttunut. Myöhemmin 
olen todennut, että myös taitoa on 
onneksi riittänyt, varsinkin aviomiehel-
läni. Ymmärsin myös jo ensimmäisten 
viikkojen aikana, että suunnitelmat 
mukavuuksin varustetusta uudesta 
mökistä olivat oikein relevantteja.

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

Mökkielämää 
- työleirillä vai paratiisissa?
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Terapiatarinoita

Luonnonkierto
Kaukana olet ihminen 
kierrosta luonnon,
vaan elää ilman sitä et voi.

Luonto sulle on avaimet antanut rikkauksillaan,
niin elää kuinka  haluat.
Käytätkö oikein voimaa mahtavaa?
Et varmaan,
oot ryöstäjä, tuhon oma.

Et tarkoitusta tietää voi,
elämä kun on itseohjautuva.
Vaan vapaaehtoinen pakko on ihmisen,
jos kauan täällä elää haluaa
ja lapsillensa jotain antaa,
tasapainossa olla.

Jos et halua tai ole vapaaehtoisesti,
syytä ei kysytä koskaan.
Luonto vastaa aina varmasti voimallaan, tasapainollaan.

Anna siis suhteen säilyä,
Käytä valo auringon, kasvuvoima maan.
Viljele maata,
hoida metsiä,
suojele vesiä,
vaali ilmastoa.

Ihminen kehitä itseäsi tuntemaan voimat, sekä rytmi
joilla olet tänne tullut.
Olemme kaikki samalla pallolla,
hiekka tiimalasissa valuu,
oppiaika on meidän käsissämme.

Martti Isola
14.3.1973
Arolampi

Ota yhteyttä! mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi / 
p. 040 133 7010  /  www.kuntoutuskeskus.fi  /      #munkuntsi

Meillä olet 
osaavissa käsissä 

Suomen johtavassa neurologisessa 
kuntoutuskeskuksessa yksilöllinen kuntoutus 
suunnitellaan tavoitteidesi mukaan.

Hae harkinnanvaraiseen moniammatilliseen 
yksilökuntoutukseen vakuutusyhtiön, Kelan tai 
julkisen terveydenhuollon maksusitoumuksella.

Aivovammakuntoutujille 
järjestetään oma yksilöllisen 

kuntoutuksen ryhmä:
kuntoutuskeskus.fi/ryhmat

HAE NYT!
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Joskus 1990-luvulla radiossa luettiin 
sinne tulleita palautteita radio-ohjel-
mista. Eräs henkilö valitti säätiedotuk-
sen taustaäänestä, joka oli eräänlaista 
pimputusta. Henkilö olisi halunnut 
taustaäänen pois, se vaikeutti säätie-
dotuksen kuuntelua. Hänellä oli myös 
ääniyliherkkyys, hän oli saanut aivo-
vamman kolarissa. Minua taustaäänet 
eivät häirinneet, kun kuuntelin säätie-
dotusta, mutta ei se taustaääni minusta 
mitenkään tarpeellinen ollut.

Sitten tutustuin Liisaan. Hänellä oli 
ollut aivoverenvuoto ja se oli aiheutta-
nut vaurion aivoihin. Sanoin hänelle, 

että ei sinusta mitään huomaa. Liisa 
sanoi, että minä en oikein ymmärrä. 
Hän näytti minulle lääkärinlausun-
non, jonka mukaan hänellä oli muun 
muassa puheentuottamisen vaikeuksia, 
vaikea löytää sanoja ja lukemisen vai-
keuksia. Lääkäri oli suositellut hänelle 
puheterapiaa. Minusta hänen puhe-
virheensä olivat hauskoja ja sanoinkin 
sen hänelle. Liisa sanoi, ettei hän pysty 
puhumaan muulla tavalla. Lopulta 
Liisa kyllästyi minuun, kun minä en 
tajua mitään.

Kymmenen vuotta sitten kun 
pyöräilin, auto ajoi päälleni. Törmäys 

oli niin raju, että auto joutui korjaa-
molle. Minulta murtui erilaisia luita, 
kuten kallo ja niskanikama. Minulle 
tuli aivovamma. Nyt ymmärrän, miten 
ikävää on säätiedotuksen taustalla 
oleva ääni. Aivot kiinnittävät huomiota 
taustaääneen, enkä voi jättää sitä huo-
mioimatta. Opiskeluni auttaa pulmassa. 
Osaan kohtalaisesti ruotsia ja nyt 
kuuntelen säätiedotuksen ruotsinkieli-
seltä radioasemalta. Siellä säätiedotuk-
sessa ei ole taustaääntä. Minulla on nyt 
samanlaiset oireet kuin Liisallakin oli. 
Liisa, jos luet tätä, niin olisi kiva jutella!

Markku Nieminen

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

Muuttuva elämä

Lukutoukka
on todettu vahvistavan hyvinvointia 
myös tutkitusti. 

Kirja avaa myötätunnon ja myö-
täinnon käsitteitä tarkemmin ja myös 
kuvitusta on hyödynnetty selkeyttämään 
myötätuntoista ja myötäintoista toimin-
taa. Niin myötätunto kuin myötäinto 
sisältävät kyvyn havaita ja ymmärtää 
toisen tilanne ja tunnetilaa ja eläytyä 
niihin tunteella mukaan. Myötätuntoon 
ja myötäintoon kuuluu myös konkreet-
tista toimintaa toisen hyvän edistämi-
seksi ja innostuksessa mukana elämistä.

Ennen kaikkea koen, että kirja on 
loistava työkalu, jonka avulla voimme 
ymmärtää omia ja toisten tunteita 
paremmin niin työssä kuin vapaaeh-
toisena toimiessamme. Vertaistukitoi-
mintakin perustuu usein siihen, että 
ymmärrämme samassa tilanteessa 
olevien ja elävien tunteita ja pystymme 
myötäelämään tilannetta vertaistemme 
kanssa. Kokemustoiminnassa esimer-
kiksi kokemustoimijoiden tarinat voivat 
nostaa kuulijoiden ja lukijoiden tunteet 
esille. Tunteet herättävät meissä ajatuk-
sia ja niiden ymmärtäminen avaa meille 
uusia näkökulmia ja kyvyn asettua toi-
sen tilanteeseen ja ymmärtää toisiamme 
paremmin. 

Tunteet vaikuttavat meidän jokapäi-
väiseen elämäämme, niin mielenter-
veyteemme kuin fyysiseen terveyteen. 
Positiiviset tunteet saavat elämän 

Myötätunnon mul-
listava voima 
Anne Birgitta Pessi, 
Frank Martela, Miia 
Paakkanen (toim.) 
317 sivua
PS-kustannus, 
PL 303, 40101 Jyväskylä

Myötätunnon mullistava voima kirja 
tarjoaa matkan kehittämiseen ja myös 
itsensä tutkiskeluun niin vapaaehtoi-
sena toimiville kuin ammattilaisille, 
jotka toimivat tehtävässään ihmisten 
parissa. 

Vaikka kirjan luvut ja esimerkit ovat 
pääsääntöisesti työelämälähtöisiä, niin 
on niissä yhtymäpintoja myös vapaa-
ehtoistoimintaan, ja kirjassa niitä myös 
sivutaan. Vapaaehtoistoiminta on usein 
toisen ihmisen auttamista ja auttamisen 

Kokosi: Leena Koivusaari

maistumaan ja mielen hymyilemään. 
Tarvitsemme kuitenkin myös negatiivi-
sia tunteita ja ilman niitä eivät positii-
viset tunteet tuntuisi merkityksellisiltä. 
Vaikka kirjassa puhutaan positiivisista ja 
negatiivista tunteista, antaa se myös laa-
jemman kuvan tunteiden merkitykselle. 
Tunteet ovat tasa-arvoisia ja kaikkia 
niitä tarvitaan. Tunteiden olemassaolo ja 
niiden ymmärtäminen itsessä ja toisissa 
antaa meille mahdollisuuden ymmärtää 
ja oppia itsestämme. 

Kirja antaa myös näkökulmia 
työelämän ja myös vapaaehtoistoimin-
nan tulevaisuuteen, jossa teknologia 
kehittyy ja nopeat muutokset ovat 
melkein jo arkeamme. Vaikka teknolo-
gia ja robotiikka mullistaa työelämää 
niin ihmistyö tulee säilymään ja juuri 
siksi myötätunto ja sosiaaliset taidot 
nousevat keskeisiksi osaamisalueiksi. 
Näitä taitoja voimme hyödyntää myös 
digitaalisissa toimintaympäristöissä. 

Tämä kirja sopii mielestäni hyvin 
kaikille, jotka ovat kiinnostuneet läsnä-
olon, tunteiden, myötätunnon ja myö-
täinnon merkityksistä työelämässä ja 
vapaaehtoistoiminnassa. Se auttaa myös 
ymmärtämään teknologian ja ihmistyön 
yhteyttä. Vaikka teknologia kehittyy, 
niin ihmisten keskinäinen ymmärrys ja 
vuorovaikutus ovat keskeisessä osassa 
myös tulevaisuudessa, vain vuorovaiku-
tuksen ympäristöt muuttuvat.

www.kitinkannus.fi

ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA

TJ Pölvästi Oy
Lohtaja

Korpiforest Oy
Vesterbackantie 191

62470 Purmojärvi
Puh. 040 568 8747

SPTR-Asennus Oy
Könnintie 31

61410 Ylistaro
Puh. 050 066 4446

Pihlaja Forest Oy
Nummijärvi

www.pihlajaforest.fi

JJ Huhtala Tmi
Kotkalinnantie 17
62375 Ylihärmä

Puh. 0400 861 107

K-Market Kasperi
Tapiolantie 18

60150 Seinäjoki
puh. 050 537 1719

B I G DOG PetProducts 
Markvägen 58

 65930 Södra Vallgrund
Tel. 050 572 6462

www.bigdog.fi

Muotek Oy
Lahdentie 11

61400 Ylistaro
Puh. 06 474 0800

Itärannantie 253
 63410 Rantatöysä
Puh. 044 555 5568

 
www.muurausnahkala.fi

Kauppatori 4,  67100 Kokkola 
Puh. 020 780 8900 | www.sokoshotels.fi

  

Maanrakennus 
Saranpää Ky

Nikkolantie 177
60800 Ilmajoki

Puh. 0400 166 310

Tähtilattiat Oy
Hirvijärvi

www.tahtilattiat.fi

K-Market Rannankulma
Härsiläntie 2
62100 Lapua

Puh. 06 438 7262

Säiliö Ykköset Oy
Kokkola 

www.sailioykkoset.fi

Tilitoimisto Sorvoja Ky
Viirretie 100

Ala-Viirre
Puh. 06 876 544

OSTP Finland Oy Ab
Pietarsaari

Latomäen Sähköliike Ky
Kauppakatu 30
62100 Lapua

Puh. 050 552 5610

Klemolan Betoni Oy
Veteli

www.klemolanbetonioy.fi

Biosti Ky
Uudenkyläntie 81

68230 Lohtaja, Kokkola
Puh. 050 571 2003

Metallipaja
Heikki Alakortes Ky

Thairavintola
Cham Chan

Vesijärvenkatu 48, Lahti
Puh. 040 537 2313

       www.chamchan.fi      

karirakenne.fi

Rakennesuunnittelu 
VMP Oy

Ansakatu 8 B
15610 Lahti

Puh. 040 587 7780

Novaconta 
Hämeenkatu 11 D

15140 Lahti
Puh. 050 522 1212
www.novaconta.fi

PÄIJÄT-HÄME

Yrjölänkatu 28, Lahti
Puh. 03 752 3300

www.mansikkamies.fiwww.wipak.com

Joutjärven seurakunta 
www.lahdenseurakunnat.fi

Saksalan Teboil
Vanhanradankatu 4

15520 Lahti
Puh. 010 778 8120

Suomen urheiluopisto
www.vierumaki.fi

Hermoratahierojamestari
 Koulutettu hieroja

 Kirsi Pärnänen
Rantatie 10 A 2, Orimattila 

www.kirsiparnanen.fi

Pedro Oy
Nastola

www.pedro.fi

Autopurkaamo Heikkilä
Lahti

Taksi
Harri Kaukola Tmi

Hasalantie 61
17320 Asikkala

Puh. 040 724 0058

Delivet Oy
Viilaajankatu 5 

15520 Lahti
Puh. 010 396 1800
www.delivet.com

Osuuskunta Lähitaitajat
Laaksokatu 11 L
18100 Heinola

Puh. 044 571 7707
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Esterin Kotileipomo
Kumisevantie 345

