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PÄÄKIRJOITUS LEDARE

Låt hjärnskadevetera-
nernas röster bli hörda
”Ge dig själv tid. Ring vid behov till Hjärnskade-
förbundet, sök kamratstöd av en annan person som 
också har en hjärnskada och gå med i en grupp för 
hjärnskadade personer, om någon sådan finns nära 
dig.” 

”Försök få så mycket information om hjärnskadan 
som möjligt och så snabbt som möjligt efter olyckan. 
Då förstår du bättre dig själv och det som har hänt 
dig.”

”Närstående, ge dig själv tid. Du kommer väl ihåg 
att du inte kan flytta fram sorgen och bearbetningen 
av det som skett i det oändliga. I något skede måste 
du genomleva det. Förbered dig på att det kan vara 
mycket beklämmande. Det är inte fel att be om hjälp.”

I den här tidskriften lyfter vi fram i strålkastarlju-
set alla dem som redan en lång tid har levt med en 
hjärnskada. Citaten ovan kommer från artiklar i den 
här tidskriften där hjärnskadeveteraner och närstå-
ende till dem berättar sina historier och ger råd till 
personer som nyligen har fått en hjärnskada och åt 
deras närstående. Veteranerna är också temat för 
årets Hjärnskadevecka. På grund av coronapandemin 
ordnades rätt få fysiska evenemang under Hjärnska-
deveckan, men kommunikativt fick vi under veckan 
glädjande mycket synlighet. Artiklar om hjärnskador 
utkom i många tidningar och personer med hjärnska-
dor fick sina röster hörda också i radiokanaler. Tack 
till alla som har gett sitt ansikte och sin berättelse för 
att synliggöra den här ofta osynliga skadan! 

”Att synliggöra det osynliga” är också Hjärnskade-
förbundets nya motto som godkändes på förbundets 
vårmöte nu på hösten. Det vinnande förslaget till vårt 
motto  föreslogs av Anni Palokangas. Det var ni bästa 
medlemmar i hjärnskadeföreningarna som utsåg vin-
naren genom att delta i omröstningen. Tack Anni för 
det fina, nya mottot och tack också till alla er som 
var med och röstade! Priset som lottades ut bland 

alla som röstade tillföll Mira Syri.
Snart är det jul. Förhoppningsvis kan vi 

alla fira den så trivsamt som möjligt trots 
coronasituationen. Jag vill rikta ett tack 
till alla läsare av tidskriften Aivoitus i 
år. Nästa år fortsätter vi igen att till-

sammans göra vår egen tidskrift.
En fridfull jul och riktigt gott nytt år! 

Pia Warvas
chefredaktör

Aivovammakonkarien 
ääni kuuluviin 
”Anna itsellesi aikaa. Soita tarvittaessa Aivovamma-
liittoon, etsi vertaistukea toiselta vammautuneelta 
ihmiseltä ja lähde mukaan aivovammaryhmän pariin, 
jos sellainen lähelläsi on.” 

”Yritä saada mahdollisimman paljon tietoutta aivo-
vammasta mahdollisimman pian tapaturman jälkeen. 
Sen ansiosta ymmärrät paremmin itseäsi ja sitä, mitä 
on sattunut.”

”Läheinen, anna itsellesi aikaa. Muistathan, että et 
voi siirtää surua ja asian käsittelyä loputtomasti, sillä 
jossakin vaiheessa sinun pitää elää se läpi. Varaudu 
siihen, että se voi olla hyvinkin lamauttavaa. Ei ole 
väärin hakea ja pyytää apua.” 

Tässä lehdessä nostetaan valokeilaan heidät, jotka 
ovat jo pitkään eläneet aivovamman kanssa. Nämä 
lainaukset ovatkin peräisin tämän lehden artikkeleista, 
joissa aivovammakonkarit ja konkariläheiset kertovat 
tarinansa ja antavat neuvoja vastavammautuneille ja 
heidän läheisilleen. Konkarit oli myös tämänvuotisen 
Aivovammaviikon teema. Koronapandemian vuoksi 
Aivovammaviikolla oli vain vähän fyysisiä tapahtumia, 
mutta viestinnällisesti saimme viikon aikana muka-
vasti näkyvyyttä. Aivovamma-artikkeleita ilmestyi use-
assa lehdessä, ja aivovammautuneet ihmiset pääsivät 
ääneen myös radiokanavilla. Kiitos teille jokaiselle, 
jotka annatte kasvonne ja tarinanne tämän usein 
näkymättömän vamman näkyväksi tekemiselle!  

”Näkymätön näkyväksi” on myös Aivovamma-
liiton kevätliittokokouksessa hyväksytty uusi slogan. 
Voittajaiskulausetta ehdotti Anni Palokangas. Voittajan 
päätitte te, hyvät aivovammayhdistysten jäsenet, 
osallistumalla äänestykseen. Kiitos Annille 
upeasta, uudesta sloganista ja kiitos jokaiselle 
äänestäjälle! Äänestäjien kesken arvotun 
palkinnon nappasi puolestaan Mira Syri. 

Kohta on joulu. Toivottavasti voimme 
kaikki viettää sitä mahdollisimman muka-
vasti koronatilanteesta huolimatta. 
Kiitos jokaiselle Aivoituksen luki-
jalle tästä vuodesta. Ensi vuonna 
jatkamme jälleen yhdessä tämän 
oman lehtemme tekemistä. 
Oikein rauhallista joulua ja 
ihanaa tulevaa vuotta! 

Pia Warvas
päätoimittaja 
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Yllä oleva Aivovammaliiton uusi slogan kertoo pelkistetyksi 
tiivistettynä aivovammojen olennaisen piirteen: aivovamma 
on usein näkymätön, mutta vaikuttaa aivovamman saanee-
seen ja hänen läheisiinsä monin eri tavoin. Aivovammo-
jen jälkioireisto muodostuu tyypillisesti kuuden erilaisen 
oireen yksilöllisestä yhdistelmästä. Nämä ovat epänormaali 
väsymys, muistihäiriöt, keskittymisvaikeudet, aloitekyvyn 
heikkous, yleinen hitaus sekä tunteiden hallinnan ja käyttäy-
tymisen muutokset. Nämä kaikki ovat sellaisia oireita, joiden 
todellista aiheuttajaa aivovammoihin perehtymätön ei voi 
tietää. Kun oudon käyttäytymisen syitä ei tiedä, ryhdytään 
arvailemaan ja tulkitsemaan ulospäin näkyvien oireiden ja 
käyttäytymisen perusteella. Vääriä tulkintoja ja diagnooseja 
tehdään aivovammojen kohdalla paljon, ja valitettavasti 
niitä tekevät myös hoitoalan ammattilaiset. Aivovammoja 
koskevan oikean tiedon levittäminen ja sitä kautta aivovam-
maisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen on 
se perustehtävä, jota varten Aivovammaliitto ry on olemassa. 

Tätä kirjoittaessani vietämme Aivovammaviikkoa. Olin 
tiistaina (10.11.2020) Päijät-Hämeen keskussairaalan Olka-
toiminnan pisteellä yhdessä Päijät-Hämeen aivovamma-
yhdistyksen puheenjohtaja Kari Vainion ja yhdistysaktiivi 
Pekka Jarvansalon kanssa jakamassa tietoa aivovammoista, 
aivovammayhdistysten toiminnasta ja erityisesti vertaistu-
esta sekä aivovammaisille että heidän läheisilleen. Saimme 
joitakin kiireisistä ohikulkijoista pysähtymään hetkeksi 
keskustelemaan ja ottamaan vastaan jaossa olevia esitteitä. 
Maskeihin suojautuneina emme ilmeisesti olleet kiireisinä 
vastaanotoille ja tutkimuksiin rientävien sairaalan asiakkai-
den mielestä kovin houkuttelevia keskustelukumppaneita. 
Jonkin verran keskusteluja kuitenkin syntyi, ja ne kyllä vah-
vistivat meille sitä käsitystä, että aivovammat ovat tuntemat-
tomia, ”näkymättömiä”.

Saimme lokakuun lopulla pidettyä sekä keväältä siirty-
neen kevätliittokokouksen että syysliittokokouksen. Järjeste-
lyt olivat poikkeuksellisia. Paikalla oli vain vähän yhdistysten 
edustajia valtakirjoineen. Lisäksi osallistujia oli verkon 
välityksellä. Sääntöjen mukaiset ja muut ajankohtaiset asiat 
saatiin käsiteltyä poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. 
Tuo otsikossa mainittu slogan kertoo hyvin sen, mitä työtä 
yhdistykset ja liitto myös tulevina vuosina tekee. Tarkempaa 
tietoa kokouksissa hyväksytyistä strategiasta ja toiminta-
suunnitelmasta löytyy liiton sivuilta.

Koska tämä on vuoden 2020 viimeinen lehti, 
käytän tilaisuutta hyväkseni kiittämällä kaikkia 
toiminnassa mukana olleita panoksestanne 
yhteisen perustehtävän hoitamisesta. Haluan 
erikseen kiittää liiton toimiston väkeä 
heidän luovuudestaan ja työpanoksestaan tänä 
poikkeuksellisena vuotena. Erityisen kiitoksen 
ansaitsevat myös yhdistyksissä toimivat aivo-
vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä. Teidän 
kauttanne tieto leviää ja toiminta kehittyy.
Mukavaa loppuvuotta kaikille lukijoille!
Jaksamista arkeenne!

 Seppo Kantola
puheenjohtaja

”Näkymätön näkyväksi” ”Att synliggöra det osynliga”
Hjärnskadeförbundets nya motto ovan berättar på ett förenk-
lat och komprimerat sätt om något som är kännetecknande 
för hjärnskador: en hjärnskada är ofta osynlig, men påverkar 
på många olika sätt den hjärnskadade personen och hens 
närstående. Följdsymtomen efter hjärnskador består karakte-
ristiskt av en unik kombination av sex olika symtom. Dessa är 
onormal trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, 
svag initiativförmåga, allmän långsamhet och förändringar i 
beteendet och kontrollen av känslor. Alla dessa är symtom 
vars verkliga orsak kan vara svår att förstå för den som inte 
känner till hjärnskador. När man inte känner till orsaken till 
ett konstigt beteende, börjar man spekulera och tolka utgå-
ende från de synliga symtomen och beteendet. Felaktiga 
tolkningar och diagnoser är många i fråga om hjärnskador 
och beklagligtvis nog görs sådana också av professionella 
inom vårdsektorn. Att sprida rätt information om hjärnska-
dor och via det främja välmågan hos de som drabbats av en 
hjärnskada och deras närstående är Hjärnskadeförbundet rf:s 
grundläggande uppgift.

I skrivande stund firar vi Hjärnskadeveckan. På tisdagen 
(10.11.2020) besökte jag Olka-enheten i Päijänne-Tavastlands 
centralsjukhus tillsammans med ordföranden för hjärnskadeför-
eningen i Päijänne-Tavastland Kari Vainio och föreningsaktiva 
Pekka Jarvansalo. Vi var där för att tillsammans sprida informa-
tion om hjärnskador, hjärnskadeföreningarnas verksamhet och 
särskilt om kamratstöd både för de som har en hjärnskada och 
deras närstående. Vi lyckades få några av de som jäktade förbi 
oss att stanna upp för en stund och diskutera och ta emot våra 
broschyrer. Med våra ansiktsmasker var vi tydligen inte särskilt 
intressanta som diskussionspartner för sjukhusets klienter som 
skyndade vidare till mottagningar och undersökningar. I viss 
mån uppstod ändå diskussioner och för oss bekräftade de vår 
uppfattning om att hjärnskador är okända, ”osynliga”.

I slutet av oktober höll vi både vårens förbundsmöte, 
som hade flyttats fram till hösten, och höstens förbundsmöte. 
Arrangemangen var exceptionella. På plats fanns endast några 
av föreningarnas representanter med fullmakter. Dessutom 
deltog personer via nätet. Trots de exceptionella förhållan-
dena kunde vi behandla stadgeenliga ärenden och andra 
aktuella ärenden. Mottot  som nämns i rubriken berättar på ett 
bra sätt om hurdant arbete föreningarna och förbundet kom-
mer att utföra under de kommande åren. Närmare informa-
tion om strategin som godkändes på mötet och om verksam-
hetsplanen finns på förbundets webbplats.

Eftersom det här är det sista numret av tidskriften 
för år 2020, passar jag på och tackar alla er som har 

deltagit i verksamheten och gett er insats att sköta vår 
gemensamma grundläggande uppgift. Jag vill särskilt 
tacka förbundets anställda för deras kreativitet och 
arbetsinsats under det här exceptionella året. Ett sär-
skilt tack förtjänar även alla hjärnskadade personer 
och deras närstående som verkar i föreningarna. Via 

er sprids informationen vidare och verksamheten 
kan utvecklas.
Alla läsare tillönskas ett gott slut på året!
Med hopp om krafter att orka i vardagen!

Seppo kantola
ordförande

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

ORDFÖRANDENS
SPALT

PUHEENJOHTAJAN ORDFÖRANDENS
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Olemme eläneet Aivovammaliitossa 
maaliskuusta alkaen erilaista elämää, 
kuten muuallakin maailmassa. Kevät ja 
kesä menivät tuskaillessa, opetellessa 
ja välillä jopa harmitellessa koronan 
aiheuttamia muutoksia. Ihmisten 
tapaamiset jäivät minimiin ja olimme 
pääsääntöisesti etätöissä, etäkokouksis-
sa ja etäkoulutuksissa. Suuri kiitos 
Aivovammaliiton loistaville, innova-
tiivisille ja joustaville työkavereille, 
jotka ottivat kevään ja kesän aikana 
niin sanotun digiloikan. Olemme 
järjestäneet erilaisia keskusteluja 
chattien kautta, koulutuksia ja tapah-
tumia verkossa sekä suunnitelleet 
etäkursseja vuodelle 2021. 

Syksy toi tulleessaan koronan toi-
sen aallon ja Valtiovarainministeriön 
budjettiesityksessä ilmoittaman tiedon, 
että sosiaali- ja terveysjärjestöiltä 
leikataan vuonna 2021 peräti 127 
miljoonaa euroa, mikä merkitsisi 33 
% vähemmän tuloja käytettäväksi hei-
koimmassa asemassa olevien hyväksi 
tähän vuoteen verrattuna. Tämä rahoi-
tuksen leikkausuhka on uhka koko 
järjestökentälle ja hyvälle, joustavalle 
ja kohderyhmän tarpeita vastaavalle 
työlle. 

Kuljin syksyllä isäni kanssa raskaan 
ja unohtumattoman tien hänen nopean 
sairastumisen ja kuoleman kanssa. 
Omaisena asiat näkee eri tavalla kuin 
ammattilaisena. Olen työskennellyt 30 
vuotta eri sektoreilla sosiaali- ja ter-

veydenhuollossa ja omasta mielestäni 
olen hyvinkin tietoinen Suomen sote-
järjestelmistä. Omaisena huomasin 
kuitenkin olevani täysin aivosumussa, 
vailla päätöksentekokykyä, kykyä 
pitää puolia, kyseenalaistaa asioita ja 
herkillä kaikkeen, mitä minulle kerro-
taan. Huoli läheisestä ja suru läheisen 
menettämisestä vie kaiken energian. 

Seurasin hämmästyneenä kuinka 
erikoissairaanhoidossa potilaan hoidon 
kokonaisvastuu ei tuntunut olevan 
kenelläkään. Toivon, että tulevassa 
sote-uudistuksessa järjestöt ovat 
mukana tuottamassa palveluita ja 
vertaistukea. Sujuvalla monituottaja 
yhteistyöllä vastaamme parhaiten 
potilaan/asiakkaan tarpeisiin. 

Muutoksia ja uutta

Aivovammaliiton kurssitoimintaan 
tulee vuoden 2021 alusta muutosta 
siten, että kuntoutus- ja kurssitoimin-
tamme jakautuu STEAn rahoittamaan 
kurssitoimintaan ja vakuutusyhtiöiden 
rahoittamaan sopeutumisvalmen-
nukseen. Sisällöiltään toiminnot ovat 
samankaltaisia, kurssitoiminnassa 
vertaistuen osuus on korostuneempi. 
Lisäksi aloitamme ensi vuonna 
etäkurssitoiminnan, joka mahdollistaa 
osallistumisen kursseille ilman mat-
kustamisen aiheuttamaa väsymystä. 
Kuntoutussuunnittelijamme Elina P. 
siirtyy toisiin tehtäviin, joten ensi 

vuonna kuntoutus- ja kurssitoimin-
taamme on luotsaamassa uusi ihmi-
nen.

Olemme syksyllä saaneet työ-
porukkaamme mukaan työkokeilija 
Elina A:n, joka on tuonut meille iha-
naa piristystä ja uudistusta toimintaan. 
Elina A. on ottanut vastuuta mm. Aivo-
vammaliiton Instagramista, ja marras-
kuussa olemme saaneet lukea aivo-
vammautuneiden tarinoita. Ainakin 
itse olen ollut jokaisesta tarinasta yhtä 
liikuttunut ja vaikuttunut siitä, että te 
jaatte tarinamme meidän kanssamme. 
Kiitos siitä jokaiselle tarinansa jaka-
neelle. Elämä on tässä ja nyt, se voi 
muuttua hetkessä ja mennyttä emme 
saa muutettua. Voimme vaikuttaa vain 
nykyhetkeen ja tulevaisuuteemme, 
joten toivottavasti sinä, joko itse 
vammautunut tai läheinen, saat näistä 
tarinoista voimaa ja uskoa tulevaan. 

Toivotan mukavaa joulun odotusta, 
hyvää vointia ja oloa juuri sinulle.

Päivi Puhakka
 Toiminnanjohtaja

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

Vieraskynä

Uusi normaali 
vai normaali uusi?
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Espanjalaistunut hämeenlinnalainen 
Toni Huikkola ei muista moottoripyörä-
kolaristaan mitään. Ensimmäinen 
muistikuva on sairaalasta, jossa hän 
vietti seitsemän päivää. Päälle ajanut 
seniori-ikäinen ihminen kertoi sittem-
min, että hän ei ollut nähnyt Tonia 
risteyksessä. Vastapuoli koetti kuskin 
suulla maalailla kuvaa siitä, että Toni 
olisi kenties ajanut ilman ajovaloja. 
Toni totesi vastauksessaan, että vaikkei 
hän itse muista tapahtumasta mitään, 
voi hän olla melko varma siitä, ettei 
olisi kyennyt pimeässä yössä valoitta 
ajamaan. Kolarin aiheuttanut ihminen 
tuomittiin lopulta ruumiinvamman 
tuottamisesta.

Diagnoosilistaan kertyi murtuneet 
vasen polvilumpio, oikea jalkaterä 
ja oikea ranne, kasvojen vasemman 
puolen turvotus sekä pari lohjennutta 
hammasta. Lisäksi löydettiin tapatur-
man aiheuttama pieni aivoverenvuoto 
keskeltä aivoja.

– Vaikka pääni kuvattiin, aivoveren-
vuoto huomattiin kuvista vasta 
aamulla. Hämeenlinnasta konsultoitiin 
TAYSia. Tulokseksi tuli, ettei minua 
tarvinnut leikata. Sen muistan, että 
aivoverenvuodosta minulle kerrottiin, 
mutta aivovammaa ei tässä vaiheessa 
mainittu, Toni kertoo.

Vaikeuksien 
kautta 
voittoon

Toni Huikkola joutui 
moottoripyöräkolariin 
vuonna 2002. Yö oli jo 
pimentynyt, kello oli 
yhden tienoilla. Iäkkään 
ihmisen kuljettama 
pakettiauto kääntyi 
risteyksessä suoraan 
Tonin ajaman moottori-
pyörän eteen.

Toni Huikkola vieraili koronarajoitusten 
toviksi keventyessä poikansa luona 
Hämeenlinnassa.

TEEMANA 
AIVOVAMMAKONKARIT
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Kun parin kuukauden jälkeen Tonin 
jalkaan vaihdettiin kipsi, mainitsi hän 
ortopedille huonosta muististaan. Tätä 
kautta Toni sai lähetteen neuropsykolo-
gisiin tutkimuksiin.

– Sinne pääsin joulukuussa 2002. 
Siellä muistissani ja toimintakyvyssäni 
todettiin selkeää vajavuutta ja minulle 
suositeltiin neuropsykologista kun-
toutusta. Kävinkin muutaman kerran 
kevään 2003 aikana, mutta koska 
minulla oli tuossa vaiheessa vielä 
vahvasti oiretiedostamattomuutta, koin 
muistini parantuneen ja tunsin koko 
kuntoutuksen turhaksi.

Noin nelisen kuukautta kestäneen 
sairausloman jälkeen Toni palasi 
entiseen työhönsä. Toni työskenteli 
metallialalla paperikoneiden telojen 
pinnoittajana. Työtä tehtiin kolmessa 
vuorossa, ja se sisälsi keikkahommia 
paperitehtaisiin.

Virkeyttä ja vetämättömyyttä

– Seuraavana vuonna minuun iski 
ensimmäinen ylivirkeä jaksoni. En 
silloin tunnistanut sitä, mutta sittemmin 
olen oppinut nämäkin oireet huomaa-
maan. Siihen kuuluu muun muassa se, 
että en nukkunut juurikaan, heräsin 
aamukolmen pintaan, minulla oli 
jatkuva nälkä, mutta silti painoni laski, 
rasvat paloivat kehostani ja muistini 
ja keskittymiskykyni alkoivat rakoilla. 
Näiden oireiden vuoksi minulla alkoi 
olla sairauslomajaksoja työstäni.

Helmi-maaliskuusta syksyyn kestä-
nyttä vireää jaksoa seurasi vetämätön 
vaihe. Silloin Toni nukkui 12-tuntisia 
öitä, eikä mikään kiinnostanut. Toni 
pohtii, että kenties vireät ja vetämättö-
mät jaksot sekoittivat vakuutusyhtiötä. 
Aluksi vakuutusyhtiö myönsi, että 

Tonin oireet johtuvat keskivaikean 
aivovamman jälkitilasta. Sittemmin se 
alkoi väittää, etteivät oireet sittenkään 
johdu kolarista, vaan siitä, että Toni 
harrasti potkunyrkkeilyä. Toni kilpaili 
kolarin jälkeen vain kolmesti, eikä 
niissä yhdessäkään tullut päähän koh-
distunutta iskua, tyrmäyksestä puhu-
mattakaan. Harrastukseen hylkypää-
töksissä kuitenkin vedottiin. Vireys- ja 
väsymysjaksot kuitattiin elimellisellä 
kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä, 
joka hänellä diagnosoitiin vuonna 
2007. Elimellinen-sana kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön edessä kuitenkin kertoo 
sen, että sairauden taustalla on nimen-
omaan aivojen elimellinen muutos, 
eikä mielenterveydellinen haaste. 

– Vakuutusyhtiö määräsi minut 
TAYSiin aivovammapoliklinikalle 
tarkempiin tutkimuksiin vuonna 2007. 
Tutkimusten tulos oli, että tarvitsen 
vahvasti tukea oireisiini, jos työkykyni 
halutaan säilyttää. Valitettavasti lääkä-
rinlausunnolla pyyhittiin, tiedäthän, 
sitä itseään, Toni harmittelee.

Tässä vaiheessa Tonin työnkuvaa 
muutettiin. Kolmivuorotyö muuttui 
päivätyöksi ja työvuoroja yritettiin 
keventää mahdollisimman paljon, ettei 
sairauspoissaoloja enää kertyisi.

– Välillä mietin, mistä minulle 
oikein palkkaa maksetaan, sillä työtä 
oli niin vähän aiempaan verrattuna.

Elämä muuttui myös kotirintamalla. 
Vuonna 2007 Tonin tuolloiseen per-
heeseen syntyi poika.

– Kävimme nykyisen ex-puolisoni 
kanssa parisuhdeneuvojalla, mutta 
siitä ei ollut oikein mitään hyötyä. 
Parisuhdeneuvoja ei ymmärtänyt 
aivovammoista mitään, joten jäimme 
terapiasta huolimatta ihmettelemään, 
mitä minussa tapahtuu ja miksi olen 
muuttunut.

Oivalluksia ja pettymyksiä

Vuonna 2009 Tonin työpaikka lakkau-
tettiin. Hän pääsi kuitenkin heti uusiin 
töihin laser-leikkaajaksi.

