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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Rehabilitering och 
anpassning
”Rehabilitering är en målinriktad process, där reha-
biliteringsklienten har en central roll. Rehabilitering 
är alltid en resa mot det okända”, konstateras på 
webbplatsen terveyskylä.fi. I ordboken kielitoimiston 
sanakirja definieras anpassning som en förmåga att 
anpassa sig och att lära sig att förändras i enlighet med 
omständigheterna.

På sidorna i den här tidskriften får personer som 
har en hjärnskada och deras närstående berätta om 
hur de har återhämtat sig och efter det anpassat sig 
till det förändrade liv som deras hjärnskada har gett 
upphov till. För en person innebär rehabiliteringen 
en återgång till arbetslivet, medan rehabiliteringen för 
en annan person är att kunna godkänna att hen inte 
längre kan återgå till arbetslivet. Att omfatta det faktum 
att livet är gott också utan lönearbete. De personer 
som intervjuas berättar att anpassningen började efter 
det de hade godkänt den förändrade livssituationen.

Gemensamt för personer som har genomgått reha-
bilitering och anpassning är enligt dem själva att de 
inte alltför länge gick och grubblade och hade nega-
tiva tankar. De trodde på kraften av att vara positiv. De 
vill ändå alla påminna om att man inte någonsin kan 
jämföra två personer som har drabbats av en hjärn-
skada med varandra, eftersom skadorna och sympto-
men efter en hjärnskada varierar stort. Dessutom beto-
nar de att anpassningen säkerligen aldrig är en enkel 
match. ”Att godkänna och anpassa sig är inte så lätt, 
utan i själva verket är det hårt och tungt arbete. Min 
egen väg har inte varit en dans på rosor, utan tidvis ett 
stapplande på en rätt så stenig stig. Stenarnas storlek 
kan man ändå minska på med positivt humör”, konsta-
terar 19-åriga Matilda på sidorna i den här tidskriften.

Den nu aktuella andra vågen av coronaviruset 
covid-19 kräver också en förmåga att lära sig nytt och 
att anpassa sig. Hjärnskadeförbundets rekommenda-
tion att arbeta på distans upphörde i början av augusti, 
men den återinfördes 10.8.2020. För närvarande ser 

det ut som om vi i huvudsak arbetar på distans 
åtminstone till årets slut. Hjärnskadeförbundet 

vill på det här sättet skydda sina förenings-
medlemmar, förtroendevalda och anställda 
och för egen del delta i bekämpningen av 
att coronaviruset sprids. Det här innebär ett 
behov att vi lär oss ordna möten och utbild-
ningar också digitalt. Att omfatta digitalise-
ring i vårt metodurval hjälper oss att möta 
och nå varandra även då det av en eller 
annan orsak inte är möjligt att göra  fysiskt.

Med hopp om en frisk och färgprunkande höst!

Pia Warvas
chefredaktör

Kuntoutumista 
ja sopeutumista 
”Kuntoutuminen on tavoitteellinen prosessi, 
jossa kuntoutuja on keskeisessä roolissa. Kuntoutu-
minen on aina matka tuntemattomaan”, todetaan 
terveyskylä.fi -sivustolla. Kielitoimiston sanakirja 
määrittelee sopeutumisen olevan kykyä tottua ja 
kykyä oppia muuntumaan olosuhteiden mukaisesti. 

Tämän lehden sivuilla aivovamman saaneet 
ihmiset ja heidän läheisensä kertovat, miten he ovat 
kuntoutuneet ja sen jälkeen sopeutuneet aivovam-
man muuttamaan elämään. Yhdelle kuntoutumisesta 
kertoo paluu työelämään, kun taas toiselle se on sen 
hyväksymistä, ettei hän enää työelämään kykene. Sen 
sisäistämistä, että elämä on hyvää ilman palkkatyötä-
kin. Haastateltavat kertovat, että muuttuneen elämän-
tilanteen hyväksymisestä alkoi sopeutuminen. 

Yhteistä kuntoutujille ja sopeutujille on heidän 
oman kertomansa mukaan se, etteivät he jääneet liian 
pitkäksi aikaa vellomaan negatiivisiin ajatuksiin. He 
uskoivat positiivisuuden voimaan. Jokainen kuitenkin 
muistuttaa, että aivovamman ja sen jälkitilan oireiden 
yksilöllisyyden vuoksi kahta aivovamman saanutta ei 
koskaan pitäisi verrata toisiinsa. Lisäksi he painotta-
vat, että sopeutuminen ei varmastikaan koskaan ole 
läpihuutojuttu. ”Ei hyväksyminen ja sopeutuminen 
niin helppoa ole, vaan oikeasti se on kovaa ja raskasta 
työtä. Ei oma polkunikaan ole ollut ruusuilla tanssi-
mista, vaan välillä melkoisessa kivikossa tarpomista. 
Kivien kovuutta voi kuitenkin pehmentää omalla posi-
tiivisella mielialallaan.”, toteaa tämän lehden sivuilla 
19-vuotias Matilda. 

Uudenlaiseen oppimista ja sopeutumista on 
tuonut myös nyt jo toista aaltoaan nostattava Covid-
19-koronavirus. Aivovammaliiton etätyösuositus päät-
tyi elokuun alussa, mutta se otettiin jälleen käyttöön 
10.8.2020 alkaen. Tällä hetkellä näyttää, että työsken-
telemme pääsääntöisesti etänä ainakin loppuvuoden 
ajan. Aivovammaliitto ry haluaa näin suojata 
yhdistystensä jäseniä, luottamushenkilöitään 
ja työntekijöitään ja olla omalta osaltaan 
torjumassa koronan leviämistä. Tämä 
tarkoittaa myös tarvetta oppia järjestä-
mään kokouksia ja koulutuksia digi-
taalisesti. Digitaalisuuden ottaminen 
mukaan keinovalikoimaamme auttaa 
meitä kohtaamaan toisiamme myös 
silloin, kun se ei syystä tai toisesta 
ole fyysisesti mahdollista.  
Tervettä ja värikästä syksyä!

Pia Warvas
päätoimittaja 

LEDAREPÄÄKIRJOITUS
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Kulunut vuosi on ollut tavanomaisesta poikkeava COVID-19 
viruksen hyökkäyksen vuoksi. Elimme toisenlaisessa maail-
massa vielä viime tammikuussa.  Silloin oli jo tiedossa uusi, 
Kiinasta levinnyt virus, mutta mm. THL:n arvio oli, että se 
ei tule rantautumaan Suomeen ainakaan suuressa mittakaa-
vassa.  

Pian kuitenkin jouduttiin toteamaan, että virus leviää 
Suomessa yhtä lailla kuin muuallakin maailmassa.  

Seurasi yhteiskunnan kiinnilaittamista useilla alueilla.  
Viruksen aiheuttama kuolleisuus ei eronnut kovin paljon ns. 
normaalista kausi-influenssasta. Sen tarttuvuus ja oireiden 
monimuotoisuus ja pitkäaikaisuus kuitenkin huolestuttivat 
kaikkia.  Olimme – ja olemme – vakavan asian äärellä. 

Aivovammaliitossa jouduimme sulkemaan monia toimin-
toja. Lopuksi myös työntekijät siirtyivät etätöihin ja jopa 
toimistolle pääsyä rajoitettiin. Myös sopeutumisvalmennus-
kursseja jouduttiin perumaan. Olemme sopeutuneet uuteen 
maailmaan – COVID-19 maailmaan. 

Yhteiskuntamme alkoi kesällä purkaa rajoitteita pikku-
hiljaa. Tätä kirjoitettaessa näyttää kuitenkin siltä, että 
menemme jälleen kohti uutta aaltoa. Muualla maailmassa 
ns. kakkosaalto on jo tullut, Suomessa olemme jälleen hie-
man jäljessä. Meillä on onneksi aikaa reagoida. 

Kun fyysisiä kontakteja on hyvä toistaiseksi rajoittaa, 
on hyvä hetki siirtyä käyttämään tietotekniikan mukanaan 
tuomia mahdollisuuksia kokouksiin ja vaikka pelkkään 
sosiaaliseen yhteydenpitoon. Missään tapauksessa ei kan-
nata eristäytyä. Kannattaa vaikkapa soittaa tuttavalle, jonka 
kanssa ei ole tullut pidettyä yhteyttä. 

Tämä COVID-19-tilanne saadaan kyllä yhteiskunnas-
samme hoidettua – ennemmin tai myöhemmin. Siitä ei 
kannata huolta kantaa. Varovainen kannattaa silti olla. 

Timo Kallioja  
H allituksen varapuheenjohtaja  

Ei niin tavallinen vuosi Inte ett särdeles vanligt år

Det gångna året har varit annorlunda än normalt på grund 
av angreppet av viruset COVID-19. I januari levde vi fort-
farande i en annan värld. Då hade vi redan fått höra om 
det nya viruset som hade spridit sig från Kina, men bland 
annat THL:s uppskattning var att det inte kommer att drabba 
Finland åtminstone i någon stor utsträckning. Snabbt var vi 
ändå tvungna att konstatera att viruset sprider sig i Finland på 
samma sätt som på andra platser i världen. Efter det följde en 
nedstängning av samhället på många områden. Dödligheten 
som viruset gav upphov till skiljde sig inte nämnvärt från 
en så kallad normal säsongsinfluensa. Dess smittbarhet och 
symptomens mångformighet och långvarighet oroade ändå 
alla. Vi stod – och står – inför en allvarlig sak.

I Hjärnskadeförbundet har vi varit tvungna att upphöra 
med många funktioner. Slutligen övergick även förbundets 
anställda till distansarbete och tillträde till förbundets byrå 
begränsades till och med. Vi måste även ställa in våra anpass-
ningsträningskurser. Vi har anpassat oss till en ny värld – till 
COVID-19 världen.

På sommaren började vårt samhälle så småningom 
avveckla begränsningarna. I skrivande stund ser det ändå ut 
som om vi går mot en ny våg. På andra håll i världen har den 
så kallade andra vågen av smittspridningen redan kommit, i 
Finland är vi igen lite på efterkälken. Lyckligtvis har vi tid att 
reagera.

Eftersom det är bra att tills vidare begränsa fysiska kontak-
ter, är det en bra tidpunkt att övergå till att använda möj-
ligheter som datatekniken erbjuder för att hålla möten och 
upprätthålla sociala kontakter. Under inga omständigheter 
ska vi isolera oss. Vi kan till exempel ringa upp någon bekant 
som vi inte har haft kontakt med på länge.

Den här covid-19-situationen kommer vi nog att 
kunna sköta om i vårt samhälle – förr eller senare. 
Det ska vi inte oroa  oss för. Det är ändå skäl att 
vara försiktig.

Timo kallioja
Styrelsens vice ordförande

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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Me suomalaiset noudatamme pää-
sääntöisesti lakeja, sääntöjä ja ohjeita 
kuuliaisesti. Mutta turvallisuutta 
koskevien ohjeiden noudattamisessa 
käytöksessämme on toivomisen varaa 
– etenkin vapaa-ajalla. Otamme usein 
huomaamattamme turhia riskejä ja 
luotamme siihen, ettei mitään satu, 
kun ei ole ennenkään sattunut. Ja sitten 
joku kerta sattuukin. Vahinko ei tule 
kello kaulassa, mutta lähes jokainen 
tapaturma oli ennalta estettävissä.

Kaikista tapaturmista lähes kolme 
neljästä on koti- ja vapaa-ajan tapa-
turmia. Työtapaturmien ja vamman 
aiheuttaneiden liikenneonnettomuuk-
sien määrät ovat vuosien saatossa 
laskeneet, mutta koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien määrä ei ole laskenut 
vastaavassa tahdissa. 

Töissä turvallisuudesta vastaa viime 
kädessä työnantaja. Liikenteessä tur-
vallista menoa valvoo poliisi. Kotona 
puuhastellessa ei sitten olekaan ketään, 
kuka valvoisi tekemisiä. Kotona tur-
vallisesta tekemisestä vastaa jokainen 
itse. Kotona voi käyttää laitteita ja 

työkaluja, joita ei työpaikalla saisi 
liian vaarallisina käyttää. Porakoneen 
rikkirispaantuneeseen sähköjohtoon 
tai kiikkerien tikkaiden käyttämiseen 
tottuu nopeasti.  

Huolimattomuus ja kiire lisäävät 
tapaturman sattumistodennäköisyyttä. 
Vähän myöhässä ja kiireellä kotoa läh-
tiessä ei tule huomanneeksi yön aikana 
piha-asfaltille muodostunutta mustaa 
jäätä ennen kuin onkin jo myöhäistä. 
Huonon kelin sattuessa olisi ollut 
fiksumpaa ennemmin myöhästyä kuin 
päätyä tapaturma-asemalle paikkailta-
vaksi.

Monen asian tekeminen samanai-
kaisesti paitsi kuormittaa aivojamme, 
aiheuttaa myös tapaturmavaaraa. 
Esimerkiksi television katselu, puhe-
limeen puhuminen ja vaatteiden 
silittäminen samanaikaisesti voi tuntua 
tehokkaalta, mutta sormen palovam-
moja parannellessa mieli voi muuttua.

Alkoholi ja kotona tai mökillä 
puuhastelu on sekin huono yhdis-
telmä. Jo varsin matalat promillemäärät 
heikentävät tasapainoa ja tarkkaavai-

suutta. Niinpä muun muassa nikka-
rointi, katon huoltotyöt ja saunapuiden 
pilkkominen on syytä jättää seuraa-
vaan kertaan, jos on kallisteltu kuppia. 
Liikenteeseen teille tai vesille lähtemi-
sestä nyt puhumattakaan.

Syystäkin siis Suomessa kampanjoi-
daan tapaturmien torjumiseksi vuosit-
tain kansallisena tapaturmapäivänä. 
Päivän ajankohta vaihtelee vuosittain, 
tapaturmapäivää vietetään jokaisena 
perjantaina 13. päivä. 

Meneillään olevaan vuoteen 
osuu peräti kaksi tapaturmapäivää. 
Ensimmäinen meni jo perjantaina 
13. maaliskuuta, jolloin muistutettiin 
turvallisesta liikkumisesta jäillä. Toinen 
päivistä on vielä edessä, perjantaina 
13. marraskuuta, jolloin tapaturmien 
ehkäisytyötä yhteistyössä tekevät 
järjestöt ja viranomaiset herättelevät 
kansalaisia turvallisuusasioihin.

Turvallisen toimimisen oppiminen 
alkaa jo lapsena kotoa ja päiväkodista, 
mutta koskaan ei ole liian myöhäistä 
miettiä omaa toimintaansa, muuttaa 
käyttäytymistään turvallisemmaksi ja 
välttää tapaturmat. Turvallista syksyä 
kaikille, laitetaan stop koti- ja vapaa-
ajan tapaturmille!

Lisätietoa tapaturmapäivästä ja 
turvallisuusvinkkejä kampanjan koti-
sivuilta:  https://www.kotitapaturma.fi/
tapaturmapaiva/

Sanna Sinkkilä
Viestintäpäällikkö

Tapaturmavakuutuskeskus

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

Vieraskynä

Stop koti- ja vapaa-
ajan tapaturmille!
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– Koko tulevaisuuteni oli suunniteltu 
jääkiekon ympärille. Se oli minulle 
intohimo ja elämä. Rakastin siinä 
kaikkea, kertoo nyt 19-vuotias Matilda 
Gustafsson.

Naisten otteluissa ikäerojen vuoksi 
pelaajien kokoerot olivat suuret. 
Matilda saikin pari vakavaa aivotäräh-
dystä kiekkokaukaloissa.

– Niistä jokaisesta toipumiseen 
meni vähintään viikko. Oireinani oli 
pääasiassa pahoinvointia ja väsymystä. 
Eräällä kerralla lääkäri totesikin, että 
tämä oli viimeinen kerta, kun voit pää-
täsi kolhia, sillä seuraava isku lopettaa 
urasi. 

Lääkärin varoittama seuraava isku 
kuitenkin tuli, joskaan ei jääkiekossa.

– Osallistuin poikien liikuntatun-
nille, jossa kohtalokas tälli tapahtui. 
Pelatessamme jalkapalloa maalivahti 
yritti potkaista pallon ylitseni korkeuk-
siin, mutta se lähtikin laakana ja osui 
suoraan päähäni vasemmalle puolelle. 
Olin tuolloin, 25.8.2016, juuri yhdek-
sännen luokan aloittanut 15-vuotias 
peruskoululainen. 

Matildan vasen aivopuolisko vau-
rioitui. 

– Minun piti opetella uudelleen 
esimerkiksi käveleminen ja kirjoitta-
minen. Käsialani muistuttaa edelleen 
– neljä vuotta tapaturman jälkeen – 
lapsen käsialaa. Vasen aivopuolisko-
han koordinoi oikean puolen liikkeitä, 
joten oikea jalkani on vieläkin vasenta 
selkeästi huonompi. Aivoni heilahtivat 
iskun voimasta niin, että puhekeskus 
vaurioitui. Puheen tuottamisesta tuli 
vaikeaa, enkä muistanut sanoja. Myös 
muistikeskukseni vaurioitui, eikä tasa-
painonikaan ollut entisellään. 

Tänä päivänä Matildan suurimmat 
vaikeudet liittyvät väsymykseen ja 
heikkoon rasituksensietokykyyn. 

Potkusta pallo päähän
Turkulainen Matilda Gustafsson oli jääkiekkoilija henkeen ja vereen.  
Hän pelasi niin tyttöjen kuin poikienkin joukkueessa, ja jo 12-vuotiaana hän 
pelasi myös naisten joukkueessa. Tulevaisuuden suunnitelmat olivat selkeät, 
ja ne liittyivät jääkiekkoilijan uraan.

– Elän ”sitkuttelun” sijaan nykyhetkessä. En enää mieti, missä olen kymmenen vuoden 
päästä tai missä minun pitäisi silloin olla, vaan elän täysillä jokaisessa hetkessä. Voisi 
ajatella, että potku päähäni ei pilannutkaan elämääni, vaan avasi minulle uudenlaisen 
elämän ja uudenlaisen tavan olla ja ajatella. 
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– Lisäksi minulla on kognitiivisia 
vaikeuksia, ja luetun ymmärtäminen 
on erittäin haasteellista. Fyysisyyteni 
on neljässä vuodessa parantunut 
huomattavasti. Pystyn jo kävelemään 
hyvin, vaikkei oikea jalkani pysykään 
täysin vauhdissa mukana. 

Pelikentiltä golfviheriöille 

Aktiiviurheilijan ura niin sanotusti 
terveenä ihmisenä loppui laakista 
jalkapallokentällä tulleeseen iskuun. 
Urheilullinen elämäntapa kuitenkin 
säilyi, mutta laji vaihtui.

– Olin jo aiemmin pelannut isäni 
kanssa golfia ja käynyt muutamissa 
kilpailuissa, joten päätin jatkaa sitä. 
Siinäkin harjoittelu oli aiemmasta 
kokemuksestani huolimatta aloitettava 
aivan alkeista. Vaikken alussa edes 
osunut palloon, innostuin lajista kun-
toutusmielessä. Aloin ottaa yksityistun-
teja. Minulla ei ollut lajin suhteen vielä 
silloin mitään urheilullisia tavoitteita, 
halusin vain kuntoutua ja pitää haus-
kaa. 

Golf alkoi kuitenkin sujua parem-
min kuin hyvin – jopa niin hyvin, että 
hän pääsi kilpailemaan ”terveiden”, eli 
vammattomien, rinnalla Finnish Junior 
Tourille sekä tällä kaudella myös Suo-
men pääkiertueelle Finnish Tourille. 
Ongelmaksi kisatessa kuitenkin tuli 
golfkierroksen pituus: yli kahdeksan 
kilometriä. Matilda ei pysty kävele-

mään koko matkaa.
– Tarvitsen siis golfauton. Sen 

saaminen ei ollutkaan itsestään selvää, 
vaan jouduin taistelemaan aiheesta. 
Lopulta asiaani käsiteltiin urheilun 
oikeusturvalautakunnassa. Nykyään 
minulla on golfauto, josta revitään 
ennen jokaista kisaa katto ja tuulilasi 
pois, jotta minulla olisi samat olo-
suhteet kuin kävellenkin etenevillä 
kisaajilla. Golfauto kuitenkin häiritsee 
suoritustani ja kerää huomiota, joten 
teen kaikkeni, jotta pääsisin siitä  
mahdollisimman nopeasti eroon. 

Muutakin kuntoutusta 

Omaehtoisen golfin parissa kuntoutu-
misen lisäksi Matilda saa tukun muun-
kinlaista kuntoutusta.

– Käyn fysioterapiassa, neurologilla, 
neuropsykologilla ja minulla on myös 
lääkinnällistä kuntoutusta.

Myös musiikki on näytellyt tär-
keää roolia. Ennen vammautumistaan 
Matilda soitti viulua, joten musiikin 
teoria oli jo ennestään tuttua. Musiikki 
on auttanut häntä erityisesti ensimmäi-
sen vuoden aikana löytämään sanoja 
ja palauttamaan puhekykyä.

– Aluksi en pystynyt muuttamaan 
äänensävyäni ja painotusta – eli siis jos 
vaikkapa sanoin ’mitä?’, en osannut 
sanoa sitä kysyvästi. Tämän vuoksi 
etsin alkuvaiheessa artistia, joka ei lei-
kittele äänensävyjen kanssa. Tuolloin 

löysin Mikael Gabrielin. Sen jälkeen 
olen löytynyt laajan skaalan erilaisia 
artisteja kuunneltavakseni. Esimerkiksi 
suomalaista iskelmää olen kuunnellut 
paljon, sillä niiden avulla saan nope-
asti palautettua mieleeni sanoja ja 
sanontoja. 

Kehittääkseen hienomotoriikkaansa 
alkoi entinen viulisti soittaa pianoa. 
Ei kappaleita, mutta sointuja, joiden 
avulla sorminäppäryys on kohentunut. 

Alussa kuntoutuminen nopeaa 

Matilda kuvailee, että kahden ensim-
mäisen vuoden aikana vammautumi-
sen jälkeen kuntoutuminen oli jatku-
vasti lähes silminnähtävää. Jokainen 
päivä toi mukanaan jonkun edistys- 
askeleen. 

– Mitä pidempi aika vammautumi-
sestani kuluu, sitä vähemmän huomaan 
kehittyväni. Joko nopein harppauksin 
tapahtuvan edistymisen aika on ohi, tai 
sitten en enää itse kiinnitä huomiota 
asiaan. Tällä hetkellä haluaisin erityi-
sesti kehittää rasituksensietokykyäni 
sekä oppia tunnistamaan rajojani 
nykyistä paremmin. Fyysisellä puolella 
tavoitteinani on oppia jälleen juokse-
maan ja päästä eroon golfautosta. 

Golfauto vielä toistaiseksi on pakol-
linen.

– Parissa kisassa olen alkanut 
oksennella, kun olen ylirasittunut. Ja 
kun ylirasitun, oikea jalkani lakkaa 

Matilda Gustafsson toivoo, että 
jääkiekkoilijoille puhuttaisiin nykyistä 
enemmän aivovammojen ennalta- 
ehkäisystä. Moni esimerkiksi treenaa 
ulkojäillä ilman kypärää. Tälli voi 
kuitenkin tulla muutoinkin kuin 
pelitilanteessa. 
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toimimasta ja puheeni katoaa. Yhdelle 
golfleirille piti kutsua ambulanssi, jossa 
minua nesteytettiin. Olin oksentanut 
niin runsaasti, että olin täysin kuivunut. 
Moisesta toipuminenkin ottaa aikansa, 
joten ylirasittumista pitäisi osata välttää.

opiskelu  
vammautumisen jälkeen 

Aivovamman vuoksi Matilda tuplasi 
peruskoulun viimeisen luokan.

– Aluksi kokeilin neljän tunnin 
mittaisia koulupäiviä, mutta ne olivat 
liikaa. Aloin oksennella ja menetin 
tajuntani. Sitten koulupäiväni muutet-
tiin kaksituntisiksi. Sain peruskoulun 
suoritettua, mutta erityisjärjestelyin. 
Alussa minulla oli myös kouluavustaja, 
joka oli tukenani kaiken aikaa.

Matilda viihtyi koulussa.
– Nautin peruskoulusta. Minulla 

oli paljon kavereita ja koulussa oli 
hauskaa. Tunsin, että opettajat välittivät 
ja halusivat motivoida. Kun olin vielä 
sairaalassa, olin sieltä videopuheluiden 
kautta yhteydessä oppitunneille. Oli 
tärkeää saada olla läsnä edes etänä, 
vaikken fyysisesti voinut oppitunneille 
mennä. 

Sen sijaan lukio on ollut liian 
raskas yhdistää kuntoutukseen ja 
kilpagolfiin. Nyt Matilda on menossa 
Verveen ammatilliseen kuntoutusselvi-
tykseen. Sen tavoitteena on kartoittaa 
hänen jatko-opintomahdollisuuksiaan. 
Ammatillisen kuntoutusselvityksen 
tulos on yksilöllinen suunnitelma, joka 
voi sisältää koulutus-, työhönpaluu-, 
työkokeilu- tai työhönvalmennussuun-
nitelman. Matilda itse toivoo, että 
tavalla tai toisella – esimerkiksi oppi-
sopimuksella – hän saisi suoritetuksi 
valmentajan ammattitutkinnon ja voisi 
luoda uraa golfin parissa. 

– Olen jo nyt valmentanut junio-
reita harrastuspohjalta. Palkkaa siitä en 
voi saada, sillä olen amatööri. 

Hyväksy itsesi 

Vaikka nyt, neljä vuotta vammautumi-
sen jälkeen, Matilda huokuu levolli-
suutta ja hyväksyntää ja pohtii asioita 
niin syvällisesti kuin hänellä olisi elet-
tyjä vuosia takanaan jo huomattavasti 
useampia kuin 19, ei sopeutuminen 
ollut itsestäänselvyys. 

– Ensimmäisen vuodenhan kutsuin 
tätä ”vain aivotärähdykseksi”. En edes 
pystynyt sanomaan aivovamma-sanaa. 

Viimeistään siinä vaiheessa, kun sain 
invakortin – eli hienommin sanottuna 
liikkumisesteisen pysäköintitunnuk-
sen - ymmärsin tämän olevan jota-
kin, jonka kanssa minun on opittava 
elämään. 

Matilda toivoo, että joku, joka juuri 
nyt kamppailee hyväksymisen ja muut-
tuneeseen elämäntilanteeseen sopeu-
tumisen kanssa, voisi saada voimaa ja 
uskoa tulevaan hänen tarinastaan. Hän 
toivoo kaikkien aivovamman saanei-
den ymmärtävän, että aivovamman 
saanut ihminen on ihan yhtä hyvä ja 
arvokas kuin vammatonkin ihminen. Ja 
että vammautuneenakin on ihmisenä 
yhtä ainutlaatuinen kuin mitä hän oli 
ennen vammautumistaan. On vain 
muistettava ottaa huomioon ja osattava 
hyväksyä vamman mukanaan tuomat 
rajoitteet. 

– Olenkin alkanut puhua kuntou-
tumisen sijaan kehittymisestä. Voin 
ajatella, että nyt tilanteeni on tämä, 
mutta voin kehittyä. Kuntoutuminen 
kuulostaa joltakin sellaiselta, että 
minun pitäisi olla parempi kuin mitä 
olen, vaikka jokainen meistä on hyvä 
omana itsenään, juuri sellaisena kuin 
on. Kannattaa pitää tavoitteet realisti-
sina, mutta mahdollisimman korkeina, 
ja tehdä töitä kehittymisensä eteen. 

Matilda liputtaa avoimuuden ja 
asioista puhumisen puolesta. Koska 
aivovammaa ei tarvitse hävetä, voi siitä 
puhua rehellisesti ja asioiden oikeilla 
nimillä.

– Helpottaa paljon, kun ihmiset 
ympärilläni tietävät missä mennään. 
Esimerkiksi kerrottuani tarinani Golf-
lehteen, koen, että ihmiset ymmärtävät 

paremmin sekä minua että sitä, miksi 
käytän golfautoa. Kun puhun aivovam-
moista avoimesti, voin samalla lisätä 
aivovammatietoutta ja ehkäpä ehkäistä 
jokusen aivovamman. Ehkäpä ihmiset 
esimerkkini ansiosta alkavat suojata 
päätään ja aivojaan entistä paremmin. 
Toki täytyy muistaa, että läheskään 
aina aivovamman syntyminen ei ole 
omista toimista riippuvainen, niin kuin 
ei minunkaan tapauksessani. 

Älä jumitu negatiivisuuteen

Matilda uskoo, että pahinta kuntoutu-
miselle – tai edistymiselle – on jäädä 
loputtomiin vellomaan ”miksi juuri 
minulle piti käydä näin” -ajatuksissa.

– Jos kaikki menee uusiksi, pitää 
tavoitella uusia unelmia. Ei pidä loput-
tomiin murehtia ja surkutella, vaan 
katsoa rohkeasti tulevaan. Minullekin 
jääkiekko oli kaikki kaikessa, joten siitä 
luopuminen tuntui tosi pahalta ja vai-
kutti suuresti henkiseen jaksamiseeni. 
Kyselin, miksi näin kävi! Mutta sitten 
minulle tuli fiilis, että ehkä elämänteh-
täväni onkin kilpagolfin parissa, jonka 
lisäksi voin edistää terveyttä ja kertoa 
ihmisille aivovammoista. Ehkä minun 
paikkani tässä maailmassa onkin auttaa 
muita. 

Matilda kuitenkin painottaa, että 
aivovammasta toipuminen ja siihen 
sopeutuminen ei ole juuri koskaan 
läpihuutojuttu. Medioissa nostetaan 
joskus esille liikaakin suorastaan ihme-
parantumisia.

– Ei hyväksyminen ja sopeutumi-
nen niin helppoa ole, vaan oikeasti 
se on kovaa ja raskasta työtä. Ei oma 
polkunikaan ole ollut ruusuilla tans-
simista, vaan välillä melkoisessa kivi-
kossa tarpomista. Kivien kovuutta voi 
kuitenkin pehmentää omalla positiivi-
sella mielialallaan. Myös tukiverkosto 
on todella tärkeä. Kenenkään ei pitäisi 
joutua sopeutumaan suureen elämän-
muutokseen yksin. 

Juuri nyt Matilda tähyää optimisti-
sesti tulevaisuuteen.

– En edes yritä veikata, mitä tulevat 
vuodet minulle tuovat ja mikä on 
tuleva paikkani maailmassa. Juuri nyt 
ajattelen, että minun pitää keskittyä 
positiivisiin ajatuksiin ja tehdä asioita, 
joista minulle tulee hyvä olo! 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas, 

Matilda Gustafssonin albumista 

– Aivovamma on avartanut mun elämää, 
sen myötä on avautunut uusia perspektii-
vejä. Olen oppinut nauttimaan siitä, mitä 
minulla on nyt, eikä kaipaamaan sitä, mitä 
oli tai olisi voinut olla, Matilda pohtii.
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Vuonna 2007 Elina ”Ellu” Paalanen oli oululainen 
19-vuotias kampaajaopiskelija. Tuona suvena hänen 
päivänsä kuluivat oman alansa kesätöissä. Juhannuksen 
vapaapäivinä oli sopiva tauko tavata kavereita ja lähteä 
heidän kanssaan autolla festarimatkalle. 

– Olimme ystävieni kanssa menossa 
autolla kohti Raumanmeren juhan-
nusta. Matka keskeytyi jossakin Porin 
tienoilla siihen, että hirvi päsähti 
eteemme, Elina ”Ellu” Paalanen kertoo.

Ensiksi hänet vietiin sairaalaan 
Poriin, mutta koska siellä ei ollut tarvit-
tavia hoitomahdollisuuksia, siirrettiin 
hänet nopeasti Turun yliopistolliseen 
sairaalaan. 

– Makasin siellä pari viikkoa teho-
osastolla. Kun aloin heräillä, huoma-
sin joitakin muistoja tapahtuneesta 
tulvivan mieleeni. Kun olin tarpeeksi 
toipunut, siirrettiin minut jatkohoitoon 
Oulun yliopistolliseen sairaalaan. 

