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Hyvä Aivoliiton Pirkanmaan 
AVH-yhdistyksen jäsen;
tule mukaan toimintaan!

Olemme eläneet hyvin poikkeuksellisia
aikoja. Korona-aika on vaikuttanut meistä
jokaiseen, kansallisesti sekä
maailmanlaajuisesti. Tätä kirjoittaessani,
kesäkuussa 2021, näyttää koronan osalta
suvantovaiheelta ja lämmin Suomen kesä
esittelee parhaita puoliaan (hyttysetkin
tosin ovat saapuneet…). Toivottavaa on,
että koronatilanne on edelleen rauhallinen
tämän jäsenlehden ilmestyessä. 

Aivoliiton järjestöarkeen koronalla on ollut
merkittäviä vaikutuksia. Kaikki
lähitapaamiset ja koulutukset suunniteltiin
uusiksi ja toiminta siirtyi nopeasti verkkoon,
kehitimme uusia yhteydenpitotapoja sekä
yhdistysten, että eri toimijoiden suuntaan.
Muutamia mainitakseni; Kello viiden tee-
verkkotreffit yhdistysten
luottamustoimijoille, Ryhmänohjaajien
rupattelut, Puheenjohtajien aamukahvit ja
AVH-nuorten kuukausittaiset
vertaistapaamiset verkossa sekä
vertaistukihenkilöiden
verkkovertaistapaamiset
kuntoutusyksiköihin.

On ollut upeaa huomata, että myös verkon
kautta olemme tavoittaneet ison joukon jo
toiminnassa olevia sekä uusia henkilöitä.
Verkkotoiminta saatetaan kokea uhkana ja
toki kaikille se ei sovellu, mutta siinä on
myös paljon mahdollisuuksia, kuten
korona-aika on osoittanut. Jatkossakin
tulemme hyödyntämään uusia
toimintatapoja ns. hybridimallilla,

esimerkiksi samaan tilaisuuteen on
mahdollisuus osallistua verkon kautta tai
paikan päällä.

Aivoliiton KELA ja STEA-rahoitteista
kuntoutustoimintaa on järjestetty
terveysturvallisesti ja AVH-kuntoutujat ovat
saaneet näillä kursseilla asiantuntijatietoa
sekä vertaistukea muuttuneeseen
elämäntilanteeseensa. Uusia hankkeitakin
on alkanut poikkeuksellisissa olosuhteissa:
AVH-puheeksi, perhetuen hanke nostaa
esille läheisten roolia AVH-sairastaneen
hoitopolulla ja keväällä startannut
Hyvinvoiva kovalevy -hanke käynnistelee
toimintaansa. Molemmista hankkeista ja
Aivoliiton toiminnasta pääset kätevästi
lukemaan verkkosivuillamme.
Ajankohtaisen tiedon saat myös omaan
sähköpostiisi jäsenkirjeen muodossa.
Jäsenkirje tavoittaa sinut, jos
yhteystietosi ovat ajantasalla. 

Aivoliiton järjestösuunnittelijat vastasivat
aikaisemmin omista alueistaan (etelä,
pohjoinen, itä ja länsi). Järjestöpalveluiden
kokonaisuutta on uudistettu ja alueellisista
vastuualueista on siirrytty valtakunnallisiin
vastuualueisiin. Järjestösuunnittelijoita on
kaksi ja yhteistyössä vastaamme
valtakunnallisesti jäsenyhdistysten
ohjauksesta, tuesta ja neuvonnasta. Muita
tehtäväalueitani ovat mm. nuorten
valtakunnalliset tapaamiset (AVH ja
kehityksellinen kielihäiriö) sekä
kokemustoiminta. 
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Aivoliiton palveluohjaus- ja
neuvontapalvelu

 
parillisten viikkojen keskiviikkoina

klo 15–18
 

Ann-Mari Veneskoski
p. 044 011 1212

sosiaalityontekija@aivoliitto.fi
 

Palvelu on tarkoitettu Aivoliiton
kohderyhmille.

Puhelu maksaa normaalin
matkapuhelinmaksun.

 
Palvelu jatkuu kesätauon jälkeen

11.8.2021

Vertaistoiminta mm. vertaistukihenkilöiden
koulutukset kuuluvat vapaaehtoistoiminnan
suunnittelijan tehtävänkuvaan. Aivoliiton
pitkäaikainen toiminnanjohtaja Tiina
Viljanen on siirtynyt eläkkeelle ja elokuussa
aloittaa uusi toiminnanjohtaja Mika Pyykkö.

Pirkanmaan osalta ajankohtaisia
yhdistyksiä koskettavia teemoja ovat jo 15-
vuotta valmisteltu soteuudistus sekä
OLKA®-toiminnan käynnistyminen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Sote-
uudistuksen valmistelu nytkähti eteenpäin,
kun perustuslakivaliokunta hyväksyi
toukokuulla sote-esityksen perusratkaisut
vaatien vain muutamia korjauksia. Sote-
valmistelu etenee maakunnissa eri tahtiin
ja Pirkanmaalla on hyvä draivi! Sote-
junassa on hyvä olla mukana.
Vaikuttamisen kautta tieto AVH-
yhdistyksestä ja AVH-sairastaneiden
erityispiirteistä ja tarpeista välittyy kuntiin ja
tulevalle hyvinvointialueelle.

Järjestöt ja yhdistykset näkyvät jatkossa
laajemmin myös Pirkanmaan
sairaanhoitopiirissä OLKA®-toiminnan
käynnistyessä. OLKA®-toiminta on
koordinoitua järjestö- ja
vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.
Toiminnan sateenvarjon alla yhdistysten
vapaaehtoistoimijat löytävät kolme osa-
aluetta; Oiva-tietopalvelun, Toivo-
tukipalvelun ja Ilona vapaaehtoispalvelun.
Kolmella pilottialueella valmistellaan myös
Helmi-kehittäjäpalvelua, kokemustoimintaa
sairaalassa-kokonaisuutta. Helmi-
pilottialueina toimivat Satakunta, Oulu ja
Kuopio. OLKA® tulee kouluttamaan myös
Pirkanmaalla uusia vapaaehtoistoimijoita,
joten kannattaa olla aktiivisesti kuulolla!

Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistyksen
alueen kunnissa toimii monta aluekerhoa ja
erilaisia toimintaryhmiä, joissa tärkeintä on
ihmisten kohtaaminen sekä vertaistuen
mahdollistuminen.

Lähde rohkeasti mukaan katsomaan
mitä toimintaa omalla paikkakunnallasi
on tarjolla. Toivon lämpimästi, että
syksyllä ryhmätoiminnat voivat aloittaa
toimintaansa ja ihmisten väliset tapaamiset
mahdollistuvat. Yksin ei saa jäädä, tukea
on tarjolla ja seura mahdottoman mukavaa,
asukin on vapaa, mutta pakollinen! 

Mukavaa syksyn alkua ja kohtaamisiin!
Carita Sinkkonen
järjestösuunnittelija/Aivoliitto ry



valitaan tulevan vuoden hallituksen
puheenjohtaja ja varsinaiset ja
varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä
yhdistyksen tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja
hyväksytään toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2022

puhelimitse p. 0400 608 284 (ke klo
12-14) tai
sähköpostilla toimisto@piravh.fi tai
kotisivujen kautta osoitteessa:
www.piravh.fi/syyskokous (Huom!
Ilmoittautumislomake avautuu
kotisivuilla lokakuussa!)

Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys
ry:n sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 24.11.2021 klo 17.00
Lähteenkatu 2-4, 33500 Tampere  sekä  
etänä (Microsoft Teams)

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12
§:n mukaiset mm. seuraavat asiat

Yhdistyksen hallitus sallii jäsentensä
osallistumisen syyskokoukseen myös
etänä! Käytämme etäyhteydenpitoon
Microsoft Teams -ohjelmaa.

Ilmoittautuminen: Syyskokoukseen
pyydetään ilmoittautumaan viimeistään
keskiviikkoon 17.11. mennessä
 

Ohjeet osallistumiseen löydät
kotisivuilta osoitteesta:
www.piravh.fi/etana

Tämä syksyn lehti sisältää loppuvuoden
tapahtumat. Pidäthän lehden hyvässä
tallessa! Seuraava jäsenlehti ilmestyy
alkuvuodesta 2022. Toivomme lehteen
erityisesti artikkeleita aluekerhoilta. 

Koronatilanne voi aiheuttaa muutoksia
syksyn toimintaan. Tiedotamme
muutoksista yhdistyksen kotisivuilla.
Ajankohtaisista asioista saat lisätietoa
myös yhdistyksen sihteeriltä. Pirkanmaan
ajankohtaiset koronasuositukset
löytyvät osoitteesta: www.tays.fi/korona

Tiedotamme tapahtumistamme myös
sähköpostitse.

Koronavuosi on pakottanut eri toimijoita
siirtämään tapahtumia yhä enemmän
verkkoon. Järjestämme jäsenillemme
digikoulutusta. Sähköpostin käytöstä on
tulossa jäsenilta 7.9.2021. Katso mainos
sivulta 5.

Syksyllä järjestämme päiväretket
Kyläkauppa Tuuriin sekä Seitsemisen
Kansallispuistoon. Katso tiedot sivulta 6.
Retket toteutetaan mikäli osallistujia on
riittävä määrä.

Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että jos
tarvitset retkelle henkilökohtaisen
avustajan (Vammaispalvelu) tai puhetulkin
(Kela), yhdistys ei peri henkilökohtaiselta
avustajalta tai puhetulkilta
osallistumismaksua.

Yhdistyksen nimi on muuttunut

Hallitus tiedottaa
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Uusi nimi on Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry. Nimenmuutoksella haluamme
korostaa yhdistyksen yhteyttä Aivoliittoon ja lisätä näin yhdistyksen näkyvyyttä.