Haapajärvi

Hiekkapuhallus ja Maalaus
Anssi Perttula

Niemenkyläntie 100
84100 Ylivieska

Puh. 0400 860 405

Palosaaren Sähkö Oy
Kuusamo

www.palosaarensahko.fi

AJO-Motor Oy
Sälpäkuja 8
90620 Oulu

Puh. 0400 686 922
www.ajo-motor.fi

Polojärvi Osmo Oy
Takintie 19

90900 Kiiminki
Puh. 0400 935 053

E.T. Listat Oy
Vähäkankaantie 64

84100 Ylivieska
Puh. 050 549 9942

Niittyrannan 
Autohuolto Oy

niittyrannanautohuolto.fi

Reisjärven Jätehuolto ja 
Koneurakointi Oy

 Luotoniementie 33
 85900 Reisjärvi

www.rj-jatehuolto.fi

K-Market Värttö
Kurkelantie 2
90230 Oulu

Puh. 020 779 1460

Korjaamo ja Varustelu
Moilanen

Ouluntie 292
91300 Ylikiiminki

Puh. 040 744 7781

Offcode Oy
Valtatie 67

90500 Oulu
Puh. 050 387 6632

Sähköpalvelu 
Keskitalo Ky

Kempele
Puh. 044 262 7499

Maaselän Kone Oy
Valimotie 1

85800 Haapajärvi
Puh. 040 562 7433

Tilitoimisto
Maila Vallström Oy

Kirkkokatu 49
90100 Oulu

Puh. 0400 584 163

K-Citymarket Raahe
Ollinkalliontie 2

92120 Raahe
puh. 010 5384 600

Ylivieskan kaupunki 
www.ylivieska.fi

www.nuortenvammaistentuki.fi

Yritystie 6, 85410 Sievi
Puh. 08 488 2111 | www.scanfil.com

Ollilaojankatu 2, 84100 Ylivieska | Puh. 08 424 272

OULU, POHJOIS-POHJANMAA JA POHJANMAA

Keskustan 
Pohjois-Pohjanmaan piiri

 
www.keskusta.fi

www.pohjolanperuna.fi

Tarmo Rytingin Kauppa
Kelankyläntie 10, Rytinki

www.tarmolahikauppias.fi

Kasarmintie 13b 
90130 Oulu

 Puh. 020 757 4700 

www.lasaretti.com

Kiinteistömeklarit 
Vaasa Oy LKV

www.kiinteistomeklarit.fi

Depågatan 7, Jakobstad
Tel. 040 152 0592 

www.enagolvochtak.fi

Muottitie 2B 
65320 Vaasa

Puh. 050 325 1752 
www.vaasantiimityo.fi

Vaasanpuistikko 15 B,   | pohjanmaanexpo.fi

www.pursoalucool.fi

Kyrönmaan Näkö Oy
Asematie 5 

66440 Tervajoki
Puh. 06 478 5440

www.kyronmaannako.fi

Kone-Ketonen Oy
Kehätie 25

64100 Kristiinankaupunki
Puh. 020 734 4644

www.kone-ketonen.fi

Sähköliike
SähköWaasa Oy

www.sähköwaasa.fi
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www.kone-ketonen.fi

Sähköliike
SähköWaasa Oy

www.sähköwaasa.fi

www.perussuomalaiset.fi

Tavara-arpa ry
Beckerintie 10
00410 Helsinki

Puh. 09 4366 320
www.tavara-arpa.fi

Putkiwuorio Oy
Pikkuvuoriontie 2

00880 Helsinki
Puh. 09 755 2800

www.putkiwuorio.fi

Insinööritoimisto
Conditio Oy

Ratavallintie 2
00720 Helsinki

Puh. 040 524 5546

Vuotili Oy
www.vuotili.fiMatti Laiho Oy Nemodos Oy

www.nemodos.fi

TK DIGI-SOUND OY
Marjaniementie 74

Helsinki
Puh. 044 082 0312
www.digi-sound.fi

Divine Darkness
Malmin kauppakeskkus
www.divinedarkness.fi

Tiliala Oy
Sörnäisten rantatie 33 C

00500 Helsinki
Puh. 020 720 9110

www.tiliala.com

Kiviveistämö Levander Oy
www.kivilevander.fi

Rakenne Lesti Oy 
Linnavuorentie 19

 00950 Helsinki 
Puh. 040 532 0741
www.rakennelesti.fi

Malmin Autokoulu
www.malminautokoulu.fi

Asokodit Asuntosäätiö
Leankatu 3

00240 Helsinki
Puh. 020 161 2460

Attime Tmi
Nukarintie 5 H 15

00730 Helsinki
Puh. 045 630 8054

iGuzzini 
Finland & Baltic Oy

Lemuntie 3-5
00510 Helsinki

Puh. 0400 419 995

M&T Engineering Oy
Kotipellontie 8
00680 Helsinki

Puh. 050 584 9093

Lagerblad Foods Oy
www.lagerbladfoods.fi

Sulmu Oy 
www.sulmu.fi

Tilitoimisto 
Pentti Lavanko

Pikalähetintie 6, Helsinki
puh. 09 728 3834

Hoiva Nova
Itäkatu 1-5 C 18
00930 Helsinki

puh. 010 850 9530

Telva Oy Ab
Arentitie 3

00410 Helsinki
Puh. 020 793 9300

www.telva.fi

www.danskeinvest.fi

Henrikintie 7 F, 00370 Helsinki | www.hls.fi

Säätöpiiri Oy
Vehlahdentie 22
00950 Helsinki

puh. 09 325 0075

Ratakatu 19, 00120 Helsinki 
Puh. 09 684 4510 | www.a-konsultit.fi

Kamppi
Urho Kekkosen katu 1 A  
Kampin kauppakeskus

00100 Helsinki
Puh. 09 252 6060

www.k-ruoka.fi

R. C. M. 
Kiinteistöapu 

Raaseporintie 3 B 18
 00900 Helsinki

Puh. 040 549 7935

Metropolia
Ammattikorkea-

koulu
www.metropolia.fi

HELSINKI

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry
Särkiniementie 3, 00210 Helsinki

www.stek.fi

KANTA-HÄME

AD-Autokorjaamo
Seppo Soininen 

Laaniitynk. 1, Hämeenlinna
Puh. 03 653 7638

Puh. 0400 107 168
Palveluasumista

Tammela | Puh. 0400 484 372 | www.lindabella.fi

Vikstenin Taimisto Oy
Syrjäharjuntie 95
31300 Tammela

Puh. 040 733 3 772
www.vikstenintaimisto.fi

Jokioisten Tilitoimisto Oy
Puh. 040 505 2914
www.jokioistentili.fi

Hyvää kesää!
Masan 

Inva- ja paaritaksi
Hämeenlinna

Puh. 040 050 6737

Ktk-Huolto Oy
Uotilantie 26

Vähikkälä

Kuljetusliike 
Matti Löflund Oy

Hämeenlinna
Puh. 040 849 7189

Hattulan kunta
Pappilaniementie 9

13880 Hattula
puh. 050 331 7666

Asianajotoimisto Fortis Oy
Arvi Kariston katu 2 B
13100 Hämeenlinna
Puh. 0400 393 144

Kuljetus 
Jyrki Jaakonsaari Tmi

Kiipulantie 302, Turenki
Puh. 040 595 6805
www.jaakonsaari.fi

K-Citymarket 
Hämeenlinna Tiiriö

Pizzeria Arbanas
Kauppakatu 17
30100 Forssa

Puh. 03 422 6022

LAAKAVUORENTIE 5, 00970 HELSINKI 
PUH. 09 342 4400  |  PUH. 040 043 3556  

LUKKO.PAJA@CO.INET.FI

Kiitos ilmoittajille!

Mäkeläntie 7, 13130 Hämeenlinna
puh.09 3299 0336
www.bestdrive.fi
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Kuljetusliike Pro Bull Oy
Ylistörmä 1 B
02210 Espoo

Puh. 050 305 0470

Audite Oy
Metsälauhankatu 14

08150 Lohja
Puh. 040 730 6800

Karkkilan 
Koneistamo Verax Oy

www.verax.fi

Braskintie 9 
08700 Lohja

Puh. 019 383 688 
www.trialab.fi

Vesijohtoliike 
J. Laitinen Oy

Espoo
vesijohtoliikelaitinen.fi

Etelävartiointi Oy
puh. 0440 363 606

Skärgårdshavets 
Helikoptertjänst Ab

Tekniikantie 4 A f
02150 Espoo

puh. 0400 607 088

Rakennuspalvelut 
Jari Holm Oy

Grevnäsintie 13
02400 Kirkkonummi
puh. 0400 776 071

Ojakkalantie 13 
03100 Vihti

Puh. 09 224 8810
www.lautex.com

Maanrakennus 
Hynynen Oy

Puh. 040 093 6384
Puh. 040 044 1209

Viskontie 38, Hanko 
Puh. 020 759 9499

 
www.viskoteepak.com

digitalofficecompany.fi

Koskelontie 14 A, 02920 Espoo 
www.terawatt.fi

 Etelä-Suomessa toimiva sähkö- ja automaatioratkaisuja tarjoava yritys.

LÄNSI-UUSIMAA

Tuohitilit Oy
info@tuohitilit.fi
www.tuohitilit.fi

Adolfsson Oy Ab LKV AFF
Kuninkaankatu 5

10600 Tammisaari
Puh. 019 241 3202 
www.adolfsson.net

Oy Helge Jansson & Co Ab
Harjukatu 17
08100 Lohja

Puh. 019 357 701
Hyvää kesää!Medifon Oy Ab

www.medifon.fi

K. Halonen Oy
Luostarinportti 5 

02400 Kirkkonummi
Puh. 020 786 2140

K-Supermarket Hanko
Rewellinkatu 2
10900 Hanko

Puh. 020 787 1680

Eino Raunion Säätiö sr
Pipolakoti

www.ersaatio.fi

TRMI-Rakennus Oy
Otalampi

Puh. 045 888 8484

BEMER Nordic
Itsehallinnonkuja 4

02600 Espoo
Puh. 020 743 9070

www.bemernordic.com

Lohjan Auto-Clean Oy
Pirttikuja 3

02330 Espoo
Puh. 050 500 3535

Bonne Juomat Oy
Mäntynummentie 8

08500 Lohja as.
Puh. 019 382 233

www.bonnejuomat.fi

Laurek Design Oy
Ruukinmestarintie 12 

02330 Espoo
Puh. 0500 495 513
www.laurekdesign.fi

Goodmill Systems Oy
Tarvonsalmenkatu 17

02600 Espoo 
goodmillsystems.com

Hyvää kesää!
Toivottaa

Trailer Metalli Oy

Oy Jääkonehuolto 
O & E Tallberg Ab

Espoo
varattu

Kuljetusliike 
Ikävalko Oy

Lohja
Puh. 0500 472 870
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www.tuohitilit.fi

Adolfsson Oy Ab LKV AFF
Kuninkaankatu 5

10600 Tammisaari
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Puh. 019 357 701
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K. Halonen Oy
Luostarinportti 5 

02400 Kirkkonummi
Puh. 020 786 2140

K-Supermarket Hanko
Rewellinkatu 2
10900 Hanko

Puh. 020 787 1680

Eino Raunion Säätiö sr
Pipolakoti

www.ersaatio.fi

TRMI-Rakennus Oy
Otalampi

Puh. 045 888 8484

BEMER Nordic
Itsehallinnonkuja 4

02600 Espoo
Puh. 020 743 9070

www.bemernordic.com

Lohjan Auto-Clean Oy
Pirttikuja 3

02330 Espoo
Puh. 050 500 3535

Bonne Juomat Oy
Mäntynummentie 8

08500 Lohja as.
Puh. 019 382 233

www.bonnejuomat.fi

Laurek Design Oy
Ruukinmestarintie 12 

02330 Espoo
Puh. 0500 495 513
www.laurekdesign.fi

Goodmill Systems Oy
Tarvonsalmenkatu 17

02600 Espoo 
goodmillsystems.com

Hyvää kesää!
Toivottaa

Trailer Metalli Oy

Oy Jääkonehuolto 
O & E Tallberg Ab

Espoo
varattu

Kuljetusliike 
Ikävalko Oy

Lohja
Puh. 0500 472 870

KESKI-UUSIMAA

Ilvesvuorenkatu 7, Nurmijärvi | www.sppoy.com

Yrittäjänkulma 6, 01800 Klaukkala | www.ripatti.fi

www.foxcenter.fi
Jussilantie 5, 05200 Rajamäki

 Puh. 09 276 6980 | www.onniforsell.fi

RH-Talli Oy

Satukallionkuja 5
04430 Järvenpää

Puh. 040 538 2774

Moto Pro Oy
Rajamäki

Puh. 040 524 5874

Mäntsälän Carpojat Oy
Maisalantie 11

04600 Mäntsälä
Puh. 040 558 1900

Sten & Co Oy Ab
Ilvesvuorenkatu 4
01900 Nurmijärvi

Puh. 09 2746 2346

UnelmaTupa LKV Oy
Walterintie 4

05620 Hyvinkää
Puh. 040 685 4200
www.unelmatupa.fi

Kotipalvelu
Hoiva & Harja Oy

Kerava
Puh. 0400 478 846

ITÄ-UUSIMAA

Silvastintie 1
 01510 Vantaa

Puh. 010 310 8101

www.infocare.com Elannontie 9, Vantaa 
www.bonusinn.fi

www.volvo.com

Maalinauhantie 13 B 56
 01280 Vantaa 

Soita 040 160 4230

www.senioritalkkarit.fi

Novotek Oy
Äyritie 24

01510 Vantaa
Puh. 020 795 9450

www.novotek.fi

Snack Food Oy
Vantaa

Puh. 020 734 3930
www.snackfood.fi

Ilmanvaihtotyöt
Marko Jääskeläinen Tmi

Vantaa
Puh. 040 503 8420

J-Trading Oy Ab
Kuriiritie 15

01510 Vantaa
Puh. 020 745 8600

www.j-trading.fi

SAJATO Oy
Rullakuja 12, 01450 Vantaa

Puh. 040 544 3940 
www.sajato.fi

Fastighetsservice 
Bruce & Lång Ab 
Rauhalantie 68 
07900 Loviisa

Puh. 050 526 8433

Enkelten Koti Oy 
Loviisa

www.enkeltenkoti.com

Autokorjaamo Kujala Oy
Urpilaisentie 7 B, Vantaa

www.autokorjaamokujala.fi
-Ranskalaisten autojen 

huollot Korsossa-

Siukola Motorsport Ky
Ruusutie 4 A

01300 Vantaa
Puh. 0400 333 043

Hyvää kesää!
Kraftmek Oy

Suokalliontie 9
01740 Vantaa

Puh. 040 576 8170

Jy-Pi Oy
Puh. 040 900 9889

www.jypi.fi
Täyden palvelun muuttoliike 

pääkaupunkiseudulla

varattu
Ravintola Nygårds 

Uunirinne 2
01200 Vantaa

Puh. 0400 171 888

Tactical Design and 
Testing Services Oy

Kivikkotie 27 C
01390 Vantaa

Puh. 040 847 1999

Mediplast Fenno Oy
Tähtäinkuja 9
01530 Vantaa

www.mediplastfenno.fi
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PeiliPinta Consulting Oy
Köydenpunojankatu 14