– Se tuntui heti ensimmäisen työ-
päivän jälkeen liian raskaalta. Työ oli 
todella tarkkaa. Koko ajan katsotaan 
numeroita ja syötetään niitä koneelle. 
Tämä työ todettiin liian hankalaksi 
minulle, mutta ei väsymykseni vuoksi 
vaan siksi, että olin aiemmin telonut 
sormeni työtapaturmassa. Niinpä jou-
duin työttömäksi ja sairauslomalle.

Keväällä 2009 Toni alkoi etsiä 
netistä neurologia, joka osaisi auttaa 

Toni harmittelee, että sairaalassa hänelle 
todettiin kolarin aiheuttaneen vain pie-
nen aivoverenvuodon. – Itsekin asioista 
tietämättömänä ajattelin pitkään, että 
”vain pieni aivoverenvuoto” on mitätön 
juttu, joka menee ohi. Sittemmin opin 
ymmärtämään, että diffuusi aksonivaurio 
ei välttämättä näy kuvantamistutkimuk-
sissa ollenkaan, mutta voi aiheuttaa 
mittavankin oirekuvan. Olin onnekas, 
että minusta löydettiin edes se pieni 
kuvantamislöydös.
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häntä ymmärtämään aivovammaa. 
Sellaisen hän onnekseen löysikin ja 
päätyi loppukesästä 2010 Insure-laitos-
kuntoutusjaksolle.

– Siellä vasta ymmärsin, miksi 
minulle tuli kaiken maailman Tuuli-
lasia ja Tekniikan maailmaa, vaikken 
pystynytkään niitä lukemaan. Olin itse 
niitä tilaillut. Ymmärsin, että silloisen 
puolisoni huomaama väsymykseni 
työpäivän jälkeen johtui aivovammasta 
- ja väsymisen aiheuttama aggressiivi-
suuteni johtui myöskin aivovammasta. 
Moni palanen alkoi loksahdella pai-
koilleen.

Samana vuonna Toni meni työ-
kokeiluun. Vastapuolen vakuutus ei 
sitä suostunut korvaamaan, mutta oma 
työeläkevakuutusyhtiö näytti vihreää 
valoa. Työkokeilupaikaksi urheilul-
liselle miehelle valikoitui kuntosali. 
Työkokeilun tulos oli, ettei Tonista 
kyseiseen työhön ollut.

– Tässä vaiheessa palkkasin asi-
anajajan, joka alkoi hakea minulle 
työkyvyttömyyseläkettä. Syksyllä meille 
tuli puolisoni kanssa ero, jonka syynä 
oli aivovamman muuttama elämäni. 
Kaikki tuntui murenevan. Sinä päivänä, 
kun sain jälleen kielteisen eläkepäätök-
sen, yritin itsemurhaa. Tämä tapahtui 
maaliskuussa 2011.

Itsemurhayritys vei Tonin kolmeksi 
päiväksi teho-osastolle. Elämänlanka 
meinasi katketa jälleen. Mutta vielä-
kään Tonin tarinassa ei ollut kirjoitettu 
viimeistä lukua. Liikennevahinkolauta-
kuntaan lähetettiin vastine Tonin saa-
masta kielteisestä päätöksestä.

– Liikennevahinkolautakunta oli 
sitä mieltä, että syy-seuraussuhde 
kolarini ja oireitteni perusteella on 
olemassa. Se suositteli vakuutusyh-

tiötä käsittelemään asiani uudelleen. 
Lopulta, vuonna 2012, vakuutusyhti-
öltä tuli päätös, jossa minut todettiin 
pysyvästi työkyvyttömäksi. Kahdeksan 
vuotta olin tuuliajolla. Kahdeksan 
vuotta etsin itseäni ja sitä, miksi olin 
muuttunut. Kahdeksan vuotta taistelin.

Elämä voittaa

Toni kuvailee, että hän oli itsemurha-
yrityksen lisäksi valmis moniin 
muihinkin äärimmäisiin tapahtumiin 
niinä vuosina, kun mikään ei tuntunut 
sujuvan.

– Olin jo kerran yhden hylkäys-
kirjeen jälkeen menossa panemaan 
Kelan paikallistoimiston pillan päreiksi, 
mutta onneksi järki tuli päähäni siinä 
vaiheessa, kun avasin viraston oven. 
Jokainen voi kuvitella, miten hirveää 
on saada hylkäyskirje toisensa perään 
vuosien ja vuosien ajan. Samalla 
elämä murenee muutenkin, parisuhde 
hajoaa, työkykyä ei ole ja selittämättö-
mät oireet ovat läsnä jatkuvasti.

Nykyisin Toni asuu uuden rak-
kaansa kanssa Espanjassa.

– Olin jo ennen eläkepäätöstä käy-
nyt talvisin Espanjassa. Suomen pimeät 
talvet olivat minulle erityisen raskaita 
ja koin voivani paremmin valossa ja 
auringossa. Muistan ajatelleeni, että 
jonakin päivänä minä muutan tänne.

Toni kertoo, että vireystilan vaihte-
lut ovat tasaantuneet jatkuvan aurin-
gonpaisteen myötä. Väsymys pysyy 
aisoissa, kun aivoja voi rasittaa vain 
omien voimavarojensa mukaan, eikä 
esimerkiksi yhteen putkeen työpäivän 
verran. Toni harrastaa leppeässä ilman-
alassa muun muassa juoksemista. 
Hän toteaakin, että aivovammautu-

neelle ihmiselle sopii usein fyysinen 
rasitus, sillä se ei aiheuta samanlaista 
kokonaisvaltaista uupumusta kuin 
aivojen rasittaminen – eihän vamma 
ole esimerkiksi jaloissa, vaan nimen-
omaan aivoissa. Fyysinen rasitus tuo 
mukanaan oikeanlaisen väsymyksen.

– Aivovamma-asiat ovat menneet 
paljon eteenpäin sitten 2000-luvun 
alun, jolloin vammauduin. Aivovamma-
poliklinikat ovat yksi esimerkki edis-
tyksestä. Sen sijaan ihmettelen, että 
edelleen nykypäivänä vakuutusyhtiöt 
voivat toimia niin, että onnettomuuden 
uhri joutuu taistelemaan toimeentu-
lostaan. Poliitikotkin yrittävät vallitse-
vaa tilannetta muuttaa. Toivottavasti 
jonakin päivänä elämme maailmassa, 
jossa aivovamman saanut ihminen 
saa oikeutta joutumatta tappelemaan 
hampaat irvessä sitä saadakseen, Toni 
toivoo painokkaasti.

Tonin terveiset 
vastavammautuneelle:

”Aivovammalle tyypillistä on oire-
tiedostamattomuus. Siksi sinullakin 
todennäköisesti kestää aikansa, 
ennen kuin opit ymmärtämään, mitä 
aivovamma tarkoittaa. Ja ennen kuin 
opit hyväksymään sen aiheuttamat 
oireet. Jossakin vaiheessa oiretiedos-
tuksesi kuitenkin herää. Sen jälkeen 
sinulla on jälleen hieman helpom-
paa.”

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

Lukijaraatilaiset vastailivat varsin ahkerasti 
siihen, mikä edellisessä lehdessä miellytti. 
Kiitos kaikille, jotka palautteenne kautta 
olette mukana kehittämässä lehteä!

Mielenkiintoisimmaksi teema-artikke-
liksi nousi Matilda Gustafssonin vam-
mautumistarina. Kakkoseksi kiri Virva ja 
Eero Ruhasen kuulumiset ja kolmossijan 
nappasi Sara ja Arto Kankaalasta kerto-
nut juttu. Kuten tavallista, jokainen juttu 
sai mukavasti ääniä.

Vakiopalstoista mielenkiintoisimmaksi 
äänestettiin pääkirjoitus. Yhdistysosiossa 
kultasijan jakoivat saariston rengasretkeä 
ja fatiikkia käsitellyt matkakertomus sekä 
toinen matkailujuttu, eli Martinselkosen 
karhusafarille lukijat johdattanut artikkeli.

Lukijaraatilaisten kesken arvotun 
palkkion voitti Marko Eilittä. Onnea voit-
tajalle! Vastaattehan jälleen Lukijaraatiin 
Aivovammaliiton nettisivuilla.

 Pia Warvas

Lukijaraati ruotii

TEEMANA 
AIVOVAMMAKONKARIT

Arvokas elämä.

Validia on kotimainen kuntoutuksen asiantuntija. 
Kuntoutus huomioi yksilölliset tarpeet ja hyödyn-
tää teknologiaa. Moniammatillinen tiimi sekä 
koulutetut vertaiskuntouttajat toimivat kuntoutu-
jien tukena.  

Kysy lisää p. 09 777 071 tai tutustu palveluihimme 
validia.fi/kuntoutus.

www.normet.com

www.lapua.com

www.normet.com
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Mikko Ruponen sai aivovamman 
19 vuotta sitten, kun hän työskenteli 
ambulanssissa ensihoitajana. Kyydissä 
ei onneksi ollut potilasta, kun kolari 
tapahtui. 

– Loukkaannuin aika pahasti ihan 
sairaalan vieressä. Sain onnettomuu-
dessa erittäin vaikean aivovamman. 
Minun henkeni pelasti oikeastaan se 
sattuma, että onnettomuus tapahtui 
niin lähellä sairaalaa.

Mikko toteaa, että hän voisi kertoa 
monia surullisia tarinoita siitä, minkä-
laista on elää aivovamman kanssa. 

– Voisin kertoa, minkälaista on 
unohdella jatkuvasti asioita tai kertoa 

Ensihoitajan 
ambulanssionnettomuus
Ida Ruponen oli 19 vuotta sitten 17-vuotias lukiolainen, kun hänen vanhin 
veljensä Mikko Ruponen aivovammautui työtapaturmassa. Nyt Ida ja Mikko 
kertovat Mikon vammautumisesta ja kuntoutumisesta omasta näkökulmastaan. 

Tiiviistä perheestä tuli yhä tiiviimpi

kertovat Mikon vammautumisesta ja kuntoutumisesta omasta näkökulmastaan. 

siitä, minkälaista on käyttäytyä lapsen 
lailla kohdatessani vaikeuksia, mutta ei 
tämänlaisista asioista ole kovin help-
poa puhua. 

Mikon sisaruksista nuorin Ida 
Ruponen oli tuolloin 17-vuotias lukio-
lainen.

– Kun puhelimeni tuona marraskui-
sena päivänä soi, meillä oli alkamassa 
pitkän matematiikan tunti. Puhelimessa 
oli äitini. Pyysin häntä kertomaan 
asiansa pikaisesti, jotta ehtisin ajoissa 
oppitunnille. Se tunti loppui siihen 
puheluun. Soitin isälleni, ja pyysin 
häntä hakemaan minut.

Isä, äiti ja tytär suuntasivat kohti 

sairaalaa.
– Ne olivat pitkiä minuutteja ja 

pitkiä tunteja, kun odotimme lääkä-
reiltä tietoa. Illalla sairaalassa oli koko 
perheemme, eli vanhempamme, kaksi 
veljeämme ja minä. Odotimme käytä-
vällä ja katsoimme, miten teho-osaston 
ovet avautuivat ja sulkeutuivat kerta 
toisensa jälkeen.

Muutaman tunnin kuluttua Mikon 
lääkäri tuli tapaamaan hänen omaisi-
aan.

– Tilanne ei ollut kuin elokuvissa. 
Meille ei annettu todennäköisyyksiä, 
vaan realistisesti todettiin, että nyt on 
edessä kriittiset vuorokaudet. 

Ida Ruponen kertoo, että vuosien saatossa on sattunut erilaisia kommelluksia. – Myönnän olevani välillä tiukkasanainen, mutta olen 
sitä kaikella rakkaudella. Mikon vammautuminen vaikutti minuun suuresti. Mietin paljon tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä 
asioita, ja tein gradunikin aivovammakuntoutujien uudelleenkoulutuksesta ja työllistymisestä. 
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Ensimmäinen käynti veljen vuo-
teen ääressä on painunut syvälle Idan 
mieleen. 

– Muistan, miten hurjalta Mikko 
näytti, kun pääsimme häntä ensim-
mäistä kertaa katsomaan. Hänet oli 
kursittu kokoon, oli tikkejä ja ympärillä 
oli mitä moninaisimpia laitteita. Muis-
tan erityisesti yhden sairaanhoitajan, 
joka rauhallisesti kertoi, että tämä piip-
paava laite tässä kertoo aivopaineista ja 
niin edelleen. Jos satut lukemaan tätä 
juttua, niin vielä näin parinkymmenen 
vuoden jälkeenkin iso kiitos sinulle. 
Osasit kohdata meidät omaiset todella 
ammattitaitoisesti. 

Elämä voitti

Ida toteaa, että vaikeasta alkutilan-
teesta huolimatta Mikko taisteli sin-
nikkäästi kiinni elämänsyrjässä. Mikko 
oli lopulta sairaalassa puolisen vuotta. 
Sairaala-ajan jälkeen hän siirtyi vielä 
pariksi kuukaudeksi kuntoutuskeskuk-
seen ennen kotiutumistaan.

– Alkuvaiheessa elin usvassa. Omaa 
jaksamistani auttoivat rutiinit. Kävin 
koulussa, ja sen jälkeen – ja joskus 
ennen koulupäivän alkuakin – veljeäni 
katsomassa. Puhuin myös tunteistani 
ystävieni kanssa. Olisikin äärimmäisen 
tärkeää, ettei kukaan läheinenkään 
jäisi yksin, kun joku perheestä vam-
mautuu äkillisesti, Ida pohtii.

Ida toteaa, että nuorena oli välillä 
vaikeakin käsitellä tunteitaan. Muistot 
nousivat pintaan uudelleen silloin, kun 
Ida itse oli 26-vuotias, eli saman ikäi-
nen kuin Mikko vammautuessaan. 

– Huomasin välillä ajattelevani, 
että mitä jos elämäni päätepiste onkin 
tässä. Mielessäni risteili monenlaisia 
ajatuksia. 

Kun vuodet kuluivat, Mikko kun-
toutui. Opiskeluaikoinaan Ida toimi 
myös veljensä omaishoitajan sijaisena 
tarpeen mukaan. Nyt, 19 vuoden 
kuluttua, Mikko asuu itsenäisesti ja 
elää täysipainoista elämää.

– Minut pelasti elämälle oikea-
aikainen ja pitkään jatkunut kuntoutus, 
Mikko toteaa.

Hän jatkaa, että oikeaan aikaan 
aloitettu ja oikeanlainen kuntoutus 
olisi kullanarvoista kaikille aivo-
vammautuville ihmisille. Mikko käy 
edelleen säännöllisesti fysio-, puhe- ja 
toimintaterapiassa ja neuropsykolo-
gisessa kuntoutuksessa. Hän korostaa 
kuntoutumisessaan lisäksi läheistensä 

tukea ja omaa asennettaan.
– Hyvää kuntoutumistani on tuke-

nut läheisteni lisäksi asenteeni, joka 
on kannustanut minua paljon. Olen 
esimerkiksi voittanut uinnissa yhden 
SM-kullan ja pyöräillyt kilometritol-
kulla – ja tietysti aina pyöräilykypärä 
päässäni! Lisäksi olen toiminut alusta 
asti Aivovammaliiton kokemustoimi-
jana, jonka tarkoituksena on kertoa 
erilaisille kuulijaryhmille elämästä 
aivovamman kanssa. 

Kuten lähes aina vaikeassa aivo-
vammassa, on se jättänyt jälkensä 
myös Mikkoon. 

– Päällimmäisinä oireina minulle 
on jäänyt todella huono lähimuisti. 
Kun väsyn, alkaa puheeni puuroutua, 
tasapainoni heitellä ja oikeanpuolei-
nen halvaukseni alkaa näkyä kävelys-
säni, hän luettelee.

Ida kuvailee, että Ruposten perhe 
on aina ollut tiivis yksikkö. Esikoisen 
tapaturma vain tiivisti perheyhteyttä.

– Tapaturma vahvisti perhesitei-
tämme entisestään. Edelleen perhe 
on varsin keskeisessä roolissa meillä 
kaikilla. Olen mukana Aivovammalii-
ton Tukea aivovammautuneen lähei-
selle -projektissa, jossa taidan olla 
ainoa sisar. Haluan tuoda esiin, että 
myös sisar on läheinen. Usein niillä 

läheisillä, joihin vamma vaikuttaa, 
ajatellaan vain vanhempia, puolisoa 
ja lapsia, mutta kyllä elämää muuttava 
tapaturma vaikuttaa suuresti myös 
vammautuneen ihmisen sisaruksiin, 
ystäviin ja muihin hänelle tärkeisiin 
ihmisiin. 

Mikon konkariterveiset  
vastavammautuneelle:

”Todennäköisesti huomenna on 
aina kuitenkin jo paremmin kuin 
tänään.”

Idan konkariterveiset vasta-
vammautuneen läheiselle:

”Anna itsellesi aikaa. Muistathan, 
että et voi siirtää surua ja asian 
käsittelyä loputtomasti, sillä jossa-
kin vaiheessa sinun pitää elää se 
läpi. Varaudu siihen, että se voi olla 
hyvinkin lamauttavaa. Ei ole väärin 
hakea ja pyytää apua. Vaikealla 
hetkellä rutiinit helpottavat elä-
määsi. Pidä huolta itsestäsi – hoito-
henkilökunta pitää huolta rakkaasta 
ihmisestäsi, joka on juuri aivovam-
man saanut.”

Teksti ja kuvat: Pia Warvas 

Ida kuvailee, että Mikko on kuntoutunut lähtötilanteeseen nähden todella hyvin. En-
siksi puhuttiin hetkestä kerrallaan, sitten päivistä, viikoista, kuukausista ja lopulta vuo-
sista. – Toivon, että ylläpitävää kuntoutusta jatkettaisiin, ettei tulisi takapakkeja. Mikko 
komppaa ja toteaa, ettei kukaan kuntoudu, jos jää vain laakereilleen lepäilemään.
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– Opiskelin tuolloin Kaustisen musiik-
kilukiossa toista vuotta. Lähdimme 
kämppäkaverini kanssa kahville koulu-
päivän jälkeen. Ymmärtääkseni  
ehdimme kahvitella ja olimme 
menossa takaisin asunnollemme,  
kun jäimme suojatiellä auton alle, 
Satu Koskela kertoo reilun 30 vuoden 
takaisista tapahtumista.

Jo pimentyvänä syysiltana pieleen 
meni kaikki mahdollinen sekä tyttöjen 
että kuljettajan osalta.

– Ensiksikään meillä kummalla-
kaan ei ollut heijastimia. Toiseksikin 

yllämme oli tummat vaatteet. Kol-
mannen mausteen soppaan toi se, 
että turma-auton kuljettajan päälle 
oli meinattu ajaa edellisenä iltana 
kolmion takaa suojatietä edeltävässä 
risteyksessä. Niinpä kuljettaja tarkkaili 
risteystä sen sijaan, että olisi pitänyt 
katseensa tiessä. Kukaan meistä ei siis 
selviä turmasta aivan puhtain paperein. 

Sekä Satu että hänen kämppiksensä 
vietiin tajuttomina Kokkolan keskus-
sairaalaan. Jossakin vaiheessa tytöt siir-
rettiin Etelä-Pohjanmaan keskussairaa-
laan Seinäjoelle, sillä Satu oli kotoisin 

Vimpelistä ja hänen kämppäkaverinsa 
oli seinäjokinen. 

– Olimme molemmat tajuttomina 
vähintään kahdeksan viikkoa. Muis-
taakseni kämppäkaverini oli vielä 
joitakin päiviä - tai jopa pari viikkoa - 
pidempään kuin minä. 

Satu muistelee kyselleensä häntä 
katsomaan tulleilta vanhemmiltaan, 
miksi ihmeessä hän on sairaalassa ja 
mitä kummaa on oikein tapahtunut. 
Molemmat tytöt olivat vuoden loppuun 
sairaalassa, joskin jouluksi he pääsivät 
visiitille koteihinsa. 

Lopulta tytöt siirrettiin Käpylän 
kuntoutuskeskukseen.

– Menin sinne pyörätuolilla, mutta 
palasin omin jaloin. Eräänä päivänä 
kuntoutuksessa huomasin, että en enää 
tarvitse pyörätuolia. Niinpä lykkäsin 
sillä kämppäkaveriani. Pyörätuoli toimi 
ikään kuin rollaattorin korvikkeena 
tuolloin alkuvaiheessa, kun opettelin 
jälleen kävelemään. 

Kuntoutuksessa alkoivat erilaiset 
terapiat, kuten puhe- ja fysioterapia, ja 
psykologikäynnit. 

– Puheeni ei meinannut palautua 
ennalleen. Puolet kropastani oli hal-
vaantunut, mukaan lukien äänihuuleni. 
Ääneni oli todella hiljainen, ja sitä se 
on edelleen verrattuna onnettomuutta 
edeltävään aikaan.

Diagnoosin varmistamiseksi Sadun 
pää kuvattiin Kaunialassa.

– Lääkäri näytti, että tässä on aivot 
ja tämä musta alue on tuhoutunutta 
aivokudosta. Sitä mustaa aluetta oli 
runsaasti. Minulla on 80-prosentti-
nen invaliditeetti. Itkin todella paljon 
saadessani diagnoosin. Ajattelin, että 
tässäkö tämä elämäni nyt on? Lääkä-
rini lohdutti, että aivojen toimintakyky 
uusiutuu ja että kuntoutumiseni etenee 
lähivuosien aikana. 

Oikein mennyt elämä 
Nykyään Laihialla asuva vimpeliläislähtöinen  
Satu Koskela opiskeli vuonna 1988 Kaustisella  
musiikkilukiossa. Tuolloin eräänä syysiltana,  
tarkemmin sanottuna syyskuun 21. päivänä, hänen 
elämänsä suunta muuttui. Hänestä ei tullutkaan 
isona huilistia, vaan aivovammakuntoutuja.

Satu harrasti aiemmin kuorolaulua, mutta harrastus jäi poikien synnyttyä.  
– Olin vahva altto. Voisinkin oikeastaan aloittaa kuorossa uudelleen!



12   Aivoitus 4/20 Aivoitus 4/20   13   

Yritys palata opintielle 

Satu halusi jatkaa koulunkäyntiä ja 
palata musiikkilukioon. Hänen instru-
menttinsa oli poikkihuilu. 

– Minulle todettiin, että vaikka 
olin onnettomuuspäivänä jo aloittanut 
toisen vuoden, olisi minun aloitettava 
lukio jälleen ensimmäisestä luokasta. 
Toimin siis näin. Ensimmäisen vuoden 
pääsin läpi rimaa hipoen. Toinen vuosi 
oli, jos mahdollista, vielä edellistäkin 
vaikeampi. Ymmärsin, että kolmosluo-
kasta en selviäisi, enkä ainakaan suo-
riutuisi ylioppilaskirjoituksista. Minun 
oli jätettävä lukio-opinnot sikseen. 

Myöskään huilun soitto ei enää 
onnistunut, sillä se hengästytti liikaa. 
Tänä päivänä huilu on kotona koris-
teena ja muistona menneestä ajasta. 

Seuraavaksi Satu hakeutui Pietar-
saareen työklinikalle.

– Siellä oli tarkoitus selvittää, mikä 
minusta voisi tulla, mitä työtä voisin 
tehdä.

Sadun ensimmäinen haave oli 
fysioterapeutin ammatti, sillä hän oli 
itse hyötynyt fysioterapiasta suuresti 
ja piti fysioterapeutteja innostavina 
ihmisinä. 

– Se todettiin minulle liian ras-
kaaksi. Seuraavaksi kokeiltiin kunto-
hoitajan ja hierojan hommia, mutta 
myös ne olivat fyysisesti liian raskaita 
minulle. En saanut nukuttua ja olin 
jatkuvasti todella uupunut. Puheeni 
oli huonoa ja muistini hauras. Eli ihan 
niitä tuttuja oireita, joista olen sittem-
min lukenut Aivoitus-lehden artikke-
leista. 

Lopputulokseksi tuli, ettei Satu 
kykene palkkatyöhön. 