Microsoft Teams - käytön perusteet
ke 20.10. klo 13-15, ke 27.10. klo 13-15 
(koulutuksen 3. tapaamiskerran ajankohta avoinna)

Tutustumme tällä 3 tapaamiskerran kurssilla Microsoft Teams -ohjelman
peruskäyttöön ja asennamme siitä omalle kannettavalle tietokoneelle
ilmaisversion. Opettelemme kirjautumaan Teams alustalle sekä käymme
läpi Teams asetukset ja toiminnot. Kurssille osallistuaksesi tarvitset:
muistiinpanovälineet, oman tietokoneen/tabletin, virtajohdon ja
kuulokemikrofonit (headset).

Koulutus järjestetään yhdistyksen tiloissa Lähteenkadulla.
Koulutukseen voi osallistua 8 henkilöä. Koulutukseen tulee ilmoittautua
viimeistään 6.10 mennessä. Ilmoittautuminen vain puhelimitse
yhdistyksen sihteerille p. 0400 608 284 keskiviikkoisin klo 12–14.
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Tervetuloa kuulemaan miten voit käyttää ilmaista Gmail- sähköpostia
älypuhelimellasi! Ohjaajina ovat ATK Seniori Mukanetista Eija-Riitta
Kortesluoma ja Tuija Hautaviita.

Tilaisuus järjestetään yhdistyksen tiloissa Lähteenkadulla. Tilaisuuteen
mahtuu 8 henkilöä. Osallistujamäärään vaikuttaa mahdollinen
koronaohjeistus.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 3.9 mennessä. 
 Ilmoittautuminen vain puhelimitse yhdistyksen sihteerille Kirsti Sillanpää,
p. 0400 608 284 keskiviikkoisin klo 12–14. 

Yhdistyksen jäsenilta
tiistai 7.9 klo 15-17
Sähköpostin luominen ja käyttö

https://pilvi.help/teams/


Suuntaamme Suojärven Suklaatilalle, jossa tilan emäntä kertoo meille tilasta ja
suklaan valmistuksesta. Suklaatilalla on mahdollisuus ostaa suklaata myös mukaansa.

Matkamme jatkuu Seitsemisen kansallispuistoon, Soljasten suoalueelle. Siellä
meitä odottavat Seitsemisen hyvin tuntevat oppaat. Tutustumme upeaan
luonnontilaiseen suoluontoon ja kuulemme totta ja tarinaa kansallispuiston vaiheista.
Tarinoiden lomassa nautimme makkarat, räiskäleet ja nokipannukahveet.

Soiden keskellä kulkee n. 0,5 km pitkä laiturimainen polku, jota voi kulkea myös
pyörätuolilla ja rollaattorin kanssa. Alueelta löytyy myös n. 2 km:n luontopolku, joka
kiertää suoaluetta. Polulla on pitkospuita, joita pitkin pääsee kulkemaan kävellen.
Pukeudu retkelle säänmukaisin varustein ja ota mukaan oma juomapullo sekä
tarvittaessa omat eväät.

Matka sopii hyvin liikuntarajoitteisille. Matkaamme esteettömällä bussilla, jossa
on invahissi. Myös kohde on esteetön.

Hinta: 25 euroa / hlö sis. kuljetukset, ohjelman ja tarjoilut nuotiolla
Aikataulu: Lähtö Vanhan kirkon edestä (Tampereen Keskustorilta) klo 10.00, paluu
samaan paikkaan n. klo 15.00.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 1.9. mennessä puhelimitse 0400 608 284 (ke
klo 12-14 tai tekstiviestillä) tai sähköpostitse toimisto@piravh.fi. Matka tulee maksaa 
 8.9. mennessä yhdistyksen tilille FI46 5730 0820 2740 05, viitenumero 30718.

SUO, SOITTO JA SUKLAASUUKKO -RETKI
lauantaina 11.9.2021 klo 10.00-15.00 
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Lähde tutustumaan porukalla Keskisen Kyläkauppaan. Se on Suomen suurin tavaratalo
ja suosittu matkailu- ja ostoskohde. Matka tehdään esteettömällä bussilla, jossa on
invahissi. Ostosaika perillä on noin 4 h.

Hinta: 25 euroa / hlö sis. matkat, lounaslipukkeen ja kahvilipukkeen.
Aikataulu: Lähtö Vanhan kirkon edestä (Tampereen Keskustorilta) klo 9.30 ja paluu
samaan paikkaan n. klo 18.00. 
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 24.10. mennessä p. 0400 608 284 (ke klo 12-
14 tai tekstiviestillä) tai sähköpostitse toimisto@piravh.fi. Matka tulee maksaa 10.11.
mennessä yhdistyksen tilille FI46 5730 0820 2740 05, viitenumero 20705.

OSTOSMATKA TUURIN KYLÄKAUPPAAN
lauantaina 13.11.2021 klo 9.30-18.00



Yhdistyksen jäsenille:
Opastettu tutustuminen

Ritarit näyttelyyn
Museokeskus Vapriikissa
(Alaverstaanraitti 5, Tampere)

 
tiistaina 12.10. kello 13.00

Kokoontuminen sisääntuloaulassa 
klo 12.45

 
Kiiltävät haarniskat, hurjat aseet ja
kiehtovat tarinat tuovat ritariajan
keskelle Tamperetta. Luvassa on
ankaraa koulutusta, loistokkaita

turnajaisia ja ylellistä linnaelämää.
 

Ole ajoissa paikalla! Opastus
kestää noin tunnin.

 
Mukaan mahtuu 20 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
Ilmoittautuminen 29.9. mennessä
Kirsti Sillanpää, p. 0400 608 284 (ke

klo 12-14 tai tekstiviestillä) tai
sähköpostilla toimisto@piravh.fi

 
Ei osallistumismaksua.

 
Museokeskuksessa on ravintola
Valssi, jossa on lounasaika kello

10.45 - 14.00.
Kahvila on avoinna klo 10 -17.30 ja

sieltä löytyy makeita ja suolaisia
kahvileipiä.
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Miten uniapnea vaikuttaa kognitioon?

Obstruktiivisessa uniapneassa ylähengitystiet tukkeutuvat toistuvasti unen aikana
kokonaan tai osittain. Tästä seuraa hengityskatkoksia, veren happipitoisuuden laskua ja
hiilidioksidipitoisuuden nousua. Ilma ei kulje hengitysteissä, mutta hengitysliikkeet jatkuvat.
Hengityksen uudelleen käynnistämisyritykset aiheuttavat tiedostamattomia havahtumisia,
jolloin unen laatu kärsii. Autonominen hermosto kompensoi tilannetta nostamalla
verenpainetta ja stressihormonien määrää, millä voi pidempään jatkuessa olla haitallisia
vaikutuksia terveyteen. Hoitamaton uniapnea lisääkin riskiä sydän- ja verisuonisairauksiin.

Lievässä uniapneassa hoitokeinoina voi riittää painonpudotus, unenhuolto ja asentohoito,
jossa vältetään nukkumista selällään. Keskivaikeassa ja vaikea-asteisessa uniapneassa
ylipainehengityshoito eli CPAP säännöllisesti käytettynä on tehokas hoitokeino. Sitä
käytetään myös lievässä taudinkuvassa, jos päiväaikaiset oireet ovat haittaavat. CPAP-
laite johtaa maskin ja letkun avulla ilmaa pienellä yläpaineella ylähengitysteihin, jotta ne
pysyvät avoimena ja hengitys kulkee. Muita hoitokeinoja ovat ylähengitysteiden
rakenteellisia ahtaumia avartavat leikkaukset ja hammaskiskot.

Uniapnean hoitaminen vähentää riskiä sydän- ja verisuonisairauksiin, ja sen hoito on
tärkeä huomioida muiden verisuoniperäisten riskien kuten verenpainetaudin, epäedullisen
kolesteroliprofiilin ja diabeteksen hoidon ohella.

Nykyarvion mukaan 13 % miehistä ja 6 % naisista sairastaa kliinisesti merkittävää
uniapneaa. Ammattiautoilijoissa määrä on suurempi. Ylipaino on tavallisin uniapnealle
altistava tekijä. Muita alistavia tekijöitä ovat ylähengitysteiden rakenteelliset ahtaumat,
tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja tietyt keskushermolääkkeet.

Uniapnean hoitaminen kohentaa vireystilaa ja keskittymistä sekä vähentää riskiä
muihin verisuoniperäisiin sairauksiin.
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Kuvassa vasemmalla
hengitysteiden tukkeutuminen
uniapneassa ja oikealla
hengitysteiden pysyminen auki
CPAP-hoidon avulla (kuva
Resmed).

Teksti: Tiia Saunamäki, Neuropsykologian erikoispsykologi, 
Kliinisen neuropsykologian dosentti, TAYS



Yö- ja päiväaikaiset oireet

Uniapnean yöaikaisia oireita ovat voimakas kuorsaus, hengityskatkokset, herääminen
tukehtumisen tunteeseen ja hengen haukkomiseen, huonolaatuinen ja virkistämätön uni,
tihentynyt virtsaamistarve ja aamupäänsärky. Päiväaikaisia oireita ovat haittaava väsymys,
torkahtelutaipumus, elämänlaadun heikentyminen, muistin ja keskittymisen ongelmat sekä
mielialan alavireisyys tai ärtyvyys. 

Uniapnea on oireyhtymä, eli kaikilla sairastavilla ei ole kaikkia oireita ja niiden haittaavuus
vaihtelee yksilöittäin elämäntilanteen mukaan. Naisilla voimakas kuorsaus ja selkeät
hengityskatkokset eivät ole niin tyypillisiä kuin miehillä, vaan heillä oireet voivat ilmetä
ennen kaikkea haittavana väsymyksenä ja mielialan mataluutena. 