20100 Turku
Puh. 040 357 5710

Kenkäkauppa Alina
Alinenkatu 36

23500 Uusikaupunki
Puh, 02 844 3553

www.alina.fi

Insinööritoimisto 
Varsinais-Suomen 
Kalliotekniikka Oy

Rydöntie 12 A, 20360 Turku
www.vskalliotekniikka.fi

Kupittaan Keilahalli
Turku

www.kupittaankeilahalli.fi

Astrum Vene
Joensuunkatu 15

24100 Salo
Puh. 040 779 8160

Evotaksi Oy
Raisio

Puh. 044 528 6+97

Tmi Kaj Palmroos
Masku

Puh. 040 593 0261
-Ilmastointiasennukset-

Tilipiste Minna Siivonen Perniön Saunapalvi Oy
www.pernionsaunapalvi.fi

Insinööritoimisto
LeVIA Oy

Apilakatu 13
20740 Turku

Puh. 040 730 2095

Maalausliike
Mika Aaltonen Oy

Taalintehtaankatu 3
20750 Turku
www.maoy.fi

Ilmax Oy
Turku

www.ilmax.fi

Björklund Båtslip 
Iniö

www.björklundbatslip.fi

Tili-Koivu Oy
Linnankatu 50 A

20100 Turku
Puh. 02 279 9500
www.tili-koivu.fi

Autoliike
Pertti Kuokkanen
Paimiontie 408
21530 Paimio

Puh. 02 470 2406

Tähkäpään tila
Turku

MV-Tuotteet Oy
Helalantie 8
21800 Kyrö

Puh. 02 4865 8730

Nättinummen Isännöinti Oy
Kreetankatu 4
20320 Turku

puh. 02 248 5304

SENIORIAPU 
VARPU OY

www.senioriapuvarpu.fi

Salon 
Energiatuotanto Oy

www.auraprint.fi

VARSINAIS-SUOMI, VAKKA-SUOMI JA AHVENANMAA

FREJA Transport 
& Logistics Oy

Linnankatu 90
20100 Turku

puh. 020 712 9830

www.freja.com

Eckerö Församling
Kyrkgatan 43
22270 Eckerö

tel. 018-838 387

Fma O.Eklunds Snickeri
Bagargatan 14
22270 Eckerö

puh. 045 752 43663

Jannes Plåt Ab
Möstigen 5

22130 Kungsö
0400 537 068

Mariehamn Teboil
Strandgatan 1

22100 Mariehamn
tel. 018-12620

Dungens Fisk
Fiskartorpsvägen 13

22610 Lemland
puh. 045 7526 7038

Ålandsvägen 46
22100 Mariehamn

tel. 018 17122
www.mca.ax

Ålands Färg och Tapet Ab
Skarpansvägen 28

22100 Maarianhamina
tel. 018 819 867

www.omya.com

Skräbbölentie 18,  21600 Parainen
 Puh. 020 120 6200 | www.finnsementti.fi

Rautakatu 2, 
21600 Parainen

puh. +358 2 458 2244
fax. +358 2 458 2245

www.fjader-group.fi

Yliopistonkatu 33 G, Turku | www.laskentatieto.fi

Talotekniikka Forsblom Oy
Soliniuksenkuja 1 

21200 Raisio
Puh. 02 414 4600
www.forsblom.fi

Jaska Leiniö Ky
Laitila

Puh. 0400 746 164

Kirvestyö 
Jyrki Åkerblom

Rasinkuja 4
21420 Lieto

Puh. 050 403 9462

Vilomix Finland Oy
Yrittäjäntie 1
21530 Paimio

Puh. 010 402 7700
www.vilomix.fi

Papinhaankatu 8 
26100 Rauma 

Puh. 02 8387 2250 

www.rtkpalvelu.fi

SATAKUNTA

Axe-Tech Oy
Lyytikänkatu 19

29200 Harjavalta
Puh. 050 555 4731 

www.axe-tech.fi

varattu

Päivöläntie 5, Ulvila
Puh. 020 171 0400

www.corob.com

Matka-Jortikka Tmi
Köyliö

Puh. 0400 225 250
www.matkajortikka.fi

Ahtauskone Oy
Vähäraumantie 61

28600 Pori
www.ahtauskone.fi

Musiikkiterapia
Asko Lehti

Pori
Puh. 040 776 4344

Maanrakennus
J. Jönkkäri Oy

Puustelli Group Oy
www.puustelli.fi

Ilkka Santahuhta
Coaching

Pori
Puh. 0400 737 593

www.isc.fi

Paten Rengas Oy
Puh. 02 6411 960

Puh. 040 558 2632
Korjuutie 17-19, Pori
www.patenrengas.fi

PRM-Yhtiöt Oy
Tyvenentie 1
28190 Pori

Puh. 02 634 6100
www.prm.fi

Mica Automation 
Hauensuontie 3
27100 Eurajoki

Puh. 044 580 0218

O-P Rautanen
Iso-Harvastentie 4

27500 Kauttua
puh. 040 564 2993

Rakennustyöt 
Ville Kauppi Oy

Neitsytmäentie 7, Kauttua
puh. 02 865 1290

Auto-Rantakallio Oy
Ojantie 30
28130 Pori

Puh. 0400 593 790

Tamminiitty Oy
Ketjutie 4

27710 Köyliö
Puh. 02 865 0770

www.tamminiitty.fi

SJ Kiinteistöt Oy
Tiilenlylöjäntie 9

28610 Pori
Puh. 044 590 3012

Seasons 
HR Management Oy

www.seasons.fi

Tilitiimi Aikonen
Ahlaistentie 648
29700 Ahlainen

Puh. 050 537 4208

Psykologipalvelu 
Päivi Granholm 
Terveystalo Turku 

Aninkainen
Puh. 030 6000

www.mielenvoima.fi
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SATAKUNTA
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PRM-Yhtiöt Oy
Tyvenentie 1
28190 Pori

Puh. 02 634 6100
www.prm.fi

Mica Automation 
Hauensuontie 3
27100 Eurajoki

Puh. 044 580 0218

O-P Rautanen
Iso-Harvastentie 4

27500 Kauttua
puh. 040 564 2993

Rakennustyöt 
Ville Kauppi Oy

Neitsytmäentie 7, Kauttua
puh. 02 865 1290

Auto-Rantakallio Oy
Ojantie 30
28130 Pori

Puh. 0400 593 790

Tamminiitty Oy
Ketjutie 4

27710 Köyliö
Puh. 02 865 0770

www.tamminiitty.fi

SJ Kiinteistöt Oy
Tiilenlylöjäntie 9

28610 Pori
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Seasons 
HR Management Oy

www.seasons.fi

Tilitiimi Aikonen
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29700 Ahlainen

Puh. 050 537 4208

Psykologipalvelu 
Päivi Granholm 
Terveystalo Turku 

Aninkainen
Puh. 030 6000
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Reimari

Keiteleentie 3
72600 Keitele

Puh. 0400 808 364

Granlund Kuopio Oy
Hyrräkatu 3

70500 Kuopio 
Puh. 010 759 2700

www.granlund.fi
Savon Mafia

www.savonmafia.fi
Ruoka, Juoma, 

Catering, Majoitus

Rännimestarit 
Parkkilantie 3 B
50350 Norola

Puh. 050 344 8336

J-PV Kuljetus
Varkaus

Puh. 050 377 5998

Juvan seurakunta
www.juvanseurakunta.fi

Kuljetus Jouha Ky
Siikamäki

Puh. 040 576 0083
Autokoulu Koso.fi

Ristiinan Porakaivo Oy 
Ahertajantie 9 
52300 Ristiina 

Puh. 050 405 6677 
ristiinanporakaivo.com

Hautaustoimisto
Litmanen Oy

Kirkkokatu 10, Savonlinna
Puh. 015 515 464

Rakennuspalvelu
Heikki Hiltunen Oy

Kuopio
Puh. 0400 901 430

Pertunmaan kunta
www.pertunmaa.fi

ETELÄ- JA POHJOIS-SAVO

www.normet.com

PurtiFlora
Kotka

www.purtiflora.fi

Anjalankosken Rengas
Elimäentie 21
46910 Anjala

Puh. 0400 554 978

Hyvää kesää!
Toivottaa

Marjut Lindqvist

Sisustusurakointi 
Kesänen Oy
Yritystie 5

47200 Elimäki
Puh. 0400 253 707

Autosalpa Kouvola
Kaitilankatu 1 

45130 Kouvola
Puh. 020 779 9600
www.autosalpa.fi

KL-Sähkö Ky
Kulotie 4

45200 Kouvola
Puh. 0400 253 706

Ri-Plan Oy
Käsityöläiskatu 4
45100 Kouvola

Puh. 010 440 5186

LapKone Oy
Lapjärventie 295
49660 Pyhältö

Puh. 050 353 8575

Takojantie 23 
48230 Kotka

Puh. 05 223 4160 
www.dfdslogistics.com

KYMENLAAKSO

Marjarinne 9 A, Hamina
Puh. 044 735 6388

www.alvinkki.fi 

Mäyräpolku 5
45150 KOUVOLA

Puhelin: 044 284 8578 

www.eerolanrahti.fi

Mikkelinkatu 11, 48600 Kotka | www.sakka.fi
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www.keskisuomalainen.com Kammintie 6 
40520 Jyväskylä

www.viherlandia.fi

Kinkomaantie 142
40900 Säynätsalo

Puh. 014 337 7250 
sahkourakointiaho.fi

Vihtavuorentie 2 
41330 Vihtavuori 

Puh. 014 377 1605 
www.st1.fi

KESKI-SUOMI

Jyväskylän kaupunki
 www.jyvaskyla.fi

Maansiirto 
Harry Mäkelä Oy

Hämeenpohjantie 7
40520 Jyväskylä

www.maansiirtomakela.fi

Ravintola Kulkurin Kuu
Hallintokatu 4

44100 Äänekoski
Puh. 0400 645 700

Suomen Jotar Oy
www.suomenjotar.fi

Hietatilit Oy
Jämsä

www.hietatilit.fi

Suunnittelutoimisto 
Plaanari Oy

Jämsä
www.plaanari.fi

RemonttiReka
Lievestuore

Puh. 040 536 5637

LVI Mak-Tek Oy
Lekatie 1

40320 Jyväskylä
Puh. 0400 548 891

Terapiakeskus 
Mentoris Oy

Jyväskylä
www.mentoris.fi

Tilipalvelu
Marja-Leena

Kauppakatu 13
44100 Äänekoski

Puh. 040 589 0158

Finlead Oy
Punojantie 3

42800 Haapamäki
Puh. 040 545 0655

Ikom
Vaajatie 10

40800 Vaajakoski
Puh. 050 439 6565

Haapamäen 
Autohuolto Tmi
Leppäläntie 6

42800 Haapamäki
Puh. 0400 627 405

Autokorjaamo 
Tähtihuolto Oy

Hannikaisenkatu 22
40100 Jyväskylä

puh. 050 452 3482

SSV-Tanks Oy
Teräsmiehentie 2
43100 Saarijärvi

Puh. 010 424 5555

Marko Kuikka Tmi
Mäyrämäentie 10
40640 Jyväskylä

Puh. 050 548 5445

VTS Tiliasema Oy
Porthanintie 4

44500 Viitasaari
Puh. 040 136 6018

ITA Nordic Oy
Tyvitie 2

56510 Puntala
Puh. 020 155 1400

www.itanordic.fi

MV Schmidt Oy
Joensuu

Puh. 045 215 6355

Viinijärven Monitori 
Avoin Yhtiö 

Viinijärventie 19 
83400 Viinijärvi

Puh. 040 530 8209

Kuljetus 
Risto Putkinen Oy

Joensuu
Puh. 0400 372 337

HKK-Kuljetus Oy
Ylämylly

www.hkk-kuljetus.fi

Atlaspoint Oy
Lylykoskentie 9 A
80130 Joensuu

www.atlaspoint.fi

LLH-Electric Oy
Lappeenranta

www.llh.fi

Otsola Invest Oy
Petrankatu 15
80130 Joensuu

Puh. 040 092 8930

Koskikatu 1, Imatra
Puh. 05 473 2002 

kirjanpitopalveluimatra.fi

Joensuun 
Isännöinti ja 

Kirjanpito Ky 

Siltakatu 14 B 25b 
80100 Joensuu 

Puh. 013 221 784
Helinintie 1, Joensuu

www.muikku.fi

ETELÄ- JA POHJOIS-KARJALA

Autoilija
Seppo Suhonen Tmi

Karhunpää
Puh. 0500 121 576

Lappeenrannan
Timantti ja Piikkaus Oy

www.timanttijapiikkaus.fi

Kuorma-autoilija
Juha Oikkonen
Lappeenranta

Puh. 0400 755 075

Isännöinti ja Notariaattipal-
velut Krans Oy

Kilvenniementie 9 B
80710 Lehmo

puh. 046 845 8518

Joutsenon seurakunta
www.lappeenrannan-

seurakunnat.fi

Karelian Sähkö Oy
Ukkolantie 15

80130 Joensuu
Puh. 010 423 6500

www.kareliansahko.fi

HYVÄÄ KESÄÄ!
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www.keskisuomalainen.com Kammintie 6 
40520 Jyväskylä

www.viherlandia.fi

Kinkomaantie 142
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Puh. 014 337 7250 
sahkourakointiaho.fi