– Minulle myönnettiin eläke. 
Ansiotasoni haarukoitiin alkuperäisen 
suunnitelmani mukaan, joka oli muusi-
kon ura. Lukion jälkeen aioin suunnata 
Sibelius-Akatemiaan. Tulevat ansioni 
arvioitiin veljeni tulojen perusteella, 
sillä hän oli valmistunut Sibelius-
Akatemiasta ja työskenteli opettajana, 
säveltäjänä ja keikkailevana muu-
sikkona. Täyttä eläkettä aloin saada 
26-vuotiaana, sillä tuolloin minun olisi 
arvioiden mukaan pitänyt valmistua, 
jos elämäni olisi mennyt suunnitelmien 
mukaan. 

Rakkaus ja perhe 

Jossakin vaiheessa Satu tapasi nuo-
rukaisen, josta sittemmin tuli hänen 
aviomiehensä.

– Lähdimme vimpeliläisen tyttö- 
kaverini kanssa ravintolaan, ja  
yllättäen sieltä löytyikin minulle mies, 
Satu hymyilee. 

Koska mies asui Laihialla, myös 
Satu muutti sinne, Etelä-Pohjanmaalta 
Pohjanmaalle. 

– Laihialle rakennettiin rivitaloa, 
josta halusimme ostaa osakkeen. 
Onneksi haaveemme toteutui, mutta 
en enää tarkalleen muista, miten rahoi-
tus järjestyi. Muutimme sinne vuonna 
1993. 

Perheen ensimmäinen poika syntyi 
vuonna 1994 ja toinen 1996. 

– Lasten saaminen ei ollut itsestään 
selvää, ja yritimmekin hyvän tovin. 
Onneksi lopulta onnistuimme. Olimme 
ja olemme lapsistamme todella onnel-
lisia. 

Poikien synnyttyä Koskelat alkoivat 
haaveilla omakotitalosta. He kävivätkin 
katsomassa useampia vaihtoehtoja, 
kunnes mieluisa löytyi. He asuvat 
edelleen samassa talossa. Perheen esi-
koinen on jo maailmalla, mutta kuopus 
asuu vielä kotona. 

Aivovamman jälkeen Satu löysi 
liikunnan ilon.

– Meillä on aina ollut koira, jonka 
lenkittäminen on pitänyt minut liik-
keessä. Nyt koiraa ei enää ole. Mieheni 
totesikin, josko emme enää ottaisikaan, 
sillä koirasta luopuminen on aina niin 
kova paikka. Nykyään liikun paljon 
naapurini kanssa. Eilenkin kävimme 10 
kilometrin kävelylenkillä. 

Suurin ilo on kuitenkin perhe.
– Koen, että olemme tyytyväinen ja 

onnellinen perhe. Miehenikin tutustui 
minuun vasta, kun olin jo saanut aivo-
vamman, joten koko perhe tuntee vain 
nykyisenlaisen Sadun. Pojat lukevat 
minua jopa paremmin kuin mieheni. 
Vaikka diagnoosin saadessani oloni oli 
lannistunut, juuri nyt päällimmäisenä 
on tunne, että elämässäni kaikki on 
mennyt juuri niin kuin pitikin! 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

Sadun terveiset  
vastavammautuneelle:

”Välillä tulee päiviä ja jopa viikkoja, 
jolloin sinusta tuntuu, että et jaksa 
ja ettei sinua huvita tehdä mitään. 
Vastapainoksi kuitenkin tulee niitä-
kin päiviä, jolloin kaikki sujuukin 
todella hyvin. Tsemppiä sinulle, 
vastavammautunut!”

TEEMANA 
AIVOVAMMAKONKARIT

Satu Koskela käy edelleen  
fysioterapiassa. – Se on ihana asia 

ja antaa voimaa ja jaksamista.



14   Aivoitus 4/20

Leikki päättyi  
aivovammaan 

Hannu Pirnes leikki huolettomana 
kaverinsa kanssa heinäkuisena päivänä 
omakotitalon pihamaalla. Pojat pela-
sivat sulkapalloa. Kuten kaikki sulka-
palloa pihapiirissä pelanneet tietävät, 
välillä peliväline tuppaa juuttumaan 
milloin puiden oksiin, milloin lennäh-
tämään katolle. Niin tapahtui myös 
pikkupoikien pelissä yhä uudelleen ja 
uudelleen. 

– Kipusimme vuorotellen katolle 
hakemaan sinne lentänyttä sulkapal-

loa. Tuolla kerralla oli minun vuoroni 
kivuta katolle. Käteni lipesivätkin, 
jonka seurauksena putosin kolmen 
metrin matkan päälleni maahan, 
Hannu kertoo. 

Naapuri lähti viemään tajutonta 
poikaa sairaalaan.

– Olen sittemmin kuullut, että jos 
tilanteessa olisi jääty odottelemaan 
ambulanssia, en olisi tässä kertomassa 
tarinaani, nyt 42-vuotias Hannu toteaa 
hiljaa. 

Sairaalassa diagnosoitiin vaikea 
aivovamma sekä kaksi tapaturman 
aiheuttamaa aivoverenvuotoa. Vuo-
doista toinen sijaitsi aivojen etu- ja 
toinen takaosassa. Lääkäri valvoi pojan 
vuoteen vierellä kolme vuorokautta 
miettien, selviääkö Hannu hengissä. 

Sairaala-ajasta Hannu muistaa vain 
väläyksiä sieltä täältä.

– Olen kuullut, että herättyäni olin 
kiroillut todella paljon, ollut kovin 
aggressiivinen ja valittanut erittäin 

TEEMANA 
AIVOVAMMAKONKARIT

Oli kaunis heinäkuinen päivä. 7-vuotias Hannu Pirnes vietti viimeistä 
varhaislapsuuden kesäänsä. Syksyllä olisi edessä aivan uusi aikakausi. 
Poika aloittaisi tuolloin peruskoulun ensimmäisen luokan. 

Hannu Pirnes vammautui 7-vuotiaana pudottuaan omakotitalon katolta.
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TEEMANA  
AIVOVAMMAKONKARIT

kovaa päänsärkyä. Vaikka normaalisti 
moinen käytös ei olisi ollut pieneltä 
pojalta toivottavaa, olivat lääkärit 
pitäneet sitä erittäin hyvänä merkkinä: 
se osoitti, että pystyin puhumaan ja 
tuntemaan! 

Kouluvuodet läpi  
erityisjärjestelyin 

Kuin ihmeen kautta Hannu selvisi. 
Sairaalassa hän sai kuntoutusta ja 
opetteli pikavauhtia uudelleen kaiken. 
Kun kuntoutuminen alkoi, istui hän 
pyörätuolissa, mutta sairaalasta hän 
käveli loppukesästä ulos omin jaloin. 
Peruskoulun, jonka ensimmäiselle luo-
kalle hänen oli määrä astella elokuun 
puolivälissä, hän pääsi aloittamaan 
samaan aikaan ikätovereittensa kanssa.

Koulussa huomattiin, että uuden 
oppiminen on Hannulle haastavaa. Eri-
tyistä vaikeutta tuottivat matematiikka 
ja fysiikka. Kieliä oppiakseen hänen 
oli toistettava sanalistoja uudestaan ja 
uudestaan. Muuten uusi kieli ei jäänyt 
mieleen. Liikuntatunneilla kaikki liik-
keet eivät onnistuneet. Hän myös väsyi 
ystäviään nopeammin. 

– Sain erityisopetusta, josta olikin 
hyötyä. Selvisin läpi peruskoulun. Päät-
tötodistuksessani oli keskiarvo 7,5. 

Ongelmaksi muotoutui se, ettei hän 
saanut mitään kuntoutusta tai terapi-
oita enää sairaalasta kotiutumisensa 
jälkeen.

– Oletettavasti ajateltiin, että kun 
vamma tuli niin nuorella iällä, aivoni 
muotoutuvat uudelleen, eikä oireita 
jää. 

Hannu on suorittanut peruskoulun 
jälkeen viisi tutkintoa. Hän on muun 
muassa merkonomi, datanomi ja viras-
tomestari.

– Pääsin myös ammattikorkeakou-
luun opiskelemaan insinööriksi, mutta 
siellä matematiikka ja fysiikka osoittau-
tuivat aivan liian vaikeiksi. Aloin väsyä 
todella nopeasti. Olen huomannutkin, 
että kun aivoja pitää rasittaa äärimmil-
leen, väsähdän. 

Työvuodet 

Aivovamman jälkitila alkoi oirehtia 
2000-luvun alussa, jolloin Raahessa 
opiskelemassa olleella Hannulla diag-
nosoitiin masennus. Tutkimuksissa löy-
dettiin syy-yhteys lapsuudessa saatuun 
aivovammaan.

– Olin niin poikki, etten päässyt 

edes sängystä ylös. Tuolloin minulle 
määrättiin ensimmäinen pidempi sai-
rauslomani. Siitä alkoikin oravanpyörä. 
Olin välillä sairauslomalla, välillä 
kunnossa.

Hannu kuntoutui työkykyiseksi ja 
teki uraa myynnin parissa. 

– Kierre kuitenkin jatkui, tein 
myyntihommia, olin sairauslomalla, 
tein jälleen töitä, jonka jälkeen olin 
jälleen sairauslomalla. Hoitoni oli 
tuossa vaiheessa sellaista sillisalaattia, 
etteivät asiat oikein edenneet, eikä 
minua lähetetty tutkimuksiin erikoissai-
raanhoitoon. 

Seuraava askel otettiin vuonna 
2012, jolloin Hannulla puhkesi dys-
tonia. Dystonialla tarkoitetaan oireita, 
jotka johtuvat aivojen liikkeitä säätele-
vien osien toiminnan häiriintymisestä. 
Oireet näkyvät ulos päin esimerkiksi 
nykivinä liikkeinä eli vapinana. 

– Minut tutkittiin sekä aivovamma-
poliklinikalla että ODL:ssä. Lääkärit 
määräsivät minut työkykyarvioin-
tiin. Dystoniankin todettiin johtuvan 
aivovammasta. Viisi eri lääkäriä kyseli 
minulta, miltä minusta tuntuisi ajatus 
eläkkeestä.

Eläkeruljanssi käynnistettiin kolmea 
vuotta myöhemmin, vuonna 2015. 

– Ensiksi minun piti olla vuosi 
sairauslomalla, jonka jälkeen olin kaksi 
kuukautta kuntoutustuella. Annoimme 
myös lisäselvityksiä tuona aikana. 
Lopulta vuonna 2017 eläke myön-
nettiin, joten olen nyt ollut eläkkeellä 
kolme vuotta. 

Elämä mallillaan

Vaikka Hannu vammautui jo lapsena, 
eli hän monta vuotta ilman, että aivo-
vamman jälkitilaa varsinaisesti notee-
rattiin mitenkään. 

– Vaikka pienestä pitäen minulla 
oli väsymystä, haasteita oppimisessa 
ja ahdistuneisuutta, ei aivovammasta 
tai sen jälkitilasta puhuttu vuosikau-
siin. Näin vasta aikuisena aivokuvani. 
Niissä oli neljä golf-pallon kokoista 
mustaa aluetta, jotka olivat aivokudok-
sessani olevia ruhjeita. Vasta aikuisena 
ymmärsin, miten vakavan tällin olin 
lapsena saanut.

Hannu on tavannut vain yhden 
muun lapsena vammautuneen, mutta 
suuren määrän aikuisiässä aivovam-
mautuneita ihmisiä.

– Oman kokemukseni perusteella 
on iso ero, tuleeko vamma lapsena vai 

aikuisiällä. Jos vamman saa lapsena, 
voi koko lapsuus ja nuoruus mennä 
ilman, että aivovammasta jääneitä 
oireita varsinaisesti ilmenee tai että 
niiden ymmärretään johtuvan aivo-
vammasta. Jos vammautuu aikuisena, 
toimintakyvyn muutos on yleensä 
nähtävillä heti tai ainakin huomatta-
vasti nopeammin, kuin vasta lähes 20 
vuoden kuluttua tapaturmasta. 

Eläkkeelle pääsyn jälkeen Hannu 
on voinut hyvin. Kun aikataulut 
saa laatia jaksamisensa mukaisesti, 
väsymyskin pysyy hallinnassa. Hän 
harrastaa kuntosalilla käyntiä, frisbee-
golfia sekä toimii tiedottajana Oulun 
seudun aivovammayhdistyksessä. Myös 
kihlattu toimii aktiivisesti yhdistyksessä 
läheisen roolissa.

– Nyt elämäni on mallillaan, 
Hannu Pirnes iloitsee. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen

Hannun terveiset  
vastavammautuneelle:
”Yritä saada mahdollisimman paljon 
tietoutta aivovammasta mahdolli-
simman pian tapaturman jälkeen. 
Sen ansiosta ymmärrät paremmin 
itseäsi ja sitä, mitä on sattunut. Kun 
hieman toivut, älä jää yksin. Lähde 
saman kokeneitten pariin, sillä 
muiden aivovamman saaneiden 
tapaaminen antaa voimia ja ymmär-
rystä siitä, mitä elämä aivovamman 
kanssa on. Kaikkein tärkeintä on 
vertaistuki!”

Hannu on ollut eläkkeellä kolme vuotta. 
– Oloni on nyt huomattavasti virkeämpi, 
kun voin itse aikatauluttaa päiväni.
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Pahoinpitelyn uhriksi 46-vuotiaana 
joutunut Pertti Kinnunen kertoo, että 
hänelle jäi tärskyn jälkeen kuukauden 
muistiaukko. 

– Vaikka varsinainen muisti-
aukkoni kestää ”vain” kuukauden, 
alkoi pahoinpitelystäni muutaman 
kuukauden sumuinen jakso, josta ei 
ole jäänyt kunnollisia mielikuvia.

Pahoinpitelypaikalta Pertti vietiin 
ensiapuun, josta hänet seuraavana päi-
vänä kotiutettiin taksikyydillä. Mukaan 
miehelle annettiin aivotärähdyksen 
hoito-ohjeet. Joissakin papereissa 
todettiin, että hän oli päättänyt lähteä 
itse, mutta toisissa dokumenteissa 
mainitaan vain kotiuttamisesta. Niin 
tai näin, kotiin hän kuitenkin päätyi. 
Toviksi. 

– Olin tuossa vaiheessa aivan sekai-
sin. Melko nopeasti silloinen vaimoni 
vei minut takaisin sairaalaan, sillä 
oloni ei suinkaan kohentunut, vaan 
päinvastoin huononi. 

Vasta tässä vaiheessa Pertin pää 
kuvattiin. Kuvauksen jälkeen sairaa-
lassa harkittiin jopa pikaista helikop-
terikyytiä Tampereen yliopistolliseen 

sairaalaan. Lopulta hoitoa päädyttiin 
kuitenkin jatkamaan Lahdessa.

– Tämän kaiken olen kuullut 
muilta. Itselläni ei ole noista päivistä 
mitään muistoja. 

Takaisin töihin 

Kuitenkin jo kuukauden kuluttua hie-
roja-kuntohoitajayrittäjänä työskennel-
lyt mies palasi sorvin ääreen – olihan 
takana jo 30 vuotta yksityisyrittäjänä, 
joten palo päästä jälleen työn touhuun 
oli voimakasta. 

– Ihmettelin koko ajan, miksi en 
jaksa yhtä hyvin kuin aiemmin. Ennen 
vammautumistani 12 tunnin työpäivä 
oli minulle aivan normaali, mutta nyt 
minun oli pakko alkaa ottaa päiväunia 
kesken työpäivän. Illalla tai vapaa-
päivinäni en jaksanut tehdä käytän-
nössä mitään muuta kuin nukkua. 

Neljän vuoden kuluttua Pertti 
suuntasi terveyskeskukseen. Omalää-
käri totesi, että eihän moinen väsymys 
normaalia ole. Aluksi uumoiltiin, josko 
kyseessä olisi vain viisikymppisen mie-
hen hiipumista, joka voi oireilla muun 

muassa väsymyksenä. 
– Onneksi hän kuitenkin passitti 

minut jatkotutkimuksiin. Päijät-
Hämeen keskussairaalasta tuli kuntou-
tusohjaaja kotikäynnille. Hän ehti tark-
kailla minua vain viitisen minuuttia, 
kunnes totesi, että minulla on oireistani 
päätellen varsin selkeä aivovamman 
jälkitila. Tästä lähtivät kuntoutukseni 
pyörimään. Vuonna 2014 pääsin kuu-
den viikon Insure-kuntoutusjaksolle. 

Tietoisuus vammasta herää

Vasta Insure-kurssilla, neljä vuotta 
pahoinpitelyn jälkeen, Pertille itselleen 
valkeni aivovamman olemassaolo. 

– Silloin sanoin ensimmäistä kertaa 
itselleni, että minulla on aivovamma. 
Pystyin sanomaan tämän vieraalle 
ihmiselle helpommin kuin tutulle. 
Läheiseni olivat varmasti huomanneet 
jo aikoja sitten, että eihän minulla niin 
sanotusti ollut kaikki muumit laaksossa.

Pertille ja hänen tuolloiselle puoli-
solleen tuli avioero vuonna 2015.

– Siinä vaiheessa tuntui, että matto 
on lopullisesti vedetty jalkojeni alta. 

”Paljon menetin, 
mutta paljon sain”
Hollolalainen Pertti Kinnunen, 
aivovammautui 10 vuotta sitten, 
kun hänet pahoinpideltiin 
Lahden torilla. Kesti muutaman 
vuoden, ennen kuin tietoisuus 
aivovammasta heräsi. 

Hollolalainen Pertti Kinnunen, 
aivovammautui 10 vuotta sitten, 
kun hänet pahoinpideltiin 
Lahden torilla. Kesti muutaman 
vuoden, ennen kuin tietoisuus 

– En tunne mitään isompaa katkeruutta, 
vaikka elämäni menikin uusiksi. 

Katkeruus ei auttaisi asiaa, 
vaan päinvastoin se laskisi mielialaa. 

Kun jostakin joutuu luopumaan, pitää 
löytää jostakin muusta sisältöä ja 

iloa elämään, toteaa Pertti Kinnunen. 
Kainalossa on tuore puoliso Lerwissara.
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Vasta sen jälkeen aloin ymmärtää, 
minkälaista elämä vammautuneen 
minun kanssani on ollut. Käytökseni 
oli muuttunut ja olin räjähdysaltis. 
Olen sitä vieläkin aiempaan elämääni 
verrattuna, mutta nyt olen oppinut 
laskemaan kymmeneen.

Samoihin aikoihin Pertti todettiin 
työkyvyttömäksi. Yhdessä rysäyksessä 
syttyi ymmärrys aivovammasta, tuli ero 
ja työn menettäminen. Pertti oli jo itse 
ymmärtänyt, ettei hän ole työkykyinen,  
sillä työn ohessa hänellä ei ollut  
voimia mihinkään muuhun.

–Tämän kaiken myötä aloin  
ajatella, että panen elämäni kokonaan 
uusiksi. Lähdin Aasiaan. Vietinkin puoli 
vuotta Thaimaassa. 

Aivovamman jäljet 

Aivovamman myötä tuli väsymyksen 
ja räjähdysalttiuden lisäksi vaikeus 
aloittaa hommia tai ainakaan saada 
aloitettuja askareita valmiiksi. Ajatukset 
päässä sinkoilivat työstä toiseen. 

– Olo oli kuin pikkupoikana huvi-
puistokäynnillä. Silloin kiirehdin lait-
teesta toiseen, enkä osannut päättää, 
missä järjestyksessä haluan eri vempai-
miin mennä. Minun pitää muistuttaa 
itselleni, että nyt pysähdyt miettimään, 
mitä olet tekemässä, teet sen ensiksi 
loppuun ja aloitat vasta sitten uuden 
puuhan parissa. 

Pertillä on synnynnäinen näkö-
vamma. Aivovamma vaikutti tähän 
siten, ettei hän enää voi luottaa kuu-
loonsa, jolla hän aiemmin kompensoi 
näkökyvyn puutteita.

– Tarkkaavaisuuteni on aivan eri 
tasolla kuin ennen vammaa. Muisti 
on mitä on, joten esimerkiksi puhe-
linnumerot ja pankkitunnukset pitää 
tarkastaa moneen kertaan. Pyrin 
suunnittelemaan kaiken etukäteen, 
panen liimalappuja jääkaapin oveen ja 

hälytyksiä puhelimeen. Pyrin järjes-
telmällisyyteen. Ja kun väsyn, pyrin 
olemaan itselleni armollinen ja annan 
itselleni luvan levätä. 

Pertti kuvailee, että fyysinen rasitus 
on hyväksi ja se tuo oikeanlaisen väsy-
myksen. Sen sijaan aivotyöskentely, 
eli esimerkiksi paperityöt ja tietoko-
neen käyttäminen, saavat miehen 
sippaamaan vartissa. Hänellä onkin 
henkilökohtainen avustaja, joka auttaa 
pitämään arkea kasassa. 

– Sain henkilökohtaisen avustajan 
heti avioeroni jälkeen. Se mahdollistaa 
minulle itsenäisen elämän. Tai no – 
itsenäisen ja itsenäisen – onko se sitten 
aitoa itsenäisyyttä, että pitää turvautua 
toisen apuun. Joka tapauksessa henki-
lökohtaisen avustajan ansiosta minun 
tulee tartuttua toimeen ja lähdettyä 
liikkeelle. Muuten jumahdan paikoil-
leni. 

Pertti kertoo, että sen viisi vuotta, 
jotka hän on ollut vammaispalveluiden 
asiakkaana, on koko ajan ollut jonkin-
lainen vääntö käynnissä. 

– Tuntuu, että hoitavat tahot ottavat 
Käypä hoito -suosituksen joskus liian 
kirjaimellisesti, eikä suosituksena. 
Aivovammat ovat niin yksilöllisiä, että 
tämä pitäisi kaikessa aivovammoihin 
liittyvässä ymmärtää. Ei ole olemassa 
tiettyä kaavaa tai polkua, jota voi sel-
laisenaan soveltaa jokaiseen aivovam-
man saaneeseen. 

Myös korvausasioissa on omat 
haasteensa.

– Pahoinpitelijäni sai kaksi vuotta 
ehdollista vankeutta. Häneltä ei ole 
saatu perittyä juuri yhtään hänelle 
tuomituista korvauksista. Näin ollen 
pahoinpitelytapauksessa korvaajaksi 
joutuu Valtionkonttori. Se on maksa-
nut oikeudessa määrätyt korvaukset 
ja ansionmenetystä - joka tosin jäi 
pieneksi siksi, että olin yrittäjä. 

Elämä voittaa

Pertti toteaa, että elämä menee koko 
ajan parempaan suuntaan.

– Välillä voin olla jo vähän onnelli-
nenkin, että sattui jotakin, joka muutti 
elämäni. Kyllähän minä paljon mene-
tin, mutta olen myös paljon saanut. 
Yrittäjäluonteena sanoin itselleni, että 
ei pidä jäädä tuleen makaamaan.

Thaimaassa syttyi myös rakkaus. 
Pertti ja hänen vaimonsa ovat asuneet 
viiden vuoden ajan asuntovaunussa 
Messilässä ja ovat nyt muuttamassa 
Helsinkiin. Pertin puoliso sai pitkän 
väännön jälkeen oleskeluluvan Suo-
meen. Työluvan saamiseksi piti taistella 
pari vuotta.

– Nyt vaimollani Lerwissaralla 
on oleskeluoikeus ja rajoittamaton 
työnteko-oikeus. Näin päätöksessä 
lukee, Pertti hymyilee.

Pertin terveiset  
vastavammautuneelle:

”Hakeudu paikallisen aivovamma- 
yhdistyksen jäseneksi ja lähde 
rohkeasti toimintaan mukaan. Vali-
tettavasti voit joutua kohtaamaan 
vaikeuksia. Sinun tai läheisesi on 
jaksettava ja osattava etsiä luotetta-
vaa tietoa aivovammoista ja siihen 
liittyvistä asioista. Sinun pitää oppia 
pitämään puolesi ja muistaa pitää 
huolta itsestäsi. Voi olla, että joudut 
myös taistelemaan oikeuksistasi. 
Mutta älä anna periksi!”