Kaikkiaan sairaaloissa vierähti pari-
sen kuukautta. Hänellä diagnosoitiin 
vaikea aivovamma – tai vielä tuohon 
aikaan asteikon ollessa viisiportainen, 
erittäin vaikea. Pahiten kolarissa kär-
sivät otsalohko, vasemmanpuoleinen 
ohimolohko ja aivojen syvät osat. 

– Vahvimmin minulle jääneet oireet 
ovat huonomuistisuus ja väsyvyys. 
Omista oireistani on kuitenkin aika 
vaikeaa kertoa, Ellu toteaa hiljaa. 

Ennen onnettomuutta hän oli jo 
muuttanut yhteen silloisen poikays-
tävänsä kanssa. Sairaalasta hänet 
kotiutettiin erityisesti äitinsä toiveesta 
vanhempiensa katon alle. Kuntoutus 
ja terapiat olivat alkaneet jo OYSissa. 
Kotiuttamisen jälkeen taksi kuskasi 
Ellun päivittäin sairaalaan jatkamaan 
kuntoutusta.

– Olen pienestä pitäen harrastanut 
uimista, joten hyödyin erityisesti allas-
terapiasta. Se kuntoutti minua todella 
paljon! Suosittelen kaikkia kokeile-
maan sitä, hän kannustaa. 

Takaisin opintojen pariin 

Kului vuosi - tai pari. Tarkkoja ajan-
kohtia on vaikea muistaa enää nyt, yli 

kymmenen vuoden jälkeen. Tuli kui-
tenkin hetki, jolloin Ellu koki kuntou-
tuneensa sen verran, että halusi jatkaa 
opintojaan.

– Kävin tovin kolmatta luokkaa, 
johon kouluni oli onnettomuuden 
vuoksi tyssännyt. Jonkin ajan kuluttua 
minut siirrettiin takaisin ensimmäiselle 
luokalle. Yritin aloittaa kevyesti, jonka 
vuoksi opiskelin vain kahtena päivänä 
viikossa.

Ellu kertoo, että tuossa vaiheessa 
hän ei vielä osannut tunnistaa, että 
väsyvyytensä vuoksi kampaajan 
ammatti ei tule hänelle koskaan 
sopimaan. Hän hakeutui ja pääsi 
Ankkurikurssille. Kurssi oli tarkoitettu 
henkilöille, joilla jokin terveysongelma 
vaikeuttaa työssä tai opiskeluissa 
selviämistä tai oikean ammattialan 
löytämistä. 

– Ankkurikurssilta sain potkua sii-
hen, että muitakin minua kiinnostavia 

TEEMANA 
kuNTouTuMiNEN

Työelämä ei ole 
kaikki kaikessa

Hirvikolari muutti vuonna 2007 tuolloin 
19-vuotiaan Elina ”Ellu” Paalasen elämän. 
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ammattialoja on olemassa. 
Niinpä Ellu alkoi etsiä itselleen 

uutta ammattia.
– Minulla oli runsaasti motivaatiota 

ja energiaa löytää paikkani maail-
massa. Olen pienestä pitäen ollut 
urheilija ja aina menossa paikasta 
toiseen. Oli tosi iso haaste hyväksyä ja 
ymmärtää, että aivovamma toi elä-
määni äkkipysäyksen, jonka vuoksi 
asiat eivät ole enää niin kuin ennen. 
Koska en ymmärtänyt enkä hyväksynyt 
sitä, yritin jaksaa entiseen malliin. En 
aluksi tiedostanut, miten rankkaa se 
oli. 

Ankkurikurssin myötä Ellu pääsi 
työharjoitteluun urheiluväline- ja vaa-
teliike Intersportiin. Työharjoittelusta 
hän sai puolestaan potkua hakeutua 
merkonomiopintoihin. Opinahjoksi 
valikoitui erityisammattiopisto Luovi. 

Yli 20 paikkakunnalla toimivan Luovin 
koulutustarjontaan kuuluvat valmen-
tava koulutus ja ammatillinen tutkinto-
koulutus.

– Opintoni alkoivat eräänlaisella 
orientaatiokurssilla, jolla kartoitettiin, 
miten opiskeluni alkavat sujua. Ne 
sujuivat hyvin, joten tartuin opintoi-
hin iloisin mielin. Jaksoin mainiosti, 
sillä Luovissa opiskelu oli kevyempää 
kuin tavallisessa ammattioppilaitok-
sessa. Opiskelujen ohessa työskentelin 
Oulun Stockmannilla. Silloin, kun oli 
työpäivä, ei ollut teoriaopintoja. Näin 
jaksamiseni tuli otettua huomioon. Jak-
soin valmentaa myös junioriuimareita 
opintojeni ohessa.

Ellu valmistui merkonomiksi ja 
alkoi etsiä itselleen työtä.

– Päädyin taas työkokeiluun, tällä 
kertaa Citymarketiin. En ymmärtänyt, 
enkä oikein hyväksynytkään, että osa-
aikatyökin oli minulle liian raskasta. 
Työkokeilun tulos oli, että minun ei 
kannata hakeutua kauppaan töihin, 
sillä en selviä siitä edes osa-aikaisesti.

Nuoresta tytöstä kuitenkin tuntui, 
että päivissä pitää olla jotakin sisältöä. 

– Niinpä lähdin opiskelemaan 
visualistiksi. 

Visualisti, joka aiemmin tunnettiin 
somistajana, suunnittelee ja toteuttaa 
muun muassa kauppojen näyteikku-
noiden ja messuosastojen ulkoasuja. 

– Se oli fyysisesti erittäin rankkaa,  
esimerkiksi isoja näyteikkunoita 
somistaessa piti jatkuvasti kiipeillä 
sinne sun tänne. Kykenin suorittamaan 
opinnoista noin puolet, jonka jälkeen 
minulta loppui jaksaminen, meni 
sananmukaisesti jalat alta.

TEEMANA 
kuNTouTuMiNEN

Ellu on tyytyväinen 
elämäänsä puoliso-
na ja äitinä.

iloa rakkaudesta 

Lopulta Ellun oli pakko myöntää, että 
työelämä ei ole hänelle vaihtoehto. 
Sen hyväksyminen ei ollut helppoa, 
mutta kun hän oppi ajattelemaan, että 
ihminen on arvokas myös ilman palk-
katyötä, alkoi sopeutuminen uuteen 
ajatusmalliin. Palkkatyön tilalle tuli 
aluksi uusi rakkaus ja sittemmin äitiys. 

– Tapasin nykyisen puolisoni neljä 
vuotta sitten. Tai oikeastaan en tavan-
nut, sillä olimme tutustuneet kuntou-
tuksessa jo vuonna 2010 ja olimme 
olleen siitä alkaen vertaistukiystäviä. 
Mutta vuonna 2016 aloimme katsella 
toisiamme sillä silmällä. Vähitellen 
ystävyys oli muuttunut rakkaudeksi, 
kertoo Ellu silmät säihkyen. 

Ellu muutti puolisonsa luokse Kaa-
rinaan. Onni täydentyi vuonna 2017, 
kun pieni Minea-tyttönen syntyi. Nyt 
Ellu on vakuutusyhtiön myöntämällä 
työkyvyttömyyseläkkeellä. Liikenneva-
hinkolautakunnan päätöstä ei vielä ole 
tullut, joten eläkkeen suuruus voi vielä 
elää.

– Äitiyttä jaksaa todella hyvin, 
kun voi keskittyä vain olemaan äiti 
ja puoliso. Meitä on kaksi, joilla on 
aivovamma, joten olemme molem-
mat kotona, eikä meidän tarvitse 
repiä itseämme kodin ja työn välillä. 
Saimme tosi hyvää apua jo ennen tyttä-
remme syntymää Kaarinan kaupungin 
perhetyöntekijöiltä. Perhetyöntekijä 
on edelleen koko ajan rinnallamme. 
Pystymme myös lepäämään silloin, 
kun Minea on päivähoidossa. Kan-
nattaa rohkeasti kertoa aivovammasta 
neuvolassa, sillä sitä kautta on saata-
villa runsaasti apua ja tukea. 

Tänä päivänä Ellu kertoo elämän 
olevan hyvää.

– Vointini on jopa erittäin hyvä, 
kun elämässäni ei ole liikaa kuormit-
tavia tekijöitä. Tärkein läksyni on ollut 
opetella kuuntelemaan itseäni. Enää 
en yritä mennä sata lasissa, vaan osaan 
levätä aina tarvittaessa. 

Koska mies vammautui jo lapsena, 
on hänellä lähes elämänmittainen 
kokemus aivovamman kanssa elämi-
sestä.

– Olen saanut kihlatultani paljon 
tietoa, tukea ja kannustusta. En enää 
kaipaa väkisin työelämään, vaan juuri 
nyt on ihan hyvä olla puoliso ja äiti. 

 
Teksti ja kuvat: Pia WarvasEllu muistuttaa, että elämä on hyvää ja arvokasta, vaikkei palkkatyöhön aivovamman 

jälkitilan oireiden vuoksi enää kykenisikään. 
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– Meille on sattunut niin paljon! Olin 
esteratsastaja, ja lähdin vuonna 2011 
hevoseni kanssa Ruotsiin kilpailemaan 
ja treenailemaan. Yhtenä aamuna 
lähdin hakemaan hevostani laitumelta. 
Jäin sillä reissulla kahden keskenään 
tappelemaan ruvenneen hevosen 
väliin. Niistä toinen potkaisi vahin-
gossa minua päähäni, Sara kankaala 
kertoo.

Moisesta kavion tällistä Saralta 
meni taju ja otsasta vuoti verta solke-
naan. Ambulanssi vei hänet Lundin 
sairaalaan, jossa leikattiin päähän 
tullut avomurtuma ja koottiin kalloa 
kolmella metalliklipsillä. 

– Hevoseni jäi tässä vaiheessa 
Ruotsiin, ja minä palasin Suomeen 
Oulun yliopistolliseen sairaalaan 
toipumaan. 

Vuoden päästä, kesällä 2012, 
näyteltiin Saran aivovammatarinassa 
toinen näytös.

– Olin jälleen tallilla, jossa sattui 
samaan aikaan olemaan hevos-
miehenäkin tunnettu ylilääkäri. Totesin 
hänelle, että minulle on tullut finni 
otsaan ja että onpa hassua, että se on 
suoraan tuossa arven kohdalla, toteaa 
Sara osoittaen sormellaan kuulas-
ihoisessa otsassaan olevaa arpea.

Lääkäri oli heti todennut, että 
kyseessä ei ole finni, vaan mätä tulee 
pään sisältä. 

”Elämme joka päivä 
kuin viimeistä päivää!”

Sara ja Arto Kankaala astuvat Antton-poikansa 
kanssa oululaiseen ravintola Toscanaan. Ravinto-
lan omistaja Hidir Cinar tulee hymyssä suin 
vastaan ja tervehtii kaikkia – aloittaen pienestä 
Anttonista. On aika kuulla, mitä Saralle ja Artol-
le on ehtinyt tapahtua heidän tähän mennessä 
vajaat 30 vuotta kestäneen elämänsä aikana. 

– Emme kumpikaan ole 
saaneet ulkopuolista 
kuntoutusta, vaan olemme 
kuntoutuneet opiskellen, 
töitä tehden ja toisiamme 
tukien. Neuvolan kautta 
pääsimme myös perhe-
terapiaan, jossa olemme 
käyneet jo pitkään, Sara 
Kankaala kertoo. Kuvassa 
mukana myös Arto ja per-
heen kuopus Antton. 
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Ivalontie 10
99800 Ivalo

puh. 010 281 7215 
www.ivalonapteekki.fi

Koti- ja hyvinvointipalvelu 
Aarresaari Oy 

Kupittaankatu 122
20810 Turku 

Puh. 044 973 2484

Luontaishoitola 
Reina Lehtola

 Espoonaukio 5
02770 Espoo

puh. 050 376 5847

Suomen 
Terveysmaailma Oy

Metsänneidonkuja 10
02130 ESPOO

Puh. 09 424 11200

Soinin apteekki
Alajärventie 2
63800 SOINI

puh. 0400 459 800

Palvelemme myös etänä

Vaasanpuistikko 13, 65100 Vaasa
www.vanha-apteekki.fi

aukioloajat: ark. 8-20, la 10-18, su 12-18
puh. 06 357 5300

Apteekki Tavastila

Eteläkatu 14
13100 Hämeenlinna

Puhelin 010 328 28 20

www.apteekkitavastila.fi

Toejoen Apteekki
Vanhasenkatu 2

28200 Pori

puh. 02 641 5504
Leppävirran Apteekki

Leppävirrantie 26 
79100 Leppävirta 

Puh. 017 554 2555

Padasjoen Apteekki
Keskustie 25 

17500 Padasjoki 
Puh. 03 551 2342

Päivärannan apteekki
 Päivärannantie 18, 70420 KUOPIO

puh. 044 747 4774 
Avoinna: ma-pe 9-20, la 9-18, su suljettu

www.paivarannanapteekki.fi

Töysän Apteekki 
Paavolantie 1 
63600 Töysä 

Puh. 040 756 3727

Palosaaren Apteekki 
Palosaarentie 16 

65200 Vaasa 
Puh. 06 317 8923

Kuusankosken 
Ykkösapteekki
Kauppakatu 3 

45700 Kuusankoski 
Puh. 045 126 7658

Kajaanin 
3. Lehtikankaan apteekki

Soidinkatu 2, 
87500 KAJAANI
puh. 08 639 306

Maantiekadun Apteekki
Maantiekatu 30 

28120 Pori 
Puh. 02 634 0400

Kristiinankaupungin 
Apteekki

Kauppatori 3
64100 Kriistinankaupunki 

Puh. 06 221 1007

Alajärven Apteekki
Keskuskatu 14 
62900 Alajärvi 

Puh. 06 557 2249

Orimattilan Apteekki
Erkontie 12 

16300 Orimattila 
Puh. 03 887 430

Ilmoitus palveluhakemistoon?

Tiedustelut: 
aivoitus@lehtimainos.info
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– Menin jälleen Oulun yliopistol-
liseen sairaalaan, jossa mätää tihkuva 
arpi avattiin. Havaittiin, että maa- 
perästä oli jäänyt jonkinlainen bakteeri 
muhimaan pääni sisään. Myös kallon 
kokoamisessa käytettyjä ruuveja löytyi 
pitkin silmäkuoppiani, joten haava 
putsattiin ja vierasesineet poistettiin 
päästäni. Tämän jälkeen sain kymme-
nen viikon ajan suonensisäisesti anti- 
bioottia – onneksi kuitenkin koti-
hoitona, ettei minun tarvinnut jäädä 
sairaalaan makoilemaan.

Vielä tässäkään vaiheessa tätä lukua 
elämästä ei ollut näytelty loppuun. 

– Tulin antibiootille allergiseksi ja 
sain anafylaktisen shokin, Sara kertoo 
kahdeksan vuoden kuluttua tapah-
tuneesta yhtä tyynesti kuin kertoisi 
saaneensa kimpun kukkia.

Ratsastusuraa hän pystyi onnekseen 
jatkamaan aivovammasta huolimatta. 
Onnettomuuden jälkeen Sara kisasikin 
parhaat kautensa esteratsastuksessa. 

Arton auto-onnettomuus 

Samaan aikaan kuin Sara, ei tosin vielä 
tuolloin Kankaala, oli Oulun yliopis-
tollisessa sairaalassa, makasi samaisen 
rakennuksen uumenissa aivovammasta 
toipumassa Arto kankaala. He eivät 
tosin vielä tuolloin tienneet toisistaan. 
Vuonna 2011 Arto oli aliupseeri- 
koulussa Sodankylässä ja toimi  

apukouluttajana. Kotiutumispäivään oli 
aikaa enää parisen viikkoa. 

– Olimme menossa autollani 
lomilta takaisin kasarmille. Meitä 
oli autossa neljä varusmiestä. Vaih-
doimme Rovaniemellä kuljettajaa, 
jolloin minä siirryin apukuskin pai-
kalle. Jostakin syystä ajaja menetti 
auton hallinnan vain kymmenisen 
kilometriä ennen Sodankylää ja auto 
sinkosi tieltä. Kaikki muut selvisivät 
vammoitta, mutta minulle tuli sekä 
aivo- että niskavammat, Arto kertoo.

Nuorukaisen äidille oli soitettu ja 
kerrottu, että poika ei mitä suurim-
malla todennäköisyydellä tule tällistä 
selviämään. Kun toipuminen alkoikin 
alkuennusteesta poiketen näyttää var-
malta, oli lääkäri varma ainakin siitä, 
että intti on nyt käytynä, eikä mies 
tule milloinkaan saamaan esimerkiksi 
rekkakorttia. 

– Toisin kävi näidenkin ennustei-
den kanssa. Kävin armeijan loppuun 
vuonna 2013. Kävin tosin yrittämässä 
sitä jo aiemminkin, mutta tuolloin tulin 
vielä maitojunalla kotiin. Ja nykyisin 
minulla on myös rekkakortti.

Sairauslomaa kirjoitettiin alku-
vaiheessa kaksi vuotta. Lähimuisti 
ei toiminut ja tasapainon kanssa oli 
haasteita.

– Katkaisin sairausloman omatoimi-
sesti jo muutaman kuukauden päästä, 
sillä tunsin oloni kotona ollessani pal-

jon sairaammaksi kuin mitä olinkaan. 
Onneksi olin ennen auto-onnetto-
muutta ollut todella hyvässä fyysisessä 
kunnossa, joka nopeutti toipumistani. 
Ja onneksi aivoni olivat nuoret, jonka 
ansiosta hermosoluissa muodostui jat-
kuvasti uusia yhteyksiä. Aivojeni kun-
toutumisesta kertoo puolueettomasti 
se, että vuosittain minulle tehdyissä 
neuropsykologisissa arvioinneissa 
tulokseni paranivat vuosi vuodelta. 

Kun onnettomuudesta oli kulu-
nut 1,5 vuotta, aloitti mies opinnot 
ammattikorkeakoulussa pääaineenaan 
kansainvälinen liiketoiminta.

– Aloitin opintoni aivovamman saa-
neena ja valmistuin MS-tautia sairasta-
vana, mies kertoo.

Kun Arton toiselta puolelta alkoivat 
voimat heikentyä, epäiltiin sen johtu-
van aivovamman jälkitilasta. Tämän 
vuoksi MS-diagnoosi ja sen lääkitys 
myöhästyivät. Kun tauti todettiin, 
uskottiin korkeaenergisen vamman 
olevan osasyy sen puhkeamiseen. 

– Onneksi en sairasta etenevää 
MS-tautia, vaan aaltoilevaa, joten mitä 
todennäköisimmin minun ei ihan lähi-
vuosina pitäisi pyörätuoliin joutua. 

Neuroliiton nettisivut kertovat, että 
valtaosa MS-tautia sairastavista sairas-
taa nimenomaan aaltomaisesti  
etenevää tyyppiä. Taudista on  
olemassa myös ensisijaisesti ja tois- 
sijaisesti etenevät tyypit. Aaltomaisesti 
etenevässä MS-taudissa on pahenemis-
vaiheita ja toipumisvaiheita. Ensi- 
sijaisesti etenevää tyyppiä sairasta-
valla sen sijaan toimintakyvyttömyys 
lisääntyy sairauden alusta lähtien. 
Toissijaisesti etenevässä tautityypissä 
on vähemmän pahenemisvaiheita, 
mutta toimintakyvyttömyys lisääntyy 
silti vähitellen ajan mittaan.

Kun äitiysloma loppuu, Sara palaa äitinsä 
yritykseen markkinointipäällikön vakans-
silleen. Perheessä on puhuttu jo suku-
polvenvaihdoksesta, joten kenties Sara 
hyppää kohta puolisonsa Arton tavoin 
yrittäjän saappaisiin. Arto pyörittää me-
nestyksekkäästi Lapkaara-nimistä huolto- 
ja katsastusfirmaansa.
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Työelämään

Vuonna 2014 Sara ja Arto tapasivat 
nykyajalle ominaisesti Tinderissä. 

– Olemme saaneet paljon tukea toi-
siltamme. Tutustuttuamme Arto kysyi, 
olenko käynyt loppuelämään vaikutta-
van haitan arvioinnissa. En ollut moi-
sesta koskaan kuullutkaan, joten tilasin 
jälleen ajan OYSiin. Pääsin arviointiin, 
jossa minut todettiin 50-prosenttisesti 
invalidiksi. Se oli aika surkeaa kuulta-
vaa. Maailmani pyörähteli ympäriinsä 
vuoden verran, Sara kertoo.

Arton tavoin Sara koki, että toimeen 
tarttuminen oli parasta kuntoutusta.

– Äidilläni on kuusi kampaamo-
alan Salon Sara oy -nimistä yritystä. 
Äitini palkkasi minut juoksupojaksi, 
jonka tehtävänä oli kuljetella tukusta 
tarvikkeita liikkeisiin. Sain tehdä myös 
mainoshommia, joista tykkäsin kovasti. 
Näin sain päiviini sisältöä ja merkitystä 
elämääni. 

Kerran vuodessa, aina maaliskuisin, 
kampaamoissa tehtävä inventaario 
osoitti konkreettisesti Saran kuntoutu-
misen.

– Ensimmäisenä vuonna, kun 
äitini luetteli minulle numeroita, olin 
ihan että mitäääh – eli aivan pihalla. 
Seuraavana vuonna kaikki sujuikin 
jo paremmin. Äitinikin totesi, että 
huomaatkos, Sara, kuinka paljon olet 
vuodessa kuntoutunut. 

Vaikka Artolla oli hyvät paperit 
koulusta ja hän oli saanut kansain-
välistä kokemusta ollessaan vaihto-
oppilaana Kanadassa, ei ura tuntunut 
urkenevan odotusten mukaisesti.

– Niinpä aloin katsella ilmoituksia 
myytävistä yrityksistä. 

Ja sellainen löytyi. Tänä päivänä 
Arto pyörittää Lapkaara-nimistä auton-
huolto- ja katsastusyritystä.

Perheestä lapsiperheeksi 

Nykyään Sara ja Arto ovat naimisissa, 
ja heillä on kaksi suloista lasta. Aada 
on kaksi vuotta ja kolme kuukautta ja 
Antton on seitsemän kuukauden val-
loittavassa iässä. Esikoisen turvallinen 
syntymä ei ollut itsestäänselvyys. 

– Meinasin kuolla synnytykseen, 
Sara kertoo.

– Olimme sanoneet, että Sara ei 
pysty aivovammansa vuoksi ponnis-
tamaan, joten pyysimme suunniteltua 
sektiota. Meille kuitenkin vakuutettiin, 
että normaali synnytys onnistuu kyllä. 

Oli keskiviikko, kun synnytys päätettiin 
käynnistää jo päiviä kestäneen yrittä-
misen jälkeen. Lopulta, mutta vasta 
seuraavana lauantaina, Sara joutui 
kiireelliseen sektioon vauvan suuren 
koon, virhetarjonnan, raskausmyrky-
tyksen ja äidin väsymyksen vuoksi, 
Arto kertoo.

– Sektiossa kohtuni lysähti, eikä 
jaksanut enää supistua. Se repesi kah-
desta kohtaa, joka aiheutti massiivisen 
verenvuodon. Jouduin suoraan teholle. 
Olin menettänyt verta 4,3 litraa. 
Minulla meni pitkään toipua henkisesti 
ja fyysisesti. Kun tarpeeksi toivuin 
järkyttävistä kokemuksistani, tein 
valituksen potilasvahingosta. Voitin sen 
ja sain korvauksia. Mikään korvaus ei 
tietenkään poista kokemiani kauhuja, 
mutta kenties sen ansiosta joku toinen 
välttyy kokemasta samaa, Sara toteaa.

Ihmisessä on noin viisi litraa 
verta, joten käytännössä Saran koko 
verivaranto vaihdettiin synnytyksen 
komplikaatioiden vuoksi. Vauva selvisi 
hyvin ja on terve. Arto hoiti vauvaa 
ensimmäisen viikon. Hän opetti Saralle 
tämän voinnin parannettua, miten 
vauvaa hoidetaan. Toinen lapsi saikin 
syntyä suunnitellulla sektiolla. 

– Niin, lisäksihän se sektioarpi 
tulehtui. Jouduin takaisin sairaalaan 
putsauttamaan sitä. Päivystyksessä 
oli tuona perjantaina ruuhkaa, jonka 
vuoksi Arto joutui toimimaan lääkärin 
avustajana ja ojentamaan tälle sterii-
listi lääkärin pyytämiä instrumentteja. 
Nähdessäni siinä Arton hoitajien 
suoja-asussa naurahdin, että meidän 
elämästämme voisi kohta kirjoittaa 
kirjan. Onneksi tulehduksin meni ohi, 
kiitos hoitotoimenpiteiden ja antibioot-
tikuurin. 

Elämä on hyvää! 

– Olemme kokeneet suht nuoresta 
iästämme huolimatta jo vaikka kuinka 
paljon. Siksi elämmekin jokaisena päi-
vänä kuin viimeistä päivää, emmekä 
murehdi turhista, Sara toteaa. 

– Meille molemmille työhön tart-
tuminen sopi. En osaa edes kuvitella, 
missä kunnossa olisin, jos olisin vain 
jäänyt kahdeksi vuodeksi kotiini kerää-
mään voimia, Arto komppaa. 

Saran ja Arton arjessa aivovamma 
ei siis näyttele suurta roolia.

– Onhan lapsiperhearki tietysti 
rankkaa, ja erityisen rankkaa oli tämä 
koronakevät, kun päiväkodit olivat 
kiinni ja molemmat lapset olivat 
kotihoidossa. Mutta varsinaisesti 
aivovamma ei määrittele elämäämme. 
Enemmän arkeemme vaikuttaa Arton 
MS-tauti, sen mukanaan tuoma väsy-
mys, kuumepiikit sekä lääkityksen 
aiheuttamat sivuvaikutukset. 

Molemmat painottavat, että vaikka 
juuri heille työ oli parasta kuntoutusta, 
eivät kaikki ole yhtä hyvässä asemassa. 
Siksi aivovamman saaneita ihmisiä ei 
pitäisikään verrata toisiinsa: se, mikä 
toimii yhdelle, ei välttämättä sovi 
toiselle lainkaan. Aivovamman ja sen 
jälkitilan oireiden yksilöllisyys pitäisi 
aina ymmärtää ottaa huomioon. 

– Kaiken kerrotun koettuamme 
emme enää hätkähdä pienistä, Arto 
toteaa.

– Tärkeintä varmasti jokaiselle 
olisi, että ei jumittuisi surkuttelemaan 
kohtaloaan. Ei katkeroidu, vaan oppii 
iloitsemaan siitä, mitä elämä on juuri 
nyt. Oppii elämään täysillä jokaisena 
päivänä, Sara päättää. 

Sara kiiruhtaa paikalta parhaan 
ystävättärensä häätilaisuuden kenraa-
liharjoitukseen. Arto nostaa Antton-
pojan rattaisiin ja lähtee nukuttumaan 
perheen pienimmäistä. Artolla on 
juuri, elokuun alkupäivinä, kesälo-
man ensimmäinen päivä. Huomaa, 
että pariskunnan lämmöllä lausuma 
kommentti ”meillä on asiat hyvin, 
kun moneen vertaa”, pitää varmasti 
paikkansa. 

– Arto on kova poika yrittämään, 
ahkera perhe, toteaa vielä Toscanan 
ravintoloitsija Hidir Cinar perääni, 
ennen kuin hän sulkee kohteliaasti 
auki pitämänsä oven selkäni takana. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 
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Hän muistaa pohtineensa, mahtoiko 
pää kestää moista tälliä. Sitten tulee 
jälleen uni. 

– Herään toistamiseen. Makaan 
jäätiköllä vesisateessa selälläni. Voin 
pahoin, oksentelen verta ja tajuan, 

Kun Arto Takkunen heräsi kaupan jäi-
seltä pihamaalta, havaitsi hän tavaroit-
tensa olevan hajallaan siellä sun täällä. 
Pintaan hiipi muistikuva kaatumisesta 
ja siitä, miten pää tärähtää voimak-
kaasti parkkipaikan jäiseen pintaan. 

etten ole työkykyinen, Arto kertoo. 
Työhönsä vakavasti suhtautuneen 

miehen ensimmäinen ajatus on, että 
jos hän soittaa ambulanssin, jäävät työ-
kalut, auto avaimineen ja työpuhelin 
pihamaalle. Hän muistaa pohtineensa, 
että eihän moinen sovi. Ambulanssin 
sijaan hän soittaa työkaverilleen.

– Tulin siihen tulokseen, että 
soitan päivystäjälle. Näin työnantajani 
saa heti tiedon, että omalta osaltani 
hommat katkeavat tältä päivältä tähän. 
Istuin auton etupenkille ja oksentelin 
edelleen verta. Oksentamiseni kuului 
luurin toiseen päähän. Päivystäjä kysyi, 
voinko pahoin. Osasin vain sanoa, että 
kyllä. En osannut kertoa kaatumisestani 
ja pääni jäähän iskeytymisestä mitään. 
Olin niin sekaisin tällistä.

Työkaveri kertoo myöhemmin, että 
hän järkyttyi suuresti nähdessään veren 
peitossa olevan ja sekavan kollegansa. 
Hän soitti pikaisesti hätäkeskukseen, 
joka ohjeisti kuljettamaan Arton kii-
reellisenä työtapaturmakuljetuksena 
suoraan keskussairaalaan. Näin mies 
saataisiin hoitoon nopeammin kuin 
ambulanssilla.

– En muista matkasta sairaalaan 
mitään. Kuulin, että menetin tämän 
tästä tajuntani. Olin tajuton myös 
ollessani magneettikuvausputkessa. 
Seuraava muistikuvani on, kun lääkäri 
kyselee nimeäni, päivää ja sitä, kuka 
on juuri nyt presidenttinä. 

Arton vamma on oikean korvan 
takana. Sinne tuli traumaattinen 
lukinkalvonalainen verenvuoto. Aivo-

TEEMANA 
kuNTouTuMiNEN

Arto Takkunen toimi S-ketjulla kiinteistönhoitajana. 
Oli vesisateinen jouluviikko. Tuona päivänä, 17.  
joulukuuta 2013, keli oli liukas. Arto mietti, että 
tänään moni kaatuu, loukkaantuu ja saa jonkun vam-
man. Hän toivoi, että ehtisi hiekoittaa kaupan pihan 
niin hyvin, ettei ainakaan hänen kättensä jäljiltä  
yksikään olisi vaarassa. Kello oli puoli kuusi aamulla. 
Arton seuraava muistikuva on jäätiköltä herääminen. 
Hän oli itse liukastunut kesken työrupeamansa. 

Maallisista töistä  
Jumalan palvelukseen

– Täytän tammikuussa 65 vuotta, joten 
siirryn tuolloin vanhuuseläkkeelle. Kuu-
kausieläkkeeni putoaa noin 400 euroa 
kuukaudessa. Siinä sitten työeläkeyhtiö 
ja vakuutusyhtiö keskenään sovittelevat, 
minkä suuruinen loppuelämäni eläke on, 
Arto Takkunen kertoo. 



16   Aivoitus 3/20 Aivoitus 3/20   17   

Päivien pituudeksi määriteltiin maksi-
missaan neljä tuntia. Vaikka fyysinen 
kuntoni olisi riittänyt, pääni ei pysynyt 
mukana. 

Arto alkoi ymmärtää, että työkyky 
on menetetty. Aavistus osoittautuikin 
oikeaksi. Työkyky ei palautunut, vaan 
se oli pysyvästi poissa. Suurin syy 
tähän on väsymys. Nykyisin hän pärjää 
arjessa, kun saa itse määrätä tahdin ja 
levätä tarvittaessa. Hän hyväksyi työ-
kyvyttömyytensä ja uskoi pärjäävänsä, 
kunhan saa eläkkeen. Arto odottikin 
pelonsekaisin tuntein eläkeasian ete-
nemistä.

– Olin kuullut paljon kauhutari-
noita vakuutusyhtiöiden toiminnasta. 
Olin kuullut, että monesti todella, 
todella sairaatkaan eivät eläkkeelle 
pääse. Minulle luvattiin, että jokainen 
hakemus käsitellään yksilöllisesti. 

Lausuntoja oli annettu jo tukku, 
mutta vakuutusyhtiö halusi vielä lisä-
selvityksiä.