Kognitiiviset oireet

Uniapneaa sairastavista 60–80 % kokee keskittymisen ja muistin vaikeuksia.
Neuropsykologisin testien arvioiden tiedonkäsittelymuutosten osuus on onneksi pienempi,
arviolta viidenneksellä on haittaavia kognitiivisia muutoksia.

Kyky tarkkaavuuden ylläpitämiseen pitkäkestoisessa monotonisessa tilanteessa heikentyy
herkimmin, jolloin virhealttius lisääntyy ja tapaturma-alttius kasvaa. Myös aloitekyvyn ja
toimintojen organisointikyvyn heikentymistä sekä tiedonkäsittelyn hidastumista voi esiintyä.
Työmuisti eli asioiden pitäminen mielessä niin pitkään, että tehtävä tulee tehdyksi, saattaa
tuottaa vaikeutta. Uuden oppiminen eli asioiden mieleen painaminen voi olla
tehottomampaa, samoin mieleen palautus voi vaatia vihjeitä, vaikka sinänsä totaalista
muistiaineksen unohtamista ei tapahdukaan. Vaativaa visuaalista hahmottamista ja käden
taitoja vaativa toiminta saattaa hidastua tai muuttua kömpelömmäksi.

CPAP-hoito säännöllisesti käytettynä kohentaa vireystilaa ja parantaa tarkkaavuutta luoden
paremmat edellytykset kognitiiviselle toimintakyvylle ja työkyvyn säilymiselle. Hoidon
vaikutukset muistiin ja toiminnanohjaukseen ovat vaihtelevia; CPAP vähentää oireita mutta
ei välttämättä täysin korjaa niitä. Myös prosessointinopeuden ja visuokonstruktiivisen
toiminnan muutoksia voi jäädä. Mikäli väsyvyys korjaantuu CPAP-hoidolla, autolla ajaminen
henkilöautoilun osalta on yleensä mahdollista. Ammattiautoilijoilla kriteerit ovat tiukemmat,
jolloin vireystilan korjaantumista CPAP-hoidon myötä voidaan arvioida esimerkiksi
laboratoriossa hereilläpysymis-tutkimuksella.

Neuropsykologista tutkimusta hyödynnetään, kun tarvitaan kannanottoa kognitiivisten
ongelmien vaikutuksista työ- tai ajokykyyn. Jos on epäilyä alkavasta muistisairaudesta,
uniapnean hoitojakson jälkeen voidaan neuropsykologisella tutkimuksella luotettavimmin
ottaa kantaa diagnostisiin kysymyksiin.
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Syytä on muistaa, ettei uniapnea yksinään aiheuta dementiatasoisia kognitiivisia
muutoksia, vaan vaikeissa kognitiivisissa oirekuvissa taustalla on yleensä aina jokin
neurologinen sairaus tai muu selittävä tekijä. Mielialan arvioinnissa työpsykologin,
terveyskeskuspsykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai psykiatrian erikoislääkärin arviot
ovat ensisijaisia.

Yhteissairastavuuden merkitys kognitiivisissa oireissa

Uniapnean samanaikainen esiintyminen muiden sairauksien kanssa aiheuttaa eniten
kuormitusta aivoterveydelle ja lisää riskiä kognitiivisiin muutoksiin. Uniapneaa sairastavilla,
joilla on myös muita verisuoniperäisiä riskitekijöitä kuten verenpainetauti ja diabetes, on
suurempi riski kärsiä tiedonkäsittelyn muutoksista. Aivoverenkiertohäiriöissä ja muissa
neurologisissa sairauksissa hoitamaton uniapnea voi korostaa neurologisen sairauden
aiheuttamia kognitiivisia oireita. Oppimisvaikeuksissa tai tarkkaavuushäiriöissä uniapnea
saattaa korostaa kehityksellisiä vaikeuksia ja tehdä oirekuvasta haittavamman.
Samanaikaiset muut unisairaudet ja -häiriöt sekä mielialaongelmat voivat aiheuttaa
kognitiivisten ongelmien kasaantumista.

Vaikka taustasyitä kognitiivisille oireille olisi useampia, uniapnean hoito tukee kognitiivista
toimintakykyä parantamalla vireystilaa ja luomalla paremmat edellytykset kuntoutumiselle
esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön jälkeen. 

Kirjallisuutta

Salo P, Saunamäki T. Unihäiriöt. Kirjassa: Jehkonen M, Saunamäki T, Hokkanen L toim.
Kliininen neuropsykologia. Duodecim 2019.
Uniapnea (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin,
Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä.
Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017. Saatavilla Internetissä:
www.kaypahoito.fi.
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Tietoa Kelan sopeutumisvalmennus- ja
kuntoutuskursseista

AVH:n sairastaneille, ikääntyneille monisairaille 
(IKKU-kurssit) ja omaishoitajille

KELAN AVH- KUNTOUTUSKURSSIT  (4 ERILAISTA KURSSIA)

Artikkelista löytyy Kelan  loppuvuoden AVH-, IKKU- ja omaishoitajien
kurssien aloitusajankohdat, toteutuspaikat ja lyhyt kuvaus kursseista.
Artikkeli sisältää ne kurssit, joiden aloitusajankohta on välillä 30.8 - 27.12.2021.
Tiedot on koottu Kelan sivuilta 5.8.2021 kurssien senhetkisen paikkatilanteen
mukaisesti. Tämän jälkeen kurssitietoihin on voinut tulla muutoksia.

Aivoliiton STEA- rahoitteiset kurssit löytyvät Aivoliiton sivuilta osoitteesta:
www.aivoliitto.fi/palvelut/kuntoutuskurssit 
Aivoliiton vuoden 2022 kurssiesite ilmestyy loppuvuodesta 2021.

Kelan kurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena. Ne ovat osallistujille
maksuttomia. Kursseille voi osallistua myös avomuotoisesti eli käydä
kuntoutuksessa kotoa käsin. Kelan kursseille ei ole tiettyä hakuaikaa, vaan kurssit
täyttyvät sitä mukaa kun Kela tekee kuntoutuspäätöksiä. Hakuohjeet löytyvät
sivulta 18.

Teksti: Riitta Sjögren
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AVH-kuntoutuskursseille voit hakea, kun sairastumisestasi on kulunut
vähintään 3 kk ja enintään n. 3 vuotta ja kotiutumisesta (kotiin tai palvelutaloon)
on kulunut vähintään 1 kk. 
Kursseilla saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen
sekä voimavaroja osallistua toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja
yhteiskunnassa. 

Kurssit sisältävät mm. ryhmäkeskusteluja, pienryhmätyöskentelyä ja monipuolista
tekemistä sekä yksilöllisiä tapaamisia kuntoutusasiantuntijoiden kanssa. 

Osallistuminen AVH-kuntoutuskursseille edellyttää, että pystyt toimimaan
riittävän itsenäisesti, esimerkiksi liikkumaan kuntoutuslaitoksessa ilman jatkuvaa
avustamista ja jaksat osallistua kuntoutusohjelmaan n. 5 tuntia päivässä. Tämän
lisäksi kursseilla on omat osallistumiskriteerit, jotka löydät kurssikuvauksessa.



AVH-kurssit, kesto 15 vrk (5+5+5vrk)

 Erityisosaamiskeskus Suvituuli, TURKU

 Kuntoutuskeskus Kankaanpää 

 Maskun neurolog. kuntoutuskeskus
  

 Verve Lahti

 Verve Oulu Kuntotalo

29.11.
  
20.09;    01.11.
 
04.10;    15.11. 

11.10.

13.09;    01.11.  

AVH-kurssit on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat sairastaneet
aivoverenkiertohäirön tai ei-traumaattisen kallon sisäisen verenvuodon. 
Kurssi kestää 15 vrk ja toteutetaan kolmessa 5 vrk:n jaksossa.  
Läheinen voi osallistua kurssille kurssin ensimmäisen jakson ajan.  

AVH / Kommunikaatiokurssit, kesto 15 vrk ( 5+5+5 vrk)

 Maskun neurolog. kuntoutuskeskus 

 Verve Lahti 

 Verve Oulu Kuntotalo 

11.10;    13.12. 

22.11.
   
07.12.

Kommunikaatiokurssit on tarkoitettu niille AVH:n sairastaneille, joille on jäänyt
sairastumisen seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia. 
Osallistuminen edellyttää, että sinulle on tehty puheterapeutin arvio ja tarvitset
erityistä tukea kommunikoinnin harjoittamiseen. 
Kurssi kestää 15 vrk ja toteutetaan kolmessa 5 vrk:n jaksossa.
Arjen toiminnoissasi päivittäin läsnä oleva läheinen osallistuu kuntoutukseen
koko kurssin ajan. Läheisen osallistuminen kurssille on välttämätöntä.
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Osaan kursseista kuuluu läheisen jakso. Jakson tarkoituksena on, että
läheinen oppii tukemaan kuntoutujaa tavoitteiden saavuttamisessa. Läheisen
osallistuminen kurssille tulee perustella kuntoutujan lääkärinlausunnossa.