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen

TEEMANA 
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– Kun menee lääkärin vastaanotolle, on 
päässä yleensä tukuittain asioita, jotka 
pitäisi saada kerrotuksi. Yleensä kaikkea 
ei muista, vaan se ja tämä ja tuo juolahtaa 
päähän vasta lääkärikäynnin jälkeen. Suo-
sittelen, että ennen lääkärikäyntiä kirjaa 
tärkeät asiat paperille. Toinen vaihtoehto 
on ottaa mukaan tukihenkilö, joka pitää 
huolen siitä, että kaikki tarvittava tulee 
kerrotuksi, Pertti Kinnunen vinkkaa.
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Marraskuun ensimmäisenä päivänä oli 
syksyn ensimmäiset liukkaat, joiden 
seurauksena vastaantuleva autokuski 
liukasteli Asto Myllylän kaistalle. 
Nokkakolarissa Aston pää iskeytyi 
rattiin rajusti, sillä autossa ei ollut tur-
vatyynyjä. Asto hämmästelee, että on 
ylipäätään hengissä, sillä niin solmuun 
ratti törmäyksessä meni.

Pian kolarin jälkeen alkoi valmis-
tautuminen jouluun, joka tuo arkeen 
aina omat touhunsa ja kiireensä. Myös 
perheen esikoinen oli syntymäisillään. 
Kuukauden kuluttua Aston sairaalasta 
kotiutumisen jälkeen avovaimo siirtyi 
synnytysosastolle. Ensimmäinen vuosi 
meni vauva-arkeen totutellessa. Aston 
voinnin huomioiminen jäi taka-alalle.

– Avovaimoni oli kyllä kovilla, sillä 
hänellä oli näin jälkikäteen ymmärret-
tynä yhtäkkiä kaksi lasta hoidettava-
naan: vauvamme ja minä. 

Aivovamman seurauksena moni 
muu asia muuttui. Elämään astuivat 
krooninen päänsärky ja niskakivut. 
Aamut alkoivat melkein joka-aamui-
sella pahoinvoinnilla, jonka talttuak-
seen Aston piti napata nopeavaikut-
teinen särkylääke. Särkylääkkeiden 
sivuvaikutuksena puolestaan tulee 
helposti riippuvuus, joten niitä ei 
voinut syödä kuin leipää. Asto tarvitsi 
myös illalla nukahtamiseen lääkkeitä ja 
aamulla toisia lääkkeitä virkistyäkseen. 

Vuoden verran Asto yritti olla 
mukana työelämässä.

– Vaimoni joutui herättämään 
minut aamulla ja myöhemmin soitte-
lemaan perääni ja kyselemään, missä 
oikein viipotan. Vasta vuoden kuluttua 
minulla diagnosoitiin aivovamma,  
pääsin neurologille ja aloin saada 
kuntoutusta sekä toiminta- ja fysio- 
terapiaa. Eli heti diagnoosin jälkeen 
niin henkistä kuin fyysistäkin kuntou-
tusta oli tarjolla. Kymmenen vuoden 
kuluttua kolarista kuntoutukset lopetet-
tiin, ja sen jälkeen kuntoutuminen on 
ollut omatoimista.

Seuraavaksi Asto tutustui Aivo-

TEEMANA 
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Marraskuussa 2001 Ylivieskalainen Asto Myllylä 
joutui työmatkallaan nokkakolariin. – Kasvoihini 
tuli murtumia, niskat menivät ja kaikkea muuta 
pientä tilpehööriä rikkoutui. Nykyään minulla on 
titaaninaama, sen verran titaania on ympäriinsä eri 
puolilla kasvojani. Ja lisäksi kaverikseni tuli aivo-
vamma. Mutta hengissä selvittiin! 

Läheisten vertaistukeen 
panostettava

Asto Myllyllä painottaa:

– Aivovammoihin liittyvä byrokratia pitäisi saada niin vammautuneelle kuin hänen 
läheisellekin yksinkertaisemmiksi kautta linjan. Kun asiat hoituisivat helposti, säästyisi 
paitsi inhimillistä kärsimystä, myös yhteiskunnan varoja. 
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kin kymmenen vuotta. Olisi tärkeää, 
että läheinen saisi jo sairaalassa luotet-
tavaa ja helposti ymmärrettävää tietoa 
ja vertaistukea, sillä onnettomuuden 
jälkeen läheinen on usein vielä enem-
män epätietoinen ja säikähdyksissä 
kuin vammautunut.

Asto kiitteleekin, että Aivovamma-
liiton Tukea aivovammautuneen 
läheiselle -projekti on juuri sitä, mitä 
kaivataan. Hän toivoo, että läheisten 
vertaistukeen otettaisiin rento ja kaveri-
mainen ote. Toiminta ei saisi olla pape-
rinmakuista, vaan käytännönläheistä. 

– Tärkeää on osata kuunnella. Aina 
ei vertaistukijan tarvitse tehdä muuta 
kuin olla läsnä, olla ihminen ihmiselle. 

Toiseksi kärkihankkeeksi Aivovam-
maliiton toiminnassa Asto nostaisi 
aivovammatietouden jakamisen heille, 
jotka eivät vielä tiedä aivovammoista - 
eli niin sanotulle suurelle yleisölle. 

vammaliiton toimintaan. Ensikosketus 
tuli ensitietopäivässä, jonka jälkeen 
hän löysi itsensä vertaistuen piiriin. 
Lopullinen eläkepäätös tuli vasta noin 
seitsemän vuoden kuluttua kolarista.

– Kyllä elämä oli tuolloin melkoista 
paperiviidakkoa. Olisi tärkeää, että 
sote-puolella aivovammaymmärrys 
lisääntyisi. Olisi myös tärkeää, että 
aivovammautunut ihminen saisi konk-
reettista apua kaikkien lomakkeiden 
täyttämiseen, jota vammautumisen jäl-
keen vaaditaan. Onneksi nyt on muun 
muassa Neuroneuvonta, jonne voi 
ottaa yhteyttä. Se on jo askel oikeaan 
suuntaan. 

Nyt Asto on ollut useamman 
vuoden ajan mukana luotsaamassa 
Ylivieskan vertaistuellista toiminta-
ryhmää. Vaikka hän on ryhmänvetäjä-
veteraani, kokee hän yksilövertaistuki-
suhteet itselleen luontevammaksi 
tavaksi toimia aivovammakentällä. Hän 
luovuttaisi ryhmän vetovastuun omalta 
osaltaan kokonaisvaltaisesti jollekin 
toiselle. Hän kertoo, että heillä on 
vireä ryhmä ja maksuttomat kokoon-
tumistilat. Nyt tapaamiset ovat toki 
koronan vuoksi olleet jäissä. 

Katse läheisiin 
ja tiedon lisäämiseen 

Asto puhuu painokkaasti läheisten 
vertaistuen puolesta.

– Läheisten vertaistukeen pitäisi 
panostaa. Olen puhunut siitä jo aina-

– Emme saa olla kaapissa aivo-
vammoinemme ja tietoinemme. Mitä 
enemmän niin Aivovammaliitto, 
aivovammayhdistykset kuin me yksit-
täiset aivovammautuneet ihmisetkin 
kerromme asiasta, sitä tutummaksi ja 
vähemmän pelottavaksi aivovamma 
tulee. 

Kolmas merkittävä aihe, johon Asto 
toivoisi liiton ja yhdistysten puuttuvan, 
on aivovammojen ennaltaehkäisy. 
Tämä edistyisi kuin itsestään yleisen 
aivovammatietouden lisääntyessä.

– Kannattaa puhua esimerkiksi 
kypärän käytön puolesta, muistuttaa 
turvavöiden ja muun liikenneturvalli-
suuden tärkeydestä sekä kertoa, mihin 
kaikkeen aivovamma voi vaikuttaa. 
Kun yksikin kolari ja yksikin aivo-
vamma jää tulematta, olemme jo 
tehneet jotakin merkittävää.

Aston terveiset 
vastavammautuneelle:

”Anna itsellesi aikaa. Soita tar-
vittaessa Aivovammaliittoon, etsi 
vertaistukea toiselta vammautu-
neelta ihmiseltä ja lähde mukaan 
aivovammatoimintaryhmän pariin, 
jos sellainen lähelläsi on. Osal-
listu Aivovammaliiton järjestämille 
kursseille, sillä saat niistä paljon 
voimavaroja arkeesi. Ja läheinen, 
kysy rohkeasti neuvoa ja vertaistu-
kea, äläkä yritä selvitä yksin. Tiedon 
saamisella voidaan myös ehkäistä 
riitoja ja avioeroja. Aivovamma 
muuttaa usein rakastasi sen verran, 
että tarvitset eväitä ja tukea muu-
tosten ymmärtämiseen. Läheisten 
vertaistuki on etenkin alkuvaiheessa 
kaikkein tärkeintä.”

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

TEEMANA 
AIVOVAMMAKONKARIT

Neuroneuvonta auttaa 
sosiaaliturva- ja kuntoutusasioissa

Jos tarvitset neuvoja ja apua sosiaaliturvaan ja kuntoutukseen, 
ota yhteyttä Aivovammaliiton, Neuroliiton ja Parkinson-liiton maksuttomaan 
Neuroneuvontaan. 
sosionomi puh. 040 542 5200 ja 
sosiaalityöntekijä puh. 040 500 1657 
sähköposti: info@neuroneuvonta.fi

INFO

– Mietin, miksei aivovammautuneiden asioita hoitavaan moniammatilliseen työryh-
mään otettaisi heti alusta asti mukaan vakuutusyhtiön lääkäriä. Vältyttäisiin monelta 
turhalta ongelmalta, ja asiat ratkeaisivat nykyistä nopeammassa aikataulussa, Asto 
Myllylä pohtii. 
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Kun vammautumistapa 
jää mysteeriksi 
Lahtelainen Pekka Jarvansalo vammautui vuonna 2003. Oli perjantai-
ilta. Hän vietti sitä kaveriporukan kanssa ystävänsä luona. Sunnuntaina 
Pekalla olisi ollut työvuoro. Maanantaiaamuna työpaikalla alettiin 
ihmetellä, miksi miestä ei näy, ei kuulu. Kävi ilmi, että hän oli 
nukkunut perjantai-illasta maanantaiaamuun. Jossakin tuossa välissä, 
ilmeisesti myöhään perjantai-iltana, oli tapahtunut jotakin.

– Ydinasia on, että silminnäkijää ei kos-
kaan löytynyt. Jostakin syystä kukaan ei 
tiedä, mitä minulle tapahtui. Ihmette-
len edelleen myös sitä, miksei kukaan 
kavereistani kummastellut jatkuvaa 
nukkumistani, Pekka Jarvansalo kertoo.

Maanantaina työnantaja sai selville, 
missä Pekka oli ja vei tämän lääkäriin. 
Sieltä matka jatkui sairaalaan. Muisti- 
katko kesti kaksi kuukautta. Kului 
myös kaksi kuukautta, jonka aikana ei 
edelleenkään selvinnyt, mitä oli tapah-
tunut. Samalla alkoi kymmeneksi vuo-
deksi venähtävä taistelu siitä, kuka on 
korvausvelvollinen. Vammautumisen 
syytä ei tiedetä vieläkään, 17 vuoden 
jälkeen. Syyn etsiminen on jäänyt.

– Yksi taho päätyi siihen, että minut 
on pahoinpidelty. Silloin Valtionkont-
tori olisi maksaja. Minulla oli myös 
työnantajan kautta vapaa-ajan tapatur-
mavakuutus. Sairaalassa lääkäri diag-
nosoi, että aivovammani on aiheutta-
nut tylpän esineen isku. Rikoksen uhri 
saa tietyissä tapauksissa, kuten muun 
muassa silloin, jos ei ole silminnäkijää, 
korvauksen valtiokonttorilta. Hain kor-
vausta, mutta en saanut, joten valitin 
vakuutusoikeuteen. Se ei muuttanut 
valtiokonttorin päätöstä. 

Kolmas vaihtoehto saada korva-
uksia olisi ollut hakea niitä oikeuden-
käynnin kautta. Yleinen syyttäjä päätti 
olla nostamatta syytettä. Esitutkinnassa 
illan isäntä oli todennut, että Pekkaa 
oli läpsäisty. 

– Syyttäjän kanta oli, ettei läp-
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Pekka Jarvansalo pyrkii osallistumaan mahdolli-
simman usein Päijät-Hämeen aivovammayhdis-
tyksen toimintaan. Sieltä saatavaa vertaistukea 
hän pitää kullanarvoisena. 
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säisy riitä syytteen nostamiseen. Siksi 
päädyin siviilikanteeseen. Läpsäisystä 
kertonut henkilö perui puheensa.  
Käräjäoikeus ei löytänyt näyttöä 
rikoksesta. Hovioikeus päätyi samaan 
ratkaisuun. Korkeimpaan oikeuteen ei 
saatu valituslupaa.

Kamppailu korvauksen saamisesta 
kesti siis kymmenen vuotta. Pekka teki 
vakuutusyhtiölle uusia korvaushake-
muksia uusine tietoineen, valituksia 
heidän päätöksistään tapaturma-asioi-
den muutoksenhakulautakunnalle ja 
muutoksenhakua vakuutusoikeudelta.

– Vakuutus- ja siviilioikeus ovat 
päätöksillään todenneet, että en ole 
rikoksen uhri. Vammani ei ole sairaus-
peräistä. Tein lyhyen, kolmen peruste-
lukohdan, muutoksenhaun vakuutus-
oikeuteen. Sain päätöksen, jossa oli 
17-kohtainen perustelu siihen, miksi 
vakuutusyhtiö on korvausvelvollinen. 

Pekka pelkäsi, että korvausvelvolli-
nen hakee valituslupaa, mutta näin ei 
käynyt. Viimeinkin, 10 vuoden kulut-
tua, hän sai korvauskiistan positiiviseen 
päätökseen.

Pekka pohtii huolestuneena, kuinka 
moni ihminen jättää asian sikseen, eikä 
jaksa taistella oikeuksiensa puolesta, 
jos eri instansseista tulee hylkäävä 
päätös toisensa jälkeen. 

– Kannattaa ehdottomasti hakea 
oikeutta, ihan niin kauan kuin se on 
mahdollista! Jos et itse pysty tai jaksa, 
niin varmasti löytyy taho tai henkilö, 
joka voi olla avuksi.

Vertaistuen voima 

Myöskään Pekan kuntoutus ei alkanut 
oikea-aikaisesti.

– Helsingin aivovammapoliklini-
kalle oli aluksi mennyt puutteelliset 
paperit, joten sain oikean lääkityksen 
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ja pääsin kuntoutukseen vasta 1,5 
vuoden kuluttua. Oli se kauheaa aikaa! 
On rankkaa muistella, minkälaista elä-
mäni oli ja miten käyttäydyin. Minulla 
oli aivovamma, mutta en saanut 
mistään apua. En päässyt enää edes 
työterveyslääkärille, sillä työsuhteeni 
oli muka vammautumisen vuoksi päät-
tynyt. Ihme, etten päätynyt suljetulle 
osastolle, sillä minulla oli päässäni 
kovat tuskat, tasapainoni oli huono, 
kontrolli aika kateissa ja mielialani 
yleensä hyvin surkea. Päättäväinen ja 
periksiantamaton olin, niin pitikin.

Vaikka korvaajatahosta väännettiin 
kättä kymmenen vuotta ja oikea lää-
kitys löytyi ja kuntoutus käynnistyivät 
vasta 1,5 vuoden kuluttua, kuvattiin 
Pekan pää kolmeen kertaan heti alku-
vaiheessa. Sen myötä aivovammadiag-
noosikin tuli heti. Myös neurokirurgi 
kirjoitti välittömästi lausuntoonsa, ettei 
Pekka ole työkykyinen aivovamman 
jälkitilan vuoksi. Hän sanoi Pekalle: 
”Olet nyt kuin teinipoika, jolla etuotsa- 
lohko ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt”. 
”Ollaan sitten teinipoika, ihan diag-
nosoituna”, Pekka kertoo ajatelleensa.

– Kaikkien päätä ei kuvata, jolloin 
myös diagnoosi voi viivästyä tai jäädä 
kokonaan saamatta. Myös tämä on yksi 
ongelma aivovammakentällä. Toisen 
haasteen tuo aivovammaan kuuluva 
oiretiedostamattomuus. Minäkin ajat-
telin, että mitähän satuja tuokin lääkäri 
kirjoittaa, totta kai minä olen työkykyi-
nen ja palaan töihini mahdollisimman 
pian. 

Pekka liputtaakin voimakkaasti ver-
taistuen ja muilta aivovammautuneilta 
ihmisiltä saatavan tiedon puolesta.

– Menin vuonna 2010 Faceboo-
kiin, jonka avulla löysin vertaiset. Olisi 
mahtavaa, jos jokainen aivovamman 
saanut ihminen ja hänen läheisensä 

ohjattaisiin heti sairaalassa vertaistuen 
piiriin. 

Hän pitää myös aivovammatie-
toisuuden lisäämistä yhteiskunnassa 
ensiarvoisen tärkeänä. 

– Sekä liiton että yhdistysten pitäisi 
jalkautua kansan pariin ja puhua medi-
oissa nykyistäkin enemmän aivovam-
moista. Uskon, että kaduilla liikkuu 
monta aivovamman saanutta ihmistä, 
jotka eivät ole ikinä saaneet diagnoo-
sia, eivätkä sen vuoksi myöskään sen 
enempää kuntoutusta kuin vertaistuke-
akaan.

Pekan terveiset 
vastavammautuneelle:

”Taistele aina oikeuksistasi, tappiin 
saakka. Aivovamma ei ole äly-
vamma. Opettele tuntemaan uusi 
minäsi. Älä jää yksin, voit aina pyy-
tää neuvoa aivovammakonkareilta. 
Tule mukaan paikallisten yhdistys-
ten toimintaan, vertaisten joukkoon! 
Muista, että aivovammaa ei tarvitse 
koskaan hävetä!” 

Teksti: Pia Warvas
Kuvat: Jouni Kilpeläinen

– Vammautumisen jälkeen olen 
ollut hyvin arka olemaan ikäis-
teni kanssa. Herkästi väsyvänä 
voi tulla hölmöjä tai ajattelemat-
tomia puheita ja toimia, kun en 
jaksa keskittyä. Aiemmin olin 
tosi sosiaalinen sekä työssä ja 
vapaalla. Nyt teen vapaaehtois-
työtä lasten ja vanhusten parissa. 
Heidän kanssaan oleminen ja 
puhuminen on suoraa ja vilpi-
töntä, ilman mitään taka-ajatuk-
sia tai muita aikuisten ihmisten 
seuranpidon turhia vaikeuksia. 
Aloitan juuri Päijät-Hämeen 
keskussairaalassa oppaan ja 
vertaisen vapaaehtoistyön.

Pekka Jarvansalo kiittelee, että Aivoi-
tuksen sisältö on viime aikoina rikas-
tunut ja monipuolistunut. – Olisi hyvä, 
että lehti menisi luettavaksi myös 
muille kuin jäsenille, sillä lehdessä on 
paljon hyviä kertomuksia siitä, mitä 
elämä aivovamman kanssa on.
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Vuonna 2009 myyntiedustajana ja 
kenttäpäällikkönä työskennellyt Sanna 
Hietanen oli palaamassa kotiinsa 
Jyväskylän kupeeseen Keskisen kauppa- 
keskuksesta Etelä-Pohjanmaalta. 
Seuraavana päivänä hänen oli määrä 
matkustaa takaisin Tuuriin. Työkohteen 
nimi ei valitettavasti ollut Sannalle 
enne, sillä kotimatkalla hänen ollees-
saan pysähtyneenä stop-risteyksessä 
törmäsi toinen auto hänen autoonsa 

kovalla vauhdilla. Törmäyshetkellä 
Sanna oli kurottuneena ratin yli ja pää 
kääntyneenä voimakkaasti vasem-
malle. Iskun voimasta Sannan pää 
viskoutui edestakaisin. Turvavyö kiristi 
muun vartalon tiukasti penkkiä vasten. 

Sannan ensimmäinen muistikuva 
on, kun poliisi kurkkaa auton ikku-
nasta sisään. Peräänajajan jälkeen 
pari, kolme seuraavaa autoa sattuivat 
olemaan poliisipartioita, jotka olivat 

juuri palaamassa tehtävältään. Poliisi 
kysyi, sattuiko.

– Kyyneleet valuen vastasin vain, 
että niska. Tuntui, että niskastani meni 
jotakin rikki. 

Parilla poliisilla oli lisätaitona ensi- 
tai sairaanhoitajan koulutus, joten he 
pitivät Sannan päätä paikoillaan ambu-
lanssin tuloon saakka. Sanna muis-
taa pähkäilyn siitä, pitäisikö ambu-
lanssi tilata Keuruulta, Ähtäristä vai 
Jyväskylästä. Lopulta se tuli Keuruulta.

– Kolaripaikalla käyty keskustelu 

Luottamus yhteiskuntaan 
koetuksella

– On vaikeaa löytää sanoja, joilla kuvailisin tilan-
nettani. Tosi haasteellista, toteaa vaajakoskelai-
nen Sanna Hietanen yrittäessään tiivistää kulu-
nutta 11 vuottaan. Vuonna 2009 hänen elämänsä 
muuttui työmatkalla sattuneessa liikenneonnet-
tomuudessa. 

– Ristiriitaista on, että toisaalta minua pi-
detään työkykyisenä, mutta toisaalta olen 
samoilta tahoilta saanut muun muassa 
asiointitulkin avukseni virastoihin, hen-
kilökohtaisen avustajan, vammaistuen ja 
invapysäköintiluvan, Sanna kummastelee. 
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on karissut lähes kokonaan päästäni, 
jos sitä muistissani koskaan kunnolla 
olikaan. Jälkikäteen olen kuullut, 
että poliisit olivat soittaneet miehel-
leni. Olin myös käyttäytynyt itselleni 
epätyypillisesti ja tiuskinut poliiseille. 
Olin komentanut heitä perumaan koko 
jutun ja päästämään minut kotiin. 
Samaan aikaan alkoi voimakas pahoin-
vointi.

Sairaalassa Sannan niska röntgenku-
vattiin ja hänelle annettiin kipupiikki. 
Kuvassa ei näkynyt mitään, ja kipukin 
alkoi lääkkeen myötä hellittää. Tapah-
tumapaikalla molempien kolariautojen 
kuskit puhallutettiin ja peräänajaja 
myönsi liikenteen vaarantamisen. Kai-
ken piti olla sitä myöten selvää.

Kivut alkavat heti

Ensimmäinen yö kolarin jälkeen on 
pyyhkiytynyt Sannan muistista. Jo seu-
raavana aamuna Sannalle nousi kuume 
ja pahoinvointi jatkui. Hän soitti ensi-
apuun, jossa hän oli edellisiltana ollut 
hoidettavana.

– Minua oli myöhemmin lukemani 
epikriisin mukaan rauhoiteltu ja pyy-
detty soittamaan uudelleen, jos oloni 
edelleen pahenee. Samaisen tekstin 
mukaan olin tuolloin tyytynyt siihen. 

Hän sai viikon sairauslomaa, joka 
kului sohvalla maaten. Koska lämpöily 
ja oireet jatkuivat, kirjasi fysiatri kuu-
kauden lisää sairauslomaa. 

– Minulla oli hirveä hinku takaisin 
töihin. Aloittelin työhön paluun niin, 

että pyrin pääsemään hotellin sijasta 
kotiin yöksi. Olen sittemmin tajunnut, 
että en ollut mitenkään työkykyinen. 
Esimerkiksi ajaessani tie alkoi näyt-
tää kuperalta ja vastaantuleva rekka 
pelkältä suunnattomalta kromikeulalta. 
Minulla oli aina autossani tyyny muka-
nani, jotta sain väsymyksen iskiessä 
vetäytyä levähdysalueelle ottamaan 
torkut. 

Sanna on jälkikäteen sisäistänyt, 
että yhdessä rysähdyksessä hänelle tuli 
kuin 30 vuotta ikää lisää niin fyysisesti 
kuin henkisestikin. Olotilaan liittyivät 
muistivaikeudet, tasapainon haasteet, 
kivut, säryt, hahmottamisen vaikeudet, 
sanojen unohtelu, kaatuilut ja silmä-
säryt.

– Kirjoitin oirelistaa, mitä pitää 
kertoa lääkärille seuraavalla käynnillä. 
En sitten koskaan uskaltanut paljastaa 
kaikkea, valitsin vain ”parhaat palat”. 
Hävetti kertoa koko oirelistaa lääkä-
rille, koska niitä oli niin paljon uusia ja 
erilaisia.