Vihtavuorentie 2 
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www.st1.fi

KESKI-SUOMI

Jyväskylän kaupunki
 www.jyvaskyla.fi

Maansiirto 
Harry Mäkelä Oy

Hämeenpohjantie 7
40520 Jyväskylä

www.maansiirtomakela.fi

Ravintola Kulkurin Kuu
Hallintokatu 4

44100 Äänekoski
Puh. 0400 645 700

Suomen Jotar Oy
www.suomenjotar.fi

Hietatilit Oy
Jämsä

www.hietatilit.fi

Suunnittelutoimisto 
Plaanari Oy

Jämsä
www.plaanari.fi

RemonttiReka
Lievestuore

Puh. 040 536 5637

LVI Mak-Tek Oy
Lekatie 1

40320 Jyväskylä
Puh. 0400 548 891

Terapiakeskus 
Mentoris Oy

Jyväskylä
www.mentoris.fi

Tilipalvelu
Marja-Leena

Kauppakatu 13
44100 Äänekoski

Puh. 040 589 0158

Finlead Oy
Punojantie 3

42800 Haapamäki
Puh. 040 545 0655

Ikom
Vaajatie 10

40800 Vaajakoski
Puh. 050 439 6565

Haapamäen 
Autohuolto Tmi
Leppäläntie 6

42800 Haapamäki
Puh. 0400 627 405

Autokorjaamo 
Tähtihuolto Oy

Hannikaisenkatu 22
40100 Jyväskylä

puh. 050 452 3482

SSV-Tanks Oy
Teräsmiehentie 2
43100 Saarijärvi

Puh. 010 424 5555

Marko Kuikka Tmi
Mäyrämäentie 10
40640 Jyväskylä

Puh. 050 548 5445

VTS Tiliasema Oy
Porthanintie 4

44500 Viitasaari
Puh. 040 136 6018

ITA Nordic Oy
Tyvitie 2

56510 Puntala
Puh. 020 155 1400

www.itanordic.fi

MV Schmidt Oy
Joensuu

Puh. 045 215 6355

Viinijärven Monitori 
Avoin Yhtiö 

Viinijärventie 19 
83400 Viinijärvi

Puh. 040 530 8209

Kuljetus 
Risto Putkinen Oy

Joensuu
Puh. 0400 372 337

HKK-Kuljetus Oy
Ylämylly

www.hkk-kuljetus.fi

Atlaspoint Oy
Lylykoskentie 9 A
80130 Joensuu

www.atlaspoint.fi

LLH-Electric Oy
Lappeenranta

www.llh.fi

Otsola Invest Oy
Petrankatu 15
80130 Joensuu

Puh. 040 092 8930

Koskikatu 1, Imatra
Puh. 05 473 2002 

kirjanpitopalveluimatra.fi

Joensuun 
Isännöinti ja 

Kirjanpito Ky 

Siltakatu 14 B 25b 
80100 Joensuu 

Puh. 013 221 784
Helinintie 1, Joensuu

www.muikku.fi

ETELÄ- JA POHJOIS-KARJALA

Autoilija
Seppo Suhonen Tmi

Karhunpää
Puh. 0500 121 576

Lappeenrannan
Timantti ja Piikkaus Oy

www.timanttijapiikkaus.fi

Kuorma-autoilija
Juha Oikkonen
Lappeenranta

Puh. 0400 755 075

Isännöinti ja Notariaattipal-
velut Krans Oy

Kilvenniementie 9 B
80710 Lehmo

puh. 046 845 8518

Joutsenon seurakunta
www.lappeenrannan-

seurakunnat.fi

Karelian Sähkö Oy
Ukkolantie 15

80130 Joensuu
Puh. 010 423 6500

www.kareliansahko.fi

HYVÄÄ KESÄÄ!

Lentokentänkatu 9b, A-talo, 33900 Tampere
Verkkokauppa: www.piketa.fi

Kodinkoneiden jälkimarkkinointiin erikoistunut yritys

Käsivarrentie 14205 
99490 Kilpisjärvi

Puh. 010 320 4770
 www.k-ruoka.fi

www.kao.fi

 

Teollisuuskylänraitti 42 

94500 Keminmaa
                                                             

puh: 040 551 1263

LAPPI JA KAINUU

TTT Tapion Teräs Tuote
Hitsaus ja asennuspalvelut

Kalkkinokantie 44, 94720 Kemi
Puh. 040 866 7589 | www. tapionterastuote.fi

www.r-collection.com
www.facebook.com/

rcollectionfinland

Pitkäkatu 7, 95400 Tornio
saarenvire@saarenvire.fi
Puh. (016) 226 4400
Faksi (016) 482 449
www.saarenvire.fi

Salmenpalon Saha
Kurtakontie 81
95900 Kolari

Puh. 0400 698 509

Enontekiön kunta
www.enontekio.fi

Insinööritoimisto
Heikki Luiro

Patosaarentie 16
96800 Rovaniemi

Puh. 0400 690 391

Ropin Pirtti 
Käsivarrentie 8896

99300 Muonio
www.tosilappi.fi/
ropin-pirtti-ky/

Helatalo 
Kajaanin Lukko Oy

Välikatu 15
87100 Kajaani

Puh. 08 633 2233

Kuljetusliike 
O Vilander Oy
Myllyojantie 3

96190 Rovaniemi
Puh. 040 723 2205

Hammasklinikka
Hohde Ivalo
Yhdystie 14
99800 Ivalo

Puh. 010 505 0825

Kuljetusliike
Eino Nikka & Knit

Ylitornio
Puh. 0400 785 844

Hinauspalvelut 
Mehtonen Oy

Kajaani
Puh. 0440 372 900

Ammatillinen 
Perhekoti Olsen Ky

Hakalankatu 1
95420 Tornio

Puh. 044 562 2248

Tornion 
Laskentapalvelu Ky

Lapin 
Timanttirakennus Oy

Rovaniemi
lapintimanttirakennus.fi

Leipomo-Konditoria
Vilja

Sotkamo

K-Rauta Levi
Tunturitie 1

99130 Sirkka
Puh. 0207 856 770

www.k-rauta.fi

Kiinteistö Oy
Marttiinin Vanha Puukko

Vartiokatu 32
96200 Rovaniemi

www.wanhamarttiini.fi

Vuokatin urheiluopisto
www.vuokattisport.fi

Refimex Machinery 
Porakatu 2, 35800 Mänttä

Puh. 03 474 8188
www.refimexmachinery.fi

Ympäristökivi
Hämeen Telecos Oy

Rautialantie 207
37470 Vesilahti

www.rakennakivesta.fi

Turtolan Kaivin Oy
Polunmäenkatu 11

33720 Tampere
www.turtolankaivin.fi

Isännöinti 
Ilpo Salonen Oy

Tampere
Puh. 040 589 8478

TJM-Putkitekniikka Oy
Korpiniementie 3
34710 Vaskivesi

Puh. 044 352 3853

Mäntän 
Tilausliikenne Oy

Puh. 0400 742 743
mantantilausliikenne.fi

Ruokaravintola Tei-Tupa
Teikankaantie 330
39500 Ikaalinen

Puh. 03 458 7656
www.tei-tupa.fi

Kirjanpito-Mari 
Poutuntie 10
37100 Nokia

Puh. 045 179 2123

YRT 
Rakennuttamispalvelu Oy

Tampere
www.yrt.fi

Parturi-Kampaamo
Hiuspiste

Kauppakatu 21
35800 Mänttä

Puh. 03 474 2867

Taksi Tarja Marttila
Parkano

Puh. 050 023 1 610
Pirkkalan seurakunta

www.pirkkalanseurakunta.fi
Maidonkeräys

Hannu Mäkelä Tmi
Sastamala

Johtoykköset Oy
www.johtoykkoset.fi

ARNON Solutions Oy
Hyllilänkatu 15,
 33730 Tampere

Puh. 010 526 5000

Ikaalisten 
Tili ja Kiinteistö Oy

www.iktiki.fi

Oriveden 
Tili- ja Kiinteistöpalvelu Oy

Keskustie 37 B
35300 Orivesi

Puh. 010 470 2770

Hämeen Kuljetus Oy
Sarankulmankatu 14

33900 Tampere
Puh. 020 161 6200

www.hameenkuljetus.fi

Arkkitehtitoimisto
Hanna Lyytinen Oy
Hämeenkatu 13b A

33100 Tampere
www.arklyytinen.com

Kebab Punjab
Kirkkokatu 10

33200 Tampere
Puh. 03 2220091

U&K Isokivijärvi
Korpilahdentie 110

39340 Karhe
Puh. 040 520 1928

Oriveden Maalauspalvelu
Ruskatie 11

35700 Orivesi
Puh. 040 751 5789

John Deere Forestry Oy
Valkeakosken
Liikuntapiste

Kerhomajankatu 5
www.liikuntapiste.fi

PIRKANMAA

Hyvää kesää!
Pääskyntie 6, 34800 Virrat

Puh. 03 4754994 | virtainkunnonhoito.fi

           www.novasahko.fiVesalantie 19
33960 Pirkkala

Puh. 03 379 1559 

rautarakennelehtinen.fi

Viinikankatu 36, 33800 Tampere
puh. 03 252 1383
www.tietovelhot.fi
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Työpajojen tieto-
tulvasta malliksi

Uusi vuosi alkoi edellisen syksyn työ-
pajoissa kerättyjen materiaalien läpi-
käymisellä ja koostamisella. Tietoa ja 
ajatuksia olikin kertynyt valtava määrä. 
Voimavaraistavan tuen malli on tähän 
saakka ollut vielä hyvin epämääräinen 
käsite ja vasta työpajojen materiaa-
leja koostaessa meille alkoi kirkastua 
mitä kaikkea malli tulee sisältämään. 
Voimavaraistavan tuen malli koostuu 
neljästä osasta: läheisen polun kuvauk-
sesta aivovammautuneen hoitopolun 
rinnalla, läheisten oppaasta, hoitohen-
kilökunnalle suunnatusta tukimateriaa-
lista sekä vertaistuesta.

läheisen polku

Työpajoissa nousi esille, ettei läheisillä 
ollut hoidon aikana selkeää kuvaa 
siitä, mitä hoidon edetessä tulee 
tapahtumaan. Läheisillä ei myöskään 
ollut tietoa tarjolla olevista tukimuo-
doista, kuten sosiaalityöntekijän 
tarjoamasta tuesta tai vertaistuesta. 
Hoitohenkilökunnallakaan ei aina ole 
näistä riittävästi tietoa ja siksi läheis-
ten ohjaaminen voi olla hankalaa. 
Vaikka polku ei kaikilla täysin samalla 
tavalla kuljekaan, voi läheisen polun 
kuvaus helpottaa epävarmuutta. Polun 
kuvaaminen auttaa läheistä heti alussa 

hahmottamaan miten hoito etenee ja 
mitä hänen on hyvä huomioida sillä 
aikaa, kun aivovamman saanut on 
vielä sairaalassa.

läheisen opas 

Läheisille suunnattu opas koettiin 
tärkeäksi tavaksi tukea läheisiä. Tällä 
hetkellä ei ole olemassa suomenkie-
listä aivovammautuneen läheiselle 
suunnattua opasta, jossa olisi juuri 
läheistä koskevaa tietoa. Läheiset 
kokivat, että opas olisi hyvä olla 
kirjallisessa muodossa ja se olisi 
tärkeää saada hoitohenkilökunnalta 
heti hoidon alkuvaiheessa sairaalassa. 

Luotavan oppaan sisältö on laaja ja se 
kulkee läheisen mukana akuuttihoidon 
ajan ja sisältää jonkin verran tietoa ja 
ohjeita myös sairaalajakson päättymi-
sen jälkeiseen aikaan. Yleisesti läheiset 
ovat kokeneet, että he alkoivat saada 
kunnolla tietoa vasta kuntoutuksen 
aikana ja silloin tieto onkin jo yksilöl-
lisempää. Kuitenkin jo alkuvaiheeseen 
haluttiin tietoa, joka voi auttaa valmis-
tautumisessa tulevaan. Oppaassa on 
hoitoon liittyvää tietoa sekä konkreet-
tista tietoa siitä, miten aivovammasta 
toipuminen yleensä etenee. Vaikka 
jokainen vamma onkin yksilöllinen, on 
toipumisessa löydettävissä myös yhdis-
täviä tekijöitä. Pääosassa oppaassa on 

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeen kevät

Voimavaraistavan 
tuen malli rakentuu
Alkuvuosi on ollut työntäyteistä aikaa hank-
keessa. Inkeri Hutri aloitti tammikuussa 
Julia Choustikovan sijaisena ja pääsi heti 
mukaan työstämään isoja kokonaisuuksia. 
Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset 
toivat omat haasteensa kevään aikatauluihin 
ja suunniteltuja tapahtumia jouduttiinkin 
siirtämään syksylle. Paljon on kuitenkin 
edistytty, eikä kaikkea onneksi tarvinnut 
siirtää myöhempään ajankohtaan!

Inkeri Hutri esittelee 
työpajassa koottujen 
ajatusten yhteenvetoa.
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kuitenkin läheinen ja ohjeistukset siitä, 
mitä hän voi missäkin vaiheessa tehdä 
ollakseen paras tuki vammautuneelle 
ja myös huolehtia omasta jaksamises-
taan. Opas sisältää ohjeita myös lasten 
ja nuorten huomioimisesta kriisitilan-
teessa.