AVH / Kävelykuntoutuskurssit, kesto 25 vrk (10+10+ 5 vrk)

AVH / Kädenkäytön kuntoutuskurssit, kesto 15 vrk (10+5vrk)

 Kruunupuisto Oy, PUNKAHARJU

 Kuntoutuskeskus Kankaanpää 

 Verve Lahti

 Kruunupuisto Oy, PUNKAHARJU

 Kuntoutuskeskus Kankaanpää

 Verve Oulu Kuntotalo

Kävelykuntoutukurssit on tarkoitettu niille AVH:n sairastaneille, jotka tarvitsevat
erityisesti tukea kävelyn harjoittamiseen. 
Osallistuminen edellyttää, että sinulla on itsenäistä toimintakykyä ja riittävän
hyvä vartalon pystyasento ilman tukea ja pystyt liikkumaan kuntoutuslaitoksen
tiloissa. Sinulla voi olla kävelyn tukena apuväline tai voit kävellä avustettuna.  
Kurssi kestää 25 vrk ja toteutetaan kolmessa jaksossa (10+10+5 vrk).
Kuntoutukseen kuuluu myös kotikäynti ennen ensimmäistä kuntoutusjaksoa.
Läheinen voi osallistua kurssille 3 vrk ensimmäisen jakson lopussa. 

30.08;    04.10;    15.11.

01.09;    27.10;   01.12. 
 
06.09;    04.10.   

30.08; 

04.10;     08.11.

06.09;     11.10.

Kädenkäytön kuntoutuskurssit on tarkoitettu niille AVH:n sairastaneille, jotka
tarvitsevat erityisesti tukea käden toiminnan harjoittamiseen ja ovat motivoituneita
tiiviiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun. 
Osallistuminen edellyttää, että pystyt liikuttamaan halvaantunutta yläraajaa
tahdonalaisesti ja ojentamaan rannetta ja sormien niveliä. Halvaantuneen
yläraajan mahdollinen spastisuus tai voimakas raajan liikuttelua estävä kipu tulee
olla hoidettu ennen kuntoutukseen hakeutumista.
Kurssi kestää 15 vrk ja toteutetaan kahdessa jaksossa (10+5 vrk).  
Läheinen voi osallistua kurssille 3 vrk ensimmäisen jakson lopussa.  
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KELAN OMAISHOITAJIEN KURSSIT 

KELAN IKKU-KURSSIT, kesto 10 vrk (5+5 vrk)

 Härmän Kuntoutus OY, YLIHÄRMÄ

 Ikifit Oy, KANGASALA

 Kuusionlinna Terveys Oy/
Kuntoutuskeskus Otsonlinna,
ÄHTÄRI

 Medifamilia Oy/
Scandic Eden Nokia

IKKU-kurssit on tarkoitettu niille yli 68-vuotiaille henkilöille, joilla on todettu monia
sairauksia ja arjen osallistumista ja selviytymistä voidaan tukea kuntoutumisen
keinoin. Kurssilla saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja sairaudesta
aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. 
Osallistuminen edellyttää, että sinulla on korkeintaan lievä muistisairaus ja se ei
häiritse tai rajoita ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumista ja olet
motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen. 
Kurssi kestää 10 vrk ja toteutetaan kahdessa 5 vrk:n jaksossa. Jaksojen
välissä on kotikäynti. Läheinen voi osallistua kotikäynnille, mutta ei
kurssijaksoille.  

11.10;    01.11;    22.11.

20.09;    15.11;    29.11. 

20.09;    04.10;    01.11;    08.11; 
 07.12.
 

20.09;    11.10;    22.11;    29.11.

omaishoitajien parikurssit, joille osallistuvat omaishoitaja ja hoidettava
aikuinen läheinen yhdessä
omaishoitajien kuntoutuskurssit, joille omaishoitaja osallistuu yksin ja
kurssit  toteutetaan osin etäkuntoutuksena

Kela järjestää omaishoitajille kahdenlaisia kursseja:

Omaishoitajien kurssien tavoitteena on mm. antaa omaishoitajalle tukea
elämäntilanteeseen sekä tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen.
Suurin osa kurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä ja kurssien ohjelma määräytyy
osallistujien yksilöllisten ja ryhmän yhteisten tavoitteiden mukaan. 

Kursseja järjestetään usealla paikkakunnalla. Alla oleville kursseille valitaan
osallistujia koko maasta.
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Omaishoitajien parikurssit (5+5+5 vrk)

 Huoltoliitto ry, Kunnonpaikka,
VUORELA 

  
 Hyvinvointi Sampo/Kalevan

kuntoutuskoti-säätiö, KUHMO

 Ikifit Oy, KANGASALA 

 Karjalohjan Kuntoutumiskeskus

 
 Kuntoutuskeskus Kankaanpää

 
 Laitilan Terveyskoti Oy, LAITILA

 Maskun neurolog. kuntoutuskeskus

 Meri-Karinan toiminta- ja
palvelukeskus, TURKU  

 Petrea kuntoutus, Holiday Club
Caribia, TURKU
 

 Petrea kuntoutus, MERI-KARINA

 Peurunka Oy, LAUKAA 

 Vetrea Terveys Oy, IISALMI

25.10;    15.11.

30.08;    01.11;    22.11.

20.09;    01.11;    08.11.

30.08;    13.09;    27.09;    25.10;  
 13.12.

13.12.

30.08;    27.09;    11.10;     08.11.

20.09;    04.10;    22.11;     29.11.

27.09.

06.09;   18.10;    29.11;    13.12.

30.08;   27.09;    11.10;    22.11;   
 07.12;     27.12.

30.08;   15.11;    22.11.

27.09;   04.10;    01.11;    07.12.

Omaishoitajien parikurssille osallistuvat omaishoitaja ja hoidettava läheinen
yhdessä. Parikurssit järjestetään kuntoutuslaitoksessa 3 x 5 vrk:n jaksossa 15
kuukauden aikana. Lisäksi kuntoutus sisältää yhteydenotot ennen kuntoutuksen
alkua ja kuntoutuksen päätyttyä. 

Läheisen kurssille osallistuminen edellyttää, että hän kykenee osallistumaan
ryhmämuotoiseen toimintaan ja suoriutuu riittävän itsenäisesti ja ilman jatkuvaa
avustamista kuntoutusjakson aikana. 
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 Huoltoliitto ry Kunnonpaikka, VUORELA

 Härmän kuntoutus Oy, YLIHÄRMÄ

 Karjalohjan Kuntoutumiskeskus 

 Kuntoutuskeskus Kankaanpää

 Kuntoutuskeskus Ruissalo/
Naantalin kylpylän toimipiste 

 Kuntoutuskeskus Ruissalo/
Ruissalon Kylpylän toimipiste 

 Peurunka Oy, LAUKAA

 Rokuan Kuntoutus

 Verve Lahti
 

 Verve Oulu Kuntotalo

11.10;    08.11;    22.11.

06.09;    01.11.

30.08;    20.09;    04.10;    08.11.

01.11.

13.09.

04.10.

13.09;    01.11;    13.12.

06.09;    29.11.

15.11;    19.12.

25.10.

Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Omaishoitajien kuntoutuskurssit toteutetaan kuntoutuslaitoksessa toteutettavan
kuntoutuksen ja etäkuntoutuksen (verkkokuntoutus) yhdistelmänä.

Kuntoutuslaitoksessa toteutettava kuntoutus kestää yhteensä 10 vrk ja se
järjestetään 2 x 5 vrk:n jaksossa. Jaksojen välissä on 12 viikkoa
verkkokuntoutusta. Lisäksi kuntoutus sisältää ennakkoyhteydenoton ennen
kuntoutuksen alkua ja seurantayhteydenoton kuntoutuksen päätyttyä.

Kuntoutuslaitoksessa järjestettäville kuntoutusjaksoille voi myös osallistua
avomuotoisesti eli käydä niissä kotoa käsin.
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Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen: 
Kela, PL 10, 00056 KELA 
Liitteet voit lähettää myös viestinä OmaKelaan. Kirjaudu
asiointipalveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. 
Voit myös toimittaa hakemuksen ja liitteet Kelan toimistoon. 

HAKEMINEN KELAN KURSSEILLE

Kun haet omaishoitajien kuntoutuskurssille, toimita kuntoutuksen alkaessa
kuntoutuslaitokseen kopio omasta hoitokertomuksestasi. Hoitokertomuksen
saat sinua hoitavasta terveydenhuollon yksiköstä. 
Kun haet omaishoitajien parikurssille, toimita hoitokertomuskopio myös
hoidettavan läheisen terveydentilasta. 

Kun haet Kelan AVH-, IKKU- tai omaishoitajien kursseille täytä
hakemuslomake KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus) Kelan verkkosivuilla ja
tulosta se. Voit myös ensin tulostaa tyhjän lomakkeen ja täyttää sen käsin. Kirjaa
hakemukseen omin sanoin, miksi tarvitset kuntoutusta ja tavoitteesi
kuntoutukselle.

LISÄKSI

Kun haet Kelan AVH-kurssille tai IKKU kurssille, liitä hakemukseesi alle 
1 vuoden vanha B-lausunto. Lausunnosta tulee selvitä kuntoutuksen perusteena
oleva sairaus ja toimintakykysi sekä mitä kuntoutusta sinulle suositellaan ja mitkä
ovat kuntoutuksen syyt ja tavoitteet. 

AVH-kursseille voi hakea myös vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tällöin
täytät lomakkeen KU 104 ja liitteenä tulee olla lääkärin laatima
kuntoutussuunnitelma.

Kun haet Omaishoitajien kursseille, hakemuksen liitteeksi EI tarvita
lääkärinlausuntoa tai muita liitteitä 

Voit hakea omaishoitajien kursseille myös silloin, kun sinulla ei ole
omaishoitajasopimusta kunnan kanssa.