– Mietimme hoitavan lääkärin 
kanssa, minkälainen lausunto vielä 
voisi asiaani edistää. Niinpä minulle 
varattiin aika psykologille. Psykologi 
totesi nopeasti, että oireeni eivät ole 
mielenterveydellisiä, vaan ne johtuvat 
tapaturman aiheuttaman aivovamman 
jälkitilasta. Tämän jälkeen sain eläk-
keen. Tapaturmasta eläkepäätöksen 
saamiseen meni vajaat kaksi vuotta. 

Arton kunto on parantunut niin, 
että hän jaksaa käydä kävelylenkeillä, 
lakkasoilla, marjametsissä ja kalasta-
massa. Hän on kiitollinen siitä, että 
liikuntakyky, puhe ja luonne säilyivät 
entisellään. Myös ystävät ovat ker-
toneet, että mies ei ole havaittavasti 
muuttunut.

jen heilahtamisen vuoksi verta valui 
korvaan niin paljon, että sen tärykalvo 
pullistui verestä mustana. Verioksennus 
johtui siitä, että verta oli valunut myös 
ruokatorven kautta vatsaan. 

– Lääkäri totesi, että jos verenvuo-
toni olisi ollut yhtään massiivisempi, 
olisin arkussa. 

Ei enää työelämään 

– Olin siis lähellä kuolemaa, toteaa 
Arto hiljaa katsoen kaukaisuuteen. 

Arton aika ei kuitenkaan ollut vielä 
tullut. Hän alkoi pikkuhiljaa toipua. 
Aivovamma jätti mukanaan monen-
laisia oireita. Haju- ja makuaistit 
hävisivät ja kuulo vaurioitui. Pahinta 
on jatkuva hirmuinen väsymys. Myös 
mieliala on herkistynyt, jonka vuoksi 
tunteet vaihtelevat voimakkaasti nou-
suinen ja laskuineen. Lääkäri ehdotti 
lääkitystäkin, mutta Arto halusi pärjätä 
ilman.

– Kuntoutuksessa ollessani lääkäri 
sanoi, että kuuden vuoden sisällä joil-
lakin samanlaisen vamman saaneilla 
kuin mitä minä sain, havaitaan pientä 
parantumista. Minä satuin kuulumaan 
tähän joukkoon. Sekä haju- että maku-
aistini ovat hieman parantuneet. Keski-
vaikea aivovammani huijaa kuitenkin 
oikean korvani kuulemaan jatkuvaa 
tinnitusta. Siitä en ole päässyt eroon.  

Lääkärit arvioivat aluksi, että mies 
kuntoutuu puolessa vuodessa työky-
kyiseksi. Näin ei kuitenkaan käynyt. 
Vakuutusyhtiö uskoi seuraavaksi, että 
1,5 vuodessa Arto on jälleen sorvin 
ääressä.

– Eihän se mitenkään onnistunut. 
Ensiksi yritettiin lyhyttä työviikkoa. 

– Minun vammani on piilossa, se ei 
päälle päin erotu.

Väsyvyys on edelleen hallitsevin 
oire. Arto ottaa tarvittaessa päiväunia, 
joskin niiden tarve on ajan myötä 
vähentynyt. Liikunta auttaa saamaan 
unen päästä kiinni.

Jumalan asialla

– Uskon johdatukseen. Uskon, että 
minun piti käydä läpi tämä mullistus 
elämässäni, jotta osasin rauhoittua ja 
keskittyä olennaiseen. Aiemmin päi-
väni olivat täynnä touhua. 

Artolla on seurakuntatausta. 
Hieman toivuttuaan hän lähti jälleen 
mukaan seurakunnan tilaisuuksiin. 
Heti ensimmäisenä päivänä hän kuuli 
yllättävän uutisen. 

– Yksi rouva totesi, että kerropas, 
mitä sinulle tapahtui tuona päivänä – 
eli onnettomuuspäivänäni – kun Herra 
hänet silloin herätti ja kehotti rukoi-
lemaan minun puolestani. Kerroin, 
että juuri silloin taistelin elämästäni. 
Koin vahvasti, että kyllä meistä huolta 
pidetään.

Hengelliset tehtävät ovatkin tulleet 
voimakkaasti Arton elämään menete-
tyn työn tilalle. 

– Minut otettiin maallisista töistä 
Jumalan valtakunnan töihin. Olihan 
keino vähän raju, mutta lopputulos on 
onnistunut, Arto hymyilee. 

Arto tekee vapaaehtoistyötä 
seurakunnassa. Hän evankelioi ja 
todistaa tilaisuuksissa. Hän on myös 
mukana Teetupa-toiminnassa. Aiem-
min Joensuussa oli Teebussi, vuoden 
1974 mallinen Scania. Se hajosi kolme 
vuotta sitten. Samaan aikaan Joensuun 
toria remontoitiin, jonka myötä bussin 
parkkipaikka hävisi. Nyt bussin tilalla 
on yhteiskristillinen Teetupa. 

– Hengellinen vapaaehtoistyö on 
minulle hyvin merkittävä henkireikä. 
Tuntuu hyvältä, että jaksan vielä auttaa 
muita, ja moni asiakkaistamme on 
avun saanutkin. Tämä on minulle 
hengellisesti tärkeä asia siksi, että olen 
itse ollut hyvin pohjalla. Nyt voin 
auttaa heitä, jotka tällä hetkellä rypevät 
syvissä vesissä. 

 Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Jouni Kilpeläinen

TEEMANA 
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– Olisi kiva, jos vielä jonakin päivänä 
pääsisimme Teebussilla huristelemaan 
ympäri Suomea ja kertomaan Jumalan 
sanaa, Arto Takkunen toivoo. 
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Haapavetisellä 17-vuotiaalla Veera Uusitalolla  
oli tämän vuoden maaliskuussa elämä mallillaan. Hän opiskeli  
Kannuksessa ”mullikoulussa” eli maatalousoppilaitoksessa, ja  
hänen poikaystävänsä opiskeli samassa opinahjossa. Veera oli  
saanut ajokortin poikkeusluvalla kuukautta aiemmin. Parhaillaan 
nuoripari oli työharjoittelussa, Ilmari Veeran 300 vuotta vanhalla 
kotitilalla ja Veera naapurikylällä ystäväperheen maitotilalla. 

Veeran äiti Jenni uusitalo oli tuona 
maaliskuisena aamuna navetassa, 
kun hän sai tuntemattomalta naiselta 
Facebookin messenger-viestin. Siinä 
luki:”Hei! Kuulin meidän tytöltä äsken 
ikävän jutun, on Veeran kämppis. 
Voimia teille nyt!” Jenni naputteli vas-
tauksen: ”Apua, mitä on sattunut???” 
Viestin lähettäjä oli Veeran kämppiksen 
äiti. Hän oli saanut tiedon kohtalok-
kaasta auto-onnettomuudesta aiemmin 
kuin Veeran vanhemmat. 

– Poliisi oli antanut tiedotusvastuun 
sairaalalle, eivätkä he syystä tai toisesta 
olleet löytäneet yhteystietojamme, 
Jenni kertoo. 

Veera ja hänen poikaystävänsä oli-
vat viikot työharjoittelussa, ja viikon- 
loput nuoret viettivät poikaystävän 
luona Kaustisella. Tuona maaliskuisena 
yönä he olivat puoli neljän aikaan 
palaamassa seuraavana aamuna  
Jennille viestin lähettäneen naisen 
tyttären synttäreiltä. Veera ajoi. Liiken-

nettä ei juurikaan ollut yön hiljaisina 
tunteina – kenties yksi auto huristeli tietä 
tunnin välein. Valitettavasti sen yhden 
auton kohtaaminen oli kohtalokas. 

Asiaan liittyy yksityiskohtia, jotka 
olivat mukana vielä tämän jutun  
luonnoksessa. Ennen kuin lehti ilmestyi, 
julistettiin tapahtumat ennen kolaria 
salaisiksi. Se poliisin luvalla voidaan  
kuitenkin kertoa, että kuski oli huma-
lassa ja teko oli tahallinen. Turmassa 
kuolivat välittömästi sekä vastaan tullut 

 – Aina, kun kävimme teholla, vierähti 
Veeran silmästä kyynel. Lääkäri sanoi, 
ettei hän voi tietää meidän olevan siel-
lä, Tero Uusitalo kertoo. – Sairaalapas-
tori on ollut meille tuki ja turva. Hän 
kehotti meitä uskomaan ja luottamaan 
siihen, mitä oma vaistomme sanoo, 
Jenni Uusitalo täydentää. 

Sisarukset

TEEMANA 
kuNTouTuMiNEN
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kuski että Veeran poikaystävä. Veeraa 
irrotettiin autosta 40 minuutin ajan. 

Veera selvisi!

– Aamunavetta jäi siihen paikkaan, 
kun luin viestin. Kun juoksin nave- 
tasta kotiin, soitin jo matkalla hälytys- 
keskukseen. Sitä ennen yritin tavoit-
taa sekä Veeraa että Ilmaria, mutta 
luonnollisestikaan he eivät voineen 
puhelimeen vastata. Kerroin hälytys- 
keskukseen eli häkeen, etten saa 
tyttäreeni yhteyttä ja että olen jo muuta 
kautta kuullut onnettomuudesta. 
Häkestä kehotettiin odottamaan kotona 
viranomaisten yhteydenottoa. Tässä 
vaiheessa emme edes tienneet, onko 
tyttäremme enää elossa. Kun viran-
omaisten puhelua ei alkanut kuulua, 
aloimme soitella sairaaloita läpi. 

Lopulta sairaalasta soitti leikkaava 
lääkäri, joka kertoi Veeran päässeen 
juuri leikkauksesta. Veeralta meni rikki 
suurin piirtein kaikki, joka hauraasta 
ihmiskehosta voi särkyä.

– Yöllä leikkauksessa oli korjattu 
vasen käsi. Veeralla oli useita kylkiluun 
murtumia, solisluun, reisiluun, oikean 

polven, kaularangan, kallonpohjan, 
jalkapöydän, olkakuun ja nilkan 
murtumat, lantio oli murtunut neljästä 
kohdasta, suolisto oli reikiä täynnä, 
virtsarakossa oli reikä ja munuaiset ja 
maksa olivat saaneet osumaa.  

Ja aivovamma. Se oli kaikista 
pahin. Lääkärit sanoivat, että kaiken 
muun he pystyvät korjaamaan, mutta 
eivät aivoja. Myös lantio tuotti heille 
päänvaivaa, mutta se luutuikin kaula- 
rangan tavoin itsekseen, kun Veera 
makasi liikkumattomana sänkypoti-
laana. 

– Päällimmäisenä huolena oli 
tosiaan massiiviset aivovammat, kertoo 
Veeran isä Tero uusitalo. 

– Veeran ei olisi kuuleman mukaan 
pitänyt olla enää edes elossa, Jenni 
toteaa hiljaa.

– Yksikin lääkäri katsoi Veeraa ja 
sanoi, että olen sanaton, Tero vahvis-
taa. 

Veeran toipumisesta ei ole tähän 
päivään mennessä annettu mitään 
ennusteita. Perheen oli – ja on edel-
leen – vain elettävä hetki kerrallaan. 
Se on kuitenkin todettu, että toipumi-
seen menee parhaassakin tapauksessa 

useampi vuosi. Ja sitten kuuluisa 
korona muutti asioita. Tapaturma sattui 
15.3. Tästä parin päivän kuluttua astui 
voimaan poikkeustila ja Suomi meni 
kiinni. 

– Olimme ainoita, jotka pääsivät 
vierailemaan teho-osastolla, emmekä 
mekään päässet joka päivä. Venla-sisko 
pääsi käymään heti kolarista seuraa-
vana päivänä, mutta Veeti-veli pääsi 
sisartaan katsomaan vasta vappuna, 
puolitoista kuukautta onnettomuuden 
jälkeen, Jenni kertoo.

– Kun Veera pääsi pois teholta, 
kesti viikon verran, että saimme jälleen 
luvan vierailla. Ensiksi sairaalasta mei-
nattiin, ettei kukaan pääse, mutta sitten 
Jenni sai ensiksi luvan ja sen jälkeen 
myös me muut, Tero kertoo.

Korona meinasi vaikuttaa myös sai-
raalapaikan valintaan. Kun Veera pääsi 
pois teho-osastolta, siirrettiin hänet 
neurokirurgiselle osastolle. Hänet 
aiottiin siirtää terveyskeskukseen odot-
tamaan kuntoutuslaitosten aukeamista. 
Aluesairaala, jossa annetaan erikoissai-
raanhoitoa, ei Veeraa huolinut. Siellä 
katsottiin, ettei heillä riitä resurssit 
monivammapotilaan hoitoon.

– Veera ennen onnettomutta.
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– Miten sitten tavallinen terveyskes-
kus olisi voinut olla oikea paikka! Jo 
pelkästään aivoihin asennetun suntin 
säätämiseksi hänet olisi pitänyt joka 
kerta kuljettaa ambulanssilla OYSiin yli 
sadan kilometrin matka. Miten Veera 
olisi voinut kestää moista siirtelyä, Tero 
puuskahtaa ja jatkaa, että suntin kanssa 
on ollut ongelmia alkuvaiheessa sen 
verran, että kerran elvytysporukka tuli 
tytön sairaalavuoteen ääreen.

Sekä Veeran vanhemmat että 
OYSin fysio-, puhe- ja toimintatera-
peutit olivat sitä mieltä, että tyttö pysyy 
OYSissa. Niin myös tapahtui. Se mitä 
todennäköisimmin on Veeran huomat-
tavan nopeasti käyntiin lähteneen kun-
toutumisen taustalla. Jenni kiitteleekin, 
että upeat terapeutit ovat olleet isossa 
roolissa pelastamassa Veeraa takaisin 
elämälle. 

kuntoutuminen käyntiin

Ihmeitä siis tapahtuu! 
– Veeran ei pitänyt olla elossa. 

Hänen ei pitänyt enää koskaan ymmär-
tää tästä maailmasta mitään, eikä tun-
tea vanhempiaan. Nyt on murrettu jo 

paljon rajoja. Veeran kuntoutuminen 
alkoi oletettua nopeammin ja hänet 
on jo siirretty kuntoutusosastolle, Jenni 
kertoo hymyillen.

– Veera tuntee meidät, hän ymmär-
tää kaiken ja muistaa vanhojakin asi-
oita, muistaa poikaystävänsä ja tämän 
perheen ja osaa kirjoittaa! Näiden 
asioiden ei pitänyt onnistua koskaan, 
eikä ainakaan näin nopealla aikatau-
lulla, Tero toteaa.

Veeran vasen puoli ei toimi, mutta 
spastisuuteen annetut lääkkeet vai-
kuttavat jo niin hyvin, että hän pystyy 
kirjoittamaan omatoimisesti. Aiemmin 
paperia piti liikuttaa, jotta hän pystyi 
sille kirjoittamaan. 

Onnettomuuspäivästä Veera ei 
kuitenkaan muista mitään. Hän ei ole 
myöskään kysynyt poikaystävänsä 
kohtalosta.

– Veera kirjoitti paperille, että mikä 
kolari, missä ja kuka ajoi? Lääkäri 
totesi, että poikaystävän kuolemasta 
ei kannata kertoa ennen kuin hän itse 
kysyy asiasta jo pelkästään siksi, että 
jo yksistään kommunikointi on ollut 
haasteellista, Jenni kertoo. 

Haastatteluhetkellä heinäkuussa 

2020 oli muutaman päivän päässä 
edessä kallonluun kiinnittäminen, joka 
oli siirtynyt ihon rikkoutuman vuoksi. 
Operaatio oli suunniteltu jo aiem-
maksi, mutta jalkaan tullut kuolio  
siirsi toimenpidettä. Ensimmäisellä 
kerralla kuntoutusosasto menee kiinni 
neljäksi viikoksi. Uusitalot toivovat, 
että tytär saisi olla sen ajan neuro- 
kirurgisella osastolla, eikä häntä  
riepoteltaisi ennen kuntoutukseen 
siirtymistä minnekään. 

– Fiiliksemme ovat tällä hetkellä 
pelonsekaiset, mutta toiveikkaat. 
Jotenkin sitä haluaisi, että kaikki 
tapahtuisi juuri nyt ja Veera olisi jo 
kunnossa. Tiedämme, että toipuminen 
ottaa aikaa. Emme myöskään vielä 
tiedä, miten paljon hän kuntoutuu. 
Vaikka kuntoutuminen onkin lähtenyt 
huomattavasti odotettua nopeammin 
käyntiin ja edistystä on tapahtunut 
paljon odotettua enemmän, on meillä 
vielä pitkä tie kuljettavanamme, Jenni 
ja Tero toteavat.

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

– Lueskelen tätä tekstiä ja mietin mennyt-
tä viittä kuukautta. On kuin eläisin yhtä 
päivää, joka alkaa aina vaan alusta.  
Kevät meni ja kesä tuli - ja ovat jo 
menneitä. Peltotyöt ja kaikki on tehty ’liu-
kuhihnalla’, urakoitsijoita käyttäen.   
Tänään saavutettiin uusi merkkipaalu, 
saatiin trakeostomiaputki pois kokonaan! 
Asia, jota on odotettu kuin kuuta  
nousevaa, Jenni ja Tero iloitsevat!

Pihaprojekti on koko perheen - ja vähän suvunkin - yhteinen juttu, jonka avulla 
ajatukset saadaan välillä pois sairaalamaailmasta.  - Veeran ja Venlan kanssa sitä 
suunniteltiin jo syksyllä 2019. Kukat olin ehtinyt tilata talvella, ja taimet tulivat 
kaiken tämän kolarihomman keskellä. Meillä oli välillä melkoinen puutarha 
päätykamarissa, Jenni nauraa. 

TEEMANA  
kuNTouTuMiNEN
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Puomi pyöräilyreitillä

– Kukaan ei nähnyt tapaturmaa, mutta 
onneksi juuri onnettomuuspaikan 
vierestä alkoi asuinalue. Lähellä oli siis 
ihmisiä. Eräs nainen kuulikin rysäyksen 
ja hälytti ambulanssin. Oli onni onnet-
tomuudessa, että apu saatiin nopeasti 
paikalle, kertoo Laura Salonen.

Tuo silmäräpäyksellinen hetki 
muutti Salosten elämän. Alkuvai-
heessa tilanne näytti kriittiseltä. Lauran 
puoliso vietiin tapaturman jälkeen 
helikopterilla Mikkelistä Kuopion 
yliopistolliseen sairaalaan KYSiin, jossa 
hän oli kolme viikkoa teholla. Sieltä 
hänet siirrettiin Mikkelin keskussairaa-
laan teho-osaston kautta neurologiselle 
osastolle, josta matka jatkui sairaalan 
alaiseen vaativan kuntoutuksen yksik-
köön. Loppujen lopuksi sairaaloissa 
vierähti kaikkiaan 4,5 kuukautta.

Laura pitää positiivisena, että alussa 
aivovamma oli hänelle vieras asia, ja 
ettei hän jaksanut omatoimisestikaan 
siitä tietoa hankkia.  

– Se varmasti suojasi psyykettäni. 
Sain keskittyä hetkeen ja erilaiseen 
arkeen tutustumiseen. Ja koska jokai-
nen aivovamma on omanlaisensa, ei 
kukaan oikein osannutkaan sanoa, 
miten kuntoutumien käynnistyy ja 
etenee. Asennoiduimmekin alusta asti, 
että aika näyttää, miten tässä loppujen 
lopuksi käy!

Näkyvä aivovamma

– Mieheni aivovamma on siitä erilai-

TEEMANA 
kuNTouTuMiNEN

Vuoden 2018 eräänä heinäkuisena päivänä Laura Salosen mies, joka 
työskenteli puolustusvoimissa upseerina, lähti maastopyörälenkille. 
Oli aurinkoinen ja kirkas päivä, kun hän polki pitkin hiekkatietä 
loivaan alamäkeen. Mäen alla olikin varsin hyvin naamioitunut 
puomi, jota hän ei nähnyt – tai näki, mutta vasta siinä vaiheessa, 
kun oli jo liian myöhäistä. Mies singahti sarvien yli ja laskeutui 
kymmenen metrin päähän suoraan niskoilleen. 

Laura Salonen ja puolisonsa 
tänä kesänä Valamon  
luostarin alueella.
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nen kuin monilla muilla, että se ei ole 
näkymätön. Miehestäni edelleen näkee 
ja kuulee, että jotakin on tapahtunut. 

Laura kertoo, että toisaalta hänen 
puolisonsa säästyi kenties yleisimmältä 
aivovamman jälkitilan oireelta: vamma 
ei vaikuttanut lainkaan tämän muistiin. 
Myöskään persoonallisuus ei merkittä-
västi muuttunut – korkeintaan hieman 
aiempaa nopeampaa tulistumista on 
havaittavissa. Pahimmiksi muodostui-
vat fyysiset oireet. Molemmat korvat 
kuuroituivat ja kasvojen toinen puoli 
– mukaan lukien nielu ja äänihuulet –
halvaantuivat. 

Tehohoidossa hänelle tuli myös 
ääreishermoston toimintahäiriö, jonka 
vuoksi eivät jalat – eivätkä oikein 
kädetkään – toimineet ensimmäisen 
kuukauden aikana. Kävelykyky oli 
ylipäätään vaakalaudalla. 

– Trakeostomian eli henkitorvi- 
avanteen vuoksi mies oli täysin puhe-
kyvytön ensimmäiset neljä kuukautta. 
Lisäksi hänelle tuli kaularangan ja 
kallonpohjan murtumat, joiden vuoksi 
hän joutui käyttämään kovakauluria. Ja 
tietysti kaiken tämän lisäksi koko per-
heeseen vaikutti äkillisen tapaturman 
aiheuttama järkytys. Aivovamma on 
todella iso mullistus kenelle hyvänsä. 

Ensimmäiset viikot perhe kommuni-

koi niin, että läheiset kirjoittivat muuta-
mia sanoja paperille. Seuraavat nelisen 
kuukautta kuluivat tekniikan avusta-
mina, kun kommunikaatio tapahtui 
tablettitietokoneen välityksellä. Kun 
hengityskanyyli saatiin pois, alkoi puhe 
palautua. Ääni oli aluksi voimatonta 
ja hiljaista. Mutta niin lääketiede kuin 
ihmisen kehon toipumiskykykin ovat 
ihmeellisiä! 

– Hänelle tehtiin äänihuuli-imp-
lantti, joka voimistaa puhetta. Nykyisin 
hän pystyy puhumaan ja tulemaan 
kuulluksi jopa puhelimessa. Toisen 
korvan kuulohermo säilyi vahingoit-
tumattomana, joten hänelle operoitiin 
sisäkorvaimplantti. Nyt hän kuulee 
toisella korvallaan sen verran, että pys-
tyy elämään tavallista arkea ja kommu-
nikoimaan hälyttömässä ympäristössä. 
Ravintoloissa ja yleisötilaisuuksissa, 
joissa on paljon meteliä, ei seurustelu 
muiden kanssa luonnistu.  

Koska nielu oli halvaantunut, 
turvattiin ravinnon saanti aluksi letku-
ruokinnalla. PEG-nappi poistettiin noin 
vuoden kuluttua onnettomuudesta. 
Lauran miehen piti opetella nielaise-
maan toispuoleisesti. Tänä päivänä 
hän pystyy syömään lähes kaikkea, 
mutta esimerkiksi ruisleipä on liian kui-
vaa purtavaa. Salaattiakin on hankala 

syödä, mutta muutoin lähes ruoka kuin 
ruoka menee alas, kunhan sen kanssa 
on tarjolla tarpeeksi kastiketta. Kävely- 
kyky palasi nopeasti kotiutumisen 
jälkeen. Aluksi kulkua helpotti rollaat-
tori. Ajokortin hän sai takaisin vuoden 
kuluttua tapaturmasta.

Nyt miestä on operoitu kaikkiaan 
yhdeksän kertaa. Implanttileikkausten 
lisäksi kasvoja on kohotettu, sillä 
toinen puoli roikkui niin paljon, että se 
vaikeutti ruokailua. Lisää leikkauksia 
on vielä odotettavissa, sillä halvaantu-
neen puolen silmä on alkanut aihe-
uttaa ongelmia. Koska hän ei kykene 
räpsyttämään silmäänsä normaalisti, 
on sarveiskalvo vahingoittunut. 

Takaisin töihin 

Koska upseerien työsopimuksessa 
määritellään, että heillä on mahdollista 
harrastaa työaikana liikuntaa tietty 
määrä, katsottiin tapaturma työaikana 
tapahtuneeksi hyötyliikunnaksi. 

– Valtionkonttori on todella hyvin 
korvannut kaiken. Mieheni käy yhä 
kahdesti viikossa fysioterapiassa, sillä 
hänen rankansa on ihan vinossa,  
vaikkei mitään murtumia tai haavoja  
tullutkaan. Hän kärsii jatkuvasta 
niska-hartiasärystä. Lisäksi huimaus on 

Ensimmäisen kuukauden aikana Pete ei pystynyt liikkumaan 
lainkaan. Päivän paras hetki oli saada poika kainaloon. 
(Kuva Mikkelin keskussairaalasta.) 

Kaksi viikkoa onnettomuuden jälkeen tilanne paheni. 
Peten lihaksista - myös palleasta - katosivat voimat, eikä hän 

pystynyt enää hengittämään itsenäisesti. Hänelle asennettiin KYSin 
tehohoidon osastolla hengitysputki, joka kytkettiin hengityskoneeseen.
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jokapäiväistä arkea hankaloittava oire. 
Emme vielä tiedä, pääseekö hän siitä 
koskaan eroon, vai pitääkö huimauk-
sen kanssa vain oppia elämään.  

Merkityksellisintä toipumisessa on 
kuitenkin ollut, että mies kykeni palaa-
maan töihinsä puolentoista vuoden 
kuluttua tapaturmasta.

– Onnistunut työhön paluu oli 
todella iso asia! Työkokeilu aloitettiin 
40-prosenttisella työajalla. Päivän  
pituutta on nostettu jaksamisen 
mukaan pikkuhiljaa, ja nyt hän tekee 
80-prosenttista työaikaa. Tavoitteena 
on, että lopulta hän kykenisi palamaan 
vanhaan työhönsä täysipäiväisesti.  
Eläkeikään on aikaa vuoden verran, 
joten olemme toiveikkaita. 

Laura ja lapset kävivät noin kuu-
kauden kuluttua onnettomuudesta 
kriisiterapiassa keskustelemassa. Käyn-
tikertojen määrä jäi yhteen. 

– Työntekijä sanoi heti, että teistä 
näkee, että te olette selviytyjiä. Sekä 
työntekijä että me itse olimme sitä 
mieltä, että uutta käyntiä ei tarvita. 

kiitollisia elämästä 

Perheen kolme lasta ovat nyt 14-, 
18- ja 19-vuotiaita, joten he eivät 
olleet pari vuotta sittenkään enää 
pikkulapsi-iässä. Tämä antoi Lauralle 
mahdollisuuden viettää runsaasti aikaa 
miehensä rinnalla sairaalassa. Myös 
työelämän senhetkinen tilanne mah-
dollisti asian. Parhaimmillaan Laura 
kävi sairaalassa kolmesti vuorokau-
dessa. 

– Välillä minun piti ottaa aikaa 
itselleni, etten ihan piippuun olisi 
itseäni vetänyt. Onneksi osasin ja 
uskalsin välillä hellittää. 

Perheen merkitystä kuntoutumi-
sessa ja sopeutumisessa ei Lauran ja 
tämän puolison mukaan voi liikaa 
korostaa. 

– Olemme aina olleet perheenä 
vahva yksikkö, joka puhaltaa yhteen 
hiileen. Uskoimme heti alusta asti, 
että asiat järjestyvät. Emme missään 
vaiheessa antaneet epätoivon iskeä. 
Uskoisin, että perheen yhteydellä on 
ollut merkittävä rooli nopeassa kuntou-
tumisessa. 

Lauran mies vahvistaa kuntoutu-
mista edesauttaneen, että perhe oli 
vahvasti läsnä ja eli hänen mukanaan 
kaikki vaiheet. 

– Kyllähän tämä vaati, ja vaatii, 
koko perheeltä uudenlaista asennoitu-

mista. Mietimme, että nyt meidän pitää 
mieheni kanssa keksiä uusia yhteisiä 
juttuja meille ennen niin tärkeän urhei-
lun sijaan. Nyt elämme etsikkoaikaa 
sen suhteen.

Miehelle uudenlaista asennoitu-
mista edustaa moottoripyörän vaihta-
minen avoautoon. 

– Hän on aina ollut intohimoinen 
moottoripyöräilijä, joten pyörän  
myyminen oli hänelle erittäin iso askel. 
Onneksi avoautoilu on tullut tilalle 
rakkaaksi harrastukseksi. 

Tärkeää miehelle on myös ollut 
omien pelastajiensa kohtaaminen ja 
kiittäminen.

– Hänen tapansa työstää tapah-
tunutta on ollut tutustua alkuvaiheen 
hoidon ammattilaisiin. Olemme 
käyneet Kuopiossa teholla kiittämässä 
henkilökuntaa, tapaamassa ensimmäi-
senä paikalle saapunutta kenttälääkäriä 
ja käyneet lääkärihelikopterin tukikoh-
dassa. 

Miehensä onnettomuus sai puoles-
taan Lauran vaihtamaan alaa. 

– Lähdin viime syksynä opiske-

lemaan sairaanhoitajaksi. Olin toki 
pohtinut uranvaihtoa jo aikaisemmin, 
mutta mieheni onnettomuus vahvisti 
suunnitelmiani. Koin, että haluan 
tehdä työkseni jotakin aidosti merkityk-
sellistä ja tärkeää. 

Saloset ovat tyytyväisiä elämäänsä. 
– Moni on sanonut, että mieheni 

kuntoutumista nykyiseen kuntoonsa 
näin nopeasti voidaan pitää pienenä 
ihmeenä. Kyllä siinä kaikki katastrofin 
ainekset oli ilmassa ja hengenlähtö 
lähellä. Tällä hetkellä taas voimme 
miettiä, miten paljon huonommin asiat 
voisivat juuri nyt olla. Sitä miettiessä 
päällimmäisin tunne on kiitollisuus. 
 
Laura on pitänyt miehensä toipumi-
sesta blogia, jossa hän tosin enää 
julkaisee uutta materiaalia vain har-
voin. Blogiin voi tutustua osoitteessa 
salosentarina.blogspot.com

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Laura Salosen albumista

Sairaalaselfie vaativan kuntoutuksen osastolla. Pete on antanut kuvalle nimen Kauno-
tar ja hirviö.
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Kun kohtasimme edellisen kerran, oli 
Eero Ruhanen kohtelias, mutta varsin 
vaitelias mies. Hän vastaili kysymyk-
siin yksitavuisesti, vaimeasti hymyillen. 
Ellei mies näyttäisi täysin samalta, 
häntä voisi luulla kokonaan toiseksi 
ihmiseksi. Leveä aurinkoinen hymy 
kasvoillaan hän toivottaa vieraat terve- 
tulleeksi, kehottaa Virvan kattamaan 
kahvipöytään ja puhua pulputtaa kuu-
lumisiaan niin vauhdikkaasti, ettemme 

meinaa ehtiä sinne kahvipöytäänkään. 
Koska Virva Ruhanen oli jo edel-

lisen kohtaamisen aikanakin toipunut 
masennuksestaan, oli hän jo silloin 
iloinen ja rempseä nainen. Haastattelu- 
hetkellä hänkin on Eeron tavoin  
pyörätuolissa, mutta vain väliaikaisesti, 
jalkaleikkauksen vuoksi. Hänestäkin 
kuitenkin huokuu aivan uudenlainen 
luottamus tulevaan, Eeron kuntoutumi-
seen ja seesteisiin eläkepäiviin. 