Sairauslomapätkät seurasivat toi-
siaan. Vuonna 2011 hänellä todettiin 
black out -kohtauksia. Sanna oli jättänyt 
auton käyntiin kaupan edessä ja siinä 
vaiheessa, kun hänen piti panna auton 
ovet lukkoon, hän ei ymmärtänyt, missä 
avaimet olivat. Vasta tässä vaiheessa 
niskasta otettiin magneettikuva, jossa 
näkyi useita vammalöydöksiä.

Taistelua, taistelua, taistelua 

– Työni loppuivat vuonna 2013. Työn-

antaja päätti työsuhteeni 2014, sillä en 
ollut työkykyinen. En ollut sitä oikeasti 
ollut koko sen neljän vuoden aikana, 
mitä kolaristani oli kulunut. 

Nyt Sannan hoitotiimiin otettiin 
mukaan neurologi. Pään magneetti-
kuvausta vakuutusyhtiö ei suostunut 
maksamaan, sillä se katsoi, ettei syy-
seuraussuhdetta kolariin ole.

– Jännä, että niskan MRI:n se kui-
tenkin hyväksyi, Sanna pohtii.

Kun Sanna siirtyi työsuhteen pää-
tyttyä ja vakuutusyhtiön vetäydyttyä 
julkisen sairaanhoidon potilaaksi, teh-
tiin keskussairaalassa hänelle neuro-
psykologinen tutkimus. Nyt mainittiin 
ensimmäistä kertaa sana aivovamma.

– Se oli minulle ihan uusi sana. 
Neurologi kirjoitti, että minulla on 
niskavamman lisäksi aivo-orgaaninen 
elimellinen häiriö.

Vuodesta 2014 Sanna on hakenut 
työkyvyttömyyseläkettä. Tähän men-
nessä hän on saanut kielteisen päätök-
sen toisensa jälkeen. Vuonna 2013, tai 
kenties 2014 – Sanna ei ihan varmuu-
della muista – käynnistyi neuropsy-
kologinen kuntoutus. Hän pääsi myös 
ammatilliseen kuntoutukseen, jonka 
tuloksena kirjattiin Sannan olevan 
työkyvytön. Sen jälkeen alkoi niskan 
kuntoutus. Seuraavaksi oli vuorossa 
kuuden viikon Insure-laitoskuntoutus-
jakso, jonka lopputuloksena kirjattiin 
jo tutuksi tullut työkyvyttömyys-
diagnoosi. Nyt elettiin vuotta 2015. 
Monista työkyvytön-lausunnoista huo-
limatta Sanna halusi palavasti takaisin 

– En voi olla ihmettelemättä, miten lukuisien eri lääkäreiden työkyvyttömyydestä kertovat lausunnot eivät merkitse mitään, mutta 
yksi ainoa näistä poikkeava – eli se, jossa minulla todetaan olevan toimintakykyä sellaiseen työhön, jossa ei tarvitse keskittyä – 
onkin korvausasioista päätettäessä sitten ainoa, joka merkitsee! Vino pino lausuntoja oireista, löydöksistä ja työkyvyttömyydestä 
ovatkin yhtä tyhjän kanssa, mutta yksi ainoa lausunto vaikuttaa kaikkeen, Sanna Hietanen puuskahtaa.
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töihin, mutta alkoi itsekin ymmärtää ja 
hyväksyä, ettei hänestä enää työelä-
mään olisi. 

– Eräs aivovammaluento avasi 
niin omat silmäni kuin miehenikin. 
Aloimme ymmärtää, mitä aivovamma 
tarkoittaa ja miten se vaikuttaa 
minuun. Niskavamma, päävamma ja 
osittainen selkäydinvamma olivat rajua 
kuultavaa, mutta niiden sisäistäminen 
oli elintärkeää meille molemmille. Sain 
hyvät eväät kotiin. Aiemmin alkaneiden 
OMT-fysioterapian ja NEPSYn lisäksi 
minulla alkoi toimintaterapia, lymfa- 
terapia ja minulle haettiin henkilö- 
kohtaista avustajaa, taksikorttia ja  
invapysäköintilupaa. Myöhemmin 
minulle myönnettiin myös puheterapia. 

Jo ennen laitoskuntoutusjaksoa oli 
keskussairaalan kuntoutuspoliklinikalta 
pantu työkyvyttömyyseläkepaperit 
vetämään. Alkuvuodesta 2016 vaa-
dittiin vielä käynti kuntoutuspoliklini-
kalla. Siellä katsottiin Insuresta annetut 
lausunnot sekä todettiin jälleen kerran 
Sannan työkyvyttömyys. Samalla eläke-
hakemusta täydennettiin. Lääkäri totesi 
pahoitellen joutuvansa kirjoittamaan 
lausuntoonsa, että Sanna on kokonaan 
työkyvytön. 

Yksi lausunto kyseenalaistaa 

Lukuisista hoitavien lääkärien lausun-
noista poiketen eräässä asiantuntija-
lääkärin lausunnossa vuodelta 2017 
todetaan osatyökyisyys. Lausunnossa 
myönnetään liikenneonnettomuus ja 
kuvaillaan Sannan nykyinen oirekuva, 
kuten huono muisti ja tarkkaavuuden 
säätelyn ongelmat. Tämä lausunto 
on ainoa, jossa häntä ei pidetä koko-
naan työkyvyttömänä. Sen sijaan siinä 
todetaan, että toimintakykyä on jäljellä 
muuhun sopivaan työhön, mutta ei 
tarkkuutta vaativaan työhön.

– Tähän yhteen lausuntoon, jossa 
todettiin minulla olevan työkykyä 
jäljellä ”muuhun sopivaan työhön”, 
tarttui maksajataho hanakasti. Minut 
määrättiin oikeuspsykiatrin johtamaan 
moniammatilliseen terveyden ja työ- 
kyvyn tutkimukseen. 

Sannaa ihmetytti ja pelotti todella 
paljon oikeuspsykiatrin johtamaan 
tutkimukseen joutuminen. Siitä tulee 
mieleen rikosromaanit ja iltapäivä- 
lehtien uutiset, joissa kerrotaan paatu-
neista taparikollisista, jotka määrätään 
mielentilan arviointiin.

– Olihan se hirveä shokki joutua 

tuollaisiin tutkimuksiin, sillä en ollut 
edes kolarin aiheuttaja, vaan uhri – 
puhumattakaan siis siitä, että minua 
olisi ylipäätään epäilty koskaan mis-
tään muustakaan rikoksesta. Kuitenkin 
heti, kun tapasin oikeuspsykiatrin, 
pelkoni hälvenivät. Kohtaaminen olikin 
oikein miellyttävä ja sain asiallista 
kohtelua. 

Usean päivän mittaisten monipuo-
listen testien jälkeen kirjoitettu lääkä-
rinlausunto toisti samaa kaavaa. San-
nan todettiin olevan työkyvytön jopa 
parhaimpina päivinään ja että oireet 
eivät ole mielenterveydellisiä, vaan 
elimellinen, etenevä aivo-orgaaninen 
häiriö.

Lopussa ei kiitos seissyt  
– ainakaan vielä 

– Luottamukseni yhteiskuntaan alkoi 
palautua oikeuspsykiatrisen tutkimuk-
sen ja siitä saatujen tulosten jälkeen. 
Ajattelin, että koska tähän tutkimuk-
seen minut oli määrännyt korvaus- 
asioista päättävä taho ja koska heidän 
valitsemansa ammattilainen antoi työ-
kyvyttömyyslausunnon, olisi kaikki tätä 
myöten selvää. 

Valitettavasti Sanna oli väärässä. 
Vieläkään hän ei ole saanut ratkaisua 
korvaus- ja eläkekiistoihinsa, vaikka 
niitä on vatvottu eri toimielimissä 
vuositolkulla.

– Eläkepäätöstä ei ole kuulunut 
vieläkään. Valitin vakuutusyhtiön 
kielteisestä päätöksestä muutoksen-
hakulautakuntaan. Myös sieltä tuli 
kielteinen päätös. Kuuleman mukaan 
syy-seuraussuhde kolariini puuttui, 
vaikka oireet olivat alkaneet kolaris-
tani, voimistuneet kolaria seuraavasta 
päivästä lukien ja olleet sen jälkeen 
vuositolkulla pysyviä seuralaisiani. 
Minulle on yritetty syypääksi väittää 
muun muassa aivoverenkiertohäiriötä 
ja reumaa, vaikkei minulla ole niistä 
kumpaakaan diagnosoitu. Sen sijaan 
hoitavilta lääkäreiltä saamani  
diagnoosit ovat kolarista aiheutunut 
niskavamma, aivovamma ja osittainen 
selkäydinvamma.

Sanna toteaa hiljaa, ettei enää 
edes tiedä, mikä mättää. Lausuntoja 
on tehty ja toimitettu sivukaupalla. 
Sannan olohuoneen lattiaa peittävä 
mappiarmeija todistaa tämän kaiken. 
Nyt, marraskuussa 2020, Sanna ei 
edelleenkään ole saanut eläkepäätöstä. 
Hän on virallisesti työtön työnhakija 

monista hoitavien tahojen työkyvyttö-
myyslausunnoista huolimatta. Hänelle 
on myös myönnetty vammaistuki,  
henkilökohtainen avustaja ja vammai-
selle ihmiselle tarkoitettu taksikortti. 
Kaikesta tästä huolimatta Sannan  
eläkepäätökseen liittyvä löysässä 
hirressä roikkuminen jatkuu yhä – 
11 vuoden kuluttua kohtalokkaasta 
peräänajosta ja seitsemän vuoden 
kuluttua työsuhteen päättymisestä. 

Sannan terveiset  
vastavammautuneelle:

”On positiivista, että kaikille ei käy 
kuin minulle. Itsellenikin tuli täytenä 
yllätyksenä, että tällainen on edes 
Suomessa mahdollista: jumittua 
byrokratian rattaisiin. Muista silloin, 
että sinä et ole syyllinen tällaiseen 
tilanteeseen. Valitettavasti systeemi 
kuitenkin mahdollistaa tämän, ja 
asioiden oikaisu kestää kohtuutto-
man kauan. Toivon sinulle, vasta- 
vammautunut, voimia ja oikeuden- 
mukaisuutta. Toivon, että et joudu 
tähän samaan pyöritykseen,  
millaisessa minä olen viimeiset seit-
semän vuotta ollut. Toivon, että saat 
käyttää kaikki mahdolliset voima- 
varasi omaan kuntoutumiseesi, etkä 
valitustaisteluun. Tässä kaikessa 
kuitenkin huumori, perhe, terapeutit 
ja vertaistuki ovat kantavia voimia.”

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jouni Kilpeläinen 

Sannalle on vuosien varrella tehty kuusi 
moniammatillista työkykyarviointia.
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Ajatus kyselyyn lähti huomatessani, 
ettei tietoa aivovammoista ole vielä 
tarpeeksi. Ajatuksissa oli, että jos 
saan 150 vastausta, niin olen voittaja. 
Vastauksia tuli kuitenkin yli kaikkien 
odotusten, jopa 884, mikä kertoo, että 
ihmisiä kiinnosti kyseinen asia.

Tässä artikkelissa paneudun aino-
astaan niiden vastauksiin, jotka eivät 
tunne aivovamman saanutta. 
Loppujen roolien vastauksiin olen 
pureutunut blogissani, käykäähän 
lukemassa ja ottamassa seurantaan. 

elamanralli.blogspot.com
Kyselyssä kysyin, mitä ajatuksia 

sinulle herää sanasta aivovamma  
ja ottaisitko aivovammautuneen  
töihin.

En tunne ketään  
aivovamman saanutta

Tämän roolin valinneiden vastaukset 
olivat todella karua luettavaa. Välillä 
menin aivan sanottomaksi, kun en 
tiedä edes, mitä ajatella. Hetken kasat-

Palkkaisitko sinä aivo- 
vammautuneen ihmisen?

Jouni Välimäki vietti sairaalaan pääs-
tyään kuusi vuorokautta teholla ja 
kolme viikkoa sairaalahoidossa. Siitä 
alkoi uudelleen elämän opettelu. 
Ensiksi Jouni asui vanhempiensa luona 
neljä kuukautta, jonka jälkeen siirtyi 
omaan asuntoon. Jouni oli ollut työssä 
pintamaalarina Rautaruukilla. Hän 
yritti kovasti opetella takaisin töihin, 
tuloksetta. Sitten tuli myös meno 
Synapsian Insure-kurssille ja siitä eläk-
keelle vuonna 2002. 

Kolari on jättänyt elämään haitaksi 
päänsäryn, muistamattomuuden ja 
kyvyttömyyden ajaa polkupyörällä – 
jota hän erityisesti harmittelee. 

Uutta ja vanhaa  
mukavaa elämässä 

Uusiakin juttuja on tullut mukaan, 

joista yksi esimerkki on aivovamma-
toimintaryhmä täällä Kankaanpäässä 
vuonna 2010. Paljon on jäänyt vanho-
jakin juttuja elämään mukaan, kuten 
marjastaminen, hiihtäminen – kunhan 
vain on lunta - ja kirjastossa käynti. Se 
on mielekästä, kun lainaa kirjoja, joista 
pitää. Varsinkin dekkarit ja sotakirjat 
ovat Jounin mieleen. Hän tykkää täy-
tellä krypto-ristikoita, toimii mielellään 
vapaaehtoisena koiranäyttelyissä, käy 
huoltsikalla kahvittelemassa ja kylillä 
tuttujen kanssa jutustelemassa. 

Isänsä jalanjäljissä hän on oppinut 
käymään hirvi- ja lintumetsällä. Jounin 
äiti osasi tehdä teerestä hyvää pataa, 
omalla reseptillä. 

Jounin tulevaisuus on: otetaan 
päivä kerrallaan!

Allekirjoittaneena olen saanut 
tutustua Jouniin toimintaryhmässä, 

joten tunnen hänet jo kymmenen 
vuoden ajalta. Jouni on aina valmis 
auttamaan hyvällä fiiliksellä, eikä 
huumoristakaan ole pulaa. Hienoa 
kun Jouni on ryhmässämme mukana. 
Leppoisaa joulua kaikille!

Teksti ja kuvat: Ninni Uusitalo 
Kankaanpään toimintaryhmän vetäjä 

Aivovamma auto-onnettomuudesta 
Jouni Välimäki on 52-vuotias kankaanpääläinen, 
kotoisin Honkajoelta. Jounin elämä muuttui 
21.8.1997. Toinen auto ei vilkuttanut, ja ajoi suo-
raan kylkeen. Sen seurauksena auto pyöri niin, 
että oli pelkkä rusina, vain puskuri pysyi ehjänä. 
Jouni lensi auton takaikkunasta 39 metriä suo-
raan asfaltille. 

tua itseäni pystyin kuitenkin saamaan 
koosteen vastauksista. Näin aivovam-
makonkarina on todella surullista, 
miten paljon yhteiskunnassamme on 
vielä tekemistä tietoisuuden lisäämi-
seksi aina terveydenhuollon ammatti-
laisia myöten. Onneksi myös positiivi-
siakin vastauksia löytyi joukosta.

Lähdetään purkamaan ensiksi, mitä 
ajatuksia vastaajalle herää sanasta 
aivovamma.

”Henkilö, joka ei todennäköisesti 
kykene samoihin asioihin mitä ei vam-
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mautunut” Kuten niin monessa, niin 
myös tässä vastauksessa huomaa, niitä 
asioita mitä ihmiset oikeasti ajattelevat. 
Seuraavia vastauksia oli useampia: 
Synnynnäinen, makaa vihanneksena, 
haukkumasana, sairaus, toisista riippu-
vainen arjessa, parantumaton vamma, 
kehitysvamma, vajaa aivotoiminto ja 
”aivovamma-sana herättää mieliku-
van mielisairaudesta”. Tietoisuuden 
lisääminen siis on todellakin tarpeen, 
ja siinä ollaan hyvin alussa. 

”Valitettava tapahtuma, rasite 
yhteiskunnalle.” Saman tyylisiä 
kommentteja oli useampia, ja tämä 
on todella surullista luettavaa. Kaikki 
vamman saaneet varmasti haluaisivat 
olla yhteiskunnalle tärkeäitä ja ovatkin 
sitä, vaikka kaikki eivät töitä pystyi-
sikään tekemään. Jokainen meistä 
osallistuu tämän yhteiskunnan toi-
mintaan jollain tapaa ja maksaa myös 
veroja niistä tuloista, mitä saa. Itse en 
ymmärrä, miten näin voidaan ajatella. 
Tähän varmasti vaikuttaa tosi paljon 
myös tietämättömyys aivovammasta. 
Valitettavasti myös liian vähäinen tuki. 
”Mielenkiintoa tietoisuutta kohtaan.” 
Monessa vastauksessa kerrotaan, 
että mielenkiinto on herännyt asiaa 
kohtaan ja haluaa ottaa selvää aivo-
vammoista ja siitä, mitä se tarkoittaa. 
Tämä on loistava juttu kaikille vam-
mautuneille. 

No, palkkaisitko? 

Työkysymyksessä oli paljon epäilystä 
siitä, mitä vamman saanut henkilö 

pystyy tekemään, toisin sanoen mie-
lenkiintoa riitti ja se on ilahduttavaa. 
Tylyjäkin vastauksia tuli jonkin verran.
”Luultavasti en.” Tämänkaltaisia 
vastauksia oli paljon, ja näiden takaa 
huokuu epävarmuus ja tietämättömyys 
asiaa kohtaan. 

”Kyllä, harva tarjoaa töitä. Voivat 
tai usein ovatkin paljon sisukkaampia 
kuin ns. vammattomat. Tietenkin plus-
sana on valtion tarjoama palkkatuki, 
mutta enemmän saan iloa ihmisten 
työllistämisestä.” Useassa vastauksessa 
ilmeni, että ovat usein sisukkaampia 
kuin ns. normaalit ihmiset. Tämä on 
varmasti totta ja vamman saanut hen-
kilö haluaa näyttää, että on yhteiskunta 
kelvollinen. Huonona puolena tässä 
on, jos vammautunut ei tunne omia 
rajojaan, niin burn out tulee todella 
herkästi. Palkkatuki tuli kanssa esille 
paljon ja joissain tilanteissa se on mah-
dollinen, mutta ei kannata olettaa, että 
jokainen on oikeutettu siihen. 

”Totta kai ottaisin, jos hän kyke-
nisi suoriutumaan työtehtävissä edes 
avustuksen kanssa, ja minun mie-
lestäni aivovammautunut tarvitsee 
töitä ja sosiaalisia suhteita siinä missä 
me muutkin perusterveet.” Vastauk-
sissa nousi esille myös töiden tuomat 
sosiaaliset suhteet. Tämä on todella 
tärkeää, sillä jos on jotain rajoitteita, 
heidät usein hylätään tässä yhteiskun-
nassa. Kaveripiiri on saattanut olla 
laaja ennen tapaturmaa, mutta jos on 
tullut erinäköisiä muutoksia vamman 
saaneelle, niin kaveripiiri kapenee aika 
roimasti yleensä. Onneksi on vertais-
tukea tarjolla liki ympäri Suomen. Sen 
kautta löytyy uusia kavereita, jotka 
ovat kokeneet elämässään suuren muu-
toksen myös. 

”Riippuu vamman laadusta.” Näi-
den vastauksien takaa huomaan työn-
antajien puolelta toiveen, että vam-

man saaneet olisivat rehellisiä omista 
rajoitteistaan ja kertoisivat suoraan, jos 
jokin on vialla. 

”Ottaisin jos on yhtä työkykyinen 
kuin ns. normaali ihminen.” Tähän 
voisin heittää kysymyksen: mikä 
määrittää normaalin ihmisen? Eikö 
aivotärähdyksen saanut henkilö ole 
enää normaali - tai jos on mennyt käsi 
poikki? 

”Oman alani töitä (hoitoala) ei 
pysty tekemään, ellei ole täysin terve.” 
Aivovamma ei tee ihmisestä automaat-
tisesti työkyvytöntä, ja vamman saanut 
henkilö voi toipua täysin normaaliksi, 
samalla lailla kuin jos on jalka mennyt 
poikki. 

”En todellakaan. Terveitä on 
jonoksi asti.” Ennakkoluulot, suu-
rimman osan ihmisten pahe. Tämä 
pistää harmittamaan tosi paljon. Olen 
joutunut kohtaamaan ennakkoluuloja 
jonkun verran vammauduttuani, ja 
välillä se tympii suuresti. Yritän aina 
selittää ihmisille, ettei tämä ole mikään 
älyvika ja että tästä ei todellakaan jää 
kaikille pysyviä haittoja. Itse koen, 
että olemme ihan normaaleja ihmisiä, 
mutta meillä saattaa olla joitain tiettyjä 
rajoitteita - kuten on myös ns. vammat-
tomilla.

Mitä ajatuksia nämä vastaukset herättä-
vät sinussa? 

Halutessasi voit laittaa minulle säh-
köpostia jani.89.saarinen@gmail.com 
Vastaan mielelläni kysymyksiin ja 
palautteisiin.

Teksti ja kuva: 
Jani Saarinen 

Kuka olen
Nimeni on Jani Saarinen. Ikää minulla on 31 vuotta ja olen kahden tytön isä. 
Tällä hetkellä olen ammatillisessa kuntoutuksessa ja minulle etsitään työko-
keilupaikkaa. Tavoitteenani on jatkossa pystyä tekemään puolikasta työaikaa 
(20h/viikko). Tapaturma sattui vuonna 2011 yleisurheilukilpailuissa ja siitä 
seurasi keskivaikea aivovamma. Olen alkanut jakaa tietoutta ja nostaa epä-
kohtia esille omassa blogissani, somessa (Instagram: janipsaarinen) ja antanut 
eri medioille aivovamma-aiheisia haastatteluja.

INFO

TEEMANA 
AIVOVAMMAKONKARIT
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talvisodan ajan. Sodan jälkeen, vuonna 
1945, pappa ja hänen nuori perheensä 
päättivät jäädä Ilmasotakoululle, sillä 
pappa sai sieltä vakituisen viran. Hän 
kävi vielä mestari- ja tarkastajakurssit 
ja vietti viimeiset työvuotensa konetar-
kastajana. Eläkkeelle hän jäi vuonna 
1977, jonka jälkeen he muuttivat 
mummuni Aili Nikulan kanssa Seinäjo-
elle rakentamaansa omakotitaloon. 

Takaisin kentälle

Tuohon päättyi toviksi minun leikkini 
lentokentällä, mutta eivät suinkaan 
ainiaaksi. Äitini Terttu Lagerstedt, o.s. 
Nikula, työskenteli lentokentän alu-
eella niin kuljetustoimistossa kuin soti-
laskodissakin. Hän myös harrasti soti-
laskotityötä, johon hän lähti mukaan 
äitinsä jalanjäljissä. Myös minä jatkoin 
saman harrastuksen parissa, ja jatkan 
edelleen.

Olen ollut elämässäni mukana 
kahdessa mielenosoituksessa. Toisessa 
vastustimme Kauhavan (silloiselta 
nimeltään) Lentosotakoulun ja toisessa 
Helsingin Puistolan ja Tapulikaupungin 
kirjastojen lakkauttamisia. Kirjastot 
saimme pitää, Lentosotakoulun mene-
timme vuonna 2014. Samalla hävisi 
iso osa kauhavalaista identiteettiä. 

Tänä vuonna saimme maistaa 
ripauksen vanhaa, kun Ilmailuliiton 
päälentonäytös Kauhava air show 2020 
järjestettiin tutulla kotikentällä loppu-
kesästä juuri silloin, kun korona tuntui 
toviksi rauhoittuneen. Pääsin jälleen 
kävelemään lapsuuteni kentillä, piipah-
tamaan ”Nollahallin” liepeille, jossa 
pappani toimisto sijaitsi, sekä näkemään
ja kuulemaan kiitoradalta taivaan 
sineen kiihdyttävät lentokoneet. 

Teksti: Pia Warvas 
Kuvat: Jaakko Nikulan albumista,

 Jouni Kilpeläinen 

Varastin otsikon tänä vuonna ilmesty-
neestä Timo Niemisen toimittamasta 
kirjasta ”Lentokenttä takapihana – 
Kauhavan lentosotakoulun kentän 
kersat muistelevat”. Kirjassa sukelletaan 
Kauhavan varuskunnan, joka eri vuo-
sina on tunnettu nimillä Ilmailukoulu, 
Lentosotakoulu ja Ilmasotakoulu, per-
heiden elämään vuosina 1930 – 1950. 
Muun muassa nyt jo edesmenneet 
isovanhempani, äitini ja enoni löytyvät 
kirjan lehtisiltä. 