Lisätietoja Kelan kursseista löydät osoitteessa: www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku ja
kuntoutuslaitosten sivuilta. Kelan sivuilta löytyvät myös kurssien ajankohtainen
paikkatilanne ja tiedot alkuvuoden 2022 kursseista. Lisätietoja kursseista saat myös oman
kuntasi AVH-yhdyshenkilöltä.
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Suomessakin on käytetty kuntoutuksessa
muutaman vuoden ajan Vasa Concept
menetelmää varsin hyvin tuloksin.
Menetelmän on kehittänyt Intialainen Dr.
Rajul Vasa, kliininen asiantuntija ja
fysioterapeutti. Vasa Concept menetelmä
perustuu informaation kulun edistymisen
myötä liikkeiden automaattisen hallinnan
edistymiseen. Keskeistä on kehon
massakeskipisteen hallinnan uudelleen
opettelu vammasta johtuvan halvauksen
jälkeen. Aivojen kuntoutumisen ja
kestokyvyn kannalta on olennaista, että
esim. aivoinfarktin tai aivoverenvuodon
jälkeen syntyvä hälytystila rauhoitetaan.
Useimmiten pikkuaivoissa ei ole
vaurioita, mutta kuitenkin ne menevät
"off-tilaan", diaskiisi-ilmiö, josta seuraa
kehon "jähmettyminen". Keho pelkää
liikkumista, kaatumista, tasapainon
menettämistä. Pikkuaivojen "off-tilan"
vuoksi ne pitää saada herätettyä.

Vasa Concept menetelmässä laitetaan
koko keho töihin. Erityisesti halvaantunut
kehon puoli oppii uudelleen kehon
painopisteen hallintaa.
Tasapainonhallinnan harjoitukset
kehittävät tehokkaasti liike- ja
asentoaistia. Kuntoutusmenetelmässä
annetaan keholle ja aivoille toistuvasti
aktivaatiota ja samalla vapautetaan
hermostoa "jäätymisen" kaltaisesta
tilasta. Näin kuntoutujan ei tarvitse
jatkuvasti ajatella mitä tekee, vaan hän

Vasa Concept menetelmällä tuloksia
kuntoutukseen

Teksti: Hannu Martikainen, fysioterapeutti, Aktiiviterapia Oy
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pystyy toimimaan automaattisemmin eri
toimintaympäristöissä. Harjoittelussa
runsailla toistoilla aivojen on pakko löytää
uudet reitit kehon hallintaan. Menetelmän
avulla on saatu edistymistä jopa vuosien
jälkeen aivovaurion saamisesta.
Kuntoutusvälineiksi riittää oma keho,
jumppamatto ja pallo.

Vasa Concept sopii AVH-, aivovamma-,
kehitysvamma-, CP-vamma ja
selkäydinvamma- kuntoutujille. Vasa
Concept -harjoittelu sopii kaikenikäisille ja
menetelmä sopii myös
neurodegeneratiivisilta sairauksilta
suojautumiseen. Harjoitusmäärät ovat
runsaita ja harjoituksia tulee tehdä
päivittäin. Tämä vaatii kuntoutujalta
vahvaa sitoutumista menetelmän
toteuttamiseen omassa
kuntoutumisessaan. Siksi tukihenkilöiden
merkitys kasvaa tärkeäksi osaksi
kuntoutusta.

Omina kokemuksina kuntoutujat kertovat
mm. spastisuuden vähentyneen,
motoristen taitojen vahvistuneen ja
tuntoaistin vahvistuneen. Lisäksi he ovat
huomanneet hormonaalisia ja
aineenvaihdunnallisia muutoksia mm.
ylihikoilu on loppunut.

Tutustu lisää Vasa Concept - aiheeseen
osoitteessa:
https://www.vasaconcept.fi/materiaalit/

https://www.vasaconcept.fi/materiaalit/
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AKTIIVITERAPIA OY

Aktiiviterapia Oy
Mikkolantie 1-3
33470 Ylöjärvi

P. 0500 625 037
www.aktiiviterapia.info 

Ota yhteyttä:
p. 0500 625 037

Meillä käy myös Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin (PSHP) palveluseteli.

Fysikaaliset hoidot

Lymfaterapia

Neurologinen fysioterapia

Vasa Concept
kuntoutusmenetelmä

KELA:n vaativan
lääkinnällisen
kuntoutuksen
palveluntuottaja
(fysioterapia)

Hoidot vastaanotolla sekä
kotikäynnit Ylöjärvellä ja
lähikunnissa

http://www.aktiiviterapia.info/


Stressi helpottaa luontoretken aikana,
luonnossa liikkuminen tukee tasapainon
hallintaa ja alentaa verenpainetta.
Luonnonilmiöt tarjoavat esteettisiä
kokemuksia ja rauhoittavat ajatuksia.
Erityisesti nyt koronan aikana luonto on
tullut ihmisille tärkeämmäksi, kun
elämyksiä ei pystytä hakemaan ulkomaan
matkoilta. Luonnossa liikkuminen
helpottaa myös erilaisissa
elämänkriiseissä, niin
aivoverenkiertohäiriöön (AVH)
sairastumisessakin. Sairastuminen
katkaisee normaalin elämänmenon ja voi
rajoittaa liikkumista, mutta sen ei tarvitse
kuitenkaan estää luontokokemuksia.

Etelä-Karjalan AVH-yhdistyksen
puheenjohtaja ja eräopas Kati
Sinkkonen-Kattelus on järjestänyt
vuosien ajan luontoretkiä AVH:n
sairastaneille, myös pyörätuolilla
liikkuville. Kati ohjaa retkeläisiä usein
Saimaan rannoilla esteettömille laavuille.
”Ainoastaan yksi ihminen on minun AVH-
aikanani sanonut, ettei halua lähteä
laavulle. Muuten luontoreissut ovat olleet
hyvin kysyttyjä varsinkin kesäaikana. Toki
AVH-kuntoutujan on kesällä helpompaa ja
kiinnostavampaa liikkua luonnossa”, Kati
kertoo. Kati Sinkkonen-Katteluksen
luonto-ohje on järkevä: ”Luontoon ei
tarvitse aina lähteä 'suorittamaan' mitään. 

Joskus riittää, kun istuu kannon nokalle ja
tarkkailee ympäristöä, katselee kasveja,
seurailee ötököitä, kuuntelee linnunlaulua.
Metsästä voi pysähtyä valitsemaan puu,
jonka olemus jollain tavalla istuu omaan
elämäntilanteeseen! Luonnossa näkee
aina jotain uutta ja mielenkiintoista.”

Katin mielestä on huomattavaa edistystä,
kun viime vuosina on rakennettu
esteettömiä luontopolkuja. Mikään ei estä
myös terveitä liikkujia käyttämästä
esteettömiä reittejä. ”Kokemukseni
mukaan AVH-kuntoutujat liikkuvat
mielellään luonnossa, enkä ole kohdannut
erityistä pelkoa. Usein kuntoutujalla on
avustaja, mikä helpottaa retkeilyä. Jos ei
saa avustajaa, aina voi kysyä toista AVH-
kerhon tai yhdistyksen jäsentä, samalla
tavalla kuin kahviseuraksi, myös
luontoretkille.

Uskallanko mennä metsään kävelemään ja retkeilemään? Saisinko
marjamatkalleni avustajan? Löytyykö jostakin esteetön lintujen tarkkailupaikka?
Miten pääsisin veneretkelle? Luonto hoitaa ihmistä monin tavoin.

Aivokerholaiset: Porukalla luontoon!
Teksti: Ossi Martikainen
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Onkin hyvä kannustaa AVH-kerholaisia
tapaamaan toisiaan muulloinkin, kun
kerhojen aikaan.” Kati pitää hyvänä sitä,
että Aivoliitto on ottanut luontoteemoja
esille kursseillaan, koska luonnossa
liikkumisen pitäisi olla osa kuntoutusta.

Luontoharrastuksen monipuolisuutta
kuvaa myös Pirkanmaan AVH-
yhdistyksen kala- ja pönttökerho, josta
Risto Ahlman on vastannut yli 10 vuotta.
Miten kalastaminen onnistuu AVH-laisilta?
Risto kertoo, että kalastuspaikkoina ovat
olleet yleensä laiturit ja merellä esim.
Uudessakaupungissa ja Taivassalossa on
käytössä ollut lauttoja, joissa on pienet
moottorit.

Retket ovat olleet mukavia ja virkistäviä,
eikä kukaan ole kokenut vesillä pelkoa tai
vaikeuksia tasapainon hallinnassa.
Osallistujilla, joita on ollut kalareissuilla
parhaimmillaan tusinan verran, on ollut
usein avustajia. Parempikuntoiset ovat
liikkuneet esim. moottoriveneillä.
Risto harmittelee, että porukka on
pienentynyt viime vuosina kolmeen
neljään henkeen ja on vaara, että kerho
loppuu. Kalakerhoja on harvoissa
Aivoliiton yhdistyksissä. Vaikka
kalastukseen liittyy luonnon
hyödyntäminen, siihen liittyy myös taito
liikkua vesillä ja tuntea erilaista
luontomielihyvää. Aivoliiton Pirkanmaan
AVH-yhdistys tarvitsee kala- ja
pönttökerhonsa!

Luontoteema aluekerhoissa

AVH-kerhot järjestävät monipuolista
ohjelmaa, mutta pystyisikö kerho yhdessä
menemään luontoon? 

Kaupungeissa ja myös maaseudun
taajamissa on käytettävissä ns.
kaupunkimetsikköjä, jotka ovat sopivia ja
helpohkoja luontokohteita, jos liikkuminen
on osalle kerholaisista vaikeaa. Tällaisilla
retkillä kerhon jäsenet voivat avustaa
toisiaan ja tutustua paremmin
kerhokavereihin kuin kerhon ”virallisissa”
tapaamisissa.

Jos kerho ei pääse ulkoilemaan, voidaan
paikalle kutsua luontoasiantuntija
luennoimaan. Marraskuun räntäsateilla,
jolloin luonto ei houkuttele retkelle,
kerhossa voi järjestää esimerkiksi
tietovisan luonnonilmiöistä. Apuna voi
käyttää Aivoliiton luontokuvasarjaa tai
netistä tulostettuja kuvia. Paikallinen
luonnonsuojeluyhdistys tulee varmaankin
avuksi. Tai entäpä, jos visan järjestäisikin
lähimmän koulun luontoharrastuksen
puraisema oppilas tai oppilasryhmä?
Kannattaisiko kysäistä?