Myös onni-kissa tulee terveh-
timään kuin vanhaa tuttua, vaikka 
olemmekin tavanneet vain kerran 
aikaisemmin. Onni pitää huolen siitä, 
että myös hänet otetaan huomioon. 
Onni onkin tottunut olemaan huomion 
keskipisteenä. Kun Ruhaset muuttivat 
Siilinjärven keskustaan palvelutaloon, 
josta on paitsi lyhyt matka kaikkialle, 
myös esteetön kulku ulos, alkoi Eero 
käydä omatoimisesti pyörätuolilen-

Seesteistä elämää

Muistatko Virva ja Eero Ruhasen? Aivoitus kertoi heistä joitakin  
aikoja sitten. Eero oli saanut aivovamman pyöräilyonnettomuudessa, 
ja Virva oli toiminut hänen omaishoitajanaan, kunnes uupui niin  
kokonaisvaltaisesti, että yritti itsemurhaa. Nyt pariskunta on  
muuttanut Yrjö ja Hanna -säätiön palveluasuntoon Siilinjärven  
keskustaan, ja molempien elämä on ottanut täysin uuden suunnan.

Virva ja Eero Ruhanen toteavat, että vain kolmasosa hakeneista sai asunnon palvelutalo Aukustista. – Hakemukseen on todella 
panostettava. Ei esimerkiksi riitä, että kirjoittaa sairastavansa nivelrikkoa, vaan on kerrottava, miten se vaikuttaa jokapäiväiseen 
elämään, Virva opastaa. 

TEEMANA  
kuNTouTuMiNEN
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– Palohälytyskin on jo testattu! 
Täällä on uusi induktioliesi, enkä tien-
nyt heti, miten tehokas se on. Kerran 
jätin vahingossa kattilan liedelle, jonka 
jälkeen sireeni alkoi huutaa suureen 
ääneen koko talossa. Tunnustin heti 
palomiehille, että oma vikani, Virva 
nauraa.

– Ja samoin on testattu sairaanhoi-
tajan kutsunappi! Kahdesti, joista toi-
nen kerta oli vahinko. Painoin kerran 
ranteessani mukana kulkevaa nappia 
vahingossa yöllä, eikä aikaakaan, 
kun sairaanhoitaja oli tarkastamassa, 
onko meillä kaikki kunnossa. Toisella 
kerralla olin lähdössä lenkille, jolloin 
tapasin eksyksissä olevan iäkkään nai-
sen alaovella. Soitin kutsunapilla apua, 
ja kohta sairaanhoitaja tulikin otta-
maan tilanteen haltuun, Eero kertoo. 

Vapaus!

– Minuun vaikutti henkisesti todella 
paljon, että pääsen liikkumaan, enkä 
ole enää toisten avun armoilla. Vapau-
den tunne vaikuttaa mielialaani todella 

keillä. Usein Onni-kissa lähtee mukaan 
ja makailee tyytyväisenä pyörätuoliin 
kiinnitetyssä korissa – ja on lenkeillä 
tietysti kaikkien ihailun kohteena. Ilta-
lehtikin teki jutun Onnista, joten sille 
on luontevaa sanoa sanasensa haastat-
telutilanteessa. 

Palvelutalo muutti elämän

– Aloin etsiä meille sopivaa palvelu-
asuntoa, sillä aikaisempi kotimme 
sijaitsi hankalassa paikassa, eikä sitä 
ollut suunniteltu vammaisille ihmisille. 
Niinpä Eero oli asunnon ulkopuolelle 
päästäkseen täysin apuni varassa, Virva 
kertoo 

– Ulko-ovi oli vääränkätinen, joten 
minun oli käytännössä mahdotonta 
päästä siitä kulkemaan omatoimisesti. 
Entisen asuntomme tie alkoi ylämäellä, 
joten siitä olisi kovakuntoisen nuoru-
kaisenkin ollut haastavaa rullailla – 
puhumattakaan nyt minusta, kun tuota 
ikääkin alkaa olla jo liiankin kanssa, 
Eero nauraa. 

Kun Virva huomasi, että palvelu-

keskus Akuliinaan tehdään laajennus-
osaa Aukustia, pani hän hyvin perus-
tellun hakemuksen sisään. Asuntoja oli 
tarjolla 32, joista seitsemän oli invami-
toitettuja. 

– Oli iloinen yllätys, että meidät 
valittiin, Virva toteaa tyytyväisenä. 

Ruhaset olivat nykyisen asuintalonsa
ensimmäiset muuttajat. Muuttokuorma 
kannettiin sisään vappuaattona. 

– Täällä uudessa asunnossamme on 
ajateltu kaikkea! Ovet ovat liukuovia, 
joten ne eivät ole koskaan tiellä. Palo-
turvallisuus on otettu huomioon: mah-
dollisen tulipalon sattuessa sprinklerit 
eivät roiski vettä, vaan suihkuttavat 
vesisumua, joka ei kastele kaikkea 
läpimäräksi, mutta sammuttaa liekit 
tehokkaasti. Mutta mikä parasta, täällä 
on ympärivuorokautisesti sairaanhoi-
taja töissä, joten hätätilanteessa saan 
kutsuttua apua nappia painamalla. 
Tämä mahdollistaa sen, että Virva voi 
lähteä vaikka lastemme luokse kyläi-
lemään ja minä voin olla huoletta 
ja turvallisesti itsekseni kotona, Eero 
iloitsee. 

Eeron kanssa lenkkeilevä 
Onni-kissa tuo iloa elämään. 
– Lemmikistä on paljon iloa 

myös pyörätuolissa istuvalle, 
Eero toteaa. 

Palvelutalon palvelumaksuun sisältyy kosolti ohjelmaa: 
jumppaa, tietokilpailua, punttisalia, yhteisiä makkaran-
paistotuokioita, musiikillisia iltamia, lettukestejä… -Yhtään 
ei tarvitse olla yksin, ellei halua, mutta jos omaa rauhaa 
kaipaa, voi viettää aikaansa omassa asunnossaan, Virva ja 
Eero Ruhanen kertovat. 

Eeron kanssa lenkkeilevä 
Onni-kissa tuo iloa elämään. 
– Lemmikistä on paljon iloa 

myös pyörätuolissa istuvalle, 
Eero toteaa. 

Eeron kanssa lenkkeilevä 
Onni-kissa tuo iloa elämään. 
– Lemmikistä on paljon iloa 

myös pyörätuolissa istuvalle, 
Eero toteaa. 

TEEMANA 
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positiivisesti. Voin lähteä lenkille 
vaikka keskellä yötä, jos siltä tuntuu, 
Eero kertoo.

– Kun Eero on alkanut jälleen elää, 
uskallan minäkin elää. Minulla ei ole 
enää stressiä ja voitte olla varmoja, että 
en enää meinaa hypätä järveen, Virva 
toteaa. 

– Olen saanut vapauden myötä 
itseluottamukseni takaisin. Käyn 
kaupassa, apteekissa ja lenkillä Onni-
kissan kanssa, Eero sanoo.

– Kyllä! Eero oli sulkeutunut aiem-
min, mutta nyt hän on jälleen oma 
itsensä. Ihmiset ihailevat Onnia – ja 
joskus vähän sinuakin, Virva kiusoit-
telee.

– Juu, kyllä kerran sanottiin, että 
komea kissa, mutta komea on mieskin, 
Eero myhäilee. 

Nauraa, hymyilee, myhäilee – huo-
maan käyttäväni runsaasti positiivisia 
verbejä kertoessani Ruhasten palvelu-
taloon muuttamisen myötä tulleesta 
kuntouttavasta elämänmuutoksesta.

– Jotka tuntevat meidät pidemmän 
ajan takaa todellakin sanovat, että nyt 
pariskunta on selvästi onnellisempi, 
tyynempi ja rauhallisempi, Virva 
vahvistaa – hymyillen!

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

Teema-artikkeleista ykkössijan nappasi 
neuropsykologi Saija Moilasen haastat-
telu, jossa hän kertoo tunne-elämän muu-
toksista aivovamman jälkeen. Kakkoseksi 
kipusi Tero Suomalaisen haastattelu. 
Kolmanneksi eniten lukijoita miellyttivät 
Mauno Nevalaisen ja Liisa Halmeen 
elämäntarinat. Ääniä sai jälleen totutusti 
jokainen teema-artikkeli.

Vakiopalstoissa kisa oli kova. Niukasti 
luetuin oli pääkirjoitus. Puheenjohtajan 
palsta oli hyvä kakkonen.

Yhdistysosiossa pankin räjäytti Aivo-
vammaliiton henkilökunnan esittely. 

Se sai eniten ääniä koko lehdestä. ”Kiva 
työntekijöiden esittely”, kommentoi yksi 
vastaaja.

Lukijaraatilaisten kesken arvotun 
palkkion voitti Heli Soininen Kuopiosta. 
Onnea voittajalle ja kiitos jälleen kaikille 
lukijaraatilaisille! Osallistuthan jälleen ja 
anna äänesi kuulua Lukijaraadissa, joka 
on nettisivuillamme aivovammaliitto.fi
Tiedotus-osiossa. Lukijaraatiin pääsee 
myös Aivoitus-lehti pikalinkin kautta 
etusivulta. Jos jätät yhteystietosi, osallistut 
kaikkien vastanneiden kesken arvottavan 
tuotepalkkion arvontaan, mutta voit 

Lukijaraati ruotii

vastata myös nimettömänä. 
Onnea matkaan!

 Pia Warvas

Uudessa asunnossa on paljon turval-
lisuutta ja asuinmukavuutta lisääviä 

yksityiskohtia: sprinklerit, ovipuhelin ja 
yhteistiloissa esteetön eteinen, jossa voi 
ladata sähköpyörätuolin ja josta pääsee 
turvallisesti hurauttamaan kaupungille. 

TEEMANA 
kuNTouTuMiNEN
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Enkefaliitti 
iski lomalla 

– Tunsin itseni väsyneeksi jo paluu-
matkan aikana, Turo Arhio muistelee 
yli 20 vuoden takaista Keski-Euroopan-
reissuaan.

Mökille saavuttuaan hän kuvailee 
olleensa ”pelistä pois”. Vaikka paris-
kunnalla oli kesävieraita, ei hän jaksa-
nut seurustella, vaan lepäili pääasiassa 
sängyssä. Voimat riittivät juuri ja juuri 
syömässä piipahtamiseen.

– Lauantain ja sunnuntain välisenä 

yönä Sirkka lähti viemään minua päi-
vystykseen. Siellä sain avuksi aspiriinia 
ja tulkitsin, että minun arveltiin olevan 
vain krapulassa, Turo kertoo.

– Kyllähän he sanoivatkin suoraan, 
että onkohan vain tullut juotua liikaa. 
Sanoin, että jos juhannusyönä kolmen 
aikaan tulemme ensiapuun, on silloin 
taatusti kyse jostakin muusta kuin 
liiallisesta juhannuksen juhlimisesta, 
Sirkka Rajala täydentää.

Sunnuntaina Turo ja Sirkka suunta-
sivat kotiinsa Helsinkiin. 

– Yritin varata Turolle aikaa työ-
terveydestä ja päivystyksestä, mutta 
tuloksetta, Sirkka kertoo.

– Seuraavaksi, tai näin Sirkka on 
kertonut minulle, olin aamuyöstä men-
nyt suihkuun ja etsinyt hammashar-
jaani – niinkös se oli? Turo varmistaa 
puolisoltaan. 

– Melkein. Heräsin kuudelta 

Turo Arhio ja Sirkka Rajala olivat kesällä 1997 
automatkalla Keski-Euroopassa. Pariskunta suuntasi 
Amsterdamista Saksan, Tanskan ja Ruotsin kautta 
Suomeen juhannuksen viettoon. Suuntana oli 
nykyään Orimattilaan kuuluva Artjärvi ja siellä 
sijaitseva pariskunnan mökki. 

Turo Arhion ja Sirkka Rajalan takana 
näkyvät valokuvat ovat Turon serkun 
Jari-Pekka Kolasen eli Dilen ottamia. Dile 
tunnetaan muun muassa The Nights of 
Iguana ja Veeti & elastic family -yhtyei-
den basistina. Dile kiersi parikymmentä 
vuotta The Nights of Iguanan tekemän 
Yhdysvaltain-kiertueen jälkeen kiertue-
paikkoja basson sijaan kameran kanssa.  
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aamulla siihen, että seisoit makuu-
huoneen ovella suihkusta tulleena ja 
ihmettelit, missä on vetoketjusi. Siitä 
parin tunnin kuluttua sait krampin, 
suustasi alkoi tulla vaahtoa ja menit 
tajuttomaksi.

Enkefaliitti iski

Ambulanssi kiidätti miehen Helsingin 
yliopistolliseen sairaalaan. 

– Minulla oli herpes-viruksen aihe-
uttama enkefaliitti, joka meni aivoloh-
kooni. Onneksi lääkäri oli tunnistanut, 
mikä minua vaivaa, sillä sairauteen on 
olemassa lääke. Sen antaminen pitää 
kuitenkin aloittaa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Silloin tauti- 
tapauksia tunnistettiin maassamme 
vain 3 – 5 vuodessa.

Turo toivoo, että jokainen jaksaisi 
vaatia hoitoa silloin, kun kunto sitä 
vaatii – ja että jokainen saisi ansait-
semansa hoidon. Nykyään Suomessa 
todetaan vuosittain noin 500 enkefaliit-
tia eli aivotulehdusta. Useimmiten sitä 
esiintyy lapsilla ja nuorilla aikuisilla. 
Enkefaliitin yleisimpiä aiheuttajia ovat 
herpesvirukset, puutiaisen purema 
ja enterovirukset. Herpes simplex 
-viruksen ykköstyyppi on monelle tuttu 
huuliherpes eli yskänrokko.  

Pariskunta ei muista, että heille 
itselleen olisi heti kerrottu, mikä mie-
hen oireet aiheutti.

– Tai ehkä se kerrottiinkin, mutta 
niin varhaisessa vaiheessa, etten vielä 
ymmärtänyt kuulemaani. Olin luonnol-
lisesti todella huolissani, Sirkka tuumii. 

Se on jäänyt mieleen, kun joku 
lääkintähenkilökunnasta kysyi, onko 
mies sekava. Sirkka oli todennut, että 

on. Vastauksesi oli vain tokaistu sen 
kummemmin perustelematta, ettei 
tässä sekavuudesta ole kyse. 

– Tuolloinhan ei ollut Googlea, 
joten yritin etsiä selvitystä lääkärinkir-
joista, mutta huonolla tuloksella. Vasta 
muutaman päivän kuluttua sairaanhoi-
taja kertoi, mikä Turolla on. Lääkäreitä 
ei juuri näkynyt ja nekin, jotka tapasin, 
olivat valtaosaltaan kovin ylimielisiä, 
Sirkka harmittelee.

Juhannuksen jälkeen sairaala oli 
täynnä ja osa hoitohenkilökunnasta 
lomalla. Juuri Turon tullessa osastolle 
oli ensiavussa kiire, joka sekin toi omat 
mausteensa. Aluksi Turon sänky sijoitet-
tiin käytävälle. Liki kaksimetrisen mie-
hen olo oli tukala, sillä sänky oli liian 
lyhyt, päätä särki ja hän kylpi hiessä.

– Sirkka sai hommattua minulle 
pidemmän sängyn ja käytti minua 
suihkussa. Sen jälkeen onnistuin nuk-
kumaan puolitoista vuorokautta.

– Meille väitettiin, ettei pidempiä 
sänkyjä ole. Huomasin kuitenkin, että 
sängyn pituutta voi säätää sen päästä 
vetämällä. Näin Turolle saatiin muka-
vammat oltavat.

Puolison rooli merkittävä 

Sairaalassa vierähti kaksi viikkoa. Kun 
ensimmäinen kuumeeton päivä koitti, 
Turo kotiutettiin. Mitään hoito- tai 
kuntoutusohjeita ei annettu. Enkefaliitti 
jätti aivolohkoon arven, joka vaikuttaa 
pääasiassa lyhytkestoiseen muistiin. 
Myös lukutaito oli kadonnut, hän ei 
tunnistanut kuvissa olevia esineitä ja 
fyysinen kunto oli laskenut niin paljon, 
että 50 – 100 metrin kävely oli ehdo-
ton maksimi. 

– Sirkka sanoo kyllä, että persoo-
nallisuutenikin on muuttunut, vai mitä? 
Turo tiedustelee.

– Ainakin alkuvaiheessa, mutta en 
minä kyllä enää huomaa moista – tai 
sitten en muista, minkälainen vanha 
persoonallisuutesi oli, Sirkka nauraa. 

– Tämä kaikki vaikutti mielialaani. 
Tunsin oloni alavireiseksi ja masentu-
neeksi. Sirkka oli töissä ja minä yksin 
kotona, enkä oikein tiennyt, mitä oli 
tapahtunut tai mitä jatkossa tapahtuisi.

Turo soitti hoitavalle lääkärille ja 
kysyi, voiko hän matkustaa mökille.

– Sain luvan lähteä, mutta lääkärin 
tokaisu siitä, etten enää koskaan töihin 
kykenisikään, vaikutti mielialaani 
pitkään. 

Mökillä kuntoutuminen käynnistyi 
Sirkan ja Turon yhteisten ponnistelui-
den ansiosta.

– Turo oli aina ollut hyvä histori-
assa ja maantiedossa, mutta nyt hän 
ei yhtäkkiä tiennyt, mikä on Ruotsin 
pääkaupunki. Aloimme palauttaa 
muistia Trivial pursuitin avulla ja siten, 
että näytin kuvia, joiden esittämät 
asiat hänen piti tunnistaa. Lisäksi Turo 
alkoi opetella työkavereittensa nimiä 
niin, että minä sanoin etunimen ja hän 
muisteli sukunimen.

– Aloin myös opetella uudelleen 
lukemaan. Elo-syyskuussa, kun kesä-
lomat olivat ohi, menimme yhdessä 
aiheeseen erikoistuneen lääkärin 
vastaanotolle. Siellä kerrottiin vihdoin 
selkeästi, mitä minulle oli tapahtunut 
ja mitä jatkossa olisi odotettavissa. 
Tämä avasi aivan uuden lehden elä-
mässämme.  Tieto ei lisännyt tuskaa, 
vaan huononkin asian ymmärtäminen 
auttoi torjumaan epätietoisuutta ja 
masennusta. 

– Yksi tuttavamme on potilasasiamies ja hän 
totesi, että kuntoutumiseni olisi voinut olla  
nopeampaa, jos minut olisi jo silloin juhan-
nuksena otettu vakavasti, eikä pidetty vain 
krapulaisena. En kuitenkaan jaksanut alkaa 
taistella valitusten kanssa. Toivon, että  
nykyään kaikki päähän liittyvät vammat ja 
sairaudet otetaan vakavammin ja tunnistetaan 
paremmin kuin tuolloin  
90-luvulla, Turo Arhio toteaa.
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Työkokeilun kautta töihin

Turo oli saanut kaksi sairauslomalap-
pua, jossa toisessa loman pituudeksi 
oli kirjoitettu kuukausi ja toisessa 
kolme kuukautta. Hieman pidempään 
kuitenkin meni, ennen kuin työkokei-
luun ryhdyttiin. Sitä ennen hän har-
joitteli veljiensä yrityksissä, sillä heistä 
molemmat olivat yksityisyrittäjiä. 

– Toisella veljelläni oli keittiöka-
lusteliike, joten menin sinne viikoksi 
hommiin. Toinen veljeni rakensi taloa, 
joten menin apupojaksi. Ruumiillinen 
työ auttoi myös fyysisen kuntoni kohe-
nemiseen.

Talvi meni rakennustyömaalla. Kun 
uusi kevät koitti, halusi Turo tulenpala-
vasti takaisin töihinsä. Hänen silloinen 
työeläkelaitoksensa näytti työkokeilulle 
vihreää valoa. 

– Pääsin entiseen työhöni kiin-
teistönvälitysyritykseen. Sekä yksikön 
esimies että koko yrityksen henkilöstö- 
päällikkö tukivat kokeiluani täysillä. 
Olin erittäin motivoitunut palaamaan 
työhöni. En suin surminkaan halunnut 
jäädä eläkkeelle, vaikka minulle olisi 
tuossa vaiheessa myönnettykin täysi 
työkyvyttömyyseläke. 

Työkokeilu kesti kolme kuukautta. 
Tuona aikana Turo teki oman yksik-
könsä toiseksi parhaan tuloksen. Yksi-

kön sihteeri avusti häntä työkokeilun 
alusta alkaen. Hän tarkisti sekä toimek-
siannot että kauppakirjat, jotta niihin ei 
jäisi virheitä. Työyhteisön tuki mahdol-
listi onnistuneen työhön paluun. 

– Uskon, että aivotapahtuman 
jälkeen työhön palaamiseen vaikuttaa 
vahvasti oma motivaatio, työnantajan 
tekemät sopeutukset ja ymmärrys siitä, 
että työntekijä on voinut muuttua, sekä 
tietynlainen oirekuva. Jos esimerkiksi 
väsyvyys on jälkioireista vallitseva, 
työhön palaaminen on varmasti todella 
haastavaa, ellei jopa mahdotonta, 
vaikka motivaatio olisikin korkealla. 
On siis ymmärrettävä, että pelkkä 
motivaatio ei riitä. 

Työkokeilun jälkeen Turon työ-
suhde jatkui normaalisti. Kun paris-
kunnalle tarjoutui mahdollisuus ostaa 
rintamamiestalo Järvenpäästä, kävi 
Turo eri työnantajien kanssa työ- 
ehtoja läpi. Lopulta hän valitsi sen, 
joka tarjosi parhaimmat työehdot. 
Kiinteistönvälitysalalla tulot määräyty-
vät tuloksen mukaan, eli käytössä on 
provisiopalkka. 

– Rintamiestalon remontista huo-
lehtiminen vaikutti positiivisesti muis-
tiini. Minun oli hommattava tarvikkeet, 
ammattimiehet ja vielä tehtävä tulosta 
leipätyössänikin. 

– Remonttiajan positiiviset vai-
kutukset muistiin näkyvät edelleen, 
Sirkka vahvistaa.

Vastoinkäymiset  
käyvät kimppuun

Enkefaliitin jälkitilaa lukuun ottamatta 
Sirkan ja Turon elämä oli mallillaan. 
Sitten Sirkalla todettiin sydänperäinen, 
perinnöllinen oireyhtymä sekä lievä 
aivoinfarkti. Samalla aivokuoresta 
löydettiin akustikusneurinooma, joka 
on harvinainen, mutta hyvänlaatuinen, 
kuulohermon kasvain. 

– Nämä asiat saatiin hallintaan. 
Verenpaineeni oli 240, joten se vaikutti 
infarktiin ja johon sain lääkityksen. 
Aivokasvaintani seurataan, mutta 
koska se on hyvänlaatuinen, sille ei 
tarvitse välttämättä koskaan tehdä 
mitään. Sydämeni QT-oireyhtymään, 
joka on perinnöllinen rytmihäiriö- 
sairaus, sain myös lääkityksen.

Sirkka kertoo olleensa aina lääke- 
vastainen, joten lääkkeiden sään-
nöllinen käyttö tuntui aluksi hänelle 
epäluontevalta.

– Mutta koska niiden ansiosta voin 

elää normaalia elämää, otan nyky-
ään tarvittavat pillerit mielihyvin. En 
ymmärrä, miksi jokainen ei kartoita 
mahdollisia perinnöllisiä sairauksiaan, 
jos ne on mahdollista löytää yksin-
kertaisessa verikokeessa ja joihin on 
olemassa elämänlaatua kohentava 
ja elinvuosia lisäävä lääkitys, Sirkka 
pohtii.

Turolla oli sujunut töissä hyvin, 
ja hän eteni uudessa työpaikassaan 
myyntipäälliköksi. Sitten yksikön 
sihteerin toimenkuva muuttui, eikä 
heille enää nimetty uutta assistenttia. 
Turon oli mietittävä työkykyisyyttään. 
Koska enää ei ollut tukihenkilöä, joka 
olisi varmistanut kaikkien paperien 
oikeellisuuden, hakeutui hän työ-
terveyslääkärille. Eläkettä suositeltiin. 
Myös 90-luvulla häntä hoitanut lääkäri 
antoi lausunnon muistiongelmista, 
joiden vuoksi Turo ei ollut työkykyi-
nen vastuulliseen ammattiinsa ilman 
avustajaa. 

– Tässä vaiheessa myönnettiinkin 
vain osatyökyvyttömyyseläke, vaikka 
silloin reilut 10 vuotta aiemmin eläke 
olisi myönnetty täytenä. Näiden vuo-
sien aikana työeläkevakuutusyhtiöni 
oli vaihtunut. Tein tästä valituksen 
omatoimisesti ja sydänverta vuodat-
taen muutoksenhakulautakuntaan. 
Eläkkeellehakeutumisprosessini oli 
todella monimutkainen. 

Pariskunta pani samoihin aikoihin 
Järvenpään rintamamiestalonsa myyn-
tiin. Tässä vaiheessa verottaja muisti 
reippailla 40 000 euron lisäveroilla. 
Harmeja siis kerääntyi toinen toisensa 
perään.

Pari vuotta kului löysässä hirressä. 
Sen jälkeen helpotti: Turolle myön-
nettiin täysi eläke, ja pariskunnalta 
peruttiin asuntokaupasta mätkäistyt 
lisäverot. Turo ja Sirkka saivat takaisin 
korkojen kera kaiken, jonka he olivat 
ennättäneet verottajalle jo tuossa 
ajassa maksaa.

– Siitä pitäen, kun päätökset tulivat, 
olemme eläneet onnellisina ja seestei-
sinä täällä helsinkiläisessä seniorita-
lossamme. Kyllä kaiken kokemamme 
jälkeen elämänarvomme ovat muut-
tuneet. Nyt nautimme vapaudesta, 
tämänhetkisestä terveydestä ja siitä, 
että saimme molemmat tehdä pitkät 
urat ja pärjäsimme elämässämme. 
Koemme, että ansaitsimme jo päästä 
eläkkeelle, Turo pohtii.

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

Turo kannustaa, että jokaisen kannattaisi 
ainakin kokeilla yhdistystoiminnasta saa-
tavaa vertaistukea. Se ei välttämättä ole 
kaikkien juttu, mutta sitä ei kokeilematta 
tiedä. -Minä ainakin koen, että saman-
kaltaisia asioita kokeneiden tapaamisesta 
saa valtavasti tietoa ja tukea. Suurin kiitos 
kuntoutumisestani lankeaa kuitenkin 
ehdottomasti Sirkalle, hän toteaa. 
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– Villa Mikaelissa on kolme oleellista 
seikkaa: miten talo lisää Mikaelin 
toimintakykyä, miten se edistää hänen 
terveyttään ja miten se mahdollistaa 
hänelle entistäkin paremmat kuntou-
tumisen edellytykset, tiivistää Petri 
Turtiainen poikansa Mikael Turtiaisen 
tuoreen kodin teesit. 

Palataan ajassa kolme vuotta taakse 
päin. Tuolloin Mikaelin avustaja Sanni 
kertoi Petrille ja tämän Marjo-puoli-
solle ja Mikaelin äidille, että he ovat 
pohtineet mahdollisuutta rakennuttaa 
sekä hänen perheelleen että Mikaelille 
talot samalle tontille. Marjo huomasi, 
että Tuusulaan on suunnitteilla Asunto-
messut. Ajatus messutaloista alkoi itää.

– Asuntomessukohteeksi mukaan 
pääseminen mahdollisti, että voimme 

kehittää uudenlaista esteetöntä asu-
mista yritysten kanssa ja saada visi-
omme toteutettua edes jollakin tavoin 
kohtuullisilla kustannuksilla.

Oman mausteensa toi keskus-
telu rakennusvalvonnan kanssa. Ei 
ollut itsestään selvyys saada rakentaa 
pihamaa ja talon lattia samaan tasoon. 
Se oli kuitenkin olennaista omatoimi-
suuden kannalta - pyörätuolilla kun ei 
hypitä kynnysten yli. 

– 2,5 kuukautta neuvottelimme 
asiasta. Heidän alkuperäinen vaa-
teensa oli 30 cm porras. Totesin, että 
kun kerran julkiset rakennukset ovat 
esteettömiä, miksei omakotitalokin 
voisi sellainen olla!

Kun pääkohdat oli mietitty ja neu-
voteltu, annettiin työ toteutettavaksi 

Arkkitehtitoimisto Mustoselle. Heillä 
on vahva kokemus perinnerakenta-
misesta. Mikael vastasi sisustus- ja 
pihasuunnittelusta, Petri puolestaan 
piti huolen siitä, että halutut toiminnot 
pysyvät mukana ja esteettömyys toteu-
tuu kaikkialla. 

Tarkasti suunniteltu  
kokonaisuus 

Lähtökohta oli, että Villa Mikael on 
loppuelämän talo. Etukäteen mietittiin 
kaikki toiminnot, jotka Mikaelin pitää 
kodissaan voida toteuttaa – on kyse 
sitten kuntoutuksesta, musiikista tai 
keittiöaskareista. Seuraavaksi pohdit-
tiin, miten paljon tilaa eri toiminnoille 
pitää varata sekä miten tilat liittyvät 

TEEMANA 
kuNTouTuMiNEN

Villa Mikaelista 
elinikäinen koti 

Petri Turtiainen Villa Mikaelin sisäänkäynnin edessä. 

Raitiovaunuonnettomuudessa vammautuneen 
lahjakkaan tanssijan ja muusikon Mikael Turtiaisen 
”Villa Mikael” rakentui Tuusulan asuntomessu- 
alueelle. Rakennuttajana toimi hänen isänsä  
Petri Turtiainen. 

Sisäänkäynnin yhteydessä on suihku, 
jossa voi pestä vaikkapa kuraisen koiran, 
kengät tai pyörätuolin pyörät. 
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luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti 
toisiinsa. Esimerkiksi vaatehuone, 
vessa ja makuuhuone sijoitettiin niin, 
että ne ovat mahdollisimman lähellä 
toisiaan.

– Jokaisen tilan kohdalla pohdittiin, 
mitä siellä tehdään ja miten Mikael voi 
toimia mahdollisimman omatoimisesti 
nyt ja tulevaisuudessa.

Yksityiskohtia ovat muun muassa 
sopivalla korkeudella olevat siirrettävät 
huonekalut, kaapistot, joista voi vetää 
hyllyt alas yhdellä kädellä sekä lattiaan 
tehty rollaattorirata eli kaistale, jonka 
pinta on erilainen kuin ympäröivä 
lattia ja jossa on turvallista kävellä. 
Makuuhuoneen seinät on vuorattu 
akustolevyillä rauhaisien yöunien 
turvaamiseksi. Yksityiskohta on myös 

koiranluukku, josta avustajakoira 
king pääsee ulos ja sisään mielensä 
mukaan. Luukku avautuu sisältä, 
kun koira vie kuononsa sen viereen. 
Ulkoa tullessa luukusta pääsee koiran 
pantaan kiinnitetyn sirun avulla. Näin 
muut mahdolliset pihapiirin eläimet 
eivät eksy sisätiloihin. Ulos on raken-
nettu uroskoiralle pissapaikkakin, 
johon tulevan sammalpohjan avulla 
hajuhaittoja ei synny. 

– Myös poreallas, jossa Mikael voi 
lievittää spastisuuttaan, on mahdolli-
simman esteetön. Se on matala, vain 
40 cm, ja kaivettu osittain maan alle. 
Näin Mikael pääsee helposti ammee-
seen ja sieltä pois avustajansa avustuk-
sella. Sauna on suunniteltu niin, että 
löylyä ”heitetään” avaamalla hana. 

Kiukaasta tulee tasainen lämpö nor-
maalisaunan alinta laudetta vastaavalle 
korkeudelle, jolla Mikaelin esteettö-
män saunan ainoa laude on.

Matot ovat riskitekijä liikunta- 
rajoitteisten huushollissa. Senpä vuoksi 
Villa Mikaelissakin on vain yksi matto. 
Aito afganistanilainen on tietysti Kingiä 
varten.

– Pitäähän hyvä työntekijä palkita, 
Petri nauraa. 

Terveellinen ja  
luonnonläheinen 

– Talon tekee terveelliseksi monta seik-
kaa. Ensiksikin se on kokonaan puuta, 
läpihengittävä ja siinä on painovoimai-
nen ilmanvaihto takaamassa puhtaan 

TEEMANA  
kuNTouTuMiNEN

Älytalon ominaisuuksia ohjataan eri tavoin. Mikael itse tabletin tai känny-
kän avulla, avustajat seinäpaneeleista ja vierailijat tavallista valokatkaisijaa 
muistuttavista vääntimistä. Tämä osaltaan takaa kodin puhtauden.