Tukimateriaalit hoitohen-
kilökunnalle 

Luotavat materiaalit sisältävät mm. 
tarkistuslistan, joka ohjaa hoitohenki-
lökuntaa läheisen opastamisessa, kun 
hoidettavana on aivovamman saanut 
henkilö. Tarkistuslista sisältää samoja 
asioita kuin läheisen opas ja niiden 
sisällöt ovat toisiaan tukevia. Näin 
hoitohenkilökunnalle selkiytyy, mikä 
on olennaista tietoa läheiselle ja näin 
voi myös varmistaa, että tärkeät asiat 
on käyty läpi läheisen kanssa.

vertaistuki 

Vertaistuki on tärkeä osa voimavarais-
tavan tuen mallia. Läheiset kokivat, 
että vertaistuki olisi tarpeen silloin, kun 
tilanne on hieman tasaantunut, mutta 
kuitenkin jo sairaalassaoloaikana. Ver-
taistukea sairaalassa kehitetään yhteis-
työssä OLKAn kanssa. OLKA koordinoi 
sairaalassa tapahtuvaa vertaistukea. 
Aivovammaliitto järjestää koulutusta 
vertaistukijaksi haluaville läheisille 
sekä perehdyttää heidät hankkeessa 
luotuihin materiaaleihin, jotka toimivat 
tukena myös vertaistukijalle. Alkuvai-
heen vertaistukea organisoidaan myös 
Aivovammaliiton kautta, aluksi esi-
merkiksi puhelimitse tai chatin kautta 
tarjottavana tukena. 

Arvioinnin vaiheet
Koronaviruksen aiheuttama poikkeus-
tilanne vaikutti harmillisesti hankkeen 
suunnitelmiin niin, että keväälle suun-
nitellut simulaatio sekä arviointityöpaja 
Metropolia-ammattikorkeakoulussa 
jouduttiin perumaan. Arviointiin osal-
listuva hoitohenkilökunta oli kevään 
tiukasti kiinni työssään, eikä heidän 
osallistamisensa arviointiin ollut mah-
dollista. Tämä tilanne siirsi hankkeen 
toteutusaikataulua näiltä osin myöhem-
mäksi ja samalla mallin käyttöönottoa 
joudutaan hieman lykkäämään. 

Arvioinnissa on kuitenkin päästy 
toteuttamaan ensimmäinen vaihe, eli 
läheisen oppaan arviointi sähköisellä 
kyselyllä, joka lähetettiin hankkeeseen 
mukaan ilmoittautuneille läheisille. 
Tämän kyselyn pohjalta on jo saatu 
tietoa siitä, miltä osin läheisten oppaa-
seen voidaan tehdä muutoksia ennen 
seuraavaa arviointivaihetta, joka on 
asiantuntijoiden ja kehittämistyössä 
mukana olleiden läheisten antama 
arviointi. Tämä toteutetaan työpaja-
muotoisena syksyllä, kun poikkeusti-
lanne on rauhoittunut.

Syksyn suunnitelmat
Arviointityöpajan jälkeen voimavaraista-
van tuen malli saadaan toivon mukaan 
työstettyä lopulliseen muotoonsa, jonka 
jälkeen voidaan aloittaa mallin käyt-
töönottoa aluksi HUS-alueella. Hank-
keessa luotuja materiaaleja aletaan 
pikkuhiljaa lisäämään myös Aivotaloon 
sekä suunnitellaan oppaan ja muiden 
materiaalien ulkoasua sekä painatusta.

Hankkeen työntekijöiden on tarkoi-
tus osallistua myös erilaisiin tapahtu-
miin, jotka siirtyivät keväältä syksylle, 
kuten Sairaanhoitajapäiville ja Neu-
rohoitajien koulutuspäiville. Näissä 
tapahtumissa hanketta ja voimavarais-
tavan tuen mallia esitellään hoitoalan 
ammattilaisille. 

Myös vertaistuen kehittäminen 
pääsee syksyllä kunnolla vauhtiin. 
Syyskuussa järjestetään vertaistukikou-
lutus läheisille ja toivommekin, että 
läheiset lähtisivät rohkeasti mukaan 
vertaistukitoimintaan! Vertaistukijana 
voi toimia omien aikataulujen ja mah-
dollisuuksien mukaan. Vertaistukijana 
on mahdollista olla suureksi avuksi 
toiselle läheiselle, joka kaipaa tietoa ja 
toivoa hämmentävässä tilanteessa.

Kirjoittajat: Eeva Paavilainen 
ja Inkeri Hutri

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeessa kehitetään läheisille sai-
raalassa tarjottavaa tukea. Hankkeen aikana kehitetään ja otetaan käyttöön 
voimavaraistavan tuen malli.

Yhteistyössä kehittämisessä ovat HUS, Metropolia-ammattikorkeakoulu, 
OLKA, Aivotalo, Sairaanhoitajaliitto, Suomen Neurohoitajat ry sekä Itä-Suomen 
yliopisto.

INFO

Metropolian lehto-
rit Kirsi Halme ja 
Tiia Saastamoinen 
luotsasivat työpajat 
läpi ja yhteistyö on 
jatkunut materiaa-
lien työstämisen 
parissa.

Eeva Paavilainen on iloinen, että hanke on edistynyt hy-
vin koronan aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta.
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itä-Suomen aivovammayhdistys tervehtii 
Kuten kaikki tiedämme, muistihan se 
meillä on, joka tekee tepposet. Tämä-
kin kirjoitus olisi jäänyt tekemättä, jos 
ei Markku olisi muistutellut minua 
lupauksestani kirjoittaa jotain.

Minä kuulun Mikkelin yhdistyk-
seen, joka kokoontuu kerran kuussa 
Estery-talolla.  Kahvin lomassa jutte-
lemme ja välillä on ollut erilaisia tapaa-
misia. Olemme käyneet tutustumassa 
historiaan kävelyretkellä Kenkäverossa 
ja keilailtu. Kesällä suunnitelmissa olisi 
risteily Astuvansalmen kalliomaalauk-
sille. Saa nähdä, viekö korona senkin 
suunnitelman hamaan tulevaisuuteen. 

Itä-Suomen yhdistyksellä on 
Mikkelin lisäksi toimintaa Kuopiossa, 
Joensuussa ja Savonlinnassa. Joensuun 
ja Kuopion yhdistyksissä on todella 
aktiivista toimintaa ja paljon poruk-
kaa mukana toiminnassa, mutta lisää 
on hyvä saada. Yhdistyksien vetäjinä 
toimivat jäsenistö; Mikkelissä Mika 
Marttinen, Savonlinnassa Marko ja 
Marjaana Eilittä, Joensuussa Susanna 
”Usi” Riikonen, Kuopiossa Tukipi-
larilta on ollut yhteisöpedagogeja 
vetäjinä. Yhdistyksillä oli monenlaista 
aktiviteettia suunnitelmissa keväälle ja 
kesälle, mutta katsotaan kuinka tapaa-
miset ja suunnitelmat jatkuvat, kunhan 
saadaan taas vapaammin liikkua.

Vuosikokouksessa Mikkelissä 
helmikuussa olikin puhetta, että olisi 
hyvä saada nuoria mukaan toimintaan. 
Nyt koronahässäkkä keskeytti kaikkien 
yhdistysten toiminnan ja tapaamiset. 
Toivotaan, että saadaan taas jossain 
vaiheessa palattua normaalimpaan 
arkeen ja suunnitellut toiminnat 
käyntiin pikkuhiljaa. Siihen entiseen 
normaaliin ei ole enää paluuta, sen 
verran on korona muuttanut elämää ja 
elämäntapoja varmaan kaikilla.

Itselläni haasteellinen kevätmuutto ja 
remontti ovat vieneet voimia. Korona 
tähän hässäkkään lisäksi vaikeutti 
asioiden hoitoa suunnattomasti. 
Itselleni tuli ensin totaalinen lamaan-
nus, paniikkiajattelu nousi voimak-
kaana.  Kauppaan lähtiessä tuntui, 
että ei pääse ovesta ulos, ja unohtui 
aina jotain sisälle, kun olit lähdössä 
ulos. Oma poikani herätti minut tästä 
aivosumusta. Hän sanoi, että sinä se et 

muuta tee kuin vahdit telkkaa ja puhut 
koronasta ja panikoit. Hyvä näin, 
ulkopuolisen huomautus herätti ja oli 
otettava itseään niskasta kiinni ja yri-
tettävä elää koronan keskellä niin, että 
me pärjätään koronasta huolimatta.

Kotikoulua ja lasten kanssa läksyjen 
teko on ollut toisaalta ihan mukavaa, 
mutta todellakin haastavaa. Hetkessä 
olisi pitänyt osata kertoa kuinka lauseke 
lasketaan, rekan osat ja sitten murtolu-
vut, siihen lisäksi uskontoa ja sudokua 
ja ja ja...  Autokoulun kirjallisiakin on 
tullut suoritettua hyväksyttävästi, joten 
onhan tästä opiskelusta ollut jotain 
hyötyä myös itselle, on saanut kerrat-
tua jotain asioita. Kuormitus on ollut 
aika kova, ja kaikki vammat korostuvat 
ja itsekin välillä tuskastuu turhaan 
pyörimiseen, kun ei tiedä, minne on 
menossa ja mitä hakemassa tai tuo-
massa johonkin - ja kaikki on kuitenkin 
hukassa tai väärässä paikassa. 

Huomaan myös sen, miten väsyt-
tävää ja kuormittavaa on olla mukana 
lasten opiskelussa, kun koko ajan 
kaikki ovat kotona ja ei ole omaa 
rauhaa eikä aikaa. Luulin, että minulla 

ei ole mitään kodin ulkopuolista 
elämää, mutta fyssarit ja terapiat ovat 
olleet ikkuna ulos ja nyt, kun ne ovat 
keskeytyksessä, onkin outoa, kun ei 
voi ankkuroida itseään päiviin meno-
jen avulla. Päivät ovat vain ajanvirtaa 
joista ei saa otetta, ne vaan lipuvat yksi 
kerrallaan ohi. 

Yhdistykset toimivat taas, kunhan 
saadaan lupa kokoontua ja toivon, että 
löydätte tienne niihin. Itse olen todella 
iloinen, että jaksan käydä hakemassa 
vertaistukea tapaamisista, ja toivon 
mukaan sitä osaan antaa muillekin. 
On vaan niin helpompi olla ja jutella 
asioista ihmisten kanssa, joilla on 
samoja vammoja, helpompi ymmärtää 
ja saa olla oma itsensä. Saada vinkkejä 
ja apua arjen asioihin.

Toivon kaikille näistä koettelemuk-
sista huolimatta aurinkoista kesää, 
ja lainatakseni presidentin sanoja 
koronasta; kyllä me tämä pirulainen 
voitetaan ja näinhän me tehdään!

 
Teksti: Merja Vasajoki 

Kuva: Pia Warvas
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Aivovammaliiton hallituksen 
kuulumisia Tällä palstalla kerrotaan, mitä Aivovamma-

liiton kokouksissa on käsitelty.

vertaistukileiri Suomen hCP Golf ry:n  
aivovammautuneille jäsenille 25.-27.8.2020.

Järjestämme Kanava Golfissa Vääksyssä, yhdessä Suomen Golfliiton ja HCP Golf ry:n kanssa, kolmatta 
vuotta peräkkäin kaksipäiväisen vertaistukileirin aivovammautuneille Suomen HCP Golf ry:n jäsenille.

– Valmentajanamme toimii Erityisgolfmaajoukkue valmentaja Janne Eskola (TarinaGolf PRO).  
Yövymme aivan kentän lähellä sijaitsevassa Hotelli Tallukassa. 

– Majoitumme hotelliin 25.8. klo 16.00 alkaen ja ensimmäisenä iltana tutustumme toisiimme  
päivällisbuffetin merkeissä klo 18.00-21.00. Käymme samalla läpi leirin ohjelman.

– Leirin hinta sisältää 2 yötä: 198€ 1hh standard, 276€ 2hh standard (138€/hlö), 316€ 2hh superior (158€/hlö)
(Merkitse ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan ”Muu viesti” järjestäjälle ”Superior”, jos valitset kyseisen huoneen)

Hotelli Tallukassa
2 yötä 
Saunailta iltapalalla ja kokoukset
Aamiaiset ja päivällisbuffetit

– Invahuoneita on rajattu määrä. Merkitsethän ilmoittautumisen yhteydessä invahuoneen tarpeesta. Jos tarvitset golfauton 
käyttöösi, maksetaan se erikseen klubille 25€ 18 reikää tai 15€ 9 reikää. Ilmoita myös golfauton tarpeesta ilmoittautues-
sasi leirille.

– Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta golfaria + mahdolliset avustajat, jotta leiriläisten määrä ei kasva 
liian suureksi ja jokainen ehtii saamaan henkilökohtaistakin valmennusta. Ryhmä rajataan myös, jotta leiriläiset tuntevat 
vertaistukikeskustelut luottamuksellisiksi.

– Aikaisempina vuosina olemme nauttineet hyvästä yhteishengestä ja vertaistukiseurasta. Olemme voineet keskustella 
vapaasti erilaisista aivovamman tuomista haasteista ja apukeinoista. Keskustelut on käyty golfaamisen, vapaa-ajan, ruo-
kailujen, saunaillan ja tapaamisten yhteydessä. Ajatusten vaihto on tehty kuitenkin pilke silmäkulmassa ja huumorillakin 
höystettynä. Vaikka olemme vammautuneita osaamme myös nauraa vaikeuksillemme, ketään kuitenkaan pilkkaamatta!