Ohjattua luontoretkeilyä ja
luontomielihyvän tuntemuksia pitäisi
kuntoutuksessa ja liikuntarajoitteisille olla
enemmän tarjolla. Potilasjärjestöjen onkin
vaadittava, että luontoretket saataisiin
kuntoutuksen osaksi edistämään
tervehtymistä ja tuomaan iloa!

23 JOO JOO SYKSY/2021



Äitini Aune Kyllikki Knuutti, o.s. Salminen
syntyi Kokemäellä 25.4.1926 ja kuoli
Sastamalassa 14.5.2021. Äiti pääsi
ylioppilaaksi Kokemäen yhteiskoulusta
1945. Kokemäellä ja siellä syntyneillä
ystävyyssuhteilla oli aina paikka hänen
sydämessään. Valmistuttuaan
farmaseutiksi 1949 äiti työskenteli
Rautjärven ja Harjavallan apteekeissa.

Äiti oli lapsesta asti tiennyt, että hän
haluaa muuttaa Tyrväälle. Kun isä,
uittopäällikkö Yrjö Salminen, haki miesten
palkat Tyrväältä, pieni Aune saattoi
isäänsä junalle. Tyrväässä oli hohtoa.
Lapsuuden haave toteutui, kun apteekkari
Rautiala pyysi häntä töihin Tyrvään.
Apteekkiin 1951. Siellä äiti työskenteli
vuoteen 1958 sekä vuosina 1968–1985. 
Vammalan Naisvoimistelijoiden
karkauspäivän iltamissa 1952 äiti tapasi
isäni. Äiti rakastui komeaan ja
huumorintajuiseen maanviljelijään. He
kävivät yhdessä Helsingin olympialaisissa
ja jo tuolloin Uolevin sukulaiset aavistivat
miten kävisi. Hääkellot soivat Kokemäen
kirkossa 5.6.1954. Vanhemmistani tuli
Knuutin talon isäntäpari 1957 Näntölän
kylään Tyrväälle. He saivat kolme tytärtä,
Elinan, Marjatan ja Irmelin. Isäni isä, Kalle-
pappa, asui kanssamme kuolemaansa
asti, vuoteen 1987.

Äidillä oli lämpimät välit sukulaisiinsa ja
nämä ihastuivat isääni.

Aune Knuutti eli hyvän elämän

Vammalan seudun Aivohalvauskerho (nyk. Sastamalan seudun kerho) oli tärkeä
loppuun asti yhdelle sen perustajajäsenistä

Teksti: Irmeli Knuutti

Knuutilla oli aina avoimet ovet sekä äidin
että isän sukulaisille ja molempien laajalle
ystäväpiirille ja myöhemmin meidän lasten
ystäville. Äidistä tuli Knuutti sekä nimeltään
että sydämeltään. Äidillä oli loppuun
saakka ilmiömäinen muisti, koski se sitten
hänen tai isän sukuja parikin vuosisataa
taaksepäin tai ystäviä jälkeläisineen.
Syntymäpäivistä hän piti tarkkaa kirjaa ja
lähetti onnittelukortit aina ajoissa.

Isän serkku sääli isää, koska tällä ei ollut
poikaa isännäksi. ”Kyllä tytöillä poikia saa”,
isä totesi.

Aune Knuutti 75 vuotta ylioppilaaksi pääsemisensä
jälkeen 2020. Valkoinen lakki lainassa tyttäreltä, oma
oli kellastunut jo vuosikymmeniä sitten.
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Sukupolvenvaihdos tapahtui 1989, jolloin
Marjatasta ja miehestään Martista tuli
isäntäpari. Nykyinen isäntä Antti on
sukumme 10. isäntä Knuutin talossa.
Hieman sen jälkeen, kun isästä tuli
vanhaisäntä, hän halvaantui. Silloin alkoi
vanhemmilleni uusi elämänvaihe. He
muuttivat vaarinpirttiin, jota äiti kutsui
hymyillen syytinkipirtiksi. Elämä jatkui
erilaisena, mutta onnellisena.

Isältä halvaantui oikea puoli ja hänelle tuli
myös afasia. Vanhempani osallistuivat
Vammalan Karkussa, Hoikan opistolla,
pidettyyn sopeutumisvalmennuskurssiin
kesällä 1993. Eila ja Ahti Alanen
tiedustelivat, josko he lähtisivät mukaan
perustamaan Vammalaan omaa kerhoa.
Syksyllä 1993 perustettiinkin Vammalan
seudun Aivohalvauskerho (nyk.
Sastamalan seudun kerho).
Talkooryhmässä olivat Aune Knuutti ja
Kaiju Kytömaa Vammalasta, Anni
Vuorinen Karkusta ja Ahti Alanen
Äetsästä.

Kerho on toiminut aktiivisesti kerran
kuussa syksystä kevääseen järjestettävien
kerhokokoontumisten merkeissä.
Useimmiten on kokoonnuttu Vammalan
Seukulla, mutta myös muun muassa
kesäisin Heinoon Aarikkarannassa,
jouluisissa merkeissä Vehmaan tilalla ja
Vähähaaran Kotiseututalolla sekä
kerholaisten kotona ja mökeillä.
Vanhempieni vieraina kerholaiset ovat
olleet Knuutin sukutalossa sekä mökillä.

Tyrvään Sanomien toimittaja vieraili
kerhossa 2000 ja kirjoitti muun muassa:
”Meillä on aika leppoisaa. Eikö olekin?”
Aune Knuutti kysyy. Ainoa oikea vastaus
ainakin 3. marraskuuta pidetyn tilaisuuden
perusteella kuuluu: ”Kyllä on, juuri
sellaista.”

Leppoisa yhdessä olo alkaa jo
kynnyksellä, kun jokainen kerholainen
kätellään tai vaikka halataan tervetulleeksi.
Sen jälkeen kahvitellaan, vaihdetaan
kuulumiset ja annetaan puheenaiheiden
rönsyillä. Jos paikalla on esiintyjävieras,
hän saa sanan- tai soittovuoron, kun
ensimmäiset kupilliset on juotu.
Kuukausitapaamisten ohjelma joustaa
tarpeen mukaan, mutta arpajaiset kerho
järjestää joka kerta. ”Emme peri
jäsenmaksua emmekä kerää kolehtia,
mutta arpoja myymme”, Knuutti kertoo.”
(Tyrvään Sanomat 9.11.2000). Arpajaisilla
on kerätty varoja yhdistyksen toimintaan.
Varoja on käytetty sekä syntymäpäivä- ja
hautajaiskukkiin että retkiin. 

Vierailijoina on ollut useita asiantuntijoita,
kuten lääkäreitä, fysioterapeutteja ja
sairaanhoitajia. ”Yksinäisille soitellaan, kun
kuullaan jonkun sairastuneen ja pyritään
vetämään mukaan. Alussa oli paljon
asiantuntijaesitelmiä, mutta nykyään on
sairauksista saatavana niin paljon
informaatiota, että voimme keskittyä
suurelta osin virkistykseen ja henkiseen
hyvinvointiin. Kaikki tehdään auttamisen
halusta”, Aune Knuutti kertoilee. Aune
Knuutti, joka painottaa olevansa
tyrvääläinen, tuli mukaan heti miehensä
kanssa. Nyt yksin jäätyään hän jatkaa
toimintaa ja on mukana lähes jokaisessa
kokoontumisessa. Aina yhtä iloisena hän
kertoo, että kaikki ovat tyytyväisiä
toimintaan − mutta kuiskaa sitten, että
avustukset saisivat olla isommat.”
(Tyrvään Sanomat 2003)

Lähialueelta ainakin Mouhijärven,
Huittisten, Tampereen ja Valkeakosken
kerhot ovat käyneet kylässä kerhossa.
Pirkanmaan AVH-yhdistyksestä sekä
Aivoliitosta on käynyt edustajia.



Kun äiti oli 2016 täyttämässä 90 vuotta,
me tyttäret kysyimme häneltä,
järjestetäänkö hänelle juhlat. Äiti sanoi,
että ei hän muuten halua juhlia, mutta
Aivohalvauskerholaiset hän tahtoo kutsua
Knuutille. Puheenjohtaja Sirkka Nummi
päätti onnittelupuheensa: ”Aune on paria
viime vuotta lukuun ottamatta ollut tämän
toiminnan henki, ja on vieläkin, vaikkakin
omasta kodistaan toimien. Tämäkin juhla
osoittaa sen."
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Paikallisista papeista ovat kerhossa
vierailleet muun muassa Aunen läheiset
ystävät, kirkkoherrat Timo Kökkö ja Osmo
Ojansivu. Vierailijoina on ollut myös
laulajia, soittajia ja näytelmäpiirikin.
Omasta porukasta Hynnisen Arvi on
huuliharppuineen viihdyttänyt
tanssimusiikilla. Rantasen Timon haitari on
soinut lukemattomissa tapaamisissa ja
Hohkon Armi on viihdyttänyt kerholaisia
laulullaan. Yhteislaulut ovat raikuneet
tapahtumissa, tietenkin. Isän
halvaannuttua puhe siis vaikeutui, mutta
laulaminen sujui yhä.