Itsellenikin lentokenttä tuli tutuksi 
lapsuudessani, sillä vietin siellä 
”kentän” mummun ja pappan luona 
runsaasti aikaa. Tuolloin äitiysloma 
oli parin kuukauden mittainen, joten 
vanhempani veivät minut usein jo 
illalla mummulaan, jottei lasta tarvit-
sisi herättää aamulla ani varhain isäni 
suunnatessa navettaan ja äitini toimis-
toon. Tarina kertoo, että ensimmäiset 
sanani eivät olleet olleenkaan tyttölap-
selle kenties tyypilliset ’äiti’ tai ’kukka’, 
vaan ”pappa lentää kone”. 

Pappani tarina

Pappani Jaakko Nikula syntyi Isonkyrön 
Lehmäjoella syyskuussa vuonna 1917. 
Hänen lapsuutensa päättyi 10-vuoti-
aana, kun hänen isänsä kuoli. Tuolloin 
hän piti selvänä, että hän jää kotiti-
lalleen isännäksi. Elämä kulki kuiten-
kin toisin. Hän lähti vapaaehtoisena 
sotaväkeen ja päätyi Ilmasotakouluun 
(käytän tätä nimeä, sillä minulle se oli 
aina juuri Ilmasotakoulu), josta hän val-
mistui apumekaanikoksi. Hän ihastui 
Ilmasotakoulun henkeen niin voimak-
kaasti, että halusi sinne töihin. 

– Matkatessani vuonna 1939 rajalle 
juoksuhautoja kaivamaan, juna pysäy-
tettiin. Veturi siirrettiin toiseen päähän ja 
palasimme lähtöasemalle. Oli julistettu 
liikekannallepano, kertoi hän minulle 
75-vuotispäivänään vuonna 1992. 

Pappan talvisota kului Ilmasota-
koululla ja leireillä koneita huoltaen 
ja siirtolentoja tehden. Välirauhan 
aikana pappa kävi mekaanikkokurssin 
ja jatkoi lentokoneiden parissa myös 

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

Lentokenttä takapihana

Safi irit taivaalla. Kun olin pieni, oli minulla kaksi 
rakasta leikkikalua: toinen oli pappan antama 
punainen Safi iri-lentokone – ja toinen oli vihreä 
Fouga, niin ikään pappan antama lentokone.

Pappa nuorukaisena.

Minä tänä kesänä ”Nollahal-
lilla” eli siellä, missä pappan 
toimisto sijaitsi, mukamas 
nostamassa 1 000 kilon pai-
noista betonijärkälettä. 

Kauhava air show 2020 -lentonäytöksessä 
Britannian kuninkaallisten ilmavoimien Red Arrows 
-taitolentoryhmä.
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MB-Varaosat ja Huolto 
Venetmäki Oy

Nahkatehtaantie 10
37830 Akaa

puh. 040 140 6000

Suomen Terveysravinto
Tampere

Kukkian Keidas Oy
Harjuntie 41

14980 Kuohijoki
puh. 0400 602 074

Tilitoimisto Petra Sjöman/
Tilitoimisto KalkulaattoriOy 
            Sorinkatu 4 C    
          33100 Tampere 

Puh. 040 590 7837

TR-Valmennus
Hopeakanavankatu 6 C 15

37500 Lempäälä
puh. 044 974 2680

Pihlajarinne Oy
Jussilankatu 1 C 17

 33580 Tampere
Puh. 050 593 6421

Kerhis Gym 
Valkeakoski

       Kymppikirjanpito Oy    
           33101 Tampere 

Puh. 040 739 0180
www.kymppikirjanpito.fi

Henkilöstövuokrausyhtiö  
               Kipinä Oy 
       Pispalan Valtatie 139  
            33270 Tampere 

Puh. 040 040 3242

France-Moteur Oy
Hepolamminkatu 42

 33720 Tampere
Puh. 033 183 600

         NPE Kulconsult Oy  
            Patamäenkatu 7  
           33900 TAMPERE 

Puh. 040 570 4041

Verokonsultointi Vesa Häkli 
        Kuninkaankatu 22 A  

33210 Tampere
Puh. 03 254 0918

    varattu
               Jasper Oy 
      Kolmenkulmantie 20 
           33470 Ylöjärvi 

Puh. 050 512 4755

Pulkkisen Sähköpalvelu
Majakkakatu 30
33410 Tampere

Puh. 040 0917 480

Metallityö J. Annala Oy
Rapinkorventie 15

37150 Nokia 
Puh. 040 080 7732

U&K Isokivijärvi
Korpilahdentie 10 

39340 Ylöjärvi 
Puh. 040 520 1928

Kebab Punjab
Kirkkokatu 10

33200 Tampere
Puh. 03 222 0091

Pieskan Huoltamo Oy
Pieskantie 2

35800 Mänttä
Puh. 044 010 0732

Koneurakointi 
Jari Niemelä Oy
Kopsamonie 117 
35540 Juupajoki

Puh. 040 091 3159

Tampereen 
Kaakeliykköset Oy

Yrttikatu 7 A 2
33710 Tampere 

Puh. 044 243 1819

K-supermarket Westeri
Tesomankatu 4
33310 Tampere

Puh. 040 537 4527

Voitelukeskus 
Tonttila Oy Ltd
Turkkirata 10 

33960 Pirkkala 
Puh. 03 358 7613

Baletti- ja Tanssistudio 
Teija Suova

Yliopistonkatu 58 B
33100 Tampere 

Puh. 050 563 1447

Virtain Kaivin Oy
Nallentie 47
34800 Virrat

Puh. 050 561 5518

Javasko Oy
Jokikatu 4

35800 Mänttä
Puh. 010 234 7200

Kahvila Neilikka Oy
Vanha Vaasantie 6

33470 Ylöjärvi
Puh. 040 064 7086

Intera Dent Finland Oy
Pispalan valtatie 136 C 7

33270 Tampere
Puh. 040 050 4285

Kurun Kivi Oy
Kapeentie 1245
34260 Terälahti 

Puh. 040 076 9795

TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19

33330 Tampere
Puh. 044 337 0388

Tiptop Eristys
Oripohjantie 1 
35300 Orivesi

Puh. 040 500 0593

Lempäälän kunta
Tampereentie 6 
37500 Lempäälä 

Puh. 03 565 51000

Remonttikaksio Oy
Käyräkuja 30 

33430 Vuorentausta
Puh. 050 063 7496

Tilitoimisto Riitta Hyry Oy
Hatanpäänvaltatie 34

33100 Tampere 
Puh. 03 225 4700

www.novasahko.fi

Pizzeria Kalimero
Isolukontie 2. Kangasala

Puh. 03 379 2250
pizzeriakalimero.com

Tampere puh. 020 7931 900 
www.suomentuoretukku.fi

Pajatyö Keskinen Oy
 Ylöjärvi 

puh: 03 3142 4900
www.pajatyo.com

Sataplast Oy
Teollisuustie 18
33960 Pirkkala

Puh. 050 063 2623

www.rintajouppi.fi
Sukkamestarit Oy

Tampere
Puh. 03 347 5000 

www.sukkamestarit.fi

 www.akaanseutu.fi

Vesalantie 19, 33960 Pirkkala
Puh. 03 379 1559

www.rautarakennelehtinen.fi

Palmrothintie 2, 33950 Pirkkala
puh. 010 5379 700
www.kcitymarket.fi

PIRKKALA
Palmrothintie 2, 33950 Pirkkala

puh. 010 5379 700
www.kcitymarket.fi

PIRKKALA

Palmrothintie 2, 33950 Pirkkala
puh. 010 5379 700
www.kcitymarket.fi

PIRKKALA

Palmrothintie 2, 33950 Pirkkala
puh. 010 5379 700
www.kcitymarket.fi

PIRKKALA
KESKUSTA

Tullikamarin aukio 1
33100 TAMPERE

(03) 356 3566

HATANPÄÄ
Hatanpään valtatie 48

33900 TAMPERE

www.edunherkkukeidas.fi

PIRKANMAA

Rieväkatu 8, 33540 Tampere
Myynti: 040 722 1625  www.powerten.fi

Lasipäivystys 24 H
Tampere, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Puh. 03 213 3303  www.pispalasi.fi

Laaja valikoima työkaluja ja 
tarvikkeita Valkeakoskella

Sammonkatu 2, 37600 Valkeakoski 
puh. 020 799 1260 www.ov-tekniikka.fi

MARI

Tampereentie 1, 31760 Urjala 
puh. 03 384 4400

Jos palataan hetkeksi ajassa taakse-
päin ja siihen hetkeen mistä Pääfest 
sai alkunsa. Kolme nuorisovastaavana 
toimivaa vapaaehtoista Terje, Elina 
ja Jax-Robot (josta viimeisen nimi on 
hänen toiveestaan muutettu) kertovat, 
kuinka tapahtuma on saanut alkunsa. 
He ovat olleet mukana luomassa ja 
ideoimassa Pääfestiä ihan alusta asti. 
Nuorisovastaavina toimivat Elina ja 
Terje kertovat, että ajatus nuorille suun-
natusta tapahtumasta lähti puhtaasti 
siitä, että nuorilla oli halu kokoontua 
ja saada sisältöä elämään. Elina jatkaa 
ja mainitsee, että silloin ei ollut mitään 
nuorille ja esimerkiksi yhdistysten ver-
taistukitapahtumat olivat vanhemmille 
ihmisille suunnattu ja koska nuoria 
oli paljon, niin omalle tapahtumalle 
oli tarvetta. Nuoria vammautuneita 
oli myös paljon, eikä siihen aikaan 
lääkäreilläkään tuntunut olevan tietoa 
aivovammasta ja sen vaikutuksista 
elämään.

Vapaaehtoisena nuorisovastaavana 
toimiva Jax-Robot kertoo, että hän oli 
Pääfestin ensimmäiset vuodet osallistu-
jana tapahtumassa. Hän lähti nuoriso-
vastaavaksi sen jälkeen, kun oli heittä-

nyt ideoita Aivovammaliiton silloiselle 
työntekijälle Heidi Kokolle, että kuinka 
Pääfestin ohjelmaa voitaisiin kehittää 
introvertin näkökulmasta. 

– Ideani koskivat esimerkiksi sitä, 
että ketään ei pakotettaisi osallistu-
maan, vaan osallistujat voisivat valita 
lähtevätkö tutustumiseen tai keskuste-
luryhmiin mukaan. Heidi sen jälkeen 
heittikin ajatuksen, että lähde mukaan 
suunnittelemaan Pääfestiä. Aivovam-
maliiton työntekijä Otto Laitinen 
sanoo myös, että mukaan oli helppo 
tulla, koska tapahtumaa oltiin kehitetty 
vuosien varrella kokemusten kautta 
– ja se näkyi. Vaikka koronatilanne 
loi epävarmuuden ilmapiirin, säilyi 
tunnelma suunnittelutapaamisissa 
positiivisena ja innokkaana.

Parasta on kuulua joukkoon

Jax-Robot mainitsee myös, että vapaa-
ehtoistoiminta nuorisovastaavana on 
tuonut myös tarkoitusta ja sisältöä 
omaan elämään. Hän on esimerkiksi 
saanut ja päässyt toteuttamaan itsel-
leen tärkeitä asioita, kuten ohjaamaan 
kokkailupajaa sekä ideoimaan erilaisia 

tehtäviä nuorille. Nuorisovastaavat 
kertovat myös, että vuosien varrella he 
ovat löytäneet oman paikkansa tapah-
tumasta ja asioita mistä innostua. Terje 
jatkaa ja sanoo, että nuorisovastaavana 
toimiminen on esimerkiksi lisännyt ja 
kehittänyt omien rajojen tunnistamista. 
Hän on aikoinaan lähtenyt mukaan 
vapaaehtoiseksi, koska koki haluavansa 
kehittyä ja oppia uutta. 

Jax-Robot, Elina ja Terje ovat yhtä 
mieltä siitä, että Pääfest on tärkeä 
tapahtuma nuorille. Pääfestillä pääsee 
tutustumaan uusiin ihmisiin ja tapaa-
maan vanhoja tuttuja vuosien varrelta. 
Parasta on se, että tuntee kuuluvansa 
joukkoon. Terje korostaa vielä, että 
Pääfestille on helppo tulla, koska 
ihmiset ovat lähteneet hakemaan ver-
taistukea ja tapahtumassa saa olla oma 
itsensä. Se, että kokee tulleensa hyväk-
sytyksi sellaisena kuin on ja annetaan 
mahdollisuus osallistua ja toteuttaa 
itseään on tärkeää nuorille. 

Teksti ja kuva: Leena Koivusaari
Järjestösuunnittelija 

Seuraa meitä instagramissa 
@aivovammanuoret

Ei mitään meistä ilman meitä 
– nuoret tekevät Pääfestin!

Pääfest on nuorten ja nuorten 
aikuisten, alle 35-vuotiaiden, ver-
taistuellinen tapahtuma. Pääfestin 
iloisen ilmapiirin ja yhteishengen 
luomisen takana ovat vapaaehtoi-
set nuorisovastaavat. Tapahtuman 
suunnittelu aloitetaan noin puoli 
vuotta ennen tapahtumaa. Nuo-
risovastaavat ovat suunnittelus-
sa vahvasti mukana ja he tuovat 
nuorten kokemuksia, näkemyksiä 
ja toiveita esiin. Nuorisovastaavi-
en rooli on hyvin monipuolinen 
vaihdellen suunnittelutehtävistä 
vertaisryhmien ja eri työpajojen 
vetämiseen. 
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Arviointi ja simulaatio

Syyskuussa järjestettiin arviointi- ja 
simulaatiotyöpaja, jossa läheisistä ja 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista 
koostuva kehittämistyöryhmä pääsi 
arvioimaan voimavaraistavan tuen 
mallia ja materiaalien luonnoksia. 
Mallia testattiin myös simuloimalla. 
Metropolia-ammattikorkeakoulun Myl-
lypuron uudella kampuksella on upeat 
simulaatiotilat, joita käytetään tervey-
denhuoltoalan opetustilanteissa. Nyt 
siellä testattiin voimavaraistavan tuen 
mallin mukaista läheisten ohjaamista 
sekä teho-osaston, että vuodeosaston 
olosuhteissa. 

Simulaatioon osallistuneet henki-
löt heittäytyivät rooleihinsa hienosti 
samalla kun muut työpajaan osallistu-
jat seurasivat tilanteita paikan päällä 
tai etänä oman tietokoneen kautta. 
Simulaation avulla saatiinkin vielä 
hyviä oivalluksia malliin liittyvistä 
muutostarpeista sekä perehdytysmate-
riaaleissa huomioitavista asioista. Tämä 

on erittäin mielenkiintoinen tapa oppia 
uutta ja kehittää jo olemassa olevaa! 
Työpajan jälkeen mallia ja materiaalien 
sisältöjä muokattiin saadun palautteen 
mukaisesti.

Materiaalien työstämistä  
julkaistavaan muotoon

Voimavaraistavan tuen malli sisältää 
monenlaisia materiaaleja niin läheisille 
kuin ammattilaisillekin. Julkaistavaan 
muotoon on työstetty syksyn aikana 
Aivovamma -opas läheiselle, joka aivo-
vammautuneen henkilön läheisen on 
tarkoitus saada sairaalasta hoitohen-
kilökunnalta. Tästä oppaasta tehdään 
painettu paperinen versio ja lisäksi 
opas on kokonaisuudessaan luettavissa 
myös sähköisenä Aivovammaliiton 
nettisivuilla ensi vuoden alussa.

Läheisen polku kuvaa hoitopro-
sessia läheisen näkökulmasta ja se 
tehdään sekä kuvana, että videona. 
Videosta tulee tiivis ja lyhyt kuvaus 

siitä, mitä läheinen voi kohdata 
vammautuneen sairaalahoidon aikana 
ja mistä hän voi saada tukea. Monen-
lainen tapa tuoda tietoa sekä erilaiset 
julkaisukanavat parantavat materiaalin 
saatavuutta ja saavutettavuutta. Pitkän 
oppaan lukeminen voi olla toisille 
raskasta ja haastavaa, ja siksi onkin tär-
keää, että asian voi tiivistetysti nähdä 
videolta sekä kuvana, jolloin koko-
naisuuden voi hahmottaa paremmin. 
Läheisen polku auttaa hankkimaan 
lisätietoa pienissä paloissa.

Yksi tärkeä materiaali on ammatti-
laisille suunnattu tarkistuslista, johon 
on koottu olennaisia asioita läheisten 
ohjaamisesta. Listan avulla hoitohen-
kilökunta voi varmistaa, että läheinen 
on saanut tarvittavaa tietoa ja ohjausta. 
Tarkistuslista on tarkoitus integroida 
sairaaloiden toimintaan, jolloin se olisi 
potilastietojärjestelmissä valmiina.

Materiaalien työstämistä jatketaan 
vielä ensi vuoden puolella, jolloin on 
tarkoitus suunnitella perehdytysmate-

Voimavaraistavan tuen  
mallin käyttöönotto lähestyy
Tukea aivovammautuneen 
läheiselle -hankkeessa 
on edetty käyttöönoton 
valmisteluun, vaikka korona- 
viruksen takia jouduttiinkin 
suunnitelmia muuttamaan tältä 
syksyltä. Voimavaraistavan tuen 
malli ja materiaalit on saatu 
tärkeimmiltä osin valmiiksi, 
ja niitä voidaan alkaa testata 
käytännössä heti ensi vuoden 
alussa.

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeen syksy

Voimavaraistavan tuen mallia  
testattiin simulaation avulla  

Metropolia-ammattikorkeakoulun tiloissa.
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riaaleja ammattilaisille ja vertaistuki-
joille sekä koota esimerkiksi vertaista-
rinoita läheisiltä niin tekstimuodossa, 
kuin mahdollisesti videona tai äänit-
teenä.

Vertaistuen kehittäminen

Vertaistukisuhde verkossa -palvelun 
kehittäminen on osa hanketta. Tarkoi-
tus on suunnitella yhdessä läheisten 
kanssa palvelua ja sen toteutusta. 
Toteutustavaksi on valikoitunut Tukinet 
-alusta, jossa kahdenkeskisen vertais-
tukisuhteen toteutuminen anonyymisti 
on mahdollista. Marraskuussa järjestet-
tiin kehittämistyöpaja, jossa pohdittiin 
yhdessä läheisten kanssa huomioitavia 
kysymyksiä palvelua suunniteltaessa 
ja pohdittiin jo tulevan perehdytyksen 
sisältöä. Perehdytys verkkovertaistu-
kijoina toimimisesta kiinnostuneille 
läheisille järjestetään ensi vuoden 
alussa. 

Lisäksi perehdytämme jo toimin-
nassa mukana olevia vertaistukijoita ja 
kokemustoimijoita voimavaraistavan 
tuen mallin ja materiaalien hyödyntä-
miseen, jotta ne tulisivat tutuksi ja niitä 
voisi hyödyntää, kun kohtaa läheisiä. 
Näin läheisten kaipaamaa tietoa saa-
daan tavoittamaan heitä mahdollisim-
man laajasti.

Hankkeen aikana kehitetään 
yhteistyössä OLKAn kanssa sairaaloissa 
tapahtuvaa vertaistukea. Koronatilan-
teen takia OLKAn vertaistukitoiminta 
on ollut tauolla, mutta toivon mukaan 
ensi vuonna voisi vertaistukea saada 

taas tuotua sairaaloihin. OLKA toimii 
monella eri paikkakunnalla ja kaikki 
sairaalavertaistukitoiminnasta 
kiinnostuneet läheiset voivat olla 
yhteydessä hankkeen työntekijöihin, 
jolloin voimme kertoa tarkemmin, 
miten OLKA-toimintaan pääsee 
mukaan!

Käyttöönotto alkaa vuoden-
vaihteen jälkeen

Koronavirus viivästytti mallin ja mate-
riaalien käyttöönottoa, mutta samalla 
saatiin myös lisäaikaa materiaalien 
työstämiseen ja käyttöönoton suun-
nitteluun. Järjestämme sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisille suunnatun 
seminaarin 27.1.2021 klo 11.45-15.30 
Töölön sairaalassa, mikäli koronati-
lanne mahdollistaa yleisötilaisuuden 
järjestämisen. Seminaari striimataan 
webinaarina, jolloin tilaisuutta voi 
seurata myös netin kautta. Myös 
vertaistukijat ja kokemustoimijat sekä 
muut aiheesta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita seuraamaan seminaaria. 
Seminaarissa esitellään voimavarais-
tavan tuen malli sekä siihen liittyviä 
materiaaleja ja niiden käyttöä läheisten 
ohjaamisessa. Myös tukea tarjoavat 
tahot esittäytyvät seminaarissa. Toivon 
mukaan seminaarin kautta saamme 
levitettyä tietoa läheisten tukemisesta, 
ja voimavaraistavan tuen mallista 
ympäri Suomea.

Kuva: Inkeri Hutri
Teksti: Eeva Paavilainen ja Inkeri Hutri

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

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

INFO

Työpajassa arvioitiin voimavaraistavan 
tuen mallia ja materiaalien sisältöä. 
Kuva: Inkeri Hutri
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Lukutoukka

Tarinat, niin kirjat kuin elokuvatkin, 
ovat aina olleet minulle tärkeitä.

Tällä hetkellä Villy on jo aloittanut 
uuden kirjan parissa. 

– Jatkoa siis seuraa! En kuitenkaan 
vielä paljasta tämän enempää, Villy 
Lindfelt paljastaa. 

Väinö Mononen 
Talvisota Kuh-
mossa, osat I ja II 
Osa 1, 388 sivua 
+ liitteet, osa 2, 
292 sivua + liitteet, 
BoD Books on 
demand 2020 

Kirjasarja kertoo pienen paikkakunnan 
joutumisesta talvisodan kurimukseen, 
jonka tarkoituksen oli nujertaa pieni 
ja sisukas maamme. Tarinat ovat tosia, 
ja kertomuksissa vilisevät komenta-
janimet ovat samoja, jotka osallistuivat 
Raatteentien kuuluisiin taisteluihin 
Kuhmon naapurikunnassa Suomus-
salmella. Tämä lukutoukka on itse 
kotoisin Kuhmosta ja ylipäätään kiin-
nostunut lähihistoriasta, joten oman 
kotikuntani historia kiinnosti erityisesti. 
Tietyissä taistelukohtauksissa on mai-
nittu muutamia sukulaisianikin. Kirja 
on helppolukuinen ja sisältää karttoja 
ja kuvamateriaalia, jotka rytmittävät 
lukemista. 

Luettuani osat I ja II kiinnostus 
myös jatko-osiin on niin suuri, että 
nekin on luettava!

Reijo Mäki 
Soopeli 
349 sivua, 
Otava 2020 

Ikisuosittu Jussi 
Vares -sarja on 
tämän lukutouk-
kalaisen mielestä tuntunut muu-
taman kirjan verran siltä, että kaikki 
ideat on jo käytetty. Onneksi päätin 
kuitenkin tarttua Soopeliin, sillä se tun-
tuu jälleen tutulta ja turvalliselta Jussi 
Vares -ilottelulta. 

Turkulainen yksityisdekkari Vares 
hoitaa samanaikaisesti kahta hommaa. 
Hänen pitää etsiä nuori punk-neito-
nen Bad Betty, eli oikeammin Betty 
Tasanen. Nuoren laulajalupauksen 
kuvaillaan olevan nätti kuin näätä 
ja soma kuin soopeli. Samalla Vares 

Villy Lindfelt 
Miltä tuntuu tappaa 
275 sivua,  
Kustannusosake-
yhtiö Siltala 2020

Kirjan alkupuolella 
vaihtelevat nykyaika 
ja takaumat alakou-
luikäisen Rollen ja tämän Matias-vel-
jen lapsuuteen. Kirjan edetessä pysy-
tellään tiiviisti nykyajassa. Takaumat 
on selkeästi otsikoitu, joten ne eivät 
häiritse lukukokemusta. 