King-koira pääsee kulkemaan omatoimisesti luukusta, 
joka avautuu sisällä tai sisältä ulos mennessä sen vie-
dessä kuononsa luukun läheisyyteen. Takaisin sisälle 
tullessa luukun aktivoi koiran pannassa oleva siru. 

Kingin matto on talon ainoa. Lattiassa kulkee erilaista pintamateriaalia 
oleva rollaattoriluiska, jota pitkin Mikaelin on turvallista kävellä. 
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sisäilman. Sisäpaneelit ovat 
antibakteerista mäntyä. Lattiat ja 
tasot ovat liuskekiviä. Ne säilyttä-
vät antibakteerisuutensa, kunhan 
niihin hierretään kerran vuodessa 
kookosöljyä.

Tunnetusti valokatkaisijat ovat 
yksi kotiemme likaisimmista pai-
koista. Villa Mikaelissa tämäkin 
on ennakoitu.

– Talo on älytalo, jota 
ohjataan automaation avulla. 
Mikael ohjaa talon toimintoja 
joko kännykän tai tabletin kautta, 
avustajat käyttävät seinissä olevia 
paneeleita ja vierailijoita varten 
on perinteisiltä valokytkimiltä 
näyttävät kauko-ohjaimet. 

Myös luonto on vahvasti 
läsnä Villa Mikaelissa. Päätalon 
ja saunaosaston välimaastoon jää 
atrium-piha, jonne on istutettu 
apilaniitty houkuttelemaan 
perhosia. Ikkunat on sijoitettu sel-
laiselle korkeudelle, että Mikael 
näkee niistä pyörätuolissa istues-
saan taloa sivuavan metsän. 

Sekä sisällä että ulkona on 
turvallista asua ja kuntoutua. 
Mikael Turtiainen muuttaa 
uuteen, loppuelämän, kotiinsa 
syyskuun aikana. Onnea uuteen 
tupaan, Mikael! 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

Vessaan on 
teetetty näyttävä 
käsienpesuallas, 
jonka ulokkeista 
saa pidettyä tur-
vallisesti kiinni. 

Keittiön kaapistot ovat tavallista mallistoa, mutta nii-
den ”hyllyt” laskeutuvat pyörätuolia käyttävän tasolle. 
Myös ikkuna on sijoitettu pyörätuolikorkeudelle. Nyt 
Mikael näkee siitä taloa sivuavan metsän.

Saunassa on vain yksi laude, mutta rakennusteknisten 
seikkojen vuoksi sille laskeutuva lämpö on yhtä hyvä 
kuin tavallisen saunan ylälauteilla. Kiukaalle vettä 
”heitetään” avaamalla hana. 

Yhdistetty 
musiikki- ja 
terapiatila.

Poreallas on osittain maan alla. Näin sen yläreuna on pyörätuolin tasalla, 
joten sinne on helppo mennä avustajan avittamana.
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Aivovamma äkillisenä elämänmuu-
toksena on aina psyykkinen kriisi sekä 
vammautuneelle että läheisille. Tiede-
tään, että kriisin läpikäyminen sisältää 
neljä eri vaihetta: shokki, reaktio, 
työstämisvaihe ja uudelleen suuntau-
tuminen.  Jokainen käy vaiheet läpi 
yksiöllisesti, eikä etenemistä voi vauh-
dittaa. Jokaisen on saatava työstää asiat 
omalla tavallaan ja omaan vauhtiinsa. 
Vammautuneella ja hänen läheisellään 
polku voi olla hyvin erilainen. Tajut-
tomuus, muistiaukko ja neuropsyko-
logiset oireet varsinkin alkuvaiheessa 
voivat viivästyttää psyykkisen prosessin 
ja tapahtuneen läpikäymistä vammau-
tuneella ihmisellä. Läheisellä prosessi 
puolestaan alkaa siitä hetkestä, kun 

hän saa tiedon onnettomuudesta.  
Sopeutumisprosessi aivovamman 

jälkeen vaihtelee kestoltaan ja ete-
nemiseltään, ja se voi viedä vuosia. 
Sopeutuminen voi käynnistyä kunnolla 
vasta, kun on tietoinen muutoksista 
ja kykenee kohtaamaan muuttuneen 
elämäntilanteensa. 

– Kuntoutuminen ja sen keinot on 
siten aina suunniteltava jokaiselle yksi-
löllisesti ottaen huomioon, missä vai-
heessa kuntoutumista ollaan ja mitkä 
ovat kuntoutujan voimavarat. Kuntou-
tuminen on pitkäkestoista työskentelyä 
ja sen painopisteet vaihtelevat matkan 
varrella. Toisessa vaiheessa keskitytään 
enemmän kognitiivisten toimintojen 
vahvistamiseen ja hallintakeinoihin, 

toisessa vaiheessa painopiste on 
enemmän tunnetyöskentelyssä, Saija 
Moilanen toteaa.

Läheiset joutuvat myös käymään 
läpi sopeutumisprosessin. Myös he 
menettävät elämänsä sellaisena kuin 
se oli. Etenkin alkuvaiheessa läheisten 
tiedon tarve on valtaisia.

– Aina alun shokkivaiheessa ei tie-
toa pysty ottamaan vastaan. Yhtäkkisen 
elämänmuutoksen jälkeen shokkivaihe 
suojaa mieltä kestämättömiltä koke-
muksilta. Tässä vaiheessa aivot eivät 
välttämättä rekisteröi informaatiota, 
eikä kerrottuja asioita kykene paina-
maan muistiin. Siksi on äärimmäisen 
tärkeää, että tietoa ja tukea tarjotaan 
sekä vammautuneelle että läheisille 

Katsaus neuropsykologisen 
kuntoutuksen maailmaan
Moni aivovamman saanut kokee, että tär-
keintä kuntoutusta uuden elämän  
ymmärtämiseen ja hyväksymiseen on  
ollut neuropsykologinen kuntoutus. 
Neuropsykologinen kuntoutus kohdistuu 
niin kognitiivisiin, eli tiedonkäsittelyn, 
muutoksiin, käyttäytymisen ja tunne- 
elämän muutoksiin kuin psyykkisen  
menetyksen ja muutosten käsittelemi-
seen. Neuropsykologisessa kuntoutuk-
sessa tarjotaan tietoa, tukea ja keinoja 
oman oirekuvan hallitsemiseksi ja ym-
märtämiseksi.  Kuntoutus on kokonaisval-
taista, ja mielialatekijöiden ja psyykkisen 
sopeutumisprosessin läpikäyminen on 
tärkeä osa sitä. Jo Aivoituksesta 2/2020 
tutuksi tullut neuropsykologi Saija  
Moilanen johdattaa meidän neuro- 
psykologisen kuntoutuksen maailmaan.

TEEMANA  
kuNTouTuMiNEN
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useaan otteeseen läpi koko kuntou-
tumisprosessin ajan - ja tarvittaessa 
aina, kun vastaan tulee isoja elämän-
muutoksia. Aivovammaan liittyvä 
oiretiedostuksen puute on eri asia 
kuin psyykkinen kieltäminen, vaikka 
ilmiönä ne voivat vaikuttaa saman-
kaltaisilta ja esiintyä samanaikaisestikin.

Väsyvyys hallintaan

Erittäin voimakas väsyvyys, eli fatiikki, 
kuuluu aivovamman jälkitilan oireisiin. 
Kuten kaikkien oireiden, myös väsy-
myksen, hallintakeinot ovat yksilöllisiä. 
Se, mikä toimii yhdelle, ei välttämättä 
tepsi toiselle. Yhtä yleispätevää ohjetta 
ei ole. Saija muistuttaa, että myös väsy-
vyyden tunnistaminen on osa oire-
tiedostuksen tukemista.

– Kun oiretiedostus on herännyt ja 
ihminen alkaa tunnistaa muutoksiaan, 
osaa fatiikkiakin paremmin ennakoida. 
Oiretiedostus mahdollistaa myös eri-
laisten kompensaatiokeinojen käyttä-
misen. Siksi näitä onkin hyvä käydä 
useasti läpi kuntoutuksessa ja luoda 
konkreettisia vinkkejä, joilla voi yrittää 
tunnistaa oireet.

Väsyvyysoireiden varhaisen 
tunnistamisen lisäksi riittävä lepo ja 
palautuminen, säännöllinen päivä-
rytmi, rentoutuminen, mindfulness-
harjoitteet, oikeanlainen ravitsemus, 
liikunta, ylikuormituksen välttäminen 
ja toiminnan rajaaminen ja rytmittämi-
nen sekä mahdollisen unettomuuden 
hoito muodostavat työkalupakin, joista 
moni löytää itselleen sopivat keinot. 

ongelmat toiminnanohjauk-
sessa ja aloitekyvyn puute 

Toiminnanohjauksen häiriöitä esiintyy 
usein aivovamman jälkeen. Toiminnan-
ohjauksen ongelma näkyy esimerkiksi 
aloitekyvyn puutteena.

Tärkein toiminnanohjauksen 
tehtävä on tahdonalaisen ja päämäärä-
suuntautuneen toiminnan ohjaaminen 
ja säätely. Toiminnanohjaus pitää sisäl-
lään useita erilaisia toimintoja. Siinä 
voidaan erotella kolme osa-aluetta: 
1) toiminnan aloitteellisuus ja moti-
vaatio, 2) käyttäytymisen hallinta ja 
3) tiedonkäsittelyn ohjaus ja kontrolli. 
Lisäksi toiminnanohjaukseen kuuluu 
omien taitojensa tunteminen ja niiden 

mahdollisimman tehokas käyttö. 
– Toiminnanohjaus edellyttää 

edellä lueteltujen toimintojen yhteis-
toimintaa. Sitä voi verrata vaikkapa 
orkesterin kapellimestariin, jolloin 
muut tiedonkäsittelytoiminnat ovat 
orkesterin eri osia. Koska toiminnan-
ohjaus koostuu monien eri aivo-
alueiden yhteistoiminnasta, häiriintyy 
se helposti aivojen toimintahäiriöissä. 

Toiminnanohjauksen vaikeudet 
näyttäytyvät erityisesti uusissa ja 
epätavallisissa tilanteissa kuin rutiinin-
omaisissa arjen toimissa. Tästä syystä 
häiriöitä on joskus vaikea huomata 
testitilanteessa. Toiminnanohjauksen 
taidot ja lievätkin häiriöt ovat työkyvyn 
kannalta usein kriittisiä.

– Etuotsalohkojen – eli dorsolate-
raalisen, orbitofrontaalisen ja pihtipoi-
mun etuosan – ratayhteyksien vauri-
oista on esitetty seuraavan erityyppisiä 
toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen 
kontrollin häiriöitä. 

Motivaation ja aloitekyvyn lasku 
aiheuttaa aloitteellisuuden, toimintaan 
ryhtymisen ja motivaation vähäisyyttä. 
Omien tavoitteiden, tarpeiden ja suun-
nitelmien ilmaiseminen voi latistua, 
jolloin myös toiminnan käynnistämi-
nen vaikeutuu.

– Aloitekyvyn lasku ilmenee passii-
visuutena ja vetämättömyytenä. Myös 
omaehtoinen puhe voi olla niukkaa. 

Toiminnanohjaus pitää sisällään 
myös tiedonkäsittelyn suunnittelun ja 
kontrolloinnin. Sitä, miten ihminen 
käyttää tilanteeseen sopivia ja tarkoi-
tuksenmukaisia taitoja, kuten esimer-
kiksi suunnittelua, organisointia ja 
muistia, tehokkaasti. Vaikeudet voivat 
aiheuttaa monenlaisia haasteita. 
Tyypillisiä ovat vaikeus vaihtaa 
toimintatapaa joustavasti tilanteen 
mukaan. Tämä voi ilmetä juuttu-
vuutena eli perseveraationa.
Työmuistin ja tarkkaavuuden vaikeudet 
ovat myös yleisiä toiminnanohjaukseen 
liittyviä tiedonkäsittelyn vaikeuksia. 

– Ne ilmenevät vaikeutena opitta-
vien ja mieleen palautettavien asioiden 
jäsentämisessä ja esimerkiksi oppi-
misstrategioiden käytössä.  Tätä voisi 
kuvata vaikkapa niin, ettei henkilö 
”muista muistaa” tai keskity muista-
maan. Muistaminen voi olla hajanaista 
ja ilmenee vaikeuksia erotella olennai-
nen epäolennaisesta. Myös moneen 
asiaan samanaikaisesti keskittyminen, 
eli tarkkaavuuden jakaminen, vaikeu-
tuu usein. Voi käydä niin, että ympä-

useasti läpi kuntoutuksessa ja luoda 
konkreettisia vinkkejä, joilla voi yrittää 
tunnistaa oireet.

3) tiedonkäsittelyn ohjaus ja kontrolli. 
Lisäksi toiminnanohjaukseen kuuluu 
omien taitojensa tunteminen ja niiden 
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ristön virikkeet ”kaappaavat” herkästi 
huomion ja toiminta keskeytyy.

Toiminnanohjauksen häiriöiden 
kuntoutuksessa, kuten muissakin aivo-
vamman jälkeisissä oireissa, tärkeintä 
on alkuun pulman tunnistaminen ja 
sen pohtiminen, miten vaikeudet ilme-
nevät omassa toiminnassa vaikkapa 
aloitekyvyn osalta. Toiminnan-
ohjaukseen liittyviä haittoja voi lievit-
tää neuropsykologisessa kuntoutuk-
sessa esimerkiksi tietoisesti pilkkomalla 
toiminta osavaiheisiin. Kannattaa 
konkreettisesti suunnitella, missä 
järjestyksessä ja millä aikataululla 
tavoitteisiin edetään. Kalenteri ja 
sovitut aikataulut ja ns. ”tehtävää”-
listat voivat helpottaa asioiden aloitta-
misessa.   Muistin ja keskittymisen 
hallintakeinot, kuten esimerkiksi 
ulkoiset muistituet ja yhden asian 
tekeminen kerrallaan, ovat hyviä vink-
kejä.  Vinkkejä on myös esimerkiksi 
aivotalo.fi-sivustolla ja Trevor Powellin 
Aivotyökirjan toiminnanohjausosiossa.

Käyttäytymisen kontrollointi 

Kolmas toiminnanohjauksen alue on 
käyttäytymisen hallinta. Aivovamman 
myötä käyttäytymisen kontrollointi voi 
höltyä. Kyky ehkäistä ja hillitä tilan-
teeseen sopimattomia ajatuksia ja käy-
töstä laskee. Tätä voisi kuvata niin, että 
suodatin tai jarru on kateissa. Impul-
siiviset herätteet voivat ajaa äkillisiin 
päätöksiin. Se tuo myös mukanaan 
vaikeuden huomioida palautetta, joka 
aikaisemmin olisi johtanut käyttäytymi-
sen muuttamiseen. 

– Toiminnanohjauksen pulmien 
vuoksi kuntoutujan voi olla vaikea 
ennakoida, mitä omista valinnoista tai 
päätöksistä seuraa, ja kyky toteuttaa 
pitkän aikavälin suunnitelmia vaikeu-
tuu. Toiminnasta tulee lyhytjänteistä, 
hätäistä ja kiirehtivää. Käyttäytymisen 
hallinnan muutosten lisäksi aivo-
vamma voi muuttaa tunteiden ilmai-
semista, havaitsemista tai kokemista. 
Aivovamman jälkitilaan voi liittyä 
vaikeuksia non-verbaalisen eli sanat-
toman viestinnän ymmärtämisessä tai 
tuottamisessa.

Tunteiden ilmaisemisen muutokset 
voivat näkyä äänen sävyn monotoni-
suutena tai kasvojen ilmeiden niukkuu-
tena. Tunteiden tunnistaminen mui-
den kasvojen ilmeistä voi heikentyä. 
Neuropsykologisessa kuntoutuksessa 
etsitään keinoja muiden tunteiden 

tunnistamiseen esimerkiksi kuvien tai 
videoiden kautta. Kun sekä omat että 
toisten tunteet oppii paremmin tunnis-
tamaan, voi oppia huomaamaan, mitkä 
tilanteet tai tekijät laukaisevat esimer-
kiksi kiukustumisen. Näin voi yrittää 
ennusmerkkien kautta ennakoida 
tulevan räjähdyksen ja saada työkaluja 
räjähdyksen välttämiseksi.

Tunnekuohuissa olisi tärkeää, että 
läheinen pysyisi rauhallisena, sillä tun-
teet tuppaavat tarttumaan. Kun toinen 
kuohahtaa, alkaa toisenkin osapuolen 
ärsytyskäyrä helposti nousta. 

– Ei-toivotut tunneilmaisut ovat sel-
laisia, joita ei pidä lakaista maton alle. 
Läheisten kannattaa antaa rakentavaa 
palautetta siitä, mikä on toivottavaa 
käytöstä ja mikä ei. Läheisen kannattaa 
myös muistuttaa itselleen, ettei ota 
sanomisia henkilökohtaisesti, sillä hen-
kilö ei ole tahallaan ilkeä. Se on tietysti 
helpommin sanottu kuin tehty, mutta 
sitäkin voi opetella - ja huumorikin voi 
auttaa kiperissä tilanteissa.

Mutta kuten kiukun tunne, myös 
rauhallisuus tarttuu.  Jos läheinen pys-
tyy pysymään rauhallisena ja kenties 
jopa korostuneesti rauhoittamaan tilan-
netta olemuksellaan, vaikkapa madal-
tamalla ääntään, voi jo se laukaista 
tilanteen.

– Kuntoutujan voi olla vaikea 
jarruttaa purkausta. Siihen vaikuttavat 
muun muassa ylirasitus, kuormittumi-
nen, turhautuminen ja muistin pätkimi-

nen. Nämä kaikki lisäävät ärtyisyyttä ja 
voivat aiheuttaa kontrollin menettämi-
sen. Myös uudet ja yllättävät tilanteet 
korostavat tunne-elämän säätelyn 
haasteita. Onneksi ennakointia voi 
oppia ja sillä moni voi säädellä toimin-
taansa. Se ei tapahdu tosin hetkessä, 
vaan vie aikaa. 

Muista unelmoida! 

Kuntoutumisen yksi peruspilari on 
unelmat ja tavoitteet. 

– Alkuvaiheessa ne voivat olla sel-
laisia, jotka eivät ole isoja harppauksia 
– tai toisaalta sellaisia tulevaisuuteen 
sijoittuvia unelmia, joita kuntoutuja 
pitää itselleen  tavoittelemisen arvoi-
sena. Liitän toiveikkuuteen optimis-
min, joka auttaa ihmisen näkemään 
mahdollisuuksia ja ottamaan pulmat 
haasteina, joihin on mahdollista löytää 
ratkaisukeinoja.

Kun kiinnittää huomiota myöntei-
siin tunteisiin, ne alkavat kasvaa. Resi-
lienssistä puhutaan nykyään paljon.

– Resilienssi on kykyä selviytyä 
vastoinkäymisistä. Tiedetään, että vai-
keat kokemukset voivat myös kasvattaa 
resilienssiä.  Optimismiakin voi harjoi-
tella kiinnittämällä tietoisesti huomiota 
myönteisiin asioihin ja oppimalla ole-
maan kiitollinen niistä asioista, jotka 
ovat hyvin. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

Mihin aivojen eri alueiden vamma vaikuttaa?

Diffuusi aksonivaurio
 Vireyden ja valvetilan säätelyn häiriöt
 Unihäiriöt
 Väsyvyys, kuormittuminen
 Informaation prosessoinnin hidastuminen
 Tarkkaavuuden ja muistin vaikeudet

Aivojen etuosien vauriot
 Käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyn vaikeudet
 Toiminnanohjauksen häiriöt; aloitteellisuus, suunnittelu, toteutus, 
 kontrolli/arviointi
 Tarkkaavuuden ja muistin vaikeudet

Otsalohkopiirit ja toiminnanohjaus
 tiedonkäsittelyn ohjaus, organisointi
 motivaatio, aloitteellisuus
 sosiaalinen kontrolli, impulssikontrolli, tunteiden kontrollointi
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koulukiusaaminen
”Koulukiusaaminen alkoi jo ensimmäi-
seltä luokalta. Oli toinen tai kolmas 
päivä koulussa. Olin saanut mum-
miltani lahjaksi samaa sarjaa olevan 
collegeasun – paidan ja housut. Värinä 
oranssi ja molemmissa vaatteissa 
värikkäitä kuvioita, ei kauttaaltaan, 
vaan ryppäänä yhdessä kohtaa. Nämä 
jostain syystä olivat kenties vääränlai-
set tai rumat tai jotain muuta vastaa-
vaa, mutta minut heti jätettiin kaikesta 
ulkopuolelle, osoitellen naurettiin ja 
huudeltiin, etteikö mulla ole varaa 
muunlaisiin vaatteisiin.”

”Vaate- ja ulkonäkökiusaaminen 
muuttui vuosi vuodelta pahemmaksi. 
Mukaan tuli toisella tai kolmannella 
luokalla kiusaaminen kotioloistani 
ja perhetaustastani. Kun ensimmäi-
senä luokallamme minä olin se, 
jolla alkoi kasvaa rinnat ja tulemaan 
karvoitusta, kiusattiin minua näistä. 
Kun sain suoristusraudat hampaisiin, 
minua kiusattiin niistäkin. Neljännellä 
luokalla sain nimen ’Kalsari’, koska 
musiikin tunnilla alushousuni olivat 
näkyneet selkäpuolelta housujen reso-
rin alta. Koska oikea nimeni oli Sari, 
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Mariia Sydänsävel on kokenut elämässään paljon – ja selvinnyt. Elämään 
on mahtunut muun muassa koulukiusaamista, seksuaalista hyväksikäyttöä, 
perheväkivaltaa ja aivovamma. Vuonna 2017 hän julkaisi kirjan selviyty-
misestään, on esiintynyt vuosina 2019 ja 2020 televisiossa ja perusti oman 
yrityksen ensimmäisen kerran jo vuonna 2013. Todellinen taistelija!

Monissa liemissä keitetty

Vuonna 2019 Mariia Sydänsävel kuuli mahdollisuudesta päästä  
elokuviin ja mainoksiin avustajaksi. Facebookin kautta hän päätyi 
ensiksi avustajaksi mainokseen ja sitten Salatut elämät -televisiosarjaan. 
Kohta tie veikin jo mallitoimistoihin koekuvauksiin ja ensimmäiseen 
oikeaan televisiomainokseen. -Tämä on intohimoni. Olen pienestä läh-
tien haaveillut näyttämisestä ja puhumisesta sekä laulamisesta. Se, että 
olen päässyt edes repliikittömäksi avustajaksi, on todella iso asia. Voisin 
tehdä tätä työkseni. Nyt 2020 mennessä olen päässyt tekemään muun 
muassa Syke-sarjaan yhden repliikillisen lähetin roolin.  
Lisäksi on tulossa yrityksen mainosvideo näyttelijärooli.

oli se olevinaan hauska ”lempinimi”. 
Etenkin, kun nimi saatiin kuulosta-
maan ikävältä, huonolta, mitättömältä 
ja tyhmältä.” 

”Tätä kaikkea haukkumista ja 
syrjimistä ei edesauttanut väkivaltainen 

kiusaaminen koulun ulkopuolella. Se 
alkoi, kun olin menossa kolmannelle 
luokalle. Meidän kerrostaloomme 
muutti uusi tyttö. Hän vaikutti ensin 
kivalta ja kiltiltä, mutta tultuaan luokal-
lemme hänestä alkoi paljastua totuus. 
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Jos en suostunut leikkimään hänen 
kanssaan koulun jälkeen, hän veti 
turpaan. Milloin mistäkin syystä hän 
sai aihetta lyödä ja haukkua minua, 
samalla kuitenkin hokien, kuinka tär-
keä ystävä hänelle olin. Pelkäsin häntä 
vuosia, kunnes kerran puolustauduin 
- vasta kuudennella luokalla, mutta 
lopulta uskalsin sen tehdä. Sen jälkeen 
hän lopetti väkivallan, mutta sitten 
alkoi kiusata henkisesti. Hän kerran 
jopa yritti saada minut vastuuseen jää-
tyään kiinni myymälävarkaudesta.”

”Yläasteen 9. luokan syksyllä pojat 
alkoivat puolustaa minua niitä vastaan, 
jotka haukkuivat ja kiusasivat. Tämä 
sai ensimmäisen kerran itselleni  
kaikkien noiden vuosien jälkeen 
sen tunteen, etten ehkä olekaan niin 
surkea, mitä olin ajatellut. En tosin 
tuolloin ajatellut, kuinka pitkälle 
kiusaamisen jäljet oikeasti voisivatkaan 
kantaa. Minulla oli haave olla laulaja 
ja näyttelijä, mutta en vain uskaltanut 
tehdä niiden eteen mitään, vaikka palo 
ja halu päästä esiintymään oli aivan 
valtava. Muutaman kerran uskaltauduin 
hakemaan Idolsiin ja muihin laulu- 
kisoihin, kun ne tulivat Suomeen, 
mutta koskaan niissä en pärjännyt, 
koska ääneni värisi jännityksestä 
ja pelosta niin paljon. Yhä tänäkin 
päivänä, nyt 37-vuotiaana, taistelen 
esiintymisjännitystä vastaan, mutta 
tänä päivänä rohkeus on niin paljon 
vahvempi elementti, että vaikka joka 
ikinen kerta jännitys saa tärisemään ja 
oksettamaan, nousen silti lavalle lau-

lamaan ja esiinnyn, koska se vain on 
se unelma, se mihin tunnun kuuluvani 
ja sen eteen, että olisin hyvä laulaja 
äänelläni, haluan tehdä joka ikinen 
päivä töitä.” 

Seksuaalinen hyväksikäyttö 

”Minua on käytetty seksuaalisesti 
hyväksi elämäni aikana. Tämä on jättä-
nyt jäljet, joiden kanssa olen kuitenkin 
jo päässyt sinuiksi. Toivon sydämes-
täni, että jokainen tämän lukeva hen-
kilö, joka on kokenut omalla kohdal-
laan tai jonka läheinen on kokenut 
seksuaalista hyväksikäyttöä, menee 
puhumaan asiasta heti poliisille, vaikka 
miten pelottaisi. Olen myös valmis 
tarjoamaan vertaistukea tällaisen 
kokemuksen kohdanneille henkilöille, 
olivatpa he sitten naisia tai miehiä.”

Perheväkivalta 

”En ole oikeastaan koskaan varsinai-
sesti tätä vielä läpikäynyt. Olen tajun-
nut sen vasta nyt muutaman vuoden 
aikana, kun olen oikeasti asiaa mietti-
nyt. Jotenkin olen vain selvinnyt tästä-
kin ja ajatellut, että niin vain tapahtui. 
Se on mennyttä ja nyt olen tässä. 
Eniten olin ”sivustakatsoja”, mutta sain 
minäkin osani. Lyöntejä ja seksuaalis-
ten tekojen yrityksiä. Kävin vuositu-
hannen alkupuolella keskustelemassa 
tästä mielenterveystoimistossa. Mutta 
en ole varsinaisesti koskaan käsitellyt 
sitä, miltä tuntui olla avuton pieni 

ihminen, kun läheinen kärsi vieressä 
ja miltä itsestä tuntui, kun kova isku 
tuntui poskella tai tunsin avuttomuutta 
isomman ihmisen edessä. Tiedän, että 
pääsen tästäkin ylitse ja ehkä jollain 
tapaa olen kuin olenkin asiaa jollain 
tasolla käsitellyt, koska se ei herätä 
kuitenkaan sellaisia ajatuksia tai tunte-
muksia, että asia vaivaisi tai miettisin 
sitä kaiken aikaa.”

Mielenterveyden järkkyminen 

”Varmastikin diagnosoidut paniikki- ja 
ahdistuneisuushäiriöni sekä keskivai-
kea masennukseni liittyivät kaikkeen 
kokemaani. Jokainen osaltaan on 
jo niin raju trauma, että ne jättävät 
väkisinkin jäljen. Ja koska mieli on niin 
moniosainen, pystyy se kehittämään 
alitajunnassa sellaisia asioita, joita 
et itse edes ole tullut ajatelleeksi. Ja 
ennen kuin huomaat, puhkeaa häiri-
öitä ja masennusta, mikäli et ole tietoi-
nen ja alitajuntaasi edellä käsitelläksesi 
asioita.” 

”Masennuksesta olen päässyt 
eroon, mutta paniikki- ja ahdistunei-
suushäiriöt ovat olemassa yhä. Olen 
vain saanut nämä häiriöt hallintaani 
ja pystyn elämään näiden häiriöiden 
kanssa. Ne eivät hallitse minua. Käytän 
muun muassa erilaisia hengitysteknii-
koita niiden ehkäisemiseksi. Ja olen 
oppinut tunnistamaan, mikä laukaisee 
kohtauksen. Näin pystyn ennakoimaan 
ja toimimaan niin, että kohtaukset 
pysyvät poissa tai minimissä. Yksi suu-
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Mariialla on kaupparekisterissä yritys nimel-
tä KehonSielu, jonka toiminta on ollut hyvin 
pientä, vaikka hän oli päätoiminen yrittäjä 
vuonna 2019. KehonSielu näki päivänvalon 
vuonna 2019, mutta se oli jatkoa jo vuonna 
2013 perustetulle Blea-nimiselle firmalle. 
-KehonSielun nimi syntyi oikeastaan siitä, 
että mieheni Kari keksi tämän nimen ja eh-
dotti tätä minun itseni miettiessä paremmin 
kuvaavaa nimeä sille, mitä tein yrittäjänä. 
Kehomme sisällä on sielu ja oma mieli. Ja 
kehollamme on oma psyyke. Mielen psyyke 
voi olla kunnossa, mutta kehon psyyke 
ei välttämättä olekaan, etenkin koettujen 
traumojen takia. Haaveenani oli yrityksen 
perustettuani, että voisin osaamisellani, 
kyvyilläni ja kokemuksellani auttaa ihmisiä 
omassa elämässään ja omissa elämän- 
tilanteissaan traumojen käsittelyssä, kehon 
ongelmien kanssa selviämisessä ja niistä 
toipumisessa. Asiakkaita ei kuitenkaan ollut 
riittävästi alan kovan kilpailun takia ja niin 
jouduin tammikuussa 2020 ottamaan yri-
tykseni pois verorekisteristä. Jätin yrityksen 
kuitenkin kaupparekisteriin, jotta toiminta 
voisi jatkua, mikäli tilauksia tulisi.
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hänen vastaanotollaan ja hänen diag-
nosoidessa minulle niskaretkahdus-
vamman. Hän sanoi, että ensin pitää 
selvittää, onko minulla aivovamma ja 
sen jälkeen tutkia osittaisen selkäydin-
vamman mahdollisuus. Mutta kaikki 
on yhä kesken. Minuun sattuu jollain 
lailla joka päivä. Pärjään kivun kanssa, 
kun en stressaa ja muistan riittävän 
levon arjessani. Fyysinen rasituskin 
lisää kipuja, mutta vain, jos rasitus on 
sellaista, mitä fyysinen kehoni ei vain 
onnettomuuden jälkeen ole kestänyt. 
Pitää osata suhteuttaa kaikki tekeminen 
niin, että pystyn toimimaan normaalisti 
elämässäni ilman, että tarvitsisi totaa-
lisesti muuttaa kaikkea. Kuten yhteen 
aikaan piti jo tehdä kehon mennessä 
niin huonoon kuntoon, että istuin pyörä- 
tuolissa. Tätä harva ihminen uskoo, 
joka ei ole kokenut samaa tai tiedä, 
mitä jo valmiiksi rasittunut keho kokee 
rasittuessaan lisää. Tuntuu ettei kukaan 
todellisuudessa ymmärrä kuinka tämä 
turhauttaa. Kaikki jaarittelevat vain 
omia näkemyksiään ja mielipiteitään, 
mutta kukaan ei oikeasti ota tilannetta 
haltuun ja saata tätä päätökseen. Olen 
itse aika ajoin jo niin loppu tähän koko 
tilanteeseen, että yritän vain selviytyä 
jokaisesta päivästä asenteella ’koska 
kaikkien mielestä mulla ei ole mitään, 
niin eletään sitten täysin normaalia 
elämää.’ Tiedän kuitenkin itse, mikä on 
totuus.” 