Retket ovat olleet yksi kerhon toiminnan
muodoista ja kohokohdista. Äiti oli
suunnittelemassa retkiä ja oli aina isän
kanssa mukana mielellään. Isän kuoleman
jälkeen hänellä oli joskus seuranaan
lastenlapsia. Retkiä on tehty omalla
paikkakunnalla muun muassa Tukitalolle,
SPR:n Ystävänpirtille ja Pyymäen
Leipomon kahvilaan ystävänpäivän
merkeissä. Muilla paikkakunnilla on käyty
paljon. Tunnetuimmat kohteet ovat olleet
Presidentinlinna, Mäntyniemi, Kultaranta ja
Hyrsylän Mutka. Paljon on reissattu noin
sadan kilometrin säteellä, kohteina muun
muassa Huittisten pahkaparatiisi,
Leineperin ruukkikylä Ulvilassa,
Taikayöntie Huittisista Urjalaan, Tampere,
Nokia, Virrat, Kankaanpää, Kullaa,
Harjavalta, Kiukainen, Eura, Rauma ja
Loimaa. Pidemmälläkin käytiin, kuten
esimerkiksi Pohjanmaalla, Turun
Suvituulessa, Velkualla, Raisiossa,
Hangossa, Jyväskylässä sekä
Hämeenlinnassa Lepaan viinitilalla.

Retket ovat olleet onnistuneita, ja
reissulaiset tyytyväisiä niin ruumiin kuin
mielenkin ravintoon. Yhteisiä matkoja on
ollut mukava muistella.

Äitiin teki vaikutuksen varsinkin Aira
Samulinin kohtaaminen. Toki Ahtisaarien
kanssa käyty keskustelu Kultarannassa jäi
myös mieleen.

Aurinko häikäisee Aune ja Uolevi Knuuttia Kultarannan
puutarhassa.
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Äiti sai asua loppuun asti kotona, kuten
hän toivoikin. Hän sanoi usein, että
hänellä on ollut hyvä elämä. Saatoimme
jutella hänen kanssaan tuntikaudet
vanhoista asioista, sukulaisista ja
ystävistä. Äiti seurasi aktiivisesti kotimaan
ja muun maailman tapahtumia.
Satakunnan Kansa tuli luettua joka päivä.
Hän oli innokas, ja ehdottoman taitava,
kryptoristikoiden täyttäjä.

Äiti kaipasi jo pääsyä isän luokse Taivaan
kotiin. Kuultuaan äitini kuolemasta hänen
serkkunsa kirjoitti: ”Muistan ajan, kun
isänne tuli Aunen elämään. Lapsikin
ymmärsi, että siinä oli kyseessä vahva
rakkaus. Hyvältä tuntuu ajatella, että
äitinne ja isänne ovat taas yhdessä.”
”Miss Kokemäki” ja ”Vaimoni pariisitar”,
niin isä äitiä kutsui, suurella rakkaudella.

Vaarin mummo, kuten tyttäreni häntä
pienenä kutsui, oli tärkeä myös
seitsemälle lapsenlapselleen. Mummo
hoiti heitä rakkaudella ja jämptiydellä. He
kuvailivat mummoa mm. sanoilla
turvallinen, lempeä, luotettava, viisas,
tomera, hyväntuulinen, huumorintajuinen,
anteeksiantava. Noita kaikkia äiti oli - ja
paljon muuta. Me äidin jälkeläisten kolme
sukupolvea ja lukuisa joukko sukulaisia
ystäviä tulemme kaipaamaan häntä.

Muistokirjoituksen on kirjoittanut Aune
Knuutin tytär Irmeli Knuutti.

Tervetuloa yhdistyksen joulupuurolle!
perjantaina 10.12.2021

kello 15-18
Yhdistyksen joulupuuro nautitaan Linkosuon Paasisalissa, osoitteessa
Sarvijaakonkatu 5, Tampere.

Tule viettämään leppoisaa yhdessäoloa ja tapaamaan Aivoliiton uutta
toiminnanjohtajaa Mika Pyykköä. Tilaisuudessa muistetaan myös yhdistyksen
aktiivisia toimijoita.

Hinta 15 euroa / hlö, sis. joulupuuron, kahvin ja joulutortun. Mainitse
ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä
erityisruokavaliot. Maksu tasarahalla paikan päällä.

Ilmoittautuminen 24.11. mennessä puhelimitse 0400 608 284 (ke klo 12–14 tai
tekstiviesti) tai sähköpostilla toimisto@piravh.fi 



HÄMEENKYRÖN SISUKKAAT
Aika: Kuukauden 3. keskiviikko klo 15, alkaen 15.9.2021.     
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne, Tunnelikuja 1, HÄMEENKYRÖ
Yhteyshenkilö: Marjatta Saarenmaa, p. 040 719 7716 tai sähköp.
marjatta.saarenmaa@gmail.com

KANGASALAN KERHO
Aika: Kuukauden 1. maanantai klo 13-15, alkaen 6.9.2021. 
Paikka: Suoraman työväentalo, Tupatie 8, 36220 KANGASALA
Yhteyshenkilö: Raija Hannonen, p. 040 522 5121 tai sähköp.
raija.k.hannonen@gmail.com

MÄNTÄN SISUPUSSIT
Aika: Yleensä kuukauden 2. keskiviikko klo 14–16, alkaen 8.9.2021.
Paikka: Mäntän ammattikoulu/SASKY, ruokala, Virtasalmentie 14, MÄNTTÄ
Yhteyshenkilö: Tapio Latonen, p. 0500 783 096 tai sähköp. tlatonen@phpoint.fi

Aluekerhot toimivat paikallisten jäsenten voimin lähellä AVH:n
sairastaneita henkilöitä. Niissä on vertaistuen lisäksi mahdollista osallistua
oman kiinnostuksen mukaan kerhon tapahtumiin. Aluekerhojen syyskauden
kokoontumiset käynnistyvät syyskuussa huomioiden mahdolliset
koronarajoitukset. Alla on aluekerhojen yhteystiedot. Lisätietoja aluekerhojen
toiminnasta saat niiden yhteyshenkilöiltä, useimmat kerhot tiedottavat
tapahtumistaan myös paikallislehdessä. 
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Aluekerhoja 8 paikkakunnalla
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NOKIAN KERHO
Nokian kerhossa AVH:n sairastanut ja hänen läheisensä saavat vertais- ja
keskustelutukea, jotta hänen kuntoutumisensa edistyisi. Kerhon tapaamisissa kahvitellaan,
keskustellaan, kuunnellaan luentoja, musisoidaan yms. Kerhotapaamisten lisäksi teemme
retkiä ja vierailuja. Syksyn aikana järjestämme myös pienryhmien vertaistapaamisia -
ilmoittaudu kerhon yhteyshenkilölle. Tervetuloa mukaan toimintaan - seuraa lehti-
ilmoituksia. Käytämme myös Whatsup- , tekstiviesti- ja sähköpostiyhteyksiä.
Aika: Kuukauden 2. torstai klo 14:30, alkaen 9.9.2021.
Paikka: Nokian Kerhola, Souranderintie 13, NOKIA
Yhteyshenkilöt: Ossi Martikainen, p. 050  5361 460 sähköp.  ossi.martikainen@elisanet.fi,
Mikko Porvali p. 050 5212940 sähköp. mikko.porvali@elisanet.fi ja Pertti Lehtinen p. 040
763 3338.
 
PARKANON KERHO
Aika: Yleensä kuukauden 1. torstai klo 13, alkaen 2.9.2021. 
Paikka: Rantakodon Palvelukeskus, Mummonkamari, Niementie 2, PARKANO
Kokoontumisten paikka vaihtelee. Paikka ilmoitetaan kerhon ilmoituksessa
paikallislehdessä. 
Yhteyshenkilö: Leo Rikala, p. 040 523 3892

SASTAMALAN SEUDUN KERHO
Aika: Yleensä kuukauden 2. perjantai klo 13 – 15:15, alkaen 10.9.2021. 
Paikka: Vammalan seuratalo, Marttilankatu 35, SASTAMALA
Yhteyshenkilö: Sirkka Nummi, p. 044 985 9682 tai sähköp. sirkka.nummi@gmail.com

VALKEAKOSKEN SEUDUN KERHO ON TOISTAISEKSI TAUOLLA
Yhteyshenkilö: Terttu Nieminen, p. 040 843 7277 tai sähköp.
terttu.nieminen7@gmail.com

YLÖJÄRVEN KERHO
Aika: Kuukauden 1. maanantai klo 17–19, alkaen 6.9.2021. 
Paikka: Kahvilaravintola Vanha Räikkä, Kuruntie 12, YLÖJÄRVI
Yhteyshenkilöt: Kaija Mäkelä, p. 044 506 7790 tai sähköp. kaijamakela@hotmail.com ja
Eila Hiltunen, p. 050 327 4245
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Tervetuloa mukaan aluekerho 

toimintaan!



AVH-liikuntaryhmä yhteistyössä TAMK:n fysioterapiaklinikan kanssa, uusi nimi
WELLBEING LAB 
Ryhmä on tarkoitettu niille AVH:n sairastaneille henkilöille, joilla on vaikeuksia selviytyä
perinteisissä liikuntaryhmissä. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Tunnit sisältävät monipuolisia
harjoitteita, mm. tasapainoa, lihavoimaa ja – kestävyyttä kehittäviä liikkeitä, venyttelyä,
rentoutusta, pelejä ja eri välineillä tehtäviä harjoitteita. Ryhmä saa itse vaikuttaa tuntien
sisältöihin. Heille laaditaan liikuntakalenteri, joka toimii muistutuksena seuraavaa kertaa
varten. Ryhmää ohjaavat 2 fysioterapeuttiopiskelijaa opettajansa johdolla. Heiltä saa apua
liikkeiden suorittamisessa. Mukaan saa ottaa myös oman avustajan. 
Aika: Keskiviikkoisin klo 14:00–15:30, ajalla 22.9 - 1.12.2021. 
Viikolla 42 (20.10.) ei ole ryhmää.  
Paikka: KAUPPI SPORTS CENTER, liikuntatila. Kuntokatu 17, Tampere
Tilat ovat esteettömät. Kokoontuminen aulatilassa, josta osallistujat haetaan. 
Pihassa on maksuton pysäköinti 3h, tämä edellyttää että ilmoitat autosi rekisteritunnuksen
aulassa olevaan automaattiin. Pääoven vieressä on 2 Inva-paikkaa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 8.9.2021 mennessä Raija Hannonen, p. 040 522 5121
tai raija.k.hannonen@gmail.com
Kurssimaksu: Yhdistyksen jäsenet 60 euroa, muut 100 €. 
Ryhmään mahtuu 12 henkilöä. Ryhmä käynnistyy, mikäli sitovia ilmoittautumisia on 10.