Kirjan varsinainen päähenkilö on 
yksinhuoltajaäiti ja velkainen asian-
ajaja Mia Lund, joka ottaa rahantar-
peessa vastaan mitä erikoisimman 
toimeksiannon. Asiakas oli halunnut 
tietää, miltä tuntui tappaa. Mian 
tehtävänä on selvittää, onko veriteko 
tapahtunut ja jos on, kerätä tarpeeksi 
todisteita, jotta asiakas voisi ilmoittau-
tua poliisille. 

Kirja koukutti heti ensi sivuilta, ja 
se olikin pakko lukea loppuun yhden 
päivän aikana! 

Esikoiskirjailija Villy Lindfelt kertoi 
Aivoitukselle, miltä tuntui kirjoittaa kirja. 

– Minusta tuli kirjailija vähän 
sattumalta. Lähtökohtana oli, että 
sain idean tarinasta, joka oli pakko 
kirjoittaa. 

Kaikki lähti teoksen nimestä.
– Keksin sen jostakin, enkä oikein 

edes tiedä, mistä. Aloin miettiä omaksi 
huvikseni, millaiselle tarinalle tai elo-
kuvalle tämä nimi sopisi. 

Kaiken piti jäädä ajatusleikin 
tasolle, mutta kun tarinan palasia alkoi 
olla riittävästi kasassa, päätti Villy 
koota ajatuksensa kansien väliin.

– En ollut varsinaisesti haaveillut 
kirjailijaksi ryhtymisestä, mutta näin 
jälkeenpäin ajatellen tuntuu, että näin 
oli tarkoitettu, näin pitikin tapahtua. 

toimii eräänlaisena turvallisuuskonsult-
tina jonkin sortin tosi-tv-produktiossa, 
joka käsittelee huumenuorten elämää. 
Pastori Alanen, kyyppari Hatsa ja 
novellikirjailija Luusalmi – ja erityisesti 
viimeksi mainittu – vilahtelevat totu-
tusti mukana kirjan sivuilla. 

Veit Heinichen 
Karstin kuolleet 
451 sivua,  
Kustantamo 
Huippu 2020 

Karstin kuolleet oli 
minulle uusi tut-
tavuus, vaikka se 
onkin jo toinen italialaisesta komisario 
Proteo Laurentista kertova teos. Se, 
ettei opus ollut sarjan ensimmäinen, 
häiritsi hieman vauhtiin pääsemistä, 
sillä yleensä tykkään lukea kirjasarjat 
järjestyksessä. Vauhtiin päästyäni tutus-
tuin kuitenkin pian kirjan hahmoihin. 

Kirjan alussa kylässä puhaltaa 
myrskytuuli. Tuulet puhaltavat myös 
Laurentin elämässä, sillä vaimo Laura 
on tunnustanut, että hänellä on toinen 
mies. Saadakseen muuta ajatelta-
vaa, ryhtyy Laurenti tutkimaan muun 
muassa Karstista löytyneen murhatun 
miehen tapausta. Vaikka kirjassa on 
varsin monta sivua, on se nopealukui-
nen!

Jari Korkki ja 
Kalervo Kummola 
Kale rautakansleri 
411 sivua, Otava 

 
Kirja alkaa Kum-
molan lapsuudesta, 
jonka hän vietti 
Turussa ja Australi-
assa. Edetessään kirja kertoo suoma-
laisen jääkiekkoilun tarinan johto- ja 
taustatehtävissä olevan ihmisen silmin. 
Kummola ja hänen kanssaan toimi-
neet henkilöt kertovat julkisuudessa 
kerrotuista asioista omia näkemyksiään 
siitä, pitääkö joku huhu paikkansa vai 
ei. Samalla hän tekee selkoa muista 
toimistaan, kuten esimerkiksi osal-
listumisestaan suomalaiseen televi-
sioviihteeseen ja televisio-ohjelmien 
tuottamiseen. 

Kirjasta selviää myös, miten Pirkka-
Pekka Peteliuksen hahmo Herra 47 
sai nimensä. P.S. Kummolaa voimme 
muuten kiittää myös suomalaisten 
karaokeinnostuksesta! 

Kirjoja vaikka
pukinkonttiin
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Vertaistuellinen golf-leiri

Olemme järjestäneet kolmena peräk-
käisenä vuotena vertaistukileirin 
aivovammautuneille golfareille Kanava 
Golfissa Vääksyssä. Meidät on otettu 
hienosti vastaan. Suomen HCP Golf ry 
tekee yhteistyötä Suomen Golfliiton 
kanssa, josta saamme leirillemme 
huippuvalmennusta TarinaGolf PRO 
Janne Eskolalta. Hän on ollut jo vuosia 
kanssamme kehittämässä jokaiselle 
erityisgolfarille omaa tapaa pelata, 
rajoitteet huomioiden. Janne myös 
toimii erityisgolfmaajoukkuevalmenta-
jana ja on kiertänyt kanssamme myös 
ulkomaan arvokisoissa. Kiitos Janne 
panoksestasi! Se on todella arvokasta.

Jos golfaaminen tuntuu liian ras-
kaalta, yhtenä apukeinona voimme 
pelata kierroksen golfautolla. Koko 
kierroksen käveleminen liikerajoitus-
ten tai väsymisen vuoksi voi joillekin 
meistä olla mahdotonta, mutta golfau-
tolla pelaaminen keventää kierrosta 
huomattavasti. 

Tietysti koko 18 väylän kierroksen 
pelaaminen on pitkä ja vaatii paljon 
voimia sekä keskittymistä. Kanava Golf 
tarjoaa myös mahdollisuuden pelata 
vain yhdeksän väylää. Jos ei isolle ken-
tälle ole voimia lähteä, tarjoaa Kanava 
Golf myös loistavat range, PAR3 ja 
harjoitusviheriöpuitteet.

Leiri toteutui tänäkin vuonna 

Loppukesästä 25.-27.8. 2020 vertais-
tukileiri saatiin järjestettyä koronasta 
huolimatta. Toki se puolitti osallistuja-
määrän, kun moni meidän porukasta 
kuuluu riskiryhmään. Onneksemme 
leiriläisistä useat olivat uusia Suomen 
HCP Golf ry:n jäseniä, jotka tulivat 
innolla mukaan. Osa sai tiedon ver-
taistukileiristämme Aivoitus-lehdestä 
ja joku taas oli lukenut aivomammau-
tuneen golfarin haastattelun golfpiste.

com-sivuilta. Hienoa, että hiljalleen 
rakennetut erityisgolf-julkaisut niin 
internetissä kuin lehdissä alkaa löytä-
mää meille uusia innokkaita harrasta-
jia!

Leireillämme, talviharjoittelussa ja 
Suomen erityisgolfareille tarkoitetulla 
E-Tourilla on ikähaitari alle pari-
kymppisestä reilusti yli 70-vuotiaisiin 
saakka. Meitä kaikkia yhdistää kuiten-
kin jokin vamma. On todella hienoa 
jakaa kokemuksiamme ja erilaisia 
keinoja selviytyä hankaluuksistamme 
tai rajoitteista vertaistukiystäviltämme, 
ympäri Suomen!

Uusi leiri elokuussa 2021 

Elokuun lopulla vuonna 2021 järjes-
tämme taas vertaistukileirin Suomen 
HCP Golf ry:n aivovammautuneille 
jäsenille Kanava Golfissa. Otamme 
mukaan maksimissaan 20 golfaajaa, 
jotta jokainen ehtii saamaan myös 
henkilökohtaistakin valmennusta. Toki 
mukaan voi ottaa puolisonsa tai avus-
tajansa, kuten aikaisimpinakin vuosina. 
On myös tärkeää, että voimme kes-

Voiko vakavasti aivovammautunut harrastaa 
golfia? Miksipä ei? Tietysti vamma tuo erilaisia 
rajoitteita, mutta oikealla valmistautumisella, 
levolla, palautumisella, huoltavilla harjoitteilla ja 
apuvälineillä on golf kuitenkin suurimmalle osal-
le meistä aivovammatuneistakin mahdollista!

kustella ryhmässä avoimesti ja luotta-
muksellisesti, joten pidämme ryhmän 
tiiviinä.

Itse olen järjestänyt leirin kolmena 
vuotena peräkkäin ja vastannut kaikista 
järjestelyistä. Se kuitenkin tuntuu 
minusta kahden pienen lapsen isästä ja 
vakavasti aivovammautuneesta turhan 
raskaalta. Sovimme, että ensi vuonna 
kukin hoitaa Hotelli Tallukasta huone- 
ja ruokailuvarauksensa itse ja maksaa 
sen paikan päällä. Varatessaan leirille 
huonetta ja ruokailuja saa koodilla 
Suomen HCP Golf ry yöpymisistä ja 
ruokailuista tuntuvan alennuksen. Toki 
kukin voi yöpyä ja ruokailla missä par-
haalta tuntuu, mutta valmennukset ja 
pelikierrokset olemme yhdessä Kanava 
Golfissa. Suurin osa yöpyy, ruokailee 
ja viettää iltaa Kanava Golfin läheisyy-
dessä Hotelli Tallukassa.

Tiedotan tarkemmin 8/2021 leiristä 
nettisivuillamme: https://suomenhcp-
golf.fi/aivovamma-golf sekä Aivoitus-
lehdessä 2/2021. Tervetuloa mukaan 
niin uudet kuin vanhatkin harrastajat! 
Ilmoittautuminen 2021 leirille alkaa 
nettisivujemme kautta ensi vuoden 
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Satakunnan Aivovammayhdistys 
mukana Satasairaalan ja OLKA-
toiminnan kokemustoimijapilotissa

puolella osoitteessa SuomenHCPGolf.fi
Ennen kuin ryhdyin järjestämään 

aivovammautuneille vertaistukileirejä, 
oli tietysti saatava kerättyä aivovam-
mautuneita enemmän golfin pariin. 
Mikä muu siihen työkaluksi kuin 
Green Card -kurssit, eli niin sanotut 
golfin ajokorttien suorittamiset. Aloitin 
yhdessä Tuusulan Golfklubin ja vanhan 
jääkiekkojoukkuekaverini Ari Savolai-
sen kanssa järjestää kolmena vuonna 
peräkkäin Green Card -kursseja golfista 
kiinnostuneille aivovammaisille. 
Yhtenä vuonna kurssin veti meille Arin 
avovaimo Heini Haapala, joka myös 
on golfalan ammattilainen ja Tuusulan 

Olemme Aivovammaliiton ja Kokemus-
toimintaverkoston kouluttamat koke-
mustoimijat Satakunnassa. 

Taina Mäkitalo, Merikarvia   
Olen eläkkeellä oleva isoäiti ja vaimo. 
Elämääni määrittää aivovamma, jonka 
sain liikenneonnettomuudessa vuonna 
2000. Vammautumisen jälkeen huoma-
sin muun muassa, että väsyn helposti 
ja minulla on yläniskan ongelmia
 
Ritva Parjanen, Rauma  
Tein työurani Eurajoen kunnan vanhus-
tenhuollossa toiminnanohjaajana. Nyt 
minulla on kokemusta puulla pää-
hän lyötynä aivovammaisena nauttia 
eläkepäivistä, perheestä, mökkeilystä, 
ystävistä ja käsitöistä.  Minä muutuin ja 
vamma toi mukanaan mm. väsyvyyttä, 
herkkää kuormittuvuutta ja keskitty-
miseen selvästi  häiriöherkkyyttä ja 
aloitekyvyttömyyttäkin.

Satasairaalassa vuonna 2018 aloi-
teltiin kokemustoimintaa yhteistyössä 
valtakunnallisen Kokemustoimintaver-
koston ja Satakunnan yhteisökeskuksen 
kanssa. Mietittiin kokemustoiminnan  
hyödyntämistä Satasairaalassa.  
Kokemustoimintaverkostosta mukana 
oli kouluttaja Helena Skogström ja 
Satakunnan Kokemustoiminta-ohjaus-
ryhmän puheenjohtaja Jaana Tuomela. 

PRO.
Tässä kuuden vuoden aikana meille 

on kertynyt yli 20 aivovammautuneen 
golfarin vertaistukiryhmä. Yhdessä on 
hienoa kehittää meidän jokaisen golf- 
taitoja ja siinä samalla kohdata toi-
siamme myös vertaistuen merkeissä.

Tämän Aivoituksen teemana on 
aivovammakonkarit. Itse olen vam-
mautunut reilu 14 vuotta sitten, mutten 
vielä tunne itseäni konkariksi. Toki 
tässä matkan varrella on oppinut vam-
masta ja sen hyväksymisestä rajoittei-
neen paljon, mutta uskon, että jokai-
sella vammautuneella on vielä edes 
piirun verran parannettavaa vammansa 

Kun kokemustoiminnan aloittamista 
kyseltiin Satasairaalasta, niin neuro-
loginen osasto ja poliklinikka olivat 
kiinnostuneita. Näin Satasairaalan 
Neurologian yksikkö ja Kuntoutuskes-
kus valikoituivat yhteistyöhön kehittä-
misyksiköiksi. He nimesivät kehittämis-
työhön yhteistyöhenkilöiksi sairaalan 
kuntoutusohjaajat Riitta Kämpän ja 
Anne Joensuun.

Tammikuussa 2019 oli kokous 
”koko porukan” kanssa. Satasairaa-

kanssa elämisessä. 
Tsemppiä kaikille vammautuneille, 

läheisille ja ystäville. Aivovamman 
kanssa on tultava toimeen, jos ei muu-
ten niin SISULLA!! Vamma on tärkeää 
hyväksyä ja toimia sen vaatimalla 
tavalla. Lepo ja ajatusten nollaaminen 
ovat hyviä tapoja päästä yli vaikeiden 
ja raskaiden aikojen. Se ei ole helppoa, 
mutta harjoittelemalla kukin omalla 
tavallaan teemme siitä mahdollista 
ja kehitämme itsestämme hiljalleen 
aivovammakonkareita!

Teksti ja kuva: Timo Pessi 

Satasairaalassa. Oikealla neuropsykologi Marika Kumpuniemi.

Kokemustoimijat Ritva ja Taina.
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lasta oli mukana lääkäreitä ja hoito-
henkilökuntaa, Olka-pisteen vastaava 
Sirkku Vainionpää ja muun muassa 
neurologian yksikön ylilääkäri Juha-
Matti Seppä ja yhteistyöhenkilöt Riitta 
Kämppä ja Anne Joensuu. OLKA on 
koordinoitua järjestö- ja vapaaehtois-
toimintaa sairaalassa. Tilaisuuteen 
oli kutsuttu neurologisia yhdistyksiä. 
Paikalle saapuivat Satakunnan AVH-
yhdistyksen ja Satakunnan aivovamma- 
yhdistyksen edustajat.

Näin alkoi yhteistyö Satasairaalan 
ja kolmannen sektorin kanssa.

AVH-yhdistyksen kokemustoimija 
Juha Pajuniemi ja minä, Taina Mäki-
talo, aivovammayhdistyksen kokemus-
toimijana. Olimme mukana mietti-
mässä, kehittämässä yhteisymmärrystä 
ja mahdollisia työtehtäviä kokemus- 
toimijoille.

Kokemustoimijat aloittivat ”vas-
taanotot” Satasairaalan neurologisen 
yksikön tiloissa. Toimintamme  otettiin  
vastaan mielenkiinnolla ja positiivisella 
asenteella, vaikka hyvin tiedettiin, että 
tällainen toiminta on vielä uutta ja 
tuntematonta. Aivovammayhdistys oli 
paikalla maanantaisin ja AVH-yhdistys 
tiistaisin kerran kuukaudessa.

Meidän yhdistyksemme vastaan-
otollamme kävi vammautuneita ja 
heidän omaisiaan. Tässä tulee ero 
kokemustoimijuudesta ja vertaistuesta. 
Koska me kokemustoimijat olemme 
itse myös vammautuneet, meillä on 
kokemusta kummastakin.  Mutta miten 
sitten toteuttaa tämän, olla kokemus-
toimija (kertoa ja tuoda esille vam-
mautuneen tuntoja ja omaa kokemusta 
vammasta ja sen hoidosta) ja vertais-
tukija (jaamme saman kokemuksen, 
olla tukena ja antaa toivoa/tietoa jo 
vammautuneelle) samaan aikaan. Ehkä 
juuri tässä on yksi kehittämisen paikka 
hioa toimintaa. Ymmärtää että tässä on 
kaksi eri asiaa käsiteltävänä.

Tietenkin näimme, että toiminta on 
uutta ja hakee paikkaansa. Kolmas sek-
tori ja yhdistykset sairaalassa mukana 
vapaaehtoisina hoidon jatkeena, mutta 
ei hoitajina.

Kävijöitä ”vastaanotolla” oli 
harvakseen, ja joillakin kerroilla ei 
paikalle tullut ketään. Vaikka olimme 
siellä välistä yksikseen, niin koimme  
sen silti mielekkääksi. Mielestämme 
tämä Satasairaalassa aloitettu kokeilu 
on tärkeä ja kehitysvoimainen. Tällöin 
kun apua saa vertaistukena ja kokemus- 
tietona sairaalan ovien sisäpuolella, 

tuntuu se vammautuneesta itsestään 
ja hänen lähipiiristään luotettavalta 
ja tavoitettavalta. Kokemustoimijana 
toimii vamman saanut henkilö, jonka 
on huomioitava oma jaksamisensa. 
Näemme ja koemme kuitenkin, että 
tämä toiminta on tärkeää meidän 
aivovamman saaneiden keskuudessa ja 
heidän lähipiirissään

Aivovamma on vieläkin kumma- 
jainen vammojen joukossa
Ensinnäkin vamma ei näy useastikaan 
päällepäin ja kuitenkin näkyy. Tämä 
vamma aiheuttaa meille monelle mm. 

voimakasta väsymistä, fatiikkia ja sen 
kyllä huomaa. Kummastus on suuri, 
kun yks kaks henkilö onkin aivan 
”poissa pelistä” väsymyksen vyöryessä 
päälle.

”Vastaanotto” on yksi toiminta-
muoto, johon on helppo tulla. Mutta 
kokemustoimijuus on ennen kaikkea 
tiedon jakamista. Jakaa tietoa ja lisätä 
sairaalan henkilökunnan ja muiden 
ammattilaisten ymmärrystä vammau-
tumisesta, vamman kanssa elämisestä 
yms. Tulevaisuudessa nähdään kokemus- 
toimijoita enemmän luennoitsijoina 
ja sairaalapalveluiden kehittämisessä, 
toivottavasti. Kokemustoimija on 
vapaaehtoinen ja oman yhdistyksensä 
edustaja myös kouluttautunut kysei-
seen toimintaan. Hänellä on vaiti-
olovelvollisuus ja vastuutakin joutuu 
ottamaan, kun on kokemustoimijuu-
teen ryhtynyt.

Innolla katsomme miten ”vastaan-
otto” kehittyy /muuntuu nyt tämän 
korona tauon jälkeen .

Seuraava kokous olikin meillä etänä 
22.10.2020.

Vuonna 2018 aloitettu kehitystyö 
Satakunnassa, Satasairaalan neurolo-
gisen yksikön ja kuntoutuskeskuksen 
kanssa on nyt mahdollistanut Satasai-
raalan mukana olon valtakunnallisessa 
Helmi-kehittäjäpalvelu pilotissa. 
Pilotissa on mukana OYS, KYS ja 
Satasairaala. Mielenkiinnolla olemme 
Satakunnan Aivovammayhdistyksen 
edustajina mukana kahden koulutetun 
kokemustoimijan voimin.

Teksti: Taina Mäkitalo
Kuvia Satakunnan yhdistyksen  
tilaisuuksista vuoden varrelta:  

Ritva Parjanen

Make ja Harri voittivat boccia-kisan.

Pikkujoulut viime vuonna.
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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 22.1.2021 mennessä järjestösuunnittelija   
Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi / 050 550 0541. 

 

Aivovammayhdistys ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/avy 

 

 
Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Riitta 
Hätinen aivovammayhdistys@gmail.com 
p. 050 307 4801 
1.1.2021 yhdistyksen puheenjohtajana 
aloittaa Jan Huopainen. 
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" Lisätietoja Emma 
Vehaluoto tamsavy@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: ryhmänvetäjä ja 
puheenjohtaja Liisa Halme 
 p. 044 217 8387 ja sihteeri Anne 
Matoniemi p. 050 460 4088 
hml.avy@gmail.com  
 

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.  
Tapaamisajat löytyvät jatkossa 
yhdistyksen internet -sivulta  
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 
 
16.12. klo 18 alkaen Fatiikki-ryhmän 
jouluruokailu Ravintola Amarillon 
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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 22.1.2021 mennessä järjestösuunnittelija   
Pihla Putkoselle, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi / 050 550 0541. 

 

Aivovammayhdistys ry 
www.aivovammayhdistykset.fi/avy 

 

 
Yhteyshenkilö: puheenjohtaja Riitta 
Hätinen aivovammayhdistys@gmail.com 
p. 050 307 4801 
1.1.2021 yhdistyksen puheenjohtajana 
aloittaa Jan Huopainen. 
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" Lisätietoja Emma 
Vehaluoto tamsavy@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: ryhmänvetäjä ja 
puheenjohtaja Liisa Halme 
 p. 044 217 8387 ja sihteeri Anne 
Matoniemi p. 050 460 4088 
hml.avy@gmail.com  
 

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.  
Tapaamisajat löytyvät jatkossa 
yhdistyksen internet -sivulta  
www.aivovammayhdistykset.fi/iavy 
 
16.12. klo 18 alkaen Fatiikki-ryhmän 
jouluruokailu Ravintola Amarillon 
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kabinetissa ke. Mukaan ovat tervetulleita 
puolisot ja avustajat sekä myös muut 
kuin kuopiolaiset Itä-Suomen 
Aivovammayhdistyksen jäsenet. Ainakin 
osa ruokailusta maksetaan yhdistyksen 
rahoilla. Nähdään. 
 
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.  
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/ 
 

16.1. klo 14.00 yhteiset 
kuusenkaatajaiset Punaiselle Pirtillä. 
Vapaaehtoinen osallistumismaksu 10 
€/henkilö yhdistyksen tilille. 
Ilmoittautumiset 5.1. mennessä: Marge 
Miettinen p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com    
9.3. Yhdistyksen kevätkokous klo 16.30 
alkaen on Toimintakeitaalla.   
11.5. Kevätkauden päättäjäiset 
makkaranpaiston merkeissä. 
 
Jyväskylä 
 
Paikkana on Toimintakeidas Oy, 
Väinönkatu 1, 40100 Jyväskylä 
Toimintaryhmä kuukauden toinen ti klo 
16:30-18:00, ellei toisin mainita. 
16.1. klo 14.00 yhteiset 
kuusenkaatajaiset Punaiselle Pirtillä. 
Vapaaehtoinen osallistumismaksu 10 
€/henkilö yhdistyksen tilille. 
Ilmoittautumiset 5.1. mennessä: Marge 
Miettinen p. 040 650 6474 
marge.miettinen@gmail.com    
9.2. Keilaus 
9.3. Yhdistyksen kevätkokous klo 16.30 
alkaen on Toimintakeitaalla.     
13.4. Tutustuminen Keski-Suomen 
museon näyttelyihin. 
11.5. Makkaranpaistoa, suunnitellaan 
paikka kelin mukaan. 
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 
 
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 
 
Kotka-Hamina 
 
Pyrimme pian aloittamaan 
vertaistoiminnan. Sähköposti: 
kotkahamina@kymavy.fi 
 

Oulun seudun avy ry  
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 

 
Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja: Eila Sääskö 
puh. 040 765 6989 
eila.saasko@gmail.com 
Tiedottaja: Hannu Pirnes 
oulunavry@gmail.com 
Sihteeri: Jonna Ruohoniemi 
oulunavry@gmail.com 
Löydät meidät Facebookista:  
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry 
Hallituksen sähköposti: 
oulunavry@gmail.com 
Seuraa koronatilanteen vuoksi 
ajankohtaisia tiedotuksia yhdistyksen 
Facebook- ja verkkosivuilta. 
Toivotamme kaikille jäsenille 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 
2021! 
 