”Mutta vaikea on yhteiskunnassa 
tehdä mitään, jos ei ole mustaa 
valkoisella. Toki voit vaikka lähteä 
opiskelemaan, mutta et saa esimerkiksi 
riittäviä tukia, jos et saa ammatillista 
kuntoutusta uudelleenkouluttautumis-
päätöksellä työeläkeyhtiöstä. Valitetta-
vasti minullakaan ei ole tähän oikeutta, 
koska ilmeisesti työeläkettä on ker- 
tynyt liian vähän työvuosiin nähden. 
Ainoa ammatillisen kuntoutuksen mah-
dollisuus uudelleenkouluttautumis- 
päätöksellä olisi Kelan kautta. Tätä 
varten minua muun muassa tutkitaan 
kokonaisvaltaisesti. Selkäydinvamman 
osalta en tuskin koskaan tule saamaan 
selvyyttä, sillä en vain jaksaisi enää 
alkaa taistella. Ainakin neuro- 
psykologisten valmiuksien osalta asiaa 
kartoitetaan, johon olen tyytyväinen. 
En minä ole väkisin itselleni mitään 
diagnosoimassa. Toivon vain oikeutta 
tilanteeseeni. Ja yksinkertaisesti 
varallisuus ei ole riittänyt yksityisellä 
ravaamiseen, josta tietäisin saavani 
satavarmasti vastauksia ja lausuntoja. 
Julkisella, jonne varallisuuden puolesta 
kuulun, en tule kuulluksi.”

” En tiedä, lukeeko kukaan ammat-
tilainen tätä lehteä, saanko tätäkään 
kautta ääntäni kuuluviin. Enkä jaksa 
enää välittääkään. Kuulun niihin 
ihmisiin, jotka oikeasti haluavat voida 
hyvin, liikkua, ehkä jopa urheilla, elää 
ylipäänsä nauttien kivuitta elämisestä 
ja tehdä töitä elantonsa eteen. Mutta 
miten liikut, elät, tienaat elannon ja 
voit hyvin, kun stressaat sitä, mitä 
voisit tehdä työksesi, ettei sattuisi 24/7 
- joskus enemmän ja joskus vähemmän 
ja joskus niin, että se vie kaiken toi-
mintakyvyn? Ja sitten vielä stressi lisää 
kipuja, joka pahimmillaan lamauttaa 
entisestään tuoden myös muita oireita 
ja ongelmia kehoon. Ammattilaiset 
muutamaa lukuun ottamatta levitte-
levät vain käsiään, etteivät muka voi 
tehdä mitään asian eteen. Kuka sitten 
voi, jos ei ammattilaiset? Minä olen 
tehnyt sen minkä voin ja aion jatkaa 
tätä samaa rataa, koska näin olen 
voinut kaikkein parhaiten. Vähi-
ten kivuitta, kun olen päättäväisesti 
uskonut, että itse voin vaikuttaa omaan 
hyvinvointiini. Mutta voitte kuvitella, 
että vähemmästäkin ihminen turhautuu 
ja masentuu ja saa kaupan päälle vielä 
paniikkihäiriödiagnoosin.” 

Teksti: Mariia Sydänsävel 
Editointi: Pia Warvas 

Kuvat: Jouni Kilpeläinen

rin laukaiseva tekijä on stressi. Tämän 
haluan sanoa siksikin, että lukijat 
voivat, jos eivät tiedä, tiedostaa tämän 
myös mahdollisesti omalta kohdaltaan, 
mikäli heille on diagnosoitu jokin 
häiriö.” 

Aivovammautuminen

– ”Auto-onnettomuus sattui elokuun 
10.-11. yönä vuonna 2002. Tuo yö 
jätti jälkensä fyysiseen ja psyykkiseen 
kehooni. Paniikkihäiriötä ja masen-
nusta ei ollut diagnosoitu tuolloin, 
mutta itse uskon, että minulla oli 
jo tuolloin paniikkihäiriö ja kärsin 
masennuksesta. Olisi ollut suoranai-
nen ihme, jos ei olisi ollut kaiken 
lapsuuden ja nuoruuden kokemusten 
jälkeen. Sen tiedän ja tiedostan kui- 
tenkin, että onnettomuuden jälkeiset 
ongelmat kehossa ja ongelmien 
ymmärryksen puute julkisessa tervey-
denhuollossa ovat saaneet masennuk-
sen ja paniikkihäiriön vuosien saatossa 
valloilleen.”

”Entisenä urheilijana tiedän, mitä 
on voida oikeasti fyysisesti hyvin. Ja 
kun et sitten yhtäkkiä onnettomuuden 
jälkeen voikaan hyvin ja yrität siitä 
kertoa auttaville lääkäreille, jotka 
eivät sinua kuitenkaan usko ja kuun-
tele, alat pelätä jo valmiiksi lääkärien 
kohtaamisia menneisyyden koke-
musten takia. Pelko sekä epäilykset 
omista oireista ja tuntemuksista alkavat 
tuntua sinusta itsestäsikin keksityiltä, 
etkä enää tiedä, mikä on totta ja mikä 
ei. Ja sitten vielä kuulostatkin ihan 
sekavalta: änkytät kun pelkäät, etkä 
jännitykseltäsi saa sanottua asioita 
selkokielellä, jotta sinua edes hitusen-
kaan voisi ymmärtää. Lopulta huomaat 
itsekin kuulostavasi siltä, että keksit 
ongelmat. Tuumaat pääsi sisällä, ettet 
auttaisi sinäkään itseäsi kuultuasi tuota 
äskeistä. Muistan sellaisenkin tilanteen  
hämärästi, kun istuin lääkärin huonees- 
sa ja änkytin paniikissa, että minuun 
sattuu ja epäilen auto-onnettomuuden 
olevan siihen syynä. Lääkäri ei  
kuitenkaan kommentoinut tuolloin-
kaan mitään. Kirjoitti vain sairaslomaa, 
särkylääkereseptin ja passitti kotiin 
lepäämään ”kyllä se siitä” -lauseen 
säestämänä.” 

”En ole vieläkään kuntoutunut 
vammoistani. Itseasiassa vieläkin on 
selvittämättä osittaisen selkäydinvam-
man mahdollisuus, jota fysiatri epäili, 
kun näki minut v. 2017 käydessäni 

Kun Mariia kirjoitti kirjaa, pyydettiin 
häntä kolumnistiksi Rajatietoyhdistys ry:n 
Ääretön-verkkolehteen. – Hyvinvointiko-
lumnini nimeksi tuli ensiksi Keho & Mieli. 
Kun yritykseni nimi muuttui KehonSieluk-
si, muuttui myös kolumnin nimi samaksi. 
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Terapiatarinoita

Palveutalossa saman katon alla elää ja asuu paljon erilaisia 
toimintarajoitteisia ihmisiä.

On täysin toisten avusta riippuvaisten kehitysvammaisten 
asumisyksikkö, jossa on ympäri vuorokauden henkilökunta 
paikalla ja tämä yksikkö suljettuna elää omaa elämäänsä. 
Lisäksi omissa asunnoissaan asuvat, vähemmän huolenpitoa 
tarvitsevat kehitysvammaiset. Vielä asuu sotiemme veteraaneja 
ja muita liikuntaesteisia. Sitten on tietysti hoitohenkilökunta, 
ruokalan väki, sekä yksityiset hoitoalan ammatinharjoittajat.

Myös talon ulkopuolelta käy säännöllisesti ihmisiä ja ryh-
miä kuntosalilla hoitamassa terveyttään. Terapiataloksi voikin 
tätä rakennusta hyvin kutsua, siksi monipuolisesti voi 
kuntosalissa tätä ns. hiipivää terapiaa suorittaa, ja siten elin-
ikää pidentää. Kun ryhmässä ihmisten kesken jumpataan, 
puheen tuottamiseen käytettävät lihakset aktivoituvat ja 
samalla lihasten verenkierto vilkastuu. Kun samanaikaisesti 
valkoisilla merkillisen näköisillä täsmälaitteilla suoritetaan var-
tavasten kullekin lihakselle tarkoitettua liikerataa, saadaan näin 
eri puolille kehoa verenkiertoa elvyttävää liikettä. Täsmälaite 
toimii vähän samoin kuin taikinaa vaivatessa, lihasta supistaen 
ja venyttäen. Kun yksin jumppaaminen vaatii voimakasta itse-
kuria ja aloitteen teko on hankalaa, niin ryhmässä aloite tulee 
ikäänkuin huomaamatta.

Persoonallisia tyylejä on tässä kuntoutusmuodossa tietysti 
monia. Kuka puhuu enemmän, kuka vähemmän, samoin hikoi-
lun määrä vaihtelee. Sovittuun kellonaikaan ryhmä kokoontuu 
ja menee kuntosalissa oleville täsmälaitteille ja puhuminen 
alkaa välittömästi. Lapsena puhumme melko vähän, mutta iän 
karttuessa puheen määrä kasvaa. Mitä vanhemmaksi tulemme 
sitä enemmän yritämme puheen avulla selvittää asioita. 
Näin kun olemme ryhmässä puhetta tulee helposti niistä 
näistä. Kaikesta kuntosalilla tapahtuvasta toiminnasta selvästi 
huomaa, että terveys on ihmiselle tärkeintä, siksi ponnekkaasti 
täsmälaitteissa liikkeitä suoritetaan. Näin tämä hiipivä terapia 
voimistaa samanaikaisesti sekä puhetta tuottavaa lihaksistoa 
että koko kroppaa. Terapia toimii siis hiipien, jolloin keho saa 
kokonaisvaltaisesti kuntoa.

Martti Isola , Elokuu 2020

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 moniammatilliseen yksilökuntoutukseen 
Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena taikka 
vakuutusyhtiön tai julkisen terveydenhuollon 
maksusitoumuksella.

Kuntoutusta myös 
yli 65-vuotiaille.

Hiipivää terapiaa

ARTikkELiT
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Sairaanhoitajilla Jenni Grönqvistillä 
ja Leena Väkiparralla on molemmilla 
pitkä työkokemus yksikössä, jossa hoi-
detaan muun muassa päivystyksellisiä 
aivovammapotilaita, jotka tarvitsevat 
tehohoitoa. Lisäksi he toimivat hoito-
työn asiantuntijoina Aivovammaliiton 
käynnissä olevassa Tukea aivovammau-
tuneen läheiselle -hankkeessa. 

Työ sairaalassa teho-osastolla 
vaatii monipuolista osaamista

Suomessa vakavien traumaattisten 
aivovammojen alkuvaiheen hoito 
tapahtuu useimmiten vuorokauden 
ympäri päivystävissä yliopistosairaa-
loissa, joissa on tarvittavaa osaamista 
aivovammapotilaiden hoitamiseen. 
Arvioiden mukaan Suomessa noin 600 
potilasta vuosittain tarvitsee tehohoitoa 
aivovamman vuoksi. 

Sairaanhoitajan työ vakavasti louk-
kaantuneiden aivovammapotilaiden 
parissa teho-osastolla on monella tapaa 
haastavaa. Potilaiden tila on usein 
kriittinen ja jopa henkeä uhkaava. 

Sairaanhoitajat työskentelevät potilaan 
vierellä koko ajan, ympäri vuorokau-
den. Työ on kiireistä ja vaatii monesti 
tasapainottelua erilaisten parametrien 
eli elintoiminnoista kertovien arvojen 
välillä. Aivovammapotilaiden hoitami-
sessa teho-osastolla sairaanhoitajalta 
vaaditaan monenlaista osaamista, 
kuten teoriatietoa, yhteistyötaitoja, 
kädentaitoja, tietoteknistä osaamista 
sekä taitoa tarkkailla potilaan  
tajunnantasoa huomioiden siinä  
tapahtuvat muutokset. Sairaanhoitajalla 
tulee myös olla taitoja ja osaamista 
sekä potilaan, että hänen läheistensä, 
henkiseen tukemiseen. Tehohoidossa 
sairaanhoitajan tulee reagoida nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin. 

Potilaiden vakavasta ja kriittisestä 
tilanteesta huolimatta sairaanhoitajat 
kokevat työssään monenlaisia valonpil-
kahduksia ja ilon aiheitakin.

– Palkitsevia hetkiä aivovammau-
tuneen potilaan hoidossa ovat ne, kun 
pitkänkin hoitojakson jälkeen vakavasti 
loukkaantunut potilas tulee tajuihinsa 
ja noudattaa yksinkertaisia kehotuksia. 

Aivovammapotilaan  
tehohoitotyö on haastavaa,  
mutta myös palkitsevaa

ARTikkELiT

Pienikin edistysaskel voinnissa on 
potilasta useassa vuorossa hoitaneelle 
todella palkitsevaa ja merkityksellistä, 
Leena kertoo. 

Myös Jenni on samoilla linjoilla.
– Palkitsevinta on, kun potilas 

tulee tervehtimään. Teholta lähtiessä 
kontaktit potilaaseen häviävät. On 
mukava kuulla jälkeen päin, miten 
potilas on kuntoutunut ja toipunut. 
Myös jo teholla ollessa on palkitsevaa, 
kun hoito alkaa tehoamaan ja tajun-
nassa tapahtuu muutosta parempaan 
suuntaan. 

Läheisten tukeminen on tärkeä 
osa aivovammapotilaan hoitoa

Vakava aivovamma tulee aina yllättäen 
potilaalle ja hänen läheisilleen.  
Potilaille teho-osastolla vietetystä 
ajasta jää harvoin selkeitä muistikuvia. 
Läheisillekin teho-osastoaika voi jäädä 
muistikuviltaan hyvin sumuiseksi, 
johtuen tilanteen äkillisyydestä ja 
vakavuudesta. Leena kertookin, että 
juuri läheisten kohtaaminen ja heidän 

Sairaanhoitajat 
Jenni Grönqvist ja 
Leena Väkiparta ovat 
mukana hankkeen 
kehittämistyö- 
ryhmässä. 
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tukemisensa äkillisesti tapahtuneessa 
tilanteessa on sairaanhoitajan työssä 
haastavinta

– Kysymyksiä on paljon ja hoita-
jana minulla on vain vähän vastauksia. 
Osaan hoitajana kertoa miksi mitäkin 
hoitoa annetaan, mutta en osaa vastata 
miten potilas tulee toipumaan ja kuinka 
kauan toipuminen kestää, kauanko 
potilas joutuu olemaan teholla ja sai-
raalahoidossa.

Sairaanhoitajalla on iso rooli läheis-
ten tukemisessa. 

– Joskus lääkäri ei ole ehtinyt kes-
kustelemaan omaisten kanssa ja silloin 
kaikki tieto on hoitajan varassa. Toisi-
naan lääkärin kanssa keskustelu jättää 
jälkeensä ison kasan lisäkysymyksiä, 
joita selvitetään yhdessä myöhemmin. 
Ikävien uutisten jälkeen omaisten tuke-
minen ja kysymyksiin vastaaminen on 
herkkää ja tarkkaa. Sanat pitäisi osata 
asettaa juuri oikein siinä hetkessä, Jenni 
kertoo omien kokemuksiensa pohjalta. 

Jennillä onkin vinkkejä siihen, 
miten sairaanhoitajien tulisi läheisiä 
huomioida työssään.

– Sairaanhoitajan pitää ottaa tar-
peeksi aikaa omaisten kanssa kes-
kusteluun. Pitää kuunnella ja kuulla, 
mitä he sanovat. Asioista pitää kertoa 
rehellisesti ja mahdollisimman yksin-
kertaisesti. On myös muistettava, 
etteivät läheiset voi muistaa kaikkea 
kerrottua, vaan tarve kertaamiseen on 
jatkuvaa. Omaisia on rohkaistava otta-
maan yhteyttä tietoa ja tukea tarjoaviin 
ammattilaisiin. Koko perheen tuen 

tarve on selvitettävä. 
Hoitaja on joskus läheiselle se 

henkilö, joka muistuttaa perusasioista 
eli levosta ja syömisestä. Hieman yllät-
täenkin teho-osastolla voidaan välillä 
käydä keskustelua myös arkisemmista 
asioista ja sitä kautta läheiset voivat 
saada tukea itselleen ja jaksamiseensa. 
Huumoriakin voidaan käyttää, tilan-
teen salliessa. 

Hankkeeseen osallistuminen 
on mahdollisuus kehittää 
omaa työtään

Aivovammaliiton Tukea aivovammau-
tuneen läheiselle -hanke on onnistunut 
keräämään terveydenhuollon ammat-
tilaisia sekä aivovammapotilaiden 
läheisiä saman pöydän ääreen kes-
kustelemaan työpajoissa. Keskusteluja 
on käyty aivovammapotilaan läheisen 
tukemisesta sairaalassa sekä ammatti-
laisten että läheisten näkökulmista. 

ARTikkELiT

Jenni ja Leena ovat tyytyväisiä siitä, 
että he ovat mukana hankkeessa, jossa 
yhteistyössä läheisten ja muiden asian-
tuntijoiden kanssa kehitetään aivo-
vammapotilaan läheisten tukea. He 
molemmat kokevat, että tämä hanke 
on äärimmäisen tärkeä. 

– Tukea aivovammautuneen lähei-
selle –hanke on tärkeä monesta syystä. 
Kukaan ei voi väittää, että tällä hetkellä 
kaikki läheiset saavat tukea tasapuo-
lisesti ja systemaattisesti. Hankkeen 
myötä organisaationi ja työyksikköni 
saavat hyvän mallin läheisten tukemi-
sesta ja ohjaamisesta aivovammautu-
neen potilaan hoidon aikana. Tulevai-
suudessa voisimme organisaatiossani 
tehdä samanlaisia malleja koskemaan 
myös muita potilasryhmiä ja heidän 
läheisiään. Hankkeen rikkaus on se, 
kun omaiset ja hoitohenkilökunta 
työstävät ohjeistuksia yhdessä, Leena 
toteaa.

Työpajat ja keskustelut läheisten 
kanssa ovat jo nyt opettaneet Jennille ja 
Leenalle paljon. Hoitajilla ja muillakin 
terveydenhuollon ammattilaisilla on 
työssään teho-osastolla halu auttaa ja 
tukea sekä potilaita että heidän lähei-
siään parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tiedossa kuitenkin on, että tämän 
avuksi tarvitaan tulevaisuudessa vielä 
enemmän tietoa ja välineitä. Tähän 
tarpeeseen hanke pyrkiikin vastaamaan. 

– Uskon, että molemmin puolin 
työpajat ovat olleet silmiä avaavia ja 
toivon, että työpajojen myötä läheiset 
ymmärtävät paremmin mitkä hoitohen-
kilökunnan resurssit ovat ja vastaa-
vasti hoitajat ymmärtävät paremmin 
millaista tukea aivovammautuneen 
läheiset tarvitsevat, Leena toteaa. 

– Osallistuminen hankkeeseen on 
tuntunut jopa etuoikeudelta, tuumaa 
Jenni lopuksi.

Teksti: 
Inkeri Hutri, Eeva Paavilainen

TukEA AiVoVAMMAuTuNEEN LÄHEiSELLE
on Aivovammaliiton kehittämishanke vuosille 
2019-2021. Hankkeen aikana kehitetään ja 
otetaan käyttöön voimavaraistavan tuen malli 
aivovammapotilaita hoitaviin erikoissairaanhoidon yksiköihin. 

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

INFO

Traumaattinen aivovamma voi vaatia hoitoa teho-osastolla. Kuvituskuva
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Aivotärähdys voi aiheuttaa hetken tajut-
tomuuden. Jälkeenpäin voi olla pään-
särkyä, väsymystä, oksentelua, nuhaa, 
näköhäiriöitä ja mahdollisesti lyhytaikai-
sia muistihäiriöitä. Sen lisäksi voi tuntea 
huimausta, ja mieliala voi muuttua ärty-
neeksi. Myös paikan määrityskyvyssä 
voi esiintyä ongelmia. Kaikkia näitä 
oireita voi esiintyä joko yksinään tai 
useampi yhdessä. Vielä ei ole kehitetty 
varsinaista aivotärähdyslääkettä, mutta 
oireita hoidetaan eri tavoilla. 

Toistuvat aivotärähdykset voivat joh-
taa erilaisiin kroonisiin vaivoihin, kuten 
masennukseen, Parkinsonin tautiin tai 
dementiaan. 

Jos vaivat eivät häviä tavallisella 
särkylääkkeellä, potilas tavallisesti 
hakeutuu lääkäriin saadakseen apua. 
Yleensä potilaalta kysytään tarkempia 
tietoja tapaturmasta ja tehdään joita-
kin yksinkertaisia neurologisia testejä, 
jotta voidaan varmistaa, ettei mitään 
vakavampaa ole tapahtunut. Usein 
annetaan muutaman päivän tai viikon 
pituinen sairasloma, ja potilasta pyyde-
tään näyttäytymään, jos oireet eivät ole 
menneet ohi tai jos oireet voimistuvat. 
Monesti suositellaan, että ensimmäisen 
vuorokauden aikana potilaan olisi hyvä 
viettää yö jonkun perheenjäsenen tai 
ystävän kanssa, joka voisi huolehtia 
tarkkailusta kotiolosuhteissa ja tarvitta-
essa kutsua apua. Potilasta tulisi herät-
tää pari kertaa yön aikana ja varmistua 
siitä, että potilaaseen saadaan asian-
mukainen kontakti.

Jos oireet ovat kovin vaikeat ja 
neurologiset testit osoittavat, että kaikki 
ei toimi normaalisti, potilas lähetetään 
päivystyksenä ensiapuun. Siellä teh-
dään uusi arvio, ja jos edelleen epäil-
lään aivovaurioita, tehdään aivojen 
tietokonekuvaus tai magneettikuvaus. 
Jos näissä tutkimuksissa ilmenee, että 
on tapahtunut aivoverenvuoto, potilas 
otetaan sairaalan osastolle tarkkailuun
ja mahdollista vuodon leikkausta 
varten.

Jopa 40 000 lääkärikäyntiä

Suomessa noin 40 000 henkilöä 
hakeutuu vuosittain lääkäriin aivo-
tärähdyksen takia. Yleisimmät ryhmät 
ovat lapset ja iäkkäät. Tavallisin syy 
on kaatuminen (56 %). Liikenne-
onnettomuudet, törmäykset esineisiin 
ja pahoinpitelyt vastaavat yhdessä 
lopusta. Aivotärähdysten kokonais-
määrään liittyy paljon epävarmuutta 
sillä kaikki eivät hakeudu tutkimuksiin 
ja hoitoon – vammautuneita on toden-
näköisesti paljon enemmän kuin mitä 
tilastot osoittavat.

Mitä pystyisi itse tekemään näiden 
vaurioiden vaikutusten lievittämiseksi? 
On syytä olla levossa, kunnes keho on 
palautunut, sillä aivokudos on herkkä 
ja altis lisävaurioille palautumisen 
aikana. Kehoa rasittavia aktiviteettejä 
ja urheilulajeja pitää välttää. Toistuvat
aivotärähdykset voivat johtaa vaka-
viin ja pitkäaikaisin ongelmiin, ja 

Aivotärähdys 
– miten vakava se voi olla?

lisäksi lepo mahdollistaa nopeamman 
kudoksen parantumisen. Kypärällä voi 
helposti ennaltaehkäistä aivotärähdyk-
siä. On selvää, että kypärän käyttä-
minen pyöräillessä tai potkulaudalla 
liikkuessa voi suojata aivotärähdyk-
seltä, jos sattuu kaatumaan.

Aivotärähdyksen tunnistaminen lie-
vissä tapauksissa ei ole helppoa, josta 
syystä monilla on riski kärsiä vakavia 
jälkiseurauksia. Tutkimusmenetelmät 
ovat kalliita ja aivojen kuvauslaitteita 
on harvassa.  

Turkulaisyritys Medicortex Finland 
Oy kehittää pikatestiä, jolla helpo-
tetaan aivotärähdyksen osoittamista. 
Testi havaitsee aivotärähdyksen poti-
laan syljestä tai virtsanäytteestä. Hiljat-
tain Yhdysvaltojen Puolustusministeriö 
päätti tukea tämän testin kehitystyötä 
runsaalla miljoonalla dollarilla. Näkö-
piirissä on, että testi voisi valmistua 
parin vuoden sisällä. Tällä hetkellä 
on käynnissä kliininen tutkimus, jossa 
aivotärähdyksen osoittavaa merkkiai-
netta tutkitaan päävamman saaneilta 
lapsilta ja nuorilta. 

Maailma kaipaa kipeästi luotettavia 
ja yksinkertaisia diagnoosimenetelmiä 
aivotärähdyksen osalta. Jos pään kol-
himinen on johtanut aivotärähdykseen 
ja sellainen jää toteamatta, seuraus voi 
olla potilaalle kohtalokas.

Mårten Kvist
Yleislääketieteen dosentti

Lääketieteellinen johtaja
Medicortex Finland Oy

Joka päivä lukemattomat ihmiset kaa-
tuvat ja lyövät päänsä. Jos kosketus on 
kevyt, tuntee ohimenevän kivun, saa 
ehkä kuhmun päähän ja unohtaa vam-
man. Jos törmäys on ollut kova, aivot 
voivat kärsiä vaurion, vaikka ovatkin 
kallonluiden suojassa. Silloin puhutaan 
aivotärähdyksestä. 

ARTikkELiT
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Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL 
Jaana Sarajuuri väittelee 1.10.2020 klo 
16 Helsingin yliopistolla (Biomedicum, 
Haartmaninkatu 8, Sali 1) aivovam-
mojen kuntoutuksesta. Vastaväittäjänä 
toimii etäyhteydellä professori James 
Malec Indiana University School of 
Medicine ja Mayo Clinic, Marylandista, 
Yhdysvalloista. Tilaisuuteen on yleisöllä 
vapaa pääsy. Aivovammakuntoutuk-
sesta ei Suomessa ole väitelty sitten 
vuoden 1960. Tuolloin suomalaisen 
aivovammatutkimuksen, hoidon ja 
kuntoutuksen keskeinen taustahahmo, 
professori Eero Hillbom väitteli sota-
ajan aivovammoista.

Väitöskirja käsittelee holistisen, eli  
kokonaisvaltaisen, moniammatillisen 
aivovammakuntoutuksen vaikutuksia 
aivovamman saaneiden psykososiaa-
liseen toimintakykyyn, kuntoutuksen 
objektiivisesti mitattavien tulosten ja 

subjektiivisten vaikutuksien välistä 
yhteyttä sekä kognitiivisen ja moto-
risen suoriutumisen välisiä yhteyksiä 
niiden hyödyntämiseksi monialaisessa 
aivovammakuntoutuksessa. Väitöskir-
jan otsikko on Comprehensive-holistic 
neurorehabilitation,outcomes and 
their subjective appraisal in adults 
with traumatic brain injury. Väitöstyön 
ohjaajina ovat toimineet professorit 
Kimmo Alho ja Juhani Vilkki Helsingin 
yliopistosta sekä professori Olli Teno-
vuo Turun yliopistosta.

Jaana Sarajuuri väittelee Helsingin 
yliopiston lääketieteellisessä tiede-
kunnassa. Väitöstilaisuutta voi seurata 
myös etäyhteydellä. Etäyhteyslinkki 
ilmoitetaan aivovammaliitto.fi-sivuston 
Ajankohtaista-osiossa heti, kun se on 
saatavilla.

Jaana Sarajuuri 
väittelee aivovammakuntoutuksesta

Aivovammaliitto ry:n sääntömääräinen 
kevät- ja syyskokous

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat.
Aika          24.10.2020 klo 10
Paikka       Taitotalo, Valimotie 8, Helsinki (Pitäjänmäki) auditorio

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

Kokouspäivän aikataulu
Klo
9 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
10 – 12 Kevätkokous
12 - 13 Lounas
13 – 16 Syyskokous

Tervetuloa!

Aivovammaliitto ry:n hallitus

Aivovammaliitto ry:n sääntömääräinen 

Taitotalo, Valimotie 8, Helsinki (Pitäjänmäki) auditorio

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

9 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus

Aivovammaliitto ry:n sääntömääräinen 
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rakennus- ja korjaustöissä. 
Naapurimme ovat olleet aina muka-

via. Naapurissa jonkin aikaa elelleet 
kanat, kukot ja kalkkunat tepsuttelivat 
aikoinaan pihallemme kuopsuttamaan 
ja ihastuttamaan meitä. Kalkkuna jopa 
kävi autotallityömaallamme tarkistus-
käynneillä. Söpöllä mopsilla oli myös 
oma polkunsa meille. Joskus kyllä 
hieman epäilin, että olivatko ne nakki-
herkut häntä houkuttelemassa, vai 
oliko kyseessä rapsutushalut. 

Mökkeilyyn kuuluu ehdottomasti 
myös paikkakunnan tapahtumat. Kesä 
on erityisesti kulttuuritarjonnaltaan 
runsasta – on konsertteja, kesäteatte-
ria, taidenäyttelyitä, kirjakyläpäiviä, 
kirjojen yötä, jazzia ja paljon muuta. 
Kun koittaa syksy, hiljenee kylätie. 
Talvella voidaan todeta, että kyllä siellä 
maantiellä yhdet autonjäljet näkyivät, 
mutta nekin taisivat olla eiliset. Syksy ei 
ahdista mökillä, se vain tekee elämän 
armollisemmaksi. Aikaa oleiluunkin jää 
enemmän. Täydellinen pimeys ja hiljai-
suus ovat suorastaan meditatiivisia. 

Parasta mökkeilyssä on se, että 
voimme elää itsemme näköistä elä-
mää. Seuraamme tarkasti pihapiirin 
lintuja ja eläimiä. Läheisissä metsissä 
voi tuulettaa ajatukset, iloita tai surra. 
Kevät tuo mukanaan varovaisen viher-

tymisen, lintujen muuton takaisin Suo-
meen ja pikkuhiljaa heräävän puutar-
han. Kesä puolestaan värikkyydellään 
ja tuoksuillaan suorastaan huumaa. 
Syksyn keltaiset kukkijat ovat vielä 
viimeisiä värittäjiä ennen kuin saapuu 
lokakuu, joka vie värit mennessään. 
Mökkeilijän talvi voi olla säältään mitä 
vain. Vuoden kierto on lähellä, kuten 
talven pimeydessä tähtitaivas ja kesällä 
pumpulipilvet.

Mökillä kaikki tekeminen ja hyöty-
liikunta ovat hyvää vastapainoa toimis-
totyölle. Joskus voi kuitenkin laskea 
työkalut käsistään ja olla vaan, nauttia 
hiljaisuudesta vilkkaamman kaupunki-
elämän vastapainoksi. Vuosien 
vieriessä ja iän karttuessa olen oppi-
nut rentoutumaan myös oleilemalla. 
Miehelläni on siinä vielä runsaasti 
opettelemista. Luonto on lähellä, ja 
Päijänteen kala-apajille matkaa vain 
noin kilometrin verran. 200 kilometrin 
matka mökille ei ole koskaan tuntunut 
raskaalta, mutta joka kerta mökiltä 
kaupunkiin lähteminen on ollut hai-
keaa. Olemme mieheni kanssa molem-
mat kotoisin maaseudulta ja sinne 
myös varmasti palaamme vakituisesti 
asumaan, kunhan sopiva aika koittaa. 

Teksti ja kuvat: Sirpa Salonen 

Mökkipihamme ja puutarhamme ovat 
muotoutuneet pikkuhiljaa, mutta eivät 
kovin suunnitelmallisesti. Alkuvuosina 
paneuduin kyllä puutarhaoppaisiin. 
Myöhemmin totesin, että tietty rentous 
on paikallaan. Tontilla on omenapuita 
ja marjapensaita, jotka ovat olleet jo 
vuosikymmeniä ennen meitä paikal-
laan. Hoidolla ja lempeällä ihastelulla 
ne antavat satoa edelleen. Omenapuu-
vanhusten kaveriksi olemme istuttaneet 
puutarhaan mm. kaksi luumupuuta, 
kirsikkapuita ja tyrniä. Marjatarhasta 
löytyy nykyisin perinteisten viinimarja-
laatujen lisäksi myös vaaleanpunaista 
ja vihreää viinimarjaa. Perennojen 
lisäksi monivuotiset yrtit, kuten iisoppi, 
lipstikka ja meirami houkuttelevat 
kesäisin paljon pörriäisiä. 