Bocciaryhmä 
Boccia on tarkkuuspallopeli, joka muistuttaa läheisesti petanqueta. Bocciaa voi pelata
seisten tai istuen ja soveltuu näin lähes kaikille.
Aika: Maanantaisin klo 10-12 ja keskiviikkoisin 11-13, alkaen maanantaina 23.8.2021.
Paikka:Tammelakeskus, Itsenäisyydenkatu 21 B, 1 krs. Tampere
Yhteyshenkilö: Kauko Kivilä, p. 040 563 6408 tai kakekivila@gmail.com

Harrasteryhmät 
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Yhdistyksellä on monipuolista harrastustoimintaa AVH:n sairastaneille ja
läheisille. Harrasteryhmät toteutetaan sekä yhdistyksen omana toimintana että
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Alla ryhmien ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet.
Ryhmät kokoontuvat koronasuositusten sallimissa rajoissa. Lisätietoa ryhmistä saat
niiden yhteyshenkilöiltä. Ajantasaiset tiedot löytyvät myös yhdistyksen kotisivuilta:
www.piravh.fi



Kalakerho/Pönttökerho on toistaiseksi tauolla.
Ryhmään haetaan uutta ohjaajaa. Kerho on toiminut yli 10 vuotta Risto Ahlmanin
ohjauksessa. Osallistujat ovat käyneet kalassa, esim. pilkillä jäätilanteen niin salliessa.
Vaihtoehtoisesti he ovat rakentaneet linnunpönttöjä pikkulinnuille. Mikäli olet kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä kalastuksen ja puutöiden parissa, ota ystävällisesti yhteyttä ryhmän
yhteyshenkilöön. 
Yhteyshenkilö: Risto Ahlman p. 040 096 1687 tai risto.ahlman@gmail.com

Shakkikerho on toistaiseksi tauolla.
Ryhmään haetaan vastuuohjaajaa / avustajaa. Kerho on kokoontunut aikaisemmin
omatoimiryhmänä yhdistyksen tiloissa joka toinen keskiviikko. Mikäli olet kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä shakkikerhon ohjaajana, ota ystävällisesti yhteyttä shakkikerhon
yhteyshenkilöön.
Yhteyshenkilö: Kirsti Sillanpää, keskiviikkoisin klo 12:00–14:00, p. 0400 608284 tai
toimisto@piravh.fi

Viola-kodin maalausryhmä 
Ryhmä kokoontuu syksyllä, mikäli koronatilanne mahdollistaa kokoontumiset Viola-kodissa.
Osallistuminen ei vaadi aiempia taitoja. Ohjaaja hankkii välineet. Järjestäjinä ovat Viola-koti
ja Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys. Ohjaajana toimii yhdistyksestä Pertti Ruoranen. 
Aika: Aikataulu ei vielä tiedossa lehden mennessä painoon. 
Paikka: Viola-koti, takkatila, Juhantalonkatu 4, Tampere
Yhteyshenkilö: Pertti Ruoranen, p. 040 751 0100
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Perinteitä kunnioittaen - perinteinen tuolijumppa
Ruista ranteeseen - tuolilihaskunto
Aurinkotervehdys - tuolijooga
Lanteet liikkumaan - tuolitanssit
Vetreyttä lihaksiin - tuolivenyttely

Ilmainen kotijumppa jäsenille TAMK:n fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjaamina
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.piravh.fi/jumppa

Kotijumppa sisältää 5 erilaista 30 minuutin tuolijumppaa:

Jumpata voit ohjeiden mukaan vaikka päivittäin!
Toivomme myös jäsenpalautetta videoista. Palautteen voit jättää osoitteessa:
www.piravh.fi/jumpat/palaute

Tule mukaan jumppaamaan!



Kädentöitä ja askartelua
Kurssi on tarkoitettu AVH:n sairastaneille ja heidän läheisilleen. Ryhmä kokoontuu
keskustelun, kädentöiden ja askartelun merkeissä. Kurssille mahtuu 10 henkilöä. Kurssin
ohjaajana on Paula Aitovuori Ahjolasta. 
Aika: Parillisen viikon perjantait klo 10–12 ajalla 10.9–3.12.2021. 
Paikka: Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4, Tampere

Porinapiiri afaattisille henkilöille, uusi kurssi
Kurssi on tarkoitettu AVH:n sairastaneille, jotka tarvitsevat kannustusta
vuorovaikutukseen. Keskustelun tukena käytetään mm. kuvia, piirtämistä ja kirjoittamista.
Hyvän tuulen ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista asioista, muistellaan menneitä tai
arvuutellaan tulevaa. Välillä pidetään levyraatia, tietokilpailuja tai pelataan. Kahvitauolla
vaihdetaan kuulumiset. Mukaan voi myös tulla vain kuuntelemaan iloista jutustelua.
Kurssilla käsiteltävät teemat tarkentuvat ryhmän aloittaessa. Kurssille mahtuu 8–10
henkilöä. Kurssin ohjaajana on Tarja Kuuva Ahjolasta. 
Aika: Parillisen viikon perjantait klo 14-15:30 ajalla 10.9 - 3.12.2021. 
Paikka: Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4, Tampere

Android – älypuhelimen perusteet, uusi kurssi
Kurssi on tarkoitettu AVH:n sairastaneille ja heidän läheisilleen. Kurssilla tutustumme
Android- älypuhelimen perustoimintoihin, kuten puhelut, viestien lähettäminen ja
vastaanottaminen sekä yhteystietojen käyttö. Harjoittelemme internetin ja kameran
käyttöä. Asennamme puhelimeen erilaisia sovelluksia kuten WhatsApp ja 112 ja
tutustumme sovellusten käyttöön. Kurssilla edetään rauhalliseen tahtiin ja huomioidaan
yksikätinen toiminta. Mukaan tarvitset oman Android älypuhelimenja/tai Android -tabletin.
Kurssi kokoontuu 6 kertaa ja kurssille mahtuu 7 henkilöä. Opettajana toimii Heikki Laakso
Ahjolasta. 
Aika: Keskiviikkoisin klo 12:30–14:00 ajalla 8.9 - 13.10.2021
Paikka: Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4, Tampere.

Ahjolan kurssit AVH-yhdistyksen jäsenille
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Kurssit ovat yhdistyksemme ja Ahjolan kansalaisopiston yhteistyökursseja.
Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssit käynnistyvät, mikäli niille on riittävästi
osallistujia.  

Kursseille tuIee ilmoittautua. Ilmoittautuminen puhelimitse 0400 608 284 (ke klo 12–
14) tai sähköpostilla toimisto@piravh.fi

Kurssille voit ottaa mukaan henkilökohtaisen avustajan tai puhetulkin. Tämä
tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä. 
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Joulukranssikurssi, lyhytkurssi
Kurssi on tarkoitettu AVH:n sairastaneille. Mukaan voi ottaa myös henkilökohtaisen
avustajan tai puhetulkin.

Tule valmistamaan havuista joulukransseja. Kurssilla etenemme rauhalliseen tahtiin, ja
ohjaajalta saat tukea kranssin valmistuksen eri vaiheissa.

Varaa mukaasi omat suojahanskat. Jos löytyy, tuo mukanasi koristeita, esim. kulkusia,
koristenauhoja, nappeja tms. Opettajalta voit ostaa materiaalit kranssin valmistamiseen
(havunoksia, rautalankaa, teippiä ja liimaa) sekä koristeisiin (esim. helmiä ja
koristenauhoja). Materiaalimaksu 4 euroa maksetaan opettajalle. Koristeista peritään
maksu käytön mukaan.

Kurssille mahtuu 8-10 osallistujaa. Kurssille voit ottaa mukaan henkilökohtaisen
avustajan tai puhetulkin. Tämä tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä. Ei
osallistumismaksua.
Aika: Lauantai 13.11 klo 12:00–15:15.
Paikka: Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4
Sitova ilmoittautuminen 3.11. mennessä: puhelimitse 0400 608 284 (ke klo 12–14 tai
tekstiviesti) tai sähköpostilla toimisto@piravh.fi 

Jooga AVH-ryhmälle (8 h), Ahjolan oma kurssi
(Ahjolan kurssinumero 8301370)

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille henkilöille, joilla on
vaikeuksia selviytyä perinteisellä joogakurssilla. Kurssilla edetään rauhallisesti ja
tehdään helppoja joogaliikkeitä. Liikkeisiin tarjotaan myös vaihtoehtoja. Harjoitus tukee
fyysistä hyvinvointia sekä kykyä olla läsnä ja rentoutua. Harjoitukset tehdään pääosin
lattiatasolla. Kurssille osallistuminen edellyttää, että osallistuja pääsee lattiatasolle ja
suoriutuu liikkeistä itsenäisesti. Ohjaajana toimii joogaopettaja Tuija Koivunen.
Kurssi kokoontuu 4 kertaa. Ryhmään mahtuu 6 henkilöä.
Mukaan oma jumppamatto