– Jos koet tämän leirin kolahtavan juuri sinulle, ilmoittaudu https://suomenhcpgolf.fi/form/ilmoittaudu-tapahtumaan  
mukaan tapahtumaan 14.8. mennessä, joka on myös eräpäivä maksulle. Jos et vielä ole Suomen HCP Golf ry:n jäsen, 
liity mukaan osoitteessa: https://suomenhcpgolf.fi/form/ilmoittaudu-jaseneksi

Kanava Golfissa
2 päivää laadukasta valmennusta
2 puolikasta päivää harjoittelua
Harjoittelupuitteet

Klubille maksetaan erikseen
2 kierrosta golfia Kanava Golfissa 
(kierroksen hinta 30€)
Lounas 10€
Range pallot 1,50€ kori
Golfauto 25€ kierros

Kanava Golf

Teksti: Timo Pessi Pidätämme oikeudet leirin peruuttamiseen tai 
siirtämiseen, jos koronapandemia niin vaatii. Suo-
men E-Tour kilpailukalenterin muutokset voivat 
myös vaikuttaa leirin aikatauluun tai mahdolliseen 
peruutukseen. Leiri toteutuu, kun ilmoittautuneita 
pelaajia 12-20 hlöä + mahdolliset avustajat.

Kokous 4.4.2020
Aivovammaliiton hallituksen puheenjohtaja Seppo Kantola 
avasi kokouksen klo 10.20.  Kokous pidettiin etäkokouksena 
Teamsin kautta koronasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi.

 
Hallituksen kokouksessa käsitellyt asiat:
• Toiminnanjohtaja kertoi koronan vaikutuksesta Aivovam-

maliiton toimintaan: 
- Aivovammaliitto on perunut tai siirtänyt myöhäisem-

pään ajankohtaan kaikki tapahtumat ja kokoontumiset 
30.6.2020 asti. Sopeutumisvalmennuskurssit siirretään 
järjestettäväksi syksyllä.

- Työntekijöiden työskentely tapahtuu pääsääntöisesti 
etänä kesäkuun loppuun saakka. Toimistolla saa olla 
korkeintaan 1-2 henkilöä kerrallaan.

• Kaikki vierailut toimistolla kielletään kesäkuun loppuun 
asti. Työmatkoja vältetään kesäkuun loppuun saakka.

• Poikkeustilanteen vuoksi viranomaissuosituksien mukaisesti 
hallitus päätti, että kevätliittokokous siirretään pidettäväksi 
yhdessä syysliittokokouksen kanssa 24.10.2020. Yhdis-
tysten koulutuspäivä pidetään 23.10.2020. Yhdistyksille 
lähetetään molempien kokouksien materiaalit ja kokous-
paikkatiedot sääntöjen mukaisesti.

• Hallitus hyväksyi Aivovammaliiton kriisiviestintäsuunnitel-
man.

• Hallitus asetti työryhmän, joka valmistelee tapaamista 
Tapaturmavakuutuskeskuksen kanssa. Tapaturmavakuutus-
keskuksesta on tullut tapaamispyyntö Aivovammaliitolle. 
He haluavat Aivovammaliiton näkemyksiä asioista, joista 
työtapaturmassa aivovammautuneille henkilöille suunni-
tellussa, mahdollisesti järjestettävässä tapahtumassa olisi 
hyvä keskustella. Työryhmään kuuluvat Petri Turtiainen, Pia 
Warvas ja Päivi Puhakka. Työryhmä raportoi hallitukselle.

Päivi Puhakka
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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 7.8.2020 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 
Lisätietoa tapahtumista yhdistyksen 
nettisivuilta ja Facebook-sivuilta: 
Aivovammayhdistys ry 
Yhdistyksen kevätkokous: 
järjestetään poikkeuksellisesti 
koronatilanteen vuoksi 1.9. tiistaina klo 
18 alkaen osoitteessa Malminkaari 5, 
00700 Helsinki. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Lämpimästi 
tervetuloa! 
Linnanmäkiretki lapsiperheille, joissa 
vanhemmalla on aivovamma, 
järjestetään elokuun lopulla. Lisätietoa 
tulossa yhdistyksen verkkosivuille ja 
Facebookiin. 
Kaikki yhdistyksen 
vertaistukitoimintaryhmät ovat tauolla 
koronatilanteen vuoksi. Seuraa 
ilmoittelua yhdistyksen verkkosivuilta ja 
Facebookista! 
 
Helsinki – Espoo – Vantaa 
 
Ystävyyden Vertaislounas Lisätietoja: 
Ulla ja Mikko 
aivovammayhdistys@gmail.com 
Ryhmät: 
Askartelukerho tauolla, vetäjää etsitään. 
Vertaistukiryhmä Ryhmän 
yhteyshenkilöt: Ulla ja Mikko 
aivovammayhdistys@gmail.com 
Nuorten aikuisten ryhmä:  
Ryhmänohjaaja: Jani Lehtola, 
janilehtola@hotmail.com  
Ryhmä löytyy myös Facebookista: AVY:n 
Nuorten Aikuisten Vertaistukiryhmä 
(pääkaupunkiseutu) 
Liikuntaryhmä 
lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
aivovammayhdistys@gmail.com 
Kundaliinijooga Tunnit on tarkoitettu 
kaikenkuntoisille/-ikäisille. 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 
Kesätauko 
Ti 1.9. Urheiluhieroja Janne Taupila 
Ti 6.10. Keilaus 
Ti 3.11. Sakke 
Ti 1.12. pikkujoulut 
 

Tampereen Seudun 
Aivovammayhdistys 

www.aivovammayhdistykset.fi/tsavy 
 
Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja  
Jari Tähtinen p.  041 514 4684 
 
Kaikki yhdistyksen 
vertaistukitoimintaryhmät ovat tauolla 
koronatilanteen vuoksi. Seuraa 
ilmoittelua yhdistyksen verkkosivuilta ja 
Facebookista! 
 
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 tai 
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 
 
Toiminta kesä/korona tauolla, seuraa 
tulevat tapahtumat nettisivultamme. 
 
Seinäjoki 
 
Lisätietoja tapaamisista yhdistyksen 
verkkosivuilta 
Läheisten ryhmän tapaamiset 
pääsääntöisesti joka toinen kuukausi. 
Tapaamisen löydät nettisivulta, tai kysy 
tapaamisista Mirjalta p. 044 295 6311  
Peliryhmä Seuraa ilmoittelua nettisivulla. 
 
Vaasa 
 
Yhteyshenkilöt: 
Matti p. 040 730 7594 tai  
Anne p. 040 826 0647. Toimintaryhmän 
tapaamiset kuukauden toinen 
keskiviikko. Tapaamispaikan löydät 
nettisivulta. 
 
 

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

 
Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Marko 
Eilittä p. 050 311 4574 tai 
isavy.ry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: 
”Itä-Suomen Aivovammayhdistys” 
Katso ajankohtaisin tieto yhdistyksestä 
ja toimintaryhmistä verkkosivuilta. 
Toimintaryhmät ovat tauolla 
koronatilanteen vuoksi! 
 
Kuopio 
 
Yhteyshenkilö: sihteeri Sirpa Marttinen, 
aivkuopio@gmail.com 
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Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
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Läheisten ryhmän tapaamiset 
pääsääntöisesti joka toinen kuukausi. 
Tapaamisen löydät nettisivulta, tai kysy 
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Itä-Suomen avy ry 
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Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Marko 
Eilittä p. 050 311 4574 tai 
isavy.ry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista: 
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Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

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 
 
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 
 
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. 
 

Keski-Suomen avy ry 

www.aivovammayhdistykset.fi/ksavy 
 
Yhteystiedot: Keski- Suomen 
aivovammayhdistys ry, Yliopistonkatu 34 
B 20, 40100 JYVÄSKYLÄ 
Yhteyshenkilöt:  
Marge Miettinen sihteeri, 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Saku Virtanen puheenjohtaja 040 054 
1119 saku.virtanen@elisanet.fi 
Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 
http://aivovammayhdistykset.fi/ksavy/ 
Kesän aikana tarkoitus vierailla 
uudistuneessa Keski-Suomen museossa 
kulttuuriluotsien seurassa. Seuraa 
ilmoittelua. 
8.9. klo 15.00 Yhdistyksen syyskauden 
avajaiset Peurungan kodalla. Yhdistys 
tarjoaa makkarat ja muut tarjottava.  
Tervetuloa! 
Marras-joulukuussa yhteinen 
pikkujouluruokailu. 
 

Jyväskylä 
 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1, 40100 Jyväskylä 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo 
16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
13.10. Teetasting klo 16.00- 18.00 
Teeleidissä. Tutustumme teen 
maailmaan hauduttamalla, haistelemalla 
ja maistelemalla eri teelaatuja. 
Osallistujille maksuton. 
Ilmoittautumiset 9.10. mennessä Saku 
Virtaselle p. 040 054 1119. 
14.10. Yhdistyksen syyskokous klo 16.30 
alkaen on Toimintakeitaalla. 
10.11. Aivovammaviikon luentotilaisuus. 
 
Marras-joulukuussa luvassa myös 
korttipaja riisipuuron kera. 
Tarkempaa tietoa seuraavassa 
Aivoituksessa sekä yhdistyskirjeessä. 
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 tai 
marge.miettinen@gmail.com 
2.10. klo 15.00- 17.00 Teetasting 
Teeleidissä. Tutustumme teen 
maailmaan hauduttamalla, haistelemalla 
ja maistelemalla eri teelaatuja. 
Osallistujille maksuton. 
Ilmoittautumiset 2.10. mennessä Marge 
Miettiselle p. 040 650 6474. 
 
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. 
Kuukausittaiset tapaamiset alkavat 
syyskuussa. 
Tiedustelut: opettaja Ulla Martinmäki  
ulla.martinmaki@poke.fi 
 

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

Kymenlaakson avy ry 
 www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 
 
Yhteyshenkilö: puheenjohtaja  
Jari-Pekka Honkala 
p. 040 069 4600 
puheenjohtaja@kymavy.fi 
27.6. Kesäpäivät Invamajalla 
 
Kouvolan ja Lappeenrannan 
toimintaryhmät ovat kesätauolla. Seuraa 
tiedotusta yhdistyksen Facebook-
sivuilta! 
 
Kouvola 
 
Säännölliset tapaamiset jäsenten kesken 
joka kuukauden kolmas perjantai  
klo 17 - 19. 
 
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: 
Eksote Toimintakeskus Veturi,  
Ratakatu 28, 53100 Lappeenranta 
 
Kotka-Hamina 
 
Pyrimme aloittamaan vertaistoiminnan 
kesän jälkeen. 
 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

 
Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja: Eila Sääskö 
puh. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 
Tiedottaja: Hannu Pirnes 
oulunavry@gmail.com 
Sihteeri: Jonna Ruohoniemi 
oulunavry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista:  
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry 
Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 
 
22.8. Sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään poikkeuksellisesti lauantaina 
klo 11-13 Kumppanuuskeskuksessa, 
kokoustila Asema, Kansankatu 53 90100 
Oulu (sisäänkäynti Vanhantullinkadun 
puolelta). Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! 
 
Oulu 
 
Oulussa jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden  
viimeisenä keskiviikkona klo 12 – 15 os. 
Töllintie 38, Kastellin  
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seurakunnan Pappilan kamarissa. Myös 
läheiset ovat tervetulleita. 
Oulun Seudun Aivovammayhdistyksen 
ja toimintaryhmien tapahtumat on 
peruttu tai siirretty pidettäväksi 
myöhemmäksi ajankohdaksi elokuun 
alkuun saakka koronatilanteen vuoksi. 
Lähempänä elokuuta voimme arvioida 
tilanteen uudestaan. 
Jos koet kaipaavasi juttuseuraa näinä 
aikoina, kun vertaistukitapaamisia ei ole, 
niin voit soittaa keskiviikkoisin 
yhdistyksen puheenjohtajalle Eila 
Sääskölle klo 12-15 välillä  
p 040 765 6989. Eila juttelee mielellään 
kaikista mieltä askarruttavista asioista ja 
soitella voi, vaikka vain kaipaat 
juttuseuraa muuten vaan! 
Tulossa Ouluun: ryhmä muistista 
huolestuneille. Ryhmässä keskustellaan, 
saadaan tietoa ja tehdään harjoituksia 
muistiin ja aivoterveyteen liittyen. 
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
 
Kemi 
 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen 
p. 045 617 4140 
hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
 
Rovaniemi 
 
Yhteyshenkilöt: Hellevi 045 633 5392 tai 
Tarja 040 5382947 
Tapaturmaisen aivovamman saaneiden 
vertaistukiryhmä Rovaniemellä 
Rentoa ajatusten vaihtoa ja yhteistä 
tekemistä. Aika: aina kuukauden 1. 
keskiviikko klo 18 - 20   
Paikka: Kansalaistalo, Rovakatu 23, 
Rovaniemi 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606 tai 
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: Puheenjohtaja Kari 
Vainio p. 040 828 0906 
puheenjohtaja.phavy@gmail.com  
Sihteeri Meri-Tuuli Nevala  
p. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com. 
  
www.aivovammayhdistykset.fi/phavy 
Löydät meidät Facebookista. " Päijät-
Hämeen Aivovammayhdistys" ja "Päijät-
Hämeen avy-nuoret". 
info.phavy@gmail.com 
Toivotamme kaikille aurinkoista kesää! 
 