Pihapiiriin mieheni rakensi myös 
huvimajan, jossa on mukava juoda 
päiväkahvit ja nauttia saunan jälkeen 
elokuun pimenevistä illoista. Seuraava
isompi projekti oli autotallin 
rakentaminen. Mieheni harrastaa siis 
rakentamista ja korjaamista työnsä 
vastapainona. Minä puolestani pidän 
puuhailusta puutarhassa. Marjastan ja 
sienestän myös mielelläni. Joskus säi-
löntäinnostus on ns. lähtenyt lapasesta, 
nyt se on jo rauhoittunut normaalille 
tasolle. Sen kaiken ohessa assisteeraan 

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

Itsensä näköistä elämää
Jatkoa Aivoituksen 2/2020 tekstiin
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Päivän aikana nähtävää ja koettavaa 
oli paljon. Matkalle lähdettiin Turusta 
klo 8.00. Koronarajoitusten vuoksi bus-
siin otettiin vain puolet normaalimää-
rästä. Maski ei ollut pakollinen, mutta 
suositeltava. Opas kiittikin kaikkia, 
jotka olivat suositusta noudattaneet.

Ensimmäisenä matkattiin Kustaviin, 
jossa tutustuimme käsityöläiskylään ja 
savipajaan. Kustavissa saimme hauskan 
oppitunnin kieliopin merkityksestä. 
Sanoiko opas ”kahvi tuskin kuuluu 
hintaan” vai ”kahvituskin kuuluu hin-
taan”? Kävi ilmi, että kahvitus kuului 
hintaan, joten nautimme vielä päivä-
kahvit ennen siirtymistä seuraavaan 
kohteeseen. Siirryimme Lautalla Iniön 
saareen. Lauttamatka oli reitin pisin ja 
kesti 50 minuuttia. Saaressa kävimme 
Norrbyssä. Iniössä on yritys nimeltään 
Lolas Catering & Taxi, joka huolehtii 
muun muassa majoitus-, kahvila- ja 
ravintolapalveluista, omistaa saaren 
ainoa taksin ja sen lisäksi jakaa vielä 
postinkin. Saaristossa pärjätäkseen on 
käytännössä pakko olla monialayrit-
täjä. 

Jatkoimme yhteysaluksella Iniöön, 
joka on Houtskariin kuuluva saari. 

Saaren leirintäalueella oli ravintola, 
jonka oikein mainiosta seisovasta 
pöydästä nautimme lounaan. Näimme 
saarella toimivan kristillisen opiston, 
jossa järjestetään nykyisin kursseja ja 
rippileirejä ruotsin kielellä. Kävimme 
saaristomuseossa, jonka nimi oli 
ytimekkäästi samma på svenska eli 
Skärgårdsmuseum. Museossa toimii 
veneveistämö, jota saarelaiset kutsu-
vat leikkisästi ”Miesten päiväkodiksi”. 
Vierailimme 1600-luvulta olevassa 
Houtskärin kirkossa. 

 Pirtulinna

Korppoossa päähuomion vievät keski- 
aikainen kivikirkko, kartano sekä 
paikallisen kieltolain aikaisen kuului-
suuden ja pirtusalakuljettajan Hjalmar 
Mäkelän vuonna 1935 rakennuttama 
Pirtulinna. 

 Seuraavaksi jatkoimme Nauvoon. 
Päivä oli ollut jo sen verran pitkä, että 
fatiikki otti vallan. Muistan, että opas 
kertoi jotakin, mutta en sisäistänyt 
hänen kertomaansa lainkaan. Sanoin 
avustajalleni, että nyt en jaksa osal-
listua, vaan minun on jäätävä bussiin 

nukkumaan. 
Virtani loppui 
kokonaisvaltai-
sesti. Iltapäivä-
viidestä alkaen 
seuraavan 
tunnin nukuin. 
Pyysin avus-
tajaani tulla 
herättämään 
minut ennen 
päivän viimeistä 
kahvitusta. Nau-
vosta suunta-
simme Paraisille 
ja sieltä takaisin 
Turkuun. Perillä olimme klo 19.45. 
Varsin pitkä päivä siis!

Retken hintaan kuului kaikki:  
lauttamaksut, bussit, kahvitukset ja 
lounas. Omaa rahaa ei välttämättä 
tarvinnut mukaan, ellei halunnut ostaa 
matkamuistoja. Avustaja oli minulle 
tarpeen. Ilman häntä reissuni olisi 
mennyt pilalle, kun virtani katkesi 
Nauvossa. Koska tiesin, että joku  
huolehtii minusta, uskalsin jäädä 
nukkumaan. Kovin liikuntarajoitteisille 
retki ei sovi, sillä yhteysaluksilla oli 
portaita. En olisi niissä ilman avustajaa 
pärjännyt. Jos on yhtään fatiikkia, suo-
sittelen ottamaan vastaavalle reissulle 
mukaan avustajan. Se tuo turvallisuu-
den tunnetta ja antaa mahdollisuuden 
keskittyä retkestä nauttimiseen.

Teksti ja kuvat: Sari ja avustaja 

Saariston rengasretki ja fatiikki
Korona-aikana matkustaminen kannatta pitää minimissä, 
ja vähäkin matkustaminen toteuttaa Suomen rajojen 
sisäpuolella. Loppukesästä teimme avustajani kanssa Oy 
Saaritours Ab:n järjestämän rengasmatkan Turun saaristoon. 

Iniön kirkko Norrbyssä. Houtskärin kirkossa. Merinäkymä. Kalankasvatusaltaita reitin 
varrella
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Vertaistukea verkossa!
Digitaaliset palvelut tulevat kehittymään
nopeasti ja myös Aivovammaliitto 
on ottanut käyttöönsä digitaalisen 
vertaistuen alustan Tukinetin. Tänä 
syksynä verkossa saavutettavaa vertais-
toimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää 
edelleen. Kehittämistyötä on tehty 
yhdessä Aivovammaliiton vapaaehtois-
ten kanssa ja helmikuussa toteutetussa 
kehittämistyöpajassa vapaaehtoiset 
vertais- ja kokemustoimijat pohtivat 
muun muassa verkkotoiminnan 
haasteita ja mahdollisuuksia. 

Ryhmächatit

Tukinetissä on kevään 2020 aikana 
tarjottu vertaistukea aivovamman 
saaneille ja heidän läheisilleen ryhmä-
chatin muodossa. Aivovammaliiton 
vertaistuki- ja kokemustoimijoille 
tehdyn kyselyn perusteella vertaistuki 
antaa osallistujille toivoa tulevaan, 
tukea ja ymmärrystä tilanteeseen sekä 
tunteen, että ei ole tilanteessa yksin. 
Näiden asioiden toteutuminen on myös 
verkkotoiminnassa tärkeää. Ryhmächat 
mahdollistaa sen, että toimintaan voi 
osallistua matalalla kynnyksellä ja 
tarkoitus on, että osallistujat pääsevät 
keskustelemaan aivovammautumisesta 
ja siihen liittyvistä tunteista vertaisten 
kanssa. Ryhmiin voi osallistua täysin 
anonyymisti, reaaliajassa ja verkko 
mahdollistaa osallistumisen toimintaan 
paikkakunnasta riippumatta.

Vapaaehtoiset mukaan!

Syyskuussa on tulossa jatkokoulutus 
vertaistukihenkilön peruskoulutuksen 
saaneille. Ryhmächatin ohjaaja 
-koulutuksen tavoitteena on antaa val-
miuksia verkkovertaisena ja erityisesti 
chat-ryhmänohjaajana toimimiseen. 
Koulutuksessa kerrataan muun muassa 
vertaistoiminnan periaatteet, joita ovat 
vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja 
ihmisten keskinäinen yhdenvertainen ja 
myötätuntoinen kohtaaminen. Koulutus 
sisältää myös käytännön harjoituksia 
Tukinetin ryhmächatissa.

Tukisuhde-palvelun 
kehittäminen

Myös Tukea aivovammautuneen 
läheiselle -hankkeessa kehitetään 
verkkovertaistukea. Hankkeen järjestä-
missä työpajoissa läheisiltä nousi esille 
näkemys siitä, että etenkin kahden-
keskistä tukihenkilö -tyyppistä vertais-
tukea kaivattiin alkuvaiheessa, kun 
vammautumisesta on kulunut vasta 
vähän aikaa. Hankkeen aikana on 
tarkoitus testata Tukinetin tarjoamaa 
mahdollisuutta luoda vertaistukisuhde 
netissä. Tämä on laajempi kokonaisuus 
kuin ryhmächatit ja alusta mahdollistaa
pidempikestoisen kahdenkeskisen 

vertaistukisuhteen, jonka aikana 
voi käydä keskusteluja useampaan 
otteeseen saman vertaistukijan kanssa. 
Näin vertaistukisuhteen luominen on 
mahdollista paikkakunnasta riippu-
matta. Suunnitteluun ja kehittämiseen 
tarvitaan mukaan läheisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita toimimaan vertaistu-
kijana verkossa! Jos palvelu todetaan 
toimivaksi, otetaan se tulevaisuudessa 
käyttöön yhtenä vertaistuen muotona 
Aivovammaliitossa ryhmächattien 
lisäksi.

Leena Koivusaari ja Eeva Paavilainen
Kuva Leena Koivusaari

Tukinet – tukipisteesi netissä
Tukinet tarjoaa erilaisia maksuttomia tuki- ja auttamispalveluita, joita kuka 
tahansa voi käyttää anonyymisti. Tukinetistä on mahdollista saada sekä 
henkilökohtaista että ryhmän avulla tapahtuvaa tukea, joko viiveellä tai 
reaaliajassa.

Palveluita tuottamassa ja tarjoamassa on yli 100 suomalaista kansalais-
järjestöä ja yhdistystä. Palvelun ylläpidosta vastaa MIELI Suomen Mielen-
terveys ry.

Tukinetin toiminta on aloitettu vuonna 2000 ja se on Suomessa alansa 
ensimmäisiä ja tunnetuimpia toimijoita yli miljoonalla vuosittaisella kävi-
jällä. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla Tukinetin 
ylläpidon toimintaa.
Tukinet löytyy osoitteesta www.tukinet.net

INFO



58   Aivoitus 3/20

Elokuinen elojuhla oulussa
Oulun seudun aivovammayhdistys ry 
järjesti elokuun lopussa koko perheelle 
suunnatun elojuhlan kesäkoti Irja-
lassa. Mukana oli kolmisenkymmentä 
aivovammautunutta ihmistä ja heidän 
läheistään Oulusta, Posiolta, Kajaanista 
ja Toholammilta. Päivän tunnelma 
oli lämminhenkinen, rento ja iloinen. 
Aurinkoinen, jopa liki helteinen, sää 
suosi meitä. Tarjolla oli erilaisia salaat-
teja, savulohi-riistarullia, grillimakka-
raa ja jälkiruoaksi nokipannukahvia ja 
britakakkua. Ruokailu tapahtui ulkona, 
jossa turvavälit oli helppo toteuttaa.

Musiikkipuolesta vastasi duo Ari 
Hyvältä ja Keijo Paasila. Jani ja Janne 
esittivät J. Karjalaisen ”Sankarit”-
kappaleen Arin säestämänä. Me kaikki 
saimme yhtyä mukaan laulamaan, että 
”me ollaan sankareita kaikki.” Kap-

paleen voi kuunnella Oulun seudun 
aivovammayhdistyksen Facebook-
sivulta. Tuula Mertala luotsasi mei-
dät tietokilpailun maailmaan. Kolme 
parasta joukkuetta palkittiin, joiden 
lisäksi jokainen osallistunut sai lohdu-
tuspalkinnon.

Koska emme ole pitkään aikaan 
kohdanneet kasvokkain, oli tämä 
tilaisuus erityisen tärkeä meille kaikille. 
Olimme kuin yhtä perhettä! Yhteishen-
gen luominen ja ylläpito on merkittävä 
asia. Kiitos kaikille osallistujille sekä 
järjestelyihin osallistuneille – olette 
huipputiimi!

Nähdään seuraavan kerran keski-
viikkona 30.9.2020 samaisessa kesä-
koti Irjalassa syyskauden avajaisissa. 
Paikalla on Aivovammaliitto ry:n toi-
minnanjohtaja Päivi Puhakka. Musii-
kista vastaa duo Ari Hyvälä ja Keijo 
Paasila. Ilmoittautumiset 23.9.2020 
mennessä Eilalle joko tekstiviestillä 

numeroon 040 765 6989 tai sähköpos-
titse eila.saasko@gmail.com 

Teksti: Eila Sääskö
Kuvat: Hannu Pirnes

Facebook-sivuillamme oli äänestys, 
kumpi näistä kuvista valitaan tämän 
lehden kanteen. Kuten huomasit, tuk-
kijätkä vei voiton. Se sai 76 % äänistä. 
Takkatulellakin oli oma kannattajakun-
tansa, mutta enemmistön ääni ratkaisi. 
Tukkijätkä on kuvattu tänä vuonna 
Kuhmossa Pajakkakoskella, jossa 
järjestettiin koskenlaskunäytös tukki-
laishengessä.

Äänestykseen osallistuneiden 
kesken arvotun palkkion voitti Tommi 
Lindberg Seinäjoelta. Sattumalta hän 
äänesti juuri tukkijätkää.

– Ehdottomasti tukkijätkä! Eikö tuo 
kuva muutenkin kuvaa aika hyvin, min-

Valitsitte kansikuvaksi tukkijätkän!
kälaista tasapainoilua tämä vammai-
sena eläminen on, hän toteaa peruste-
luissaan.

Onnea voittajalle ja kiitos kaikille 
äänestäjille!

Pia Warvas
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Aivovammaliiton 
hallituksen kuulumisia
Tällä palstalla kerrotaan, mitä Aivovammaliiton kokouksissa on käsitelty.

Hallituksen kokouksessa käsitellyt asiat:
•	 Työntekijät	esittelivät	ajankohtaiset	asiat.
•	 Toiminnanjohtajan	katsaus:	Etätyötä	jatketaan	30.6.2020	

saakka ja kesälomien jälkeen 1.8.2020 palataan  
normaaliin työskentelyyn, mikäli poikkeustilanne ei jatku 
enää syksyllä. (HUOM! Etätyösuositus otettiin uudelleen 
käyttöön 10.8.2020 ja se on alustavasti voimassa vuoden 
loppuun.)

•	 Aivovammautuneille	ja	läheisille	on	järjestetty	chat- 
keskusteluja, jotka jatkuvat kesäkuun ajan.

•	 Haetaan	Stealta	Paikka	auki	-hanketta,	joka	on	osatyö- 
kykyisten ja nuorten työllistämishanke.

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle Aivovammaliiton ajan-
kohtaisen tilanteen:
•	 Aivovammaliiton	työntekijöiden	työskentely	tapahtuu	

pääsääntöisesti etänä 31.12.2020 saakka. Toimistolla saa 
työskennellä noudattaen turvavälejä ja hyvää hygieniaa.

•	 Vuoden	2021	toimintasuunnitelmaa	ja	STEA:n	avustusha-
kemuksia tehdään siten, että ne ovat hallituksen hyväksyt-
tävinä 24.9.2020 kokouksessa.

•	 Aivovammaliitto	osallistuu	Sosten	ideoimaan	viestin-
täkampanjaan, jossa tehdään näkyväksi, mitä STEA:n 
avustusten leikkaaminen tarkoittaisi aivovamman saa-
neille ihmisille. Toivomme kaikkien jakavan sosiaalisessa 
mediassa julkaistuja viestejä omille kanavilleen.

•	 Sopeutumisvalmennuskurssit	alkavat	syyskuussa	Äijä-
kurssilla. Kolme kurssia (Naisten kesken, Perhekurssi 2 
ja Aivomyrsky) on jouduttu perumaan vähäisen hakija-
määrän vuoksi. Muut kurssit pidetään syksyn aikana, jos 
koronatilanne ei aiheuta muutoksia.

•	 Vertais-	ja	kokemustoiminta:	 
Pääfest 1-4.9.2020 elokuussa Tampereella 
Koulutus- ja virkistyspäivä kokemus- ja vertaistoimijoille 
Turussa 27-29.11.2020

•	 Tee	kypärätemppu	-projektissa		yhteistyössä	Nuorten	Aka-

•	 Hyväksyttiin	paikallisyhdistyksille	myönnettävät	jäsen- 
järjestöavustukset

•	 Päätettiin,	että	ensi	vuoden	jäsenmaksulomakkeeseen	
lisätään kohta ”voit maksaa samalla lomakkeella myös 
kannatusmaksua” ja väärin maksetut jäsenmaksusuorituk-
set korjataan jäsenen pyynnöstä.

•	 Tapaturmavakuutuskeskuksen	kanssa	on	aloitettu	yhteistyö	
aivovammatietouden lisäämiseksi ja vakuutuslääkärijärjes-
telmän haasteiden vähentämiseksi.

Päivi Puhakka
toiminnanjohtaja, 

hallituksen kokouksen sihteeri

temian kanssa suunniteltu peli Päästä pyörällä -mobiilipeli 
on viimeistelyä vaille valmis.

•	 Tukea	aivovammautuneen	läheiselle	-projektissa	Voimava-
raistavan mallin ja materiaalin arviointi saadaan syyskuun 
aikana valmiiksi, jonka jälkeen päästään tekemään val-
mista materiaalia.

•	 Liittokokouksen	yhteyteen	suunniteltu	yhdistysten	koulu-
tuspäivä 23.10.2020 päätettiin perua. Syynä perumiseen 
on koronaviruksen aiheuttamat suositukset ja rahallinen 
säästö.

•	 Tietokiertue	Rovaniemellä	peruttu	ja	vaihdettu	webinaa-
rina pidettäväksi 27.10.2020.

•	 Aivovammaliiton	kevät-	ja	syysliittokokous	pidetään	
24.10.2020. Ohjelma ja materiaali lähetetään yhdistyksiin 
sääntöjen mukaisesti.

•	 Käsiteltiin	tilitoimistokilpailutus	ja	päätettiin	valittavasta	
tilitoimistosta. Valittua tilitoimistoa ei voida vielä julkaista, 
koska kilpailutusprosessi on kesken.

•	 Seuraavassa	hallituksen	kokouksessa	käsitellään	Aivovam-
maliiton kannanotto liittokokouksen päätettäväksi. Lisäksi 
käsitellään liittokokoukseen tuotava Aivovammaliiton 
sääntöjen muutos, toimintasuunnitelma 2021 ja STEA:n 
jatkohakemukset.

Aivovammaliiton hallituksen  
kokouksessa 28.5.2020 käsiteltyä

Aivovammaliiton hallituksen
kokouksessa 27.8.2020 käsiteltyä

Kokous pidettiin etäkokouksena Teamsin kautta koronasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi.
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karhusafari Martinselkosella 
Ensimmäinen taival kohti karhu- 
kojuja matkataan auton kyydissä. Kun 
auto pysähtyy ja jatkamme matkaa 
jalan, pitää olla aivan hiljaa. Ei mene 
aikaakaan, kun ensimmäinen karhun 
uloste komeilee tiellä. Karhut ovat siis 
lähellä! Kohta käännymme metsä- 
polulle, jonka molemmin puolin näkyy 
silmänkantamattomiin tiheää metsää. 
Jännitys kutittelee selkäpiissä. Pohdin, 
kuinka moni meistä osaisi oikeasti 
karhun kohdatessaan ottaa tyynesti ja 
tarvittaessa heittäytyä liikkumattomana 
maahan ja leikkiä kuollutta. Onneksi 
tätä ei tarvinnut testata käytännössä.

Oppaamme Jeru kertoo, että sekä 
illan näytös että pääosan esittäjät 
vaihtelevat päivittäin. Etukäteen ei voi 
taata, näkyykö karhuja ollenkaan, vai 
näkyykö niitä useampia. Tänä iltana 
liki samalla hetkellä, kun kuvauskojun 
ovi sulkeutuu perässämme, ensim-
mäinen karhu saapuukin jo estradille. 
Poikkikorva tulee maistelemaan 
tarjolla olleita kalanperkeitä. Karhu 
on suunnattoman suuri ja askeltaa 
kömpelön oloisesti liikuttaen saman 
puolen raajojaan samaan aikaan. 
Varmasti olen tämänkin koulussa oppi-
nut, mutta moinen knoppitieto ei ole 
päässäni pysynyt. Kun karhu spurttaa 
takaisin metsään, ei kömpelyydestä ole 
tietoakaan. Ja vauhtiakin riittää: karhu 
voi juosta jopa 60 kilometrin tunti-
vauhdilla. Otso liikkuu lähes äänet-
tömästi, joten voisi luulla kontioihin 
törmättävän tämän tästä esimerkiksi 
marjametsässä. Vaikka karhu ei näe 
hyvin, on sillä kuitenkin erinomainen 
haju- ja kuuloaisti, joten yleensä se 
väistää ihmistä. 

Poikkikorvan jälkeen näyttämön 
valloittaa Pahis-niminen karhu. 
Karhuja käykin alueella säännöllisin 
väliajoin koko kuusituntisen retken 
ajan. Lopulta sekoamme laskuissamme 
siitä, onko kyseessä useampi eri nalle, 
vai käyvätkö Poikkikorva ja Pahis  
vuorotellen meitä viihdyttämässä. 
Myös merikotka näyttäytyy pariin 
otteeseen. Tällä reissulla susi ja ahma 
pysyvät piilossa. 

Kun karhusafari loppuu, pääsemme 
lämpimään saunaan ja sen jälkeen 
mitä mukavimpiin vuoteisiin nukku-
maan. 

Kuusi ihmistä seisoo kesäkuun lähes ainoana 
sadepäivänä jännittyneenä suomussalmelaisen 
maatilan pihamaalla. Meistä kukaan ei tunne 
muita kuin oman matkakumppaninsa, mutta 
juttu alkaa luistaa heti luontevasti. Olemme 
lähdössä Arolan erä- ja maatilalomien 
järjestämälle karhusafarille. Koska elämme 
korona-aikaa, on turvavälit otettu huomioon, 
eikä kukaan pääse katselemaan karhuja samaan 
kopperoon kuin oman matkaseurueensa kanssa. 
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Otimme reissulla myös valokuvia, 
jotka eivät tee oikeutta illan näytel-
mälle. Meillä ei ollut mukana sen kum-
mempia vehkeitä, kuten esimerkiksi 
kolmijalkaa tai pitkäputkista kameraa, 
ja lisäksi satoi koko ajan. Ihastelim-
mekin karhuja ja kotkia pääasiassa 
katsomatta linssin läpi.

”Tämä on oikea tapa ihastella 
villielämiä: ihmiset suljetaan koppeihin 
ja eläimet saavat olla vapaina luontai-
sessa ympäristössään”, oli yksi yöpyjä 
kirjoittanut mökin vieraskirjaan. 

karhukojut korvessa 

Pohdin karhusafarireissua etukäteen 
eettiseltä kannalta. Tuleeko kuvaus-
kojujen nalleista pullakarhuja, jotka 
tulevat pihoille ruoan perässä ja 
jotka sitten ammutaan. Yrittäjäperhe 
vakuutti, että ei. Karhukojuille men-
nään mahdollisimman äänettömästi, 
mitään hajuvesiä, tuoksuvia voiteita, 
käsidesiä tai edes hyttysmyrkkyä ei saa 
olla, tupakka ja alkoholi ovat ehdot-
toman kiellettyjä, eikä autosta nouse-
misen jälkeen saa virkata sanaakaan 
ääneen. Kojulle mentäessä pitää olla 
kumisaappaat tai maastokengät, jotta 
hajujälkiä jäisi mahdollisimman vähän.

Tilan emäntä Helena kertoi, että 
karhunkuvauspaikat sijaitsevat aina 
niin kaukana asutuksesta, etteivät siellä 
käyvät karhut koskaan eksy ihmis- 
asumusten lähelle. Ne viihtyvät metsän 
suojassa ja karttavat ihmistä. Arolan 
tila on alueen ainoa, ja se sijaitsee 
kolmen kilometrin päässä kuvaus-
paikasta. Kertaakaan koko toiminnan 
yli 20-vuotisen historian aikana ei 
yksikään karhu tai susi ole tullut piha-
piiriin, eikä yhtäkään tilan lehmistä tai 
muista kotieläimistä ole koskaan viety 
eikä vahingoitettu. Alue on Martin- 
selkosen luonnonsuojelualuetta, jossa 
ei saa milloinkaan metsästää karhuja. 

– Tämä homma ei onnistu missään 
muualla kuin täällä, missä ympärillä 
on paljon villiä luontoa. Karhun- 
katselukoju ei menestyisi asutuksen 
lähellä, vaikka kuinka yrittäisi. Karhu 
on arka eläin, joten sen on päästävä 
helposti luikahtamaan turvaan metsän 
siimekseen. Korvessa pitää siis olla, 
eikä sellaisessa paikassa, jossa edes 
olisi pihoja karhujen tultavaksi.

Luontolomaelämyksiä 

Karhusafareita Arolan tila on järjes-

tänyt vuodesta 1999. Tällä kerralla 
menimme kojulle jalkaisin metsän läpi, 
mutta Arolan tilan karhusafari on myös 
esteetön. Jos maastossa käveleminen 
tuottaa haasteita tai on pyörätuolin 
käyttäjä, pääsee paikalle myös autolla. 
Yksi kojuista on esteetön ja invaves-
salla varustettu. 

– Aluksi karhunkatselureissu ei 
ollut esteetön, mutta kun sukulais-
miehemme halvaantui, ymmärsimme 
esteettömän karhunkatseluelämyksen 
merkityksen.  Katselukopeille rakennet-
tiin tie, joka on hyödyksi myös huolto-
toimissa. Meillä ei ole tarjolla yleisa-
vustajia, joten jos avustaja on tarpeen, 
oma kannattaa ottaa mukaan.  Meillä 
ei suoraan avustaja pääse maksutta, 
sillä hintamme ovat muutenkin edul-
liset. Jos hinta kuitenkin muodostuu 
kynnyskysymykseksi, aina kannattaa 
neuvotella asiasta, vinkkaa Helena.

Yrityksen tarjontaan sisältyy muu-
takin kuin suurpetoihin tutustumista. 
Kesällä ykkösasia on kuitenkin suur-
pedot, kun taas talvella tilan mailta 

lähtee hyvät hiihtoladut. Arolassa voi 
myös majoittua ja ruokailla. Majoittu-
maan mahtuu yhteensä parikymmentä 
henkilöä. Yksi majoitustiloista, hieman 
yli kymmenen vuotta sitten rakennettu 
Arovilla-huvila, on esteetön. Tilalta 
voi myös vuokrata kanootteja ja lähteä 
Martinselkoselle päivän mittaiselle 
kanoottisafarille joko oppaan kanssa 
tai omatoimisesti. Läheisellä ampuma-
radalla voi harrastaa kiekonammuntaa. 
Mahdollista on myös kokeilla kala- 
onneaan.

– Tässä on Taivaljoki, joka laskee 
Kulmajärveen, Kiantaan, Oulunjärveen 
ja lopulta Pohjanlahteen. Tässä latva-
vesillä on hyvä heittää virveliä, Helena 
paljastaa. 

Jos yhdistystäsi alkoi kiinnostaa 
kotimaassa hieman erilainen retki- 
elämys, voit ottaa yhteyttä Arola  
bearsiin soittamalla numeroon  
050 518 9775 tai sähköpostitse  
osoitteeseen info@arolabear.fi 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 
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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 6.11.2020 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 
6.10. Yhdistyksen syyskokous  
tiistaina klo 18 alkaen osoitteessa 
Malminkaari 5, 00700 Helsinki. 
Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Lämpimästi 
tervetuloa! 
Linnanmäkiretki lapsiperheille on 
peruttu koronatilanteen vuoksi. 
Osa yhdistyksen 
vertaistukitoimintaryhmistä on 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 
 
Toimintaryhmä on tauolla 
koronatilanteen vuoksi vuoden loppuun 
saakka. 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja 
p.050 331 3081 sannasarja@luukku.com 
ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
 

Tampereen Seudun 
Aivovammayhdistys 

www.aivovammayhdistykset.fi/tsavy 
 
Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja  
Jari Tähtinen p.  041 514 4684 
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" Ryhmänvetäjä Henna 
Ponkala henna.ponkala@gmail.com 
Läheisten ryhmä on tauolla. 
Yhteyshenkilö: Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
p. 040 839 3953.  
Kuntosaliryhmä Mapen kuntosaliryhmä 
tapaa toistaiseksi satunnaisen 
epäsäännöllisesti maanantaisin ja/tai 
keskiviikkoisin n. klo 12.30 Kangasalan 
Uimahalli Kuohussa osoitteessa 
Kirkkojärventie 4, 36200 Kangasala. 
Kaivatessanne ajankohtaisia tietoja, 
olkaa vastaavaan Mapeen. 
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 
5 o’clock brew english club (englannin 
keskustelukerho) tapaa kerran 
kuukaudessa, kuun ensimmäisenä 
torstaina klo 17. Osoitteessa 
Pellervonkatu 9, Kaleva, Tampere. 
Yhteyshenkilö: Austin Mulcahy  
p. 040 534 9633 tai 
1263austin@gmail.com 
 

Hämeenlinna 
 
Yhteyshenkilö: Tero Suomalainen 
tsuomalainen77@gmail.com  
p. 0400 975 496 ja Anne Matoniemi p. 
050 460 4088. 
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 
Seuraa tulevia tapahtumia 
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. 
 
Kuopio 
 
Yhteyshenkilö: sihteeri Sirpa Marttinen, 
aivkuopio@gmail.com 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa,  
Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio.  



62   Aivoitus 3/20 Aivoitus 3/20   63   
Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fiSinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

Yhdistyspalsta 
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta tai 
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 
Katso tuoreimmat tiedot yhdistyksesi verkkosivuilta!  
www.aivovammayhdistykset.fi 
Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 6.11.2020 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 
6.10. Yhdistyksen syyskokous  
tiistaina klo 18 alkaen osoitteessa 
Malminkaari 5, 00700 Helsinki. 
Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Lämpimästi 
tervetuloa! 
Linnanmäkiretki lapsiperheille on 
peruttu koronatilanteen vuoksi. 
Osa yhdistyksen 
vertaistukitoimintaryhmistä on 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 
 
Toimintaryhmä on tauolla 
koronatilanteen vuoksi vuoden loppuun 
saakka. 
Yhteyshenkilöt: Sanna Sarja 
p.050 331 3081 sannasarja@luukku.com 
ja Kari Sarja p. 045 806 3006 
 

Tampereen Seudun 
Aivovammayhdistys 

www.aivovammayhdistykset.fi/tsavy 
 
Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja  
Jari Tähtinen p.  041 514 4684 
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" Ryhmänvetäjä Henna 
Ponkala henna.ponkala@gmail.com 
Läheisten ryhmä on tauolla. 
Yhteyshenkilö: Saija Rantanen 
rantanen.saija@gmail.com tai  
p. 040 839 3953.  
Kuntosaliryhmä Mapen kuntosaliryhmä 
tapaa toistaiseksi satunnaisen 
epäsäännöllisesti maanantaisin ja/tai 
keskiviikkoisin n. klo 12.30 Kangasalan 
Uimahalli Kuohussa osoitteessa 
Kirkkojärventie 4, 36200 Kangasala. 
Kaivatessanne ajankohtaisia tietoja, 
olkaa vastaavaan Mapeen. 
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 
5 o’clock brew english club (englannin 
keskustelukerho) tapaa kerran 
kuukaudessa, kuun ensimmäisenä 
torstaina klo 17. Osoitteessa 
Pellervonkatu 9, Kaleva, Tampere. 
Yhteyshenkilö: Austin Mulcahy  
p. 040 534 9633 tai 
1263austin@gmail.com 
 

Hämeenlinna 
 
Yhteyshenkilö: Tero Suomalainen 
tsuomalainen77@gmail.com  
p. 0400 975 496 ja Anne Matoniemi p. 
050 460 4088. 
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 
Seuraa tulevia tapahtumia 
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. 
 
Kuopio 
 
Yhteyshenkilö: sihteeri Sirpa Marttinen, 
aivkuopio@gmail.com 
Kuopion ryhmä Fatiikki kokoontuu 
Tukipilarin tiloissa,  
Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio.  