 
Oulu 
 
Kevään jäsentapaamiset avoimena 
vertaisryhmänä kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 12-15 os.Töllintie 38, 
Kastellin kirkon seurakuntasali (huom. 
tila muuttunut). Myös läheiset ovat 
tervetulleita. 
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27.1. Suunnitellaan kevään ja kesän 
toimintaa. 
24.2. ja 31.3. Seurustelun ja kahvittelun 
merkeissä. 
Keilailu 
Yhdistys on varannut jäsentemme 
käyttöön kaksi keilarataa lauantaisin 
9.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3. ja 27.3. 
klo 15-16 Oulun Keilahallilla, os. Isokatu 
97 90120 (esteetön tila ja maksuton). 
Kengät on omakustanteinen. 
Kulttuuriryhmä 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
 
Kemi 
 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen, 045 617 
4140, hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
aivovammautuneet ja heidän läheisensä. 
Ke 20.1. Keskustellaan aivovammaisten 
ajankohtaisista asioista. 
Ilmoittautuminen 13.1. mennessä 
Harrille. 
Ke 24.2. Kevätretki Selkäsaareen. 
Ilmoittautuminen 17.2. mennessä 
Harrille. 
Ke 24.3. Aivokaisten liikuntailtapäivä 
Tervahallilla. Ilmoittautuminen 17.3. 
mennessä Harrille. 
Päivä ja ohjelma muutoksista ilmoitetaan 
erikseen. 
 
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: Tarja puh. 040 538 2947 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista sekä nuoret 
aikuiset-ryhmästä saat yhteyshenkilö 
Asto Myllylältä  
p. 050 553 0606 astojanne@gmail.com 
 
 
Kajaani 
 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

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

 
Yhteyshenkilö:  
Kari Vainio pj. p 040 828 0906 
Puheenjohtaja.phavy@gmail.com 
 
Lahti 
 
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. 
Kevään 2021 tapaamispäivät ovat 5.1., 
2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
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 14.1., 11.2., 
11.3., 8.4. ja 13.5. 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 
p. 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 
aivovammatuneiden 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 tulla joka kerta tai 
vain kerran tai kaksi ja myös kesken 
vuoden. 
Tapaamme joka toinen kuukausi, 
kuukauden toisena tiistaina vaihtuvassa 
paikassa. Kevään 2021 tapaamiskerrat 
ovat 9.2. ja 13.4. Ryhmään ei tarvitse 
ilmoittautua, mutta lisätietoja saat: Meri-

Tuuli Nevala, puh. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com. 
Kuntosalivuoro 
Yhdistyksen jäsenenä voit käydä 
ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon kuntosalilla 
(Salpausselänkatu 8, Lahti) 
keskiviikkoisin 6.1.2021 alkaen klo 17-
18. Salivuoro on yhteinen Päijät-
Hämeen Epilepsiayhdistyksen, 
Näkövammaisten, Munuais- ja 
maksayhdistyksen sekä 
Kilpirauhasyhdistyksen kanssa. 
Keilausta 
Yhdistys tarjoaa jäsenille ilmaisen 
keilavuoron tiistaisin 5.1., 2.2., 2.3., 6.4. 
ja 4.5. 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.c
om 
Facebook: Satakunnan 
Aivovammayhdistys 
 
Yhdistyksen vuosikokous to 18.2.2021 
Yhteisötalo Otavassa klo 13-15.00. 
Otavankatu 5, 28100 Pori. 
 
 
Pori 
 
Yhteyshenkilö: Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Kevään jäsentapaamiset ilmoitetaan 
tekstiviestillä. 
Tapaamiset Yhteisötalo Otavassa, 
Otavankatu 5, 28100 Pori. 
 
Kankaanpää 
 
Yhteyshenkilö: Ninni Uusitalo  
p.040 510 6717 
Jäsentapaamiset kerran kuukaudessa. 
Ke 13.1.2021 klo 12-14.00 
jäsentapaaminen Kasevalla, 
Taipaleenkatu 5, Kankaanpää. 
 
Rauma 
 
Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 
tai ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko 
Invalidien toimistolla, Aittakarinkatu 1, 
Rauma. Ilmoitukset jäsentapaamisista 
edellisen viikon Raumalaisessa. 
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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 
Tarja Kiviranta, taloudenhoitaja  
Toivotamme kaikille jäsenillemme Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021! 
Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
 
Turku 
 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
(Ursininkatu 11). Ohjelman ja tarkemmat 
ajankohdat löydät kotisivuilta ja 
jäsenkirjeestä. Kevätkauden jäsenillat 
alkavat ti 19.1.2021 klo 18. 
KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta p. 041 504 8909 
tai Eija Järveläinen p. 040 767 9786. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille:  
Pirjo Saarinen p. 050 528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukausittain. Jari Karjalainen 
p. 0400 818 104 tai Risto Savolainen  
p. 040 506 5192. Tarkista aika 
jäsenkirjeestä, V-S Avyn nettisivuilta tai 
yhteyshenkilöiltä. 
Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukausittain. Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475 tai Marja Leena 
Mäntyharju p. 044 0991 231. Tarkista 
aika jäsenkirjeestä, V-S Avyn nettisivuilta 
tai yhteyshenkilöiltä. 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com 
TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 
Taidekerho 
Taidekerho on tauolla mutta 
aktiivisimmat kokoontuvat ja kerhon 
bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838. 
Hyvinvointiryhmä 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kokoontuu Hyvinvointikerho 
kuukausittain ennen ensimmäistä 
jäseniltaa klo 16.30-17-30 Happy 
Housessa. 
 

MUUT KERHOT 
Kädentaitopäivät  
Happy House, os. Ursininkatu 11, Turku, 
tarjoaa monenlaisia tapahtumia ja 
kerhoja sekä kursseja. Näistä kannattaa 
etsiä lisätietoja ja hintoja osoitteesta 
www.happyhouseturku.fi.   
Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tammikuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Nuorten aikuisten iloinen iltapäivä 
Turussa pe 8.1.2020 klo 14-20 Happy 
Housessa ruuanlaiton merkeissä. 
Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjänä toimii Jaana Päkkilä ja  
Terhi Hellberg  
hellberg.terhi@gmail.com. 
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman(at)gmail.com ja  
p. 044 314 4838. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 
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27.1. Suunnitellaan kevään ja kesän 
toimintaa. 
24.2. ja 31.3. Seurustelun ja kahvittelun 
merkeissä. 
Keilailu 
Yhdistys on varannut jäsentemme 
käyttöön kaksi keilarataa lauantaisin 
9.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3. ja 27.3. 
klo 15-16 Oulun Keilahallilla, os. Isokatu 
97 90120 (esteetön tila ja maksuton). 
Kengät on omakustanteinen. 
Kulttuuriryhmä 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
Nuoret Aikuiset 
Lisätietoja tapaamisista saat 
lähettämällä sähköpostia  
oulunavry@gmail.com tai seuraamalla 
nettisivuja 
www.aivovammayhdistykset.fi/osary 
 
Kemi 
 
Yhteyshenkilö: Harri Hyvärinen, 045 617 
4140, hh.aivovammaliitto@gmail.com 
Seuraa Aivokaisten puuhastelua 
blogissa: aivokaiset.blogspot.fi. 
Ryhmään ovat tervetulleita 
aivovammautuneet ja heidän läheisensä. 
Ke 20.1. Keskustellaan aivovammaisten 
ajankohtaisista asioista. 
Ilmoittautuminen 13.1. mennessä 
Harrille. 
Ke 24.2. Kevätretki Selkäsaareen. 
Ilmoittautuminen 17.2. mennessä 
Harrille. 
Ke 24.3. Aivokaisten liikuntailtapäivä 
Tervahallilla. Ilmoittautuminen 17.3. 
mennessä Harrille. 
Päivä ja ohjelma muutoksista ilmoitetaan 
erikseen. 
 
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: Tarja puh. 040 538 2947 
 
Ylivieska 
 
Lisätietoja tapaamisista sekä nuoret 
aikuiset-ryhmästä saat yhteyshenkilö 
Asto Myllylältä  
p. 050 553 0606 astojanne@gmail.com 
 
 
Kajaani 
 
Tiedustelut: oulunavry@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

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

 
Yhteyshenkilö:  
Kari Vainio pj. p 040 828 0906 
Puheenjohtaja.phavy@gmail.com 
 
Lahti 
 
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. 
Kevään 2021 tapaamispäivät ovat 5.1., 
2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä 
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 14.1., 11.2., 
11.3., 8.4. ja 13.5. 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 
p. 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 
aivovammatuneiden 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 tulla joka kerta tai 
vain kerran tai kaksi ja myös kesken 
vuoden. 
Tapaamme joka toinen kuukausi, 
kuukauden toisena tiistaina vaihtuvassa 
paikassa. Kevään 2021 tapaamiskerrat 
ovat 9.2. ja 13.4. Ryhmään ei tarvitse 
ilmoittautua, mutta lisätietoja saat: Meri-

Tuuli Nevala, puh. 044 980 5658 
merituuli.nevala@gmail.com. 
Kuntosalivuoro 
Yhdistyksen jäsenenä voit käydä 
ilmaisella kuntosalivuorolla 
Mäkikatsomon kuntosalilla 
(Salpausselänkatu 8, Lahti) 
keskiviikkoisin 6.1.2021 alkaen klo 17-
18. Salivuoro on yhteinen Päijät-
Hämeen Epilepsiayhdistyksen, 
Näkövammaisten, Munuais- ja 
maksayhdistyksen sekä 
Kilpirauhasyhdistyksen kanssa. 
Keilausta 
Yhdistys tarjoaa jäsenille ilmaisen 
keilavuoron tiistaisin 5.1., 2.2., 2.3., 6.4. 
ja 4.5. 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.c
om 
Facebook: Satakunnan 
Aivovammayhdistys 
 
Yhdistyksen vuosikokous to 18.2.2021 
Yhteisötalo Otavassa klo 13-15.00. 
Otavankatu 5, 28100 Pori. 
 
 
Pori 
 
Yhteyshenkilö: Markku Jantunen  
p. 045 677 6193. 
Kevään jäsentapaamiset ilmoitetaan 
tekstiviestillä. 
Tapaamiset Yhteisötalo Otavassa, 
Otavankatu 5, 28100 Pori. 
 
Kankaanpää 
 
Yhteyshenkilö: Ninni Uusitalo  
p.040 510 6717 
Jäsentapaamiset kerran kuukaudessa. 
Ke 13.1.2021 klo 12-14.00 
jäsentapaaminen Kasevalla, 
Taipaleenkatu 5, Kankaanpää. 
 
Rauma 
 
Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen  
p. 044 995 1212 
tai ritvaparjanen60@gmail.com 
Jäsentapaamiset kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko 
Invalidien toimistolla, Aittakarinkatu 1, 
Rauma. Ilmoitukset jäsentapaamisista 
edellisen viikon Raumalaisessa. 
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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 
Tarja Kiviranta, taloudenhoitaja  
Toivotamme kaikille jäsenillemme Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021! 
Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
 
Turku 
 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
(Ursininkatu 11). Ohjelman ja tarkemmat 
ajankohdat löydät kotisivuilta ja 
jäsenkirjeestä. Kevätkauden jäsenillat 
alkavat ti 19.1.2021 klo 18. 
KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta p. 041 504 8909 
tai Eija Järveläinen p. 040 767 9786. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille:  
Pirjo Saarinen p. 050 528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukausittain. Jari Karjalainen 
p. 0400 818 104 tai Risto Savolainen  
p. 040 506 5192. Tarkista aika 
jäsenkirjeestä, V-S Avyn nettisivuilta tai 
yhteyshenkilöiltä. 
Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukausittain. Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475 tai Marja Leena 
Mäntyharju p. 044 0991 231. Tarkista 
aika jäsenkirjeestä, V-S Avyn nettisivuilta 
tai yhteyshenkilöiltä. 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com 
TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 
Taidekerho 
Taidekerho on tauolla mutta 
aktiivisimmat kokoontuvat ja kerhon 
bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838. 
Hyvinvointiryhmä 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kokoontuu Hyvinvointikerho 
kuukausittain ennen ensimmäistä 
jäseniltaa klo 16.30-17-30 Happy 
Housessa. 
 

MUUT KERHOT 
Kädentaitopäivät  
Happy House, os. Ursininkatu 11, Turku, 
tarjoaa monenlaisia tapahtumia ja 
kerhoja sekä kursseja. Näistä kannattaa 
etsiä lisätietoja ja hintoja osoitteesta 
www.happyhouseturku.fi.   
Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tammikuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Nuorten aikuisten iloinen iltapäivä 
Turussa pe 8.1.2020 klo 14-20 Happy 
Housessa ruuanlaiton merkeissä. 
Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjänä toimii Jaana Päkkilä ja  
Terhi Hellberg  
hellberg.terhi@gmail.com. 
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman(at)gmail.com ja  
p. 044 314 4838. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 
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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 
Tarja Kiviranta, taloudenhoitaja  
Toivotamme kaikille jäsenillemme Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021! 
Lue toiminnasta tarkemmin 
jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta 
www.vsavy.fi 
 
Turku 
 
Jäsenillat Happy Housessa, 
pääsääntöisesti joka kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 18. 
(Ursininkatu 11). Ohjelman ja tarkemmat 
ajankohdat löydät kotisivuilta ja 
jäsenkirjeestä. Kevätkauden jäsenillat 
alkavat ti 19.1.2021 klo 18. 
KESKUSTELURYHMÄT 
Läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä kuukauden ensimmäinen 
tiistai. Tarja Kiviranta p. 041 504 8909 
tai Eija Järveläinen p. 040 767 9786. 
Paikalla lisäksi vertaistukihenkilö 
vammautuneille:  
Pirjo Saarinen p. 050 528 6475  
Miesten Karjukerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukausittain. Jari Karjalainen 
p. 0400 818 104 tai Risto Savolainen  
p. 040 506 5192. Tarkista aika 
jäsenkirjeestä, V-S Avyn nettisivuilta tai 
yhteyshenkilöiltä. 
Naisten kerho kokoontuu 
monitoimikeskus Happy Housessa 
kuukausittain. Pirjo Saarinen  
p. 050 528 6475 tai Marja Leena 
Mäntyharju p. 044 0991 231. Tarkista 
aika jäsenkirjeestä, V-S Avyn nettisivuilta 
tai yhteyshenkilöiltä. 
Vertaistukeen liittyvistä asioista voi kysyä 
myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com 
TOIMINNALLISET VERTAISRYHMÄT 
Taidekerho 
Taidekerho on tauolla mutta 
aktiivisimmat kokoontuvat ja kerhon 
bändi harjoittelee, eli jos olet 
kiinnostunut toiminnasta, niin ota 
yhteyttä p. 044 314 4838. 
Hyvinvointiryhmä 
Marjatta Pihlajamaan ohjauksella 
kokoontuu Hyvinvointikerho 
kuukausittain ennen ensimmäistä 
jäseniltaa klo 16.30-17-30 Happy 
Housessa. 
 

MUUT KERHOT 
Kädentaitopäivät  
Happy House, os. Ursininkatu 11, Turku, 
tarjoaa monenlaisia tapahtumia ja 
kerhoja sekä kursseja. Näistä kannattaa 
etsiä lisätietoja ja hintoja osoitteesta 
www.happyhouseturku.fi.   
Toiminnallisista keskustelu- ja 
vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tammikuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Nuorten aikuisten iloinen iltapäivä 
Turussa pe 8.1.2020 klo 14-20 Happy 
Housessa ruuanlaiton merkeissä. 
Salo 
 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
Salmenranta 2. 
Vetäjänä toimii Jaana Päkkilä ja  
Terhi Hellberg  
hellberg.terhi@gmail.com. 
 
Forssa 
 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Forssan Ystävän kammarissa, os. 
Hämeentie 5. Ryhmän vetäjänä toimii 
Tiina Åhlman, s-posti 
tiina.ahlman(at)gmail.com ja  
p. 044 314 4838. 
Liikuntaryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa Forssan Vesihelmessä, Tiina 
toimii tässäkin yhteyshenkilönä. 

Sinunkin yhdistyksesi kotisivut: www.aivovammayhdistykset.fi  
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vertaisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa tammikuun 
jäsenkirjeestä ja verkkosivuiltamme. 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Nuorten aikuisten iloinen iltapäivä 
Turussa pe 8.1.2020 klo 14-20 Happy 
Housessa ruuanlaiton merkeissä. 
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Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
ti klo 18 Prykin kerhokeskuksessa, Os. 
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Vetäjänä toimii Jaana Päkkilä ja  
Terhi Hellberg  
hellberg.terhi@gmail.com. 
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Tapahtumakalenteri Aivovammaliitto

Tapahtumakalenteri Aivovammaliiton kurssitoiminta

Joulukuu
10.12.2020  kello 12-13 aivovamma-chat osoitteessa  
 https://tukinet.net/toimijat/aivovammaliitto/

Tammikuu
22.1.2021  Aivoituksen 1/21 aineistopäivä, teemana Vaikeuksien  
 kautta voittoo

Mitä nyt? -kurssi
12.-16.4.2021   Hakuaika päättyy: 26.2. (STEA)

Sopeutumisvalmennuskurssi vastavammautuneille kuntoutujille 
19.-23.4.2021   Hakuaika päättyy: 26.2. (Vakuutusyhtiöt)      

Äijäkurssi   
19.-22.5.2021 Hakuaika päättyy: 31.3. (STEA)

27.1.2021  Seminaari: Aivovamma ja läheinen – Voimavaraistava  
 tuki sairaalahoidon aikana, lisätietoja aivovammaliitto.fi

Helmikuu
22. - 26.2. Aivoitus 1/21 ilmestyy 

Perhekurssi 
7.-11.6.2021  Hakuaika päättyy: 31.3.   (STEA) 

Sopeutumisvalmennuskurssi perheille 
14.-18.6.2021 Hakuaika päättyy: 31.3. (Vakuutusyhtiöt)

Tulossa ryhmächatit aivovammautuneille henkilöille ja läheisille, tarkemmat tiedot päivittyvät Aivovammaliiton nettisivuille,  
seuraa www.aivovammaliitto.fi



Aivovammaliiton hallituksen 
vuonna 2021 muodostavat
Seppo Kantola, puheenjohtaja (2020 - 2021)
Timo Kallioja, AVY (2020 - 2021)
Marge Miettinen, K-S (2020 - 2021)
Kimmo Heinonen, I-S (2020 - 2021)
Auli Ollila, OS (2021 - 2022)
Petri Turtiainen, AVY (2021 - 2022)
Jaana Hattunen, K-S (2021 - 2022)

Yleisvarajäsenet: 
Reijo Salo (2020 - 2021), 
Kari-Pekka Rauhala (2020 - 2021), 
Terje Vainio (2020 - 2021), 
Jari-Pekka Honkala (2021 - 2022), 
Markku Onnela (2021 - 2022), 
Riitta Hätinen (2021 - 2022)

Kevätkokouksessa hyväksyttiin edellis-
vuoden toimintakertomus ja tilinpää-
tös. 

Viestintä: Jäsenkyselyn mukaan 
Aivoitus on tärkein viestintäväli-
neemme. Lehdistötiedotteita lähti 12. 
Tietokiertue järjestettiin suunnitellusti 
Helsingissä, Seinäjoella, Porissa ja Kuo-
piossa. Tavoitimme yli 200 henkilöä.

Yhdistyshallinnon tuki: Vuoden 
aikana järjestettiin 28 tukitapaamista ja 
tavattiin 87 ihmistä. Neuvoja annettiin
puhelimitse ja sähköpostitse sekä 
ammattilaisia tavattiin usealla paikka-
kunnalla.

Vertaistuki: Yhteydenottoja oli 
51 kappaletta, vertaistukitapahtumia 
kolme, koulutuksia kaksi ja startti-iltoja 
kuusi.

Kokemustoiminta: Kokemustoimi-
jakoulutuksen aloitti kaksi henkilöä ja 
siitä valmistui kaksi. Vuoden lopussa 
kokemustoimijoita oli 37 henkilöä. 

Sopeutumisvalmennus: Kursseja 
järjestettiin 14, joihin osallistui kaik-
kiaan 162 ihmistä. Lisäksi pidettiin 
Aivomyrsky-tapahtuma ja väsyvyys-
aiheinen avokurssi Neuroliiton kanssa. 

Hankkeet: Tukea aivovammautu-
neen läheiselle ja Tee kypärätemppu 
-hankkeet etenivät suunnitellusti. 
Kypärätemppu järjesti aivokiihdyttä-
möitä, valmisti opetusmateriaaleja ja 
toteutti viestintäkampanjoita. Yhteis-
työtä tehtiin myös some- ja asennevai-
kuttajien kanssa. Tukea aivovammautu-
neen läheisille -hankkeessa kehitetään 
ja otetaan käyttöön voimavaraistavan 
tuen malli. 

Strategia ja kannanotto 

Myös uusi strategia hyväksyttiin 
kevätkokouksessa. Visio vuodelle 2022 
kuuluu seuraavasti:”Aivovammatietous 

ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa 
on lisääntynyt. Vaikutamme siihen, 
että aivovammojen esiintyvyys kääntyy 
laskuun.” 

Pitkän aikavälin tavoitteina on aivo-
vammaisten ihmisten ja heidän läheis-
tensä hyvinvoinnin edistäminen muun 
muassa poistamalla vakuutuslääkäri-
järjestelmän epäkohtia, panostamalla 
kaikille palvelu- ja kuntoutusuunni-
telman saamiseen sekä vertaistuen 
mahdollistaminen. Uudeksi sloganiksi 
eli strategian iskulauseeksi valittiin 
”Näkymätön näkyväksi”. Sen ideoi 
Anni Palokangas. Äänestäjien kesken 
arvotun palkkion voitti Mira Syri. 

Kannanotto aiheesta ”Näe ihmi-
nen” hyväksyttiin ja lähetettiin medi-
oille.

Syyskokous

Syyskokouksessa hyväksyttiin vuoden 

2021 toimintasuunnitelma ja talousar-
vio. Painopistealueiksi valittiin vertais- 
ja kokemustoiminta aivovammautu-
neiden henkilöiden sopeutumisessa 
vamman jälkeiseen elämään, digitaa-
lisuuden mahdollisuudet osallisuuden 
lisäämiseksi ja uusien toimintamallien 
kehittäminen ja ennaltaehkäisevä työ 
tuottamalla tietoa aivovammoista.

Aivovammaliiton sääntöuudistus 
hyväksyttiin lähettäväksi Patentti- ja 
rekisterihallitukseen vahvistettavaksi. 

Lisäksi syyskokouksessa tehdään 
hallitusvalinnat tulevalle vuodelle – 
niin tänäkin vuonna. Uusi hallitus yllä.

Teksti ja kuva: PW

Vuosikokoukset yhteen putkeen
Korona muutti myös tämänvuotisia kokous-
käytäntöjä. Poikkeustilanteen vuoksi kevät- ja 
syyskokous järjestettiin samana päivänä, 
yhdistykset saivat antaa lähikokoukseen tulevalle 
edustajalle valtakirjansa ja muutama seurasi 
kokousta etäyhteyden kautta. Päivä oli melko 
pitkä, mutta kaikki sujui mallikkaasti. 

Aivovammaliiton 
puheenjohtaja 
Seppo Kantola 

luotsasi 
kokouspäivän 
mallikkaasti.



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
p. 050 373 9076, 
etunimi.sukunimi@aivovammaliitto.fi  
– kurssitoiminta

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 

Projektikoordinaattori Julia Lindlöf
p. 050 520 1243, 
julia.lindlof@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
Yhdistysrekisteri, rekisterinumero: 157.350

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

Facebook.com/Aivovammaliitto Twitter: @Aivovammaliitto @aivovammaliitto

Tee kypärätemppu -projekti 2018 – 2021

Tukea aivovammautuneen läheiselle 
-projekti 2019 - 2021

HALLITUS VUONNA 2021 
Seppo Kantola, puheenjohtaja (2020 – 2021)
Timo Kallioja, AVY (2020 – 2021), 
Marge Miettinen, K-S (2020 – 2021), 
Kimmo Heinonen, I-S (2020 – 2021), 
Auli Ollila, OS (2021 – 2022), 
Petri Turtiainen, Avy (2021 – 2022), 
Jaana Hattunen (2021 – 2022),

Yleisvarajäsenet: 
Reijo Salo (2020-2021), 
Kari-Pekka Rauhala (2020-2021), 
Terje Vainio (2020-2021) 
Jari-Pekka Honkala (2021-2022), 
Markku Onnela (2021-2022), 
Riitta Hätinen (2021-2022)