Lahti 
 
Kevätkauden päättäjäisristeily ja 
kesäteatteri peruttu koronan vuoksi. 
Lisätietoja toiminnan käynnistymisestä 
yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa. 
Kuukausitapaamiset LINK Lahden 
järjestökeskuksessa, Hämeenkatu 26 A, 
3.krs jatkuvat näillä näkymin ti 1.9. klo 
17.30-19.30. Aivovammaliiton 
toiminnanjohtaja Päivi Puhakka tuo 
terveiset liitosta.  
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
vetäjänä Mira Syri p. 040 731 0915, 
mira.syri@anvianet.fi. Lisätietoa 
Facebookin ryhmässä "Päijät-Hämeen 
avy-nuoret" sekä Päijät-Hämeen avy-
nuorten WhatsApp-ryhmässä. 
Läheisten ryhmä lisätietoja: Meri-Tuuli 
Nevala, p. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com. 
 

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

 
Yhteyshenkilö puheenjohtaja Markku 
Jantunen p. 045 677 6193 
satakunnanaivovammayhdistys@gmail. 
com 
Facebook: Satakunnan 
Aivovammayhdistys" 
Yhdistyksen tapahtumat olosuhteiden 
salliessa: 
to 3.9. syyskauden avajaiset Kullaan 
Silokalliolla 
to 10.12. pikkujoulut Porissa 
Länsihovissa 
 
Pori 
 
Yhteyshenkilö Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Jäsentapaamiset syksyllä kuukauden 
toinen keskiviikko Yhteisötalo Otavassa, 
Otavankatu 5, 28100 Pori.  Tieto 
tekstiviestillä. 
 
Kankaanpää 
 
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  
p. 040 510 6717 

Jäsentapaamiset olosuhteiden salliessa: 
ke 5.8. Kiikoisiin kalastusretki 
ke 2.9. Kansallispuistoon "Seitseminen 
Kirkas Soljonen" 
ke 7.10. tutustuminen 
pelastuslaitokseen 
ke 4.11. Kasevalla 
pe 4.12. pikkujoulu ja toimintaryhmän 
10-vuotisjuhla. Porin teatteriin ja 
Raatihuoneella ruokailu. 
Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Ninni Uusitalolle. 
 
Rauma 
 
Yhteyshenkilö Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset syksyllä kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko. Ke 2.9, ke 
7.10, ke 4.11 ja ke 2.12.2020. 
Ilmoitukset tapaamisista paikallislehti 
Raumalaisessa ja tekstiviestillä. 
to 12.11. Aivovammaviikolla iloinen 
iltapäivä Rauman Järjestötalolla  
klo 14 - 16.00.  Esiintyjinä Allit, runo- ja 
musiikkiryhmä Turusta. 
 

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@gmail.com 
Jari Kauhaniemi sihteeri 
sihteeri.vsavy@gmail.com 
Terje Vainio taloudenhoitaja  
Poikkeustilanteesta huolimatta 
toivotamme kaikille jäsenillemme hyvää 
kesää! 
Puheenjohtaja Marjatta Pihlajamaa 
kirjoitti jäsenistöllemme kirjeen, joka 
lähetettiin kaikille maaliskuun 
loppupuolella. Ne, joille meillä oli 
spostiosoite, kirje lähetettiin 
sähköpostina ja lopuille se lähettiin 
postikirjeenä.  
Kirje alkoi: ”Hyvä yhdistyksemme jäsen! 
Maassamme on ennen kokematon 
tilanne. Poikkeusolot sitten toisen 
maailman sodan. Olemme joutuneet 
perumaan useita keväälle suunniteltuja 
toimintoja. Näistä asioista on tiedotettu 
jo netin kautta, mutta haluamme olla 
yhteydessä myös teihin, jotka eivät 
nettiä käytä jne.” Jos et ole saanut 
kirjettä, niin käytössämme oleva 
spostiosoitteesi on luultavasti 
virheellinen, olisitko ystävällinen ja 
ilmoittaisit siitä meille, joko spostilla 
osoitteeseen info@vsavy.fi tai 
soittamalla numeroon 044 314 4838. 
Kiitos. Lue toiminnasta tarkemmin 
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seurakunnan Pappilan kamarissa. Myös 
läheiset ovat tervetulleita. 
Oulun Seudun Aivovammayhdistyksen 
ja toimintaryhmien tapahtumat on 
peruttu tai siirretty pidettäväksi 
myöhemmäksi ajankohdaksi elokuun 
alkuun saakka koronatilanteen vuoksi. 
Lähempänä elokuuta voimme arvioida 
tilanteen uudestaan. 
Jos koet kaipaavasi juttuseuraa näinä 
aikoina, kun vertaistukitapaamisia ei ole, 
niin voit soittaa keskiviikkoisin 
yhdistyksen puheenjohtajalle Eila 
Sääskölle klo 12-15 välillä  
p 040 765 6989. Eila juttelee mielellään 
kaikista mieltä askarruttavista asioista ja 
soitella voi, vaikka vain kaipaat 
juttuseuraa muuten vaan! 
Tulossa Ouluun: ryhmä muistista 
huolestuneille. Ryhmässä keskustellaan, 
saadaan tietoa ja tehdään harjoituksia 
muistiin ja aivoterveyteen liittyen. 
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
 
Kemi 
 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen 
p. 045 617 4140 
hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
vammautuneet ja heidän läheisensä. 
 
Rovaniemi 
 
Yhteyshenkilöt: Hellevi 045 633 5392 tai 
Tarja 040 5382947 
Tapaturmaisen aivovamman saaneiden 
vertaistukiryhmä Rovaniemellä 
Rentoa ajatusten vaihtoa ja yhteistä 
tekemistä. Aika: aina kuukauden 1. 
keskiviikko klo 18 - 20   
Paikka: Kansalaistalo, Rovakatu 23, 
Rovaniemi 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606 tai 
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: Puheenjohtaja Kari 
Vainio p. 040 828 0906 
puheenjohtaja.phavy@gmail.com  
Sihteeri Meri-Tuuli Nevala  
p. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com. 
  
www.aivovammayhdistykset.fi/phavy 
Löydät meidät Facebookista. " Päijät-
Hämeen Aivovammayhdistys" ja "Päijät-
Hämeen avy-nuoret". 
info.phavy@gmail.com 
Toivotamme kaikille aurinkoista kesää! 
 
Lahti 
 
Kevätkauden päättäjäisristeily ja 
kesäteatteri peruttu koronan vuoksi. 
Lisätietoja toiminnan käynnistymisestä 
yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa. 
Kuukausitapaamiset LINK Lahden 
järjestökeskuksessa, Hämeenkatu 26 A, 
3.krs jatkuvat näillä näkymin ti 1.9. klo 
17.30-19.30. Aivovammaliiton 
toiminnanjohtaja Päivi Puhakka tuo 
terveiset liitosta.  
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
vetäjänä Mira Syri p. 040 731 0915, 
mira.syri@anvianet.fi. Lisätietoa 
Facebookin ryhmässä "Päijät-Hämeen 
avy-nuoret" sekä Päijät-Hämeen avy-
nuorten WhatsApp-ryhmässä. 
Läheisten ryhmä lisätietoja: Meri-Tuuli 
Nevala, p. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com. 
 

Satakunnan avy ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/skavy 

 
Yhteyshenkilö puheenjohtaja Markku 
Jantunen p. 045 677 6193 
satakunnanaivovammayhdistys@gmail. 
com 
Facebook: Satakunnan 
Aivovammayhdistys" 
Yhdistyksen tapahtumat olosuhteiden 
salliessa: 
to 3.9. syyskauden avajaiset Kullaan 
Silokalliolla 
to 10.12. pikkujoulut Porissa 
Länsihovissa 
 
Pori 
 
Yhteyshenkilö Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Jäsentapaamiset syksyllä kuukauden 
toinen keskiviikko Yhteisötalo Otavassa, 
Otavankatu 5, 28100 Pori.  Tieto 
tekstiviestillä. 
 
Kankaanpää 
 
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  
p. 040 510 6717 

Jäsentapaamiset olosuhteiden salliessa: 
ke 5.8. Kiikoisiin kalastusretki 
ke 2.9. Kansallispuistoon "Seitseminen 
Kirkas Soljonen" 
ke 7.10. tutustuminen 
pelastuslaitokseen 
ke 4.11. Kasevalla 
pe 4.12. pikkujoulu ja toimintaryhmän 
10-vuotisjuhla. Porin teatteriin ja 
Raatihuoneella ruokailu. 
Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Ninni Uusitalolle. 
 
Rauma 
 
Yhteyshenkilö Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 tai 
ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset syksyllä kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko. Ke 2.9, ke 
7.10, ke 4.11 ja ke 2.12.2020. 
Ilmoitukset tapaamisista paikallislehti 
Raumalaisessa ja tekstiviestillä. 
to 12.11. Aivovammaviikolla iloinen 
iltapäivä Rauman Järjestötalolla  
klo 14 - 16.00.  Esiintyjinä Allit, runo- ja 
musiikkiryhmä Turusta. 
 

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@gmail.com 
Jari Kauhaniemi sihteeri 
sihteeri.vsavy@gmail.com 
Terje Vainio taloudenhoitaja  
Poikkeustilanteesta huolimatta 
toivotamme kaikille jäsenillemme hyvää 
kesää! 
Puheenjohtaja Marjatta Pihlajamaa 
kirjoitti jäsenistöllemme kirjeen, joka 
lähetettiin kaikille maaliskuun 
loppupuolella. Ne, joille meillä oli 
spostiosoite, kirje lähetettiin 
sähköpostina ja lopuille se lähettiin 
postikirjeenä.  
Kirje alkoi: ”Hyvä yhdistyksemme jäsen! 
Maassamme on ennen kokematon 
tilanne. Poikkeusolot sitten toisen 
maailman sodan. Olemme joutuneet 
perumaan useita keväälle suunniteltuja 
toimintoja. Näistä asioista on tiedotettu 
jo netin kautta, mutta haluamme olla 
yhteydessä myös teihin, jotka eivät 
nettiä käytä jne.” Jos et ole saanut 
kirjettä, niin käytössämme oleva 
spostiosoitteesi on luultavasti 
virheellinen, olisitko ystävällinen ja 
ilmoittaisit siitä meille, joko spostilla 
osoitteeseen info@vsavy.fi tai 
soittamalla numeroon 044 314 4838. 
Kiitos. Lue toiminnasta tarkemmin 
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jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
 
Turku 
 
Toivottavasti pääsemme 
normaaliohjelmaan taas syksyllä, alkaen 
perheretkipäivästä la 22.8.2020 
Korkeasaareen (ks. alla). 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
(Ursininkatu 11). Ohjelman ja tarkemmat 
ajankohdat löydät kotisivuilta ja 
jäsenkirjeestä. 
KESKUSTELURYHMÄT 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy@gmail.com 
Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tulevan elokuun  
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Perheretkipäivä: Varsinais-Suomen 
Aivovammayhdistys järjestää 
jäsenistölleen Perheiden retkipäivän 
Korkeasaareen 22.8.2020. Lähtö klo 
9.00 Turun Tuomiokirkon aukiolta. 
Takaisin Turussa olemme noin klo 19.00. 
Retken hinta on 20€/perhe. Perheestä 
vähintään yhden pitää olla 
yhdistyksemme jäsen. 
Hintaan sisältyy: bussimatkat, liput 
Korkeasaareen, opastettu kierros 
Korkeasaaressa, menomatkalla kahvi ja 
sämpylä, pieni välipalapussi päiväksi. 
Bussi on matalalattiabussi, joten  
pyörätuolia käyttävät istuvat bussin  
penkeillä matkan ajan. Paikkoja 
retkipäivään on rajoitetusti. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumisaika retkipäivään on 2.5-
3.8.2020. Ilmoittautumiset: 
info@vsavy.fi. Ilmoittautumisessa pitää 
olla jäsenen nimi, retkelle lähtevien 
lukumäärä ja puhelinnumero. Lisätietoja 
p. 0500 525 595, Hilkka. Vain maksettu 
matka on varattu matka. Maksut 
viimeistään 3.8.2020 mennessä 
yhdistyksen tilille. Tilinumero: FI66 4309 
1520 0042 74, käytä viitettä 2804. 
Virkistysviikonloppu: 18.-20.9.2020 
järjestetään jo tutuksi tullut 
virkistysviikonloppu Sinapin 
leirikeskuksessa. Viikonloppu on 
omakustanteinen ja sisältää majoituksen 
ja ruokailut. Tarkemmin elokuun 
jäsenkirjeessä ja nettisivuillamme, 
tiedustelut p. 044 314 4838. Varaukset 
mieluimmin sähköpostilla osoitteeseen 
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 

Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjinä toimivat Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen puh. 040 554 3627.  
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman@gmail.com ja puh. 044 
314 4838. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kerran 
kuukaudessa Forssan Vesihelmessä, 
Tiina toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kerran kuussa 
Forssan Vesihelmessä, Tiina toimii 
tässäkin yhteyshenkilönä. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  
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lukumäärä ja puhelinnumero. Lisätietoja 
p. 0500 525 595, Hilkka. Vain maksettu 
matka on varattu matka. Maksut 
viimeistään 3.8.2020 mennessä 
yhdistyksen tilille. Tilinumero: FI66 4309 
1520 0042 74, käytä viitettä 2804. 
Virkistysviikonloppu: 18.-20.9.2020 
järjestetään jo tutuksi tullut 
virkistysviikonloppu Sinapin 
leirikeskuksessa. Viikonloppu on 
omakustanteinen ja sisältää majoituksen 
ja ruokailut. Tarkemmin elokuun 
jäsenkirjeessä ja nettisivuillamme, 
tiedustelut p. 044 314 4838. Varaukset 
mieluimmin sähköpostilla osoitteeseen 
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 

Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjinä toimivat Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen puh. 040 554 3627.  
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman@gmail.com ja puh. 044 
314 4838. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kerran 
kuukaudessa Forssan Vesihelmessä, 
Tiina toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kerran kuussa 
Forssan Vesihelmessä, Tiina toimii 
tässäkin yhteyshenkilönä. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
 