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

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 
Joensuun Jaos Lohkottomat tapaamiset 
näkyy kotisivulla sitä mukaan, kun 
keksitään tekemistä. Kokoontumispäivät  
6.10. 
3.11. 
1. 12.  
Kello 16.00-17.30  
Muutokset näkyvät Itä-Suomen 
Aivovammayhdistyksen kotisivulla. 
Koronatilanteen mukaan muutetaan 
ryhmien kokoontumista. 
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  
p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
Saku Virtanen puheenjohtaja  
p. 040 054 1119 
saku.virtanen@elisanet.fi 
Seuraa toimintaa:  
Facebook.com/Keski-Suomen 
aivovammayhdistys 
http://aivovammayhdistykset.fi/ksavy/ 

8.9. klo 15.00 Yhdistyksen syyskauden 
avajaiset Peurungan kodalla. Yhdistys 
tarjoaa makkarat ja muut tarjottava.  
Tervetuloa! 
14.10. Yhdistyksen syyskokous klo 16.30 
alkaen on Toimintakeitaalla. 
12.12. klo 14.00 yhteinen 
pikkujoulujouluruokailu  
Punaiselle Pirtillä.  
Vapaaehtoinen osallistumismaksu 10 
€/henkilö yhdistyksen tilille. 
Ilmoittautumiset 4.12. mennessä: Marge 
Miettinen p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com 
 
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 15.00-17.00 
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 
kaupungin kirjastolla klo 16.30 
12.12. Joululounas lauantai klo 14 
Punainen Pirtti, Ilmarisenkatu 20 A 1 
Ilmoittautumien Sakari Virtanen 
p. 040 054 1119  
saku.virtanen@elisanet.fi Avekkina. 
Vapaaehtoinen osallistumismaksu  
yhdistyksen tilille  
FI44 52900220 3319 77    
Tervetuloa. 
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 
8.10. 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. 
 

Kymenlaakson avy ry 
 www.aivovammayhdistykset.fi/kymiavy 
 
Yhteyshenkilö: puheenjohtaja  
Jari-Pekka Honkala 
p. 040 069 4600 
puheenjohtaja@kymavy.fi 
 
Seuraa tiedotusta yhdistyksen 
Facebook-sivuilta! 
 
Kouvola 
 
Säännölliset tapaamiset jäsenten kesken 
joka kuukauden kolmas perjantai  
klo 17 - 19. 
Sähköposti: kouvola@kymavy.fi 
 
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 
Ke 9.9. klo 17-19 ( normaalisti siis 
kuukauden ensimmäinen keskiviikko, 
mutta tämä on poikkeus) Vieraana 
EKKS:n toimintaterapeutti Minna 
Nousiainen 
Ke 7.10. klo 17-19 
Ke 4.11. klo 17-19 
Ke 2.12. klo 17-19 
 
Kotka-Hamina 
 
Pyrimme aloittamaan vertaistoiminnan 
kesän jälkeen. Sähköposti: 
kotkahamina@kymavy.fi 
 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

 
Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja: Eila Sääskö 
puh. 040 765 6989 
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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 
Seuraa koronatilanteen vuoksi 
ajankohtaisia tiedotuksia yhdistyksen 
Facebook- ja verkkosivuilta. 
 
Oulu 
 
Syksyn jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12-15 os.Töllintie 38, 
Kastellin kirkon seurakuntasalissa 
(huom.tila muuttunut). Myös läheiset 
ovat tervetulleita. 
28.10. Tavataan juttelun ja kahvittelun 
merkeissä. 
25.11. Joulutorttukahvit ja 
joulumusiikkia. 
30.12. Suunnitellaan vuoden 2021 
yhdistyksen toimintaa. Tarjolla pientä 
purtavaa. 
 
30.9. ke klo 12-15 Syyskauden avajaiset 
kesäkoti Irjalassa os. Mustasaarentie 11 
90510 Oulu. 
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen 
tarjoaman grillattavan, nokipannukahvin, 
ja yhdessäolon merkeissä. 
3.10. la klo 13-15 Sääntömääräinen 
syyskokous Aleksinkulmassa kokoustila 
Pohjansali os. Aleksanterinkatu 9 90100 
Oulu (käynti sisäpihan puolelta, 2 kerros, 
hissi, esteetön tila). Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
14.11. la klo 13-15 Aivovammaviikon 
luentotilaisuus Aleksinkulmassa 
kokoustila Iso Hansa 
Aleksanterinkatu 9 90100 Oulu (käynti 
sisäpihan puolelta, 1 kerros, esteetön 
tila). 
Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessä. 
28.11. la klo 15 Pikkujoulu ravintola 
Nallikarissa os.Nallikarintie 15 90510 
Oulu. Lisätietoja seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 
Keilailu 
Yhdistys on varannut jäsentemme 
käyttöön kaksi keilarataa seuraaville 
lauantai-iltapäiville klo. 15 - 16: 12.9., 
26.9.,10.10., 24.10., 7.11., 21.11.,12.12. 
ja 19.12. Oulun Keilahallilla, os. Isokatu 
97 90120 (esteetön tila ja maksuton). 
Kengät on omakustanteinen. 
Aivokööriryhmä  Aloitamme lokakuussa 
muistista huolestuneille 
Aivokööriryhmän. Ryhmässä 
keskustellaan, saadaan tietoa ja tehdään 
harjoituksia muistiin ja aivoterveyteen 
liittyen. Ryhmä kokoontuu 
Kumppanuuskeskuksessa kokoustila 
Asema (2 kerros) Kansankatu 53 90100 

Oulu maanantaisin 26.10., 2.11., 9.11., 
16.11., 23.11. ja 30.11. klo 12.00-13.30. 
Ryhmän vetäjinä ovat Ari Hyvälä ja 
Jaana Vähänikkilä. Ilmoittautuminen 
19.10. mennessä Jaanalle. Ryhmän koko 
8 henkilöä. 
Lisätietoja: Ari Hyvälä p. 040 576 3512 
tai ari.hyvala@gmail.com Jaana 
Vähänikkilä p. 050 572 9173 tai 
jaana.vahanikkila@gmail.com  
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
 
Kemi 
 
10.10. la Teatteriesitys Jäniksen Vuosi, 
Kemin kaupunginteatteri, Kemin Pirtti, 
(halutessaan mukaan avac/läheinen). 
Ilmoittautuminen Harrille 1.10. 
mennessä. 
11.11. ke Aivokaisten rentoutushetki. 
Tarkempi ohjelma ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
9.12. ke Aivokaisten pikkujoulu. 
Tarkempi ohjelma ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
Tervetuloa! 
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 
 
Tapaturmaisen aivovamman saaneiden 
vertaistukiryhmä Rovaniemellä 
Rentoa ajatusten vaihtoa ja yhteistä 
tekemistä. Aika: aina kuukauden 1. 
keskiviikko klo 18 - 20   
Paikka: Kansalaistalo, Rovakatu 23, 
Rovaniemi 
Lisätietoja: Hellevi p .045 633 5392 tai 
Tarja p.040 538 2947 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606 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 

 
Yhteyshenkilö:  
Kari Vainio pj. p 040 828 0906 
Puheenjohtaja.phavy@gmail.com 
 
Lahti 
 
Kuukausitapaamiset järjestetään 
kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 
17.30-19.30 LINK Lahden 
järjestökeskuksessa Hämeenkatu 26 A, 
3.krs. Lisätietoja: Kari Vainio  
p. 040 828 0906. 
6.10. Hyvän olon ilta Ohjelmassa mm. 
korva-akupunktiohoitoa ja Päijät-
Hämeen Mielenterveystyön tuki Miete ry 
kertomassa toiminnastaan. 
3.11. Vertaistukea ja kahvittelua 
1.12. Aivojumppaa legorakentelun 
merkeissä 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmän 
kokoontumiset jatkuvat LINKin tiloissa 
(Hämeenkatu 26 A, 3.krs, Lahti). Ryhmä 
on suunnattu kaikille nuorille ja 
nuorenmielisille aivovammautuneille. 
Tapaamme vertaistuen merkeissä joka 
kuukauden toinen torstai 10.9., 15.10. ja 
12.11. klo 18.00-21.00. Voit osallistua 
omien menojesi ja jaksamisesi mukaan, 
uudet tuttavuudet ovat kaikkiin 
tapaamisiin tervetulleita. 
Ryhmän vetäjänä Mira Syri  
p. 040 731 0915 mira.syri@anvianet.fi. 
Facebookiin on perustettu ryhmä Päijät-
Hämeen avy-nuoret. Ryhmä on 
tarkoitettu kokoamaan yhteen Päijät-
Hämeen alueella asuvat nuoret 
aivovammautuneet. 
Kuukausitapaamisten lisäksi tapaamme 
epäsäännöllisesti erilaisten aktiviteettien 
piirissä. Syksylle ollaan suunnittelemassa 
muun muassa elokuvateatterissa käyntiä 
ja laavuretkeä. Tapaamisista tiedotetaan 
Facebookin ryhmässä Päijät-Hämeen 
avy -nuoret ja -nuoret aikuiset sekä 
Päijät-Hämeen avy-nuorten Whatsapp-
ryhmässä. 
Nuorten Whatsapp ryhmään liittyminen 
Lähetä liittymisviesti Miralle numeroon 
040 731 0915. Kirjoita viestiin nimesi, 
puhelinnumerosi ja ilmoita, että haluat 
liittyä Päijät-Hämeen avy-nuorten 
ryhmään. 
Läheisten ryhmä 
Hei läheinen! Läheisten vertaistukiryhmä 
on vapaamuotoinen vertaistukiryhmä 
aivovammautuneiden läheisille. 
Ryhmään ovat tervetulleita niin 
vammautuneen vanhemmat, puoliso, 
sisarukset, sukulaiset ja ystävät, sekä 
kaikki he, joita aivovamma välillisesti 
jollain tapaa koskettaa. Vanha tai uusi 
kasvo, saavu tapaamaan rennossa 
ilmapiirissä muita läheisiä. Mukaan voit 
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tulla joka kerta tai vain kerran tai kaksi ja 
myös kesken vuoden. 
Tapaamme joka toinen kuukausi, 
kuukauden toisena tiistaina vaihtuvassa 
paikassa. Syksyn 2020 tapaamiskerrat 
ovat: 
8.9. Kahvilaexcursio Mennään yhdessä 
kahvittelemaan johonkin Lahden 
keskustan kahvilaan. Tavataan LINK 
Järjestökeskuksen (Hämeenkatu 26 A, 
3.krs) alaovella klo 18.00, josta siirrytään 
kahvilaan. 
10.11. Lautapeli-ilta. Vietetään rentoa 
lautapeli-iltaa Lahden Palvelutorin Aalto 
-tilassa (kauppakeskus Trio 2. krs) klo 
18.00 alkaen. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, mutta 
lisätietoja saat: Meri-Tuuli Nevala  
p.044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com. 
Kuntosalivuoro 
Lahden mäkikatsomon kuntosali avautuu 
31.8.2020! 
Yhdistyksen jäsenenä voit käydä 
ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon kuntosalilla 
(Salpausselänkatu 8, Lahti) 
keskiviikkoisin 2.9. 2020 alkaen klo 17-
18. Salivuoro on yhteinen Päijät-
Hämeen Epilepsiayhdistyksen, 
Näkövammaisten, Munuais- ja 
maksayhdistyksen sekä 
Kilpirauhasyhdistyksen kanssa. 
Keilausta 
Yhdistys tarjoaa jäsenille ilmaisen 
keilavuoron tiistaisin 1.9., 6.10., 3.11., ja 
1.12. klo 16-17 Lahden keilahallissa, 
Launeenkatu 5. 
Keilakenkien vuokran (2e) jokainen 
maksaa itse. Yksi rata on varattu, kysy 
lisärata tarvittaessa kassalta. 
 

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 10.12. pikkujoulut Porissa 
Länsihovissa 
 
Pori 
 
Yhteyshenkilö Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Jäsentapaamiset: syksyn 
jäsentapaamiset ilmoitetaan 
tekstiviestillä. Yhteisötalo Otava, 
Otavankatu 5, 28100 Pori.   
 
Kankaanpää 
 
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  

p. 040 510 6717 
Jäsentapaamiset olosuhteiden salliessa: 
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 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(at)gmail.com 
Jari Kauhaniemi, sihteeri, 
sihteeri.vsavy(at)gmail.com 
Terje Vainio, taloudenhoitaja.  
Toivotamme kaikille jäsenillemme 
mukavaa syksyä! 
Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
 
Turku 
 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
(Ursininkatu 11). Tervetuloa! 
VERTAISRYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta p. 041 504 8909 
tai Eija Järveläinen p. 040 767 9786. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen ke  
klo 12.30–14.30. Jari Karjalainen  
p. 0400 818 104 tai Risto Savolainen  
p. 040 506 5192. 

Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä to  
klo 13.00–15.00. Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475 tai Marja Leena 
Mäntyharju p. 0440 991 231 
Hyvinvointikerho 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kokoontuu Hyvinvointikerho 
pääsääntöisesti kuukausittain ennen 
ensimmäistä jäseniltaa klo 16.30-17-30 
Happy Housessa.  
Liikuntaryhmät ovat tauolla vähäisen 
osallistumisen vuoksi. 
Taidekerho on tauolla mutta 
aktiivisimmat kokoontuvat ja kerhon 
bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838.  
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com 
 
MUUT KERHOT 
Happy House, os. Ursininkatu 11, Turku, 
tarjoaa monenlaisia tapahtumia ja 
kerhoja sekä kursseja. Näistä kannattaa 
etsiä lisätietoja ja hintoja osoitteesta 
www.happyhouseturku.fi.   
Vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
saat tarkempaa tietoa elokuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
6.10. ti Kävelyrobotiikka avuksi 
liikkumisen opetteluun 
Tästä meille tulee kertomaan jäseniltaan 
Neuroliiton avokuntoutuspäällikkö Arja 
Toivomäki. 
20.10. ti Aivovammojen 
käypähoitosuositus 
Jäsenillassa meillä on erinomainen 
tilaisuus kuulla aivovammojen uusitusta 
käypähoitosuosituksesta. Puhujana ja 
vastaamassa kuulijoiden kysymyksiin on 
Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Päivi 
Puhakka. 
17.11. ti Asiantuntijaluento 
Luento alkaa klo 18. Illan aiheena on 
Tukea arkeen. Puhujana Tyksin 
sosiaalityöntekijä Taina Kiuru. Paikkana 
on Happy House, Ursininkatu 11. 
Luentotilaisuus on kaikille avoin ja sinne 
on vapaa pääsy. 
 
Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjänä toimii Terhi Hellberg.  
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman(at)gmail.com ja  
p. 044 314 4838. 
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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 
Seuraa koronatilanteen vuoksi 
ajankohtaisia tiedotuksia yhdistyksen 
Facebook- ja verkkosivuilta. 
 
Oulu 
 
Syksyn jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12-15 os.Töllintie 38, 
Kastellin kirkon seurakuntasalissa 
(huom.tila muuttunut). Myös läheiset 
ovat tervetulleita. 
28.10. Tavataan juttelun ja kahvittelun 
merkeissä. 
25.11. Joulutorttukahvit ja 
joulumusiikkia. 
30.12. Suunnitellaan vuoden 2021 
yhdistyksen toimintaa. Tarjolla pientä 
purtavaa. 
 
30.9. ke klo 12-15 Syyskauden avajaiset 
kesäkoti Irjalassa os. Mustasaarentie 11 
90510 Oulu. 
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen 
tarjoaman grillattavan, nokipannukahvin, 
ja yhdessäolon merkeissä. 
3.10. la klo 13-15 Sääntömääräinen 
syyskokous Aleksinkulmassa kokoustila 
Pohjansali os. Aleksanterinkatu 9 90100 
Oulu (käynti sisäpihan puolelta, 2 kerros, 
hissi, esteetön tila). Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
14.11. la klo 13-15 Aivovammaviikon 
luentotilaisuus Aleksinkulmassa 
kokoustila Iso Hansa 
Aleksanterinkatu 9 90100 Oulu (käynti 
sisäpihan puolelta, 1 kerros, esteetön 
tila). 
Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessä. 
28.11. la klo 15 Pikkujoulu ravintola 
Nallikarissa os.Nallikarintie 15 90510 
Oulu. Lisätietoja seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 
Keilailu 
Yhdistys on varannut jäsentemme 
käyttöön kaksi keilarataa seuraaville 
lauantai-iltapäiville klo. 15 - 16: 12.9., 
26.9.,10.10., 24.10., 7.11., 21.11.,12.12. 
ja 19.12. Oulun Keilahallilla, os. Isokatu 
97 90120 (esteetön tila ja maksuton). 
Kengät on omakustanteinen. 
Aivokööriryhmä  Aloitamme lokakuussa 
muistista huolestuneille 
Aivokööriryhmän. Ryhmässä 
keskustellaan, saadaan tietoa ja tehdään 
harjoituksia muistiin ja aivoterveyteen 
liittyen. Ryhmä kokoontuu 
Kumppanuuskeskuksessa kokoustila 
Asema (2 kerros) Kansankatu 53 90100 

Oulu maanantaisin 26.10., 2.11., 9.11., 
16.11., 23.11. ja 30.11. klo 12.00-13.30. 
Ryhmän vetäjinä ovat Ari Hyvälä ja 
Jaana Vähänikkilä. Ilmoittautuminen 
19.10. mennessä Jaanalle. Ryhmän koko 
8 henkilöä. 
Lisätietoja: Ari Hyvälä p. 040 576 3512 
tai ari.hyvala@gmail.com Jaana 
Vähänikkilä p. 050 572 9173 tai 
jaana.vahanikkila@gmail.com  
Kulttuuriryhmä  
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
 
Kemi 
 
10.10. la Teatteriesitys Jäniksen Vuosi, 
Kemin kaupunginteatteri, Kemin Pirtti, 
(halutessaan mukaan avac/läheinen). 
Ilmoittautuminen Harrille 1.10. 
mennessä. 
11.11. ke Aivokaisten rentoutushetki. 
Tarkempi ohjelma ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
9.12. ke Aivokaisten pikkujoulu. 
Tarkempi ohjelma ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
Tervetuloa! 
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 
 
Tapaturmaisen aivovamman saaneiden 
vertaistukiryhmä Rovaniemellä 
Rentoa ajatusten vaihtoa ja yhteistä 
tekemistä. Aika: aina kuukauden 1. 
keskiviikko klo 18 - 20   
Paikka: Kansalaistalo, Rovakatu 23, 
Rovaniemi 
Lisätietoja: Hellevi p .045 633 5392 tai 
Tarja p.040 538 2947 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista saa ryhmän 
yhteyshenkilöltä. 
Yhteyshenkilö: Asto Myllylä  
p. 050 553 0606 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 

 
Yhteyshenkilö:  
Kari Vainio pj. p 040 828 0906 
Puheenjohtaja.phavy@gmail.com 
 
Lahti 
 
Kuukausitapaamiset järjestetään 
kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 
17.30-19.30 LINK Lahden 
järjestökeskuksessa Hämeenkatu 26 A, 
3.krs. Lisätietoja: Kari Vainio  
p. 040 828 0906. 
6.10. Hyvän olon ilta Ohjelmassa mm. 
korva-akupunktiohoitoa ja Päijät-
Hämeen Mielenterveystyön tuki Miete ry 
kertomassa toiminnastaan. 
3.11. Vertaistukea ja kahvittelua 
1.12. Aivojumppaa legorakentelun 
merkeissä 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmän 
kokoontumiset jatkuvat LINKin tiloissa 
(Hämeenkatu 26 A, 3.krs, Lahti). Ryhmä 
on suunnattu kaikille nuorille ja 
nuorenmielisille aivovammautuneille. 
Tapaamme vertaistuen merkeissä joka 
kuukauden toinen torstai 10.9., 15.10. ja 
12.11. klo 18.00-21.00. Voit osallistua 
omien menojesi ja jaksamisesi mukaan, 
uudet tuttavuudet ovat kaikkiin 
tapaamisiin tervetulleita. 
Ryhmän vetäjänä Mira Syri  
p. 040 731 0915 mira.syri@anvianet.fi. 
Facebookiin on perustettu ryhmä Päijät-
Hämeen avy-nuoret. Ryhmä on 
tarkoitettu kokoamaan yhteen Päijät-
Hämeen alueella asuvat nuoret 
aivovammautuneet. 
Kuukausitapaamisten lisäksi tapaamme 
epäsäännöllisesti erilaisten aktiviteettien 
piirissä. Syksylle ollaan suunnittelemassa 
muun muassa elokuvateatterissa käyntiä 
ja laavuretkeä. Tapaamisista tiedotetaan 
Facebookin ryhmässä Päijät-Hämeen 
avy -nuoret ja -nuoret aikuiset sekä 
Päijät-Hämeen avy-nuorten Whatsapp-
ryhmässä. 
Nuorten Whatsapp ryhmään liittyminen 
Lähetä liittymisviesti Miralle numeroon 
040 731 0915. Kirjoita viestiin nimesi, 
puhelinnumerosi ja ilmoita, että haluat 
liittyä Päijät-Hämeen avy-nuorten 
ryhmään. 
Läheisten ryhmä 
Hei läheinen! Läheisten vertaistukiryhmä 
on vapaamuotoinen vertaistukiryhmä 
aivovammautuneiden läheisille. 
Ryhmään ovat tervetulleita niin 
vammautuneen vanhemmat, puoliso, 
sisarukset, sukulaiset ja ystävät, sekä 
kaikki he, joita aivovamma välillisesti 
jollain tapaa koskettaa. Vanha tai uusi 
kasvo, saavu tapaamaan rennossa 
ilmapiirissä muita läheisiä. Mukaan voit 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  

 

tulla joka kerta tai vain kerran tai kaksi ja 
myös kesken vuoden. 
Tapaamme joka toinen kuukausi, 
kuukauden toisena tiistaina vaihtuvassa 
paikassa. Syksyn 2020 tapaamiskerrat 
ovat: 
8.9. Kahvilaexcursio Mennään yhdessä 
kahvittelemaan johonkin Lahden 
keskustan kahvilaan. Tavataan LINK 
Järjestökeskuksen (Hämeenkatu 26 A, 
3.krs) alaovella klo 18.00, josta siirrytään 
kahvilaan. 
10.11. Lautapeli-ilta. Vietetään rentoa 
lautapeli-iltaa Lahden Palvelutorin Aalto 
-tilassa (kauppakeskus Trio 2. krs) klo 
18.00 alkaen. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, mutta 
lisätietoja saat: Meri-Tuuli Nevala  
p.044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com. 
Kuntosalivuoro 
Lahden mäkikatsomon kuntosali avautuu 
31.8.2020! 
Yhdistyksen jäsenenä voit käydä 
ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon kuntosalilla 
(Salpausselänkatu 8, Lahti) 
keskiviikkoisin 2.9. 2020 alkaen klo 17-
18. Salivuoro on yhteinen Päijät-
Hämeen Epilepsiayhdistyksen, 
Näkövammaisten, Munuais- ja 
maksayhdistyksen sekä 
Kilpirauhasyhdistyksen kanssa. 
Keilausta 
Yhdistys tarjoaa jäsenille ilmaisen 
keilavuoron tiistaisin 1.9., 6.10., 3.11., ja 
1.12. klo 16-17 Lahden keilahallissa, 
Launeenkatu 5. 
Keilakenkien vuokran (2e) jokainen 
maksaa itse. Yksi rata on varattu, kysy 
lisärata tarvittaessa kassalta. 
 

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 10.12. pikkujoulut Porissa 
Länsihovissa 
 
Pori 
 
Yhteyshenkilö Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Jäsentapaamiset: syksyn 
jäsentapaamiset ilmoitetaan 
tekstiviestillä. Yhteisötalo Otava, 
Otavankatu 5, 28100 Pori.   
 
Kankaanpää 
 
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  

p. 040 510 6717 
Jäsentapaamiset olosuhteiden salliessa: 
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 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(at)gmail.com 
Jari Kauhaniemi, sihteeri, 
sihteeri.vsavy(at)gmail.com 
Terje Vainio, taloudenhoitaja.  
Toivotamme kaikille jäsenillemme 
mukavaa syksyä! 
Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
 
Turku 
 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
(Ursininkatu 11). Tervetuloa! 
VERTAISRYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta p. 041 504 8909 
tai Eija Järveläinen p. 040 767 9786. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille: Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäinen ke  
klo 12.30–14.30. Jari Karjalainen  
p. 0400 818 104 tai Risto Savolainen  
p. 040 506 5192. 

Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukauden ensimmäisenä to  
klo 13.00–15.00. Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475 tai Marja Leena 
Mäntyharju p. 0440 991 231 
Hyvinvointikerho 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kokoontuu Hyvinvointikerho 
pääsääntöisesti kuukausittain ennen 
ensimmäistä jäseniltaa klo 16.30-17-30 
Happy Housessa.  
Liikuntaryhmät ovat tauolla vähäisen 
osallistumisen vuoksi. 
Taidekerho on tauolla mutta 
aktiivisimmat kokoontuvat ja kerhon 
bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838.  
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com 
 
MUUT KERHOT 
Happy House, os. Ursininkatu 11, Turku, 
tarjoaa monenlaisia tapahtumia ja 
kerhoja sekä kursseja. Näistä kannattaa 
etsiä lisätietoja ja hintoja osoitteesta 
www.happyhouseturku.fi.   
Vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
saat tarkempaa tietoa elokuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
6.10. ti Kävelyrobotiikka avuksi 
liikkumisen opetteluun 
Tästä meille tulee kertomaan jäseniltaan 
Neuroliiton avokuntoutuspäällikkö Arja 
Toivomäki. 
20.10. ti Aivovammojen 
käypähoitosuositus 
Jäsenillassa meillä on erinomainen 
tilaisuus kuulla aivovammojen uusitusta 
käypähoitosuosituksesta. Puhujana ja 
vastaamassa kuulijoiden kysymyksiin on 
Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Päivi 
Puhakka. 
17.11. ti Asiantuntijaluento 
Luento alkaa klo 18. Illan aiheena on 
Tukea arkeen. Puhujana Tyksin 
sosiaalityöntekijä Taina Kiuru. Paikkana 
on Happy House, Ursininkatu 11. 
Luentotilaisuus on kaikille avoin ja sinne 
on vapaa pääsy. 
 
Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjänä toimii Terhi Hellberg.  
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman(at)gmail.com ja  
p. 044 314 4838. 



Aivovammaliitto ry
Tapahtumakalenteri 2020

Syyskuu
27.9.  Rovaniemen tietokiertueen korvaava webinaari

Lokakuu
24.10.  Kevät- ja syysliittokokoukset Helsingissä 
27.10.  Aivovamma 2020 -tietokiertue webinaarina

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

Vertaistukikoulutus läheisille 26-27.9.2020 Helsingissä on 
peruttu. Koulutus järjestetään verkkototeutuksena kolmena 
keskiviikko-iltana 7.10., 14.10. ja 21.10.2020. Lisätietoja ja 
ilmoittautumisohjeet lisätään pian Aivovammaliiton nettisivuille.

Päijät-Hämeen nuorilla 
monipuolista toimintaa

Päijät-Hämeen nuorten ryhmän kautta 
olemme muodostuneet tiiviiksi poru-
kaksi, johon kokee kuuluvansa kuin 
mihin tahansa työ- tai harrasteyhteisöön.
Olemme kuitenkin aina valmiina 
vastaanottamaan uusia henkilöitä 
mukaan toimintaamme. Tämän takia 
olemmekin pitäneet kiinni säännölli-
sistä tapaamisajoista LINK järjestökes-
kuksella Lahdessa. Näin mukaan voi 
hypätä milloin tahansa! 

Lisäksi näemme myös erilaisten 
aktiviteettien parissa LINK järjestökes-
kuksen tilojen ulkopuolella. Olemme 
käyneet mm. keilaamassa, elokuvissa
ja nyt kesällä koronarajoitusten 
hellittäessä on osa porukkaa nähnyt 
myös Lahden satamassa. Näin järjestyi 
usean kaipaama tapaaminen turvalli-
sella maaperällä ja näitä ”epävirallisia 
tapaamisia” järjestettiinkin myös toi-
nen lisää. On tärkeää päästä näkemään 
ja kuulemaan toisten kuulumiset sekä 
kohtaamaan taas ihmisiä kasvotusten. 
Syyskuussa aloitammekin taas kuukausi-

tapaamiset ja syksyn muut näkemiset 
on aika alkaa suunnitella myös!

Valloittava vertaistuki 
Ryhmässämme on eri ikäisiä ja eri 
elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joka 
ehkä antaa myös keskusteluihin laa-
jempaa näkökulmaa. Ryhmämme on 
määritelty nuorille ja nuorille aikuisille, 
mutta emme kysy henkilöllisyystodis-
tusta iän varmistamiseksi. Tärkeintä on, 
että jokainen haluava pääsee vertais-
tuen pariin. Meillä jokaisella on vam-
mautumisesta, siihen sopeutumisesta 
sekä sen hyväksymisestä oma aikansa 
takana tai jokin näistä prosesseista on 
kesken (taikka uudelleen käsittelyssä, 
kuten hyvin usein käy). 

Tämä ryhmän monimuotoisuus 
mahdollistaa sen, että tukea saa eri 
tilanteissa olevilta, kuulee toisten 
tarinoita ja toiset osaavat tsempata 
eteenpäin oman kokemuksensa kautta. 
Ryhmämme keskustelut ovat ajoittain 

hyvinkin henkilökohtaisia ja luotta-
muksellisia, joka myös kertoo siitä, 
että luotamme toisiin ja uskallamme 
avautua. Osittain juuri luottamuksen ja 
uskalluksen kautta sitä ryhmä tiivistyy 
ja kokee syvempää yhteenkuuluvuutta. 

 Olemmekin suunnitelleet otta-
vamme kuukausitapaamisten teemoi-
hin aina tasasin ajoin myös teemaksi 
”vapaata keskustelua”. Tämä on meille 
avannut väylän syvempiin ja pidem-
piin keskusteluihin, kun ei ole ollut 
muuta sovittua tekemistä ajalle. Aino-
astaan toisten kohtaaminen.  

Pohdimme tätä palstapyyntöä 
yhdessä ja se mitä haluamme kertoa 
muille on aika lailla tiivistettynä tähän. 
Olemme saaneet yhdessä luotua 
tiiviin, kotoisan ja luottamuksellisen 
vertaistukiryhmän. Tervetuloa piipah-
tamaan ryhmämme kuukausitapaa-
miseen, mikäli seudulla kuukauden 
toinen torstai liikut! 

Teksti: Päijät-Hämeen nuoret 
Kuva: kuvituskuva 

Olemme Päijät-Hämeen aivovammayhdistyksen nuorten 
ja nuorten aikuisten toimintaryhmä. Ryhmämme on pieni 
joukko Lahden seudulla asuvia nuoria ja nuoria aikuisia 
sekä niiksi itsensä mieltäviä henkilöitä. Eniten meitä 
yhdistää aivovamma ja sen tuomat muutokset elämään, 
mutta toimintaryhmässämme saamme myös vertaistukea 
esimerkiksi työelämän ulkopuolella olemiseen. 

Marraskuu
6.11.  Aivoitus 4 aineistopäivä, teemana aivovammakonkarit 
9. – 15.11.  Valtakunnallinen Aivovammaviikko, 
 teemana aivovammakonkarit 
27-29.11. Vertais- ja kokemustoimijoiden jatkokoulutus ja 
 virkistystapahtuma Turussa (lisätietoja pian nettisivuilla)

Joulukuu
vko 50  Aivoitus 4 ilmestyy 



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. 040 542 5200 ja p. 040 500 1657
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
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Tee kypärätemppu -projekti 2018 – 2020

Tukea aivovammautuneen läheiselle 
-projekti 2019 - 2021

HALLiTuS VuoNNA 2020 
Seppo kantola, puheenjohtaja (2020 – 2021)
Timo kallioja, AVY (2020 – 2021), 
Marge Miettinen, K-S (2020 – 2021), 
kimmo Heinonen, I-S (2020 – 2021), 
Annamaria Marttila, OS (2019 – 2020), 
Auli ollila, OS (2019  2020), 
Petri Turtiainen, Avy (2019 – 2020),  

Yleisvarajäsenet: 
Jari-Pekka Honkala (2019-2020), 
Jaana Hattunen (2019-2020), 
Juha-Matti Hörkkö (2019-2020), 
Reijo Salo (2020-2021), 
kari-Pekka Rauhala (2020-2021), 
Terje Vainio (2020-2021)