Turku 
 
Toivottavasti pääsemme 
normaaliohjelmaan taas syksyllä, alkaen 
perheretkipäivästä la 22.8.2020 
Korkeasaareen (ks. alla). 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
(Ursininkatu 11). Ohjelman ja tarkemmat 
ajankohdat löydät kotisivuilta ja 
jäsenkirjeestä. 
KESKUSTELURYHMÄT 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy@gmail.com 
Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tulevan elokuun  
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Perheretkipäivä: Varsinais-Suomen 
Aivovammayhdistys järjestää 
jäsenistölleen Perheiden retkipäivän 
Korkeasaareen 22.8.2020. Lähtö klo 
9.00 Turun Tuomiokirkon aukiolta. 
Takaisin Turussa olemme noin klo 19.00. 
Retken hinta on 20€/perhe. Perheestä 
vähintään yhden pitää olla 
yhdistyksemme jäsen. 
Hintaan sisältyy: bussimatkat, liput 
Korkeasaareen, opastettu kierros 
Korkeasaaressa, menomatkalla kahvi ja 
sämpylä, pieni välipalapussi päiväksi. 
Bussi on matalalattiabussi, joten  
pyörätuolia käyttävät istuvat bussin  
penkeillä matkan ajan. Paikkoja 
retkipäivään on rajoitetusti. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumisaika retkipäivään on 2.5-
3.8.2020. Ilmoittautumiset: 
info@vsavy.fi. Ilmoittautumisessa pitää 
olla jäsenen nimi, retkelle lähtevien 
lukumäärä ja puhelinnumero. Lisätietoja 
p. 0500 525 595, Hilkka. Vain maksettu 
matka on varattu matka. Maksut 
viimeistään 3.8.2020 mennessä 
yhdistyksen tilille. Tilinumero: FI66 4309 
1520 0042 74, käytä viitettä 2804. 
Virkistysviikonloppu: 18.-20.9.2020 
järjestetään jo tutuksi tullut 
virkistysviikonloppu Sinapin 
leirikeskuksessa. Viikonloppu on 
omakustanteinen ja sisältää majoituksen 
ja ruokailut. Tarkemmin elokuun 
jäsenkirjeessä ja nettisivuillamme, 
tiedustelut p. 044 314 4838. Varaukset 
mieluimmin sähköpostilla osoitteeseen 
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 

Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjinä toimivat Terhi Hellberg ja Jaana 
Tuominen puh. 040 554 3627.  
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman@gmail.com ja puh. 044 
314 4838. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kerran 
kuukaudessa Forssan Vesihelmessä, 
Tiina toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kerran kuussa 
Forssan Vesihelmessä, Tiina toimii 
tässäkin yhteyshenkilönä. 

Maksa Aivovammaliiton jäsenmaksu sähköisesti e-laskulla

E-laskun hyödyt sinulle ovat:
  Laskun tiedot – myös pitkät ja hankalat viitenumerot – 

ovat jo valmiina lomakkeessa. Sinun tarvitsee vain hyväk-
syä lasku.

  Parantaa tietoturvaa (lasku toimitetaan suoraan verkko-
pankkiisi ja tunnistus on pankkitunnuksilla)

 On muutoinkin turvallinen, koska lasku ei voi esim. 
kadota postissa.

	Tililtä ei yllättäen lähde mitään, lasku käydään itse aina 
hyväksymässä.

	Eräpäivää voi tarvittaessa muuttaa aikaisemmaksi.
	On ekologinen ja huomioi kestävän kehityksen sekä 

vähentää ympäristön kuormitusta.
	Voit vastaanottaa laskun missä ja milloin haluat.
	Laskut säilyvät arkistossa esim. myöhempää tarkastelua 

varten
	E-laskupalvelu on maksuton
	Aina ei ole mahdollista käydä verkkopankissa, joten 

sinne saapuneet e-laskut voivat unohtua ja jäädä vah-
vistamatta maksuun. Verkkopankeissa voi yleensä tilata 
palvelun, joka ilmoittaa saapuneista e-laskuista ja voit 
jopa vahvistaa ne maksuun tekstiviestillä.

Näin otat e-laskun käyttöön jäsenmaksun maksami-
sessa oman pankkisi verkkopankissa
	Kirjaudu pankkitunnuksillasi omaan verkkopankkiisi ja 

etsi e-laskuun liittyvä ohjeistus.
	Tarvitset paperilaskusta viitenumeron
	Valitse laskuttajalistasta laskuttaja (Aivovammaliitto)
	Vahvista e-laskun tilaus oman verkkopankkisi ohjeistuk-

sen mukaisesti.
	Seuraavan laskun saat omaan verkkopankkiisi e-laskuna.
	Lisätietoja saat tarvittaessa omasta pankistasi.

TEKSTI: 
SIRPA SALONEN

E-lasku on sähköinen lasku, jonka saat suoraan verkkopankkiisi.
E-laskuun siirryt näppärästi verkkopankissa, vaikka silloin kun seuraavan kerran olet maksamassa laskua.



Aivovammaliitto ry 
Tapahtumakalenteri 

2020
Elokuu
7.8.  Aivoitus 3 aineistopäivä, 
 teemana teemana sopeutuminen ja kuntoutuminen 

Syyskuu
1.9.-4.9.  Pääfest. Tapahtuma täynnä 
7.9-11.9.  Aivoitus 3 ilmestyy 
16.9.  Aivovamma 2020 -tietokiertue, Rovaniemi

Lokakuu
23.10.  Yhdistysten koulutuspäivä Helsingissä
24.10.  Syysliittokokous Helsingissä 

Marraskuu
6.11.  Aivoitus 4 aineistopäivä, teemana aivovammakonkarit 
9. – 15.11.  Valtakunnallinen Aivovammaviikko, 
 teemana aivovammakonkarit 

Joulukuu
vko 50  Aivoitus 4 ilmestyy 

27.8.-30.8.2020 Naisten kesken
 sopeutumisvalmennuskurssi aivovammautuneille naisille, 

joilla vammautumisesta on kulunut yli viisi vuotta. 
Haku 27.5.2020 mennessä Aivovammaliiton kurssien haku-
lomakkeella

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

25.9.-27.9.2020 Aivomyrsky
 Haku Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella 25.6.2020 

mennessä. Tapahtumassa on 50 € omavastuuosuus.
 
28.09.-2.10.2020 Perhekurssi 1,
  alle kouluikäisiä ja/tai kouluikäisiä lapsia. Haku kurssille on 

päättynyt.
 
26.10.-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

 
2.11.-6.11.2020 Perhekurssi 2, 
 teini-ikäisiä nuoria tai nuoria aikuisia. Haku 2.8.2020 men-

nessä Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella
 
16.11.-20.11.2020 Väsyvyyskurssi 
 vammautuneelle kuntoutujalle ja läheiselle. Haku 16.8.2020 

mennessä Aivovammaliiton kurssin hakulomakkeella.

Sopeutumisvalmennus-
kurssit 2020

PERHEKURSSILLA 2 on vielä tilaa. 
Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa on teini-ikäisiä nuoria 
tai nuoria aikuisia.
Aika: 2.-6.11.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku 
(www.suvituulitalo.fi)
Haku: 2.8.2020 mennessä Aivovammaliiton kurssien haku-
lomakkeella (www.aivovammaliitto.fi à Tuki ja palvelut à 
Sopeutumisvalmennus)
Kurssilla on mahdollisuus tavata muita vastaavassa tilan-
teessa olevia perheitä. Tavoitteena on saada tietoa aivovam-
moista, keskustella vammautumisen merkityksestä perheen 
kannalta ja jakaa arjen kokemuksia. Lapset ja nuoret saavat 
toimia oman ikätasonsa mukaisesti. Perheen vuorovaiku-
tusta tuetaan perhetoiminnassa. Osa ohjelmasta on yhteistä 
kaikille perheenjäsenille, osa erikseen.

Aivomyrsky 25.9.-27.9.2020
Tapahtuman teemana on vertaistuki ja yhdessä toimiminen, 
jossa punaisena lankana on ”Hyviä hetkiä ja onnen oival-
luksia!”

Tapahtuma on suunnattu lähivuosina sopeutumisvalmen-
nuskurssin käyneille täysi-ikäisille aivovammautuneille 
henkilöille ja aikuisille, nuorille ja lapsille. Kurssiin sisältyy 
keskusteluryhmiä sekä asiantuntijoiden alustuksia aivovam-
moista, perheestä ja parisuhteesta.

Toiminnalliset ryhmät sisältävät käden taitoja, liikuntaa ja 
ulkoilua.

11.12.-13.12.Läheisten tapahtuma, ilmoittautuminen sähköisen 
linkin kautta (kts. Aivovammaliiton nettisivuilta tapahtumakalente-
rista). Omavastuu 100 € yhden hengen huoneessa ja 80 € kahden 
hengen huoneessa.

Neuroneuvonta auttaa löytämään vastauksia esimerkiksi 
sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaetuuksiin liittyviin 

kysymyksiin. Lisäksi apua voi saada erilaisten hakemusten 
täyttämiseen. Ole yhteydessä, mikäli sinulla on:

• MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus
• Parkinsonin tauti tai muu liikehäiriösairaus

• aivovamma
• olet sairastavan tai vammautuneen läheinen 

tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Neuroneuvonta
p. 040 500 1657 | p. 040 542 5200

info@neuroneuvonta.fi | neuroneuvonta.fi

Miten täytän hakemuksen?
Mistä saa taloudellista tukea? 

Millaista kuntoutusta on tarjolla?
Mistä tukea läheiselle?

 
Neuroliiton tuottama Neuroneuvonta-palvelu laajeni myös aivovamman saaneiden käyttöön 

vuodesta 2020 alkaen Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton yhteistyön myötä.



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 
– Jäsenpalvelu
– Viestintätehtävät; mm. uutiskirje ja verkkosivut
– Toimistotehtävät
– Esitetilaukset

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

– Aivoitus-lehden päätoimittaja
– Mediayhteydet
– Messut, tapahtumat ja luennot
– Sosiaalinen media

Kuntoutussuunnittelija Elina Perttula
p. 050 373 9076, 
elina.perttula@aivovammaliitto.fi  
– sopeutumisvalmennus

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

Suunnittelija leena Koivusaari 
p. 050 306 4181.
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi  
– vertaistukitoiminta
– kokemustoiminta

Suunnittelija otto laitinen
Puh. 050 575 7371
otto.laitinen@aivovammaliitto.fi 
– kokemustoiminta
– vertaistukitoiminta

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 

NEUvoNTAPAlvElUT
Neuroneuvonta
p. 040 500 1657 ja p. 040 542 5200
info@neuroneuvonta.fi
neuroneuvonta.fi

Liitto tiedottaa
aivovammaliitto ry
malminkaari 5, 00700 HELsiNKi, 
puh. (09) 836 6580
kotisivut: www.aivovammaliitto.fi

maksuliikennetili Helsingin oP Pankki
iBaN: Fi47 5541 2820 0202 13
BiC: oKoYFiHH
Keräystili Helsingin oP Pankki
iBaN: Fi25 5541 2820 0202 21
BiC oKoYFiHH

aivovammaliiton laskutusosoite:
verkkolaskuosoite: 003711059059
verkkolaskuoperaattori: Basware oyj
välittäjätunnus BaWCFi22
Paperilaskut: aivovammaliitto ry, ostolaskut
PL 350, 00521 Helsinki
aivovammaliitto ry, Y-tunnus: 1105905-9
Yhdistysrekisteri, rekisterinumero: 157.350

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

Facebook.com/Aivovammaliitto Twitter: @Aivovammaliitto @aivovammaliitto

Tee kypärätemppu -projekti 2018 – 2020

Tukea aivovammautuneen läheiselle 
-projekti 2019 - 2021

hAlliTUS vUoNNA 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)



 

Lieviä tapaturmaisia aivovammoja jää runsaasti diagnosoimatta. Monilla potilailla on vakavien 
jälkiseurauksien riski.

Olemme osoittaneet uuden biomerkkiaineen diagnostisen potentiaalin kahdessa kliinisessä 
tutkimuksessa yhteistyössä Tyks:n ja Satakunnan Keskussairaalan kanssa.

Medicortex etsii sijoittajia. Ota meihin yhteyttä sijoittajapaketin saamiseksi 
medicortex@medicortex.fi tai 0400 870 366. 

Medicortex kehittää pikatestiä aivotärähdysten
havaitsemiseen syljestä ja virtsasta

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoita vastuullisesti.

 

 

www.medicortex.fi 

MAINOS

VetreaNeuron –  
valtakunnallisesti  
huipputason
neurokuntoutusta

VetreaNeuron –  VetreaNeuron –  VetreaNeuron –  VetreaNeuron –  VetreaNeuron –  VetreaNeuron –  VetreaNeuron –  

Kuntoutustalo VetreaNeuron  |  Letkukaari 5B, 70820 Kuopio  |  p. 050 430 2040  |  www.vetrea.fi

”Kävelyharjoitteet ovat tuoneet iloa ja 
vaihtelua kuntoutukseen. On tärkeää 

muistuttaa aivoja kävelyn merkityksestä”,  
Marja Miettinen, VetreaNeuronin asiakas

Toimintakyvyn ylläpitäminen on  
erityisen tärkeää myös poikkeusaikana.

Kuntoutuspalvelumme ovat käytössäsi,  
tarjoamme niitä vaihtoehtoisin tavoin 
–  kuntoutusjaksoina tai terapioina –  
myös etänä! Ota yhteyttä ja kysy lisää!
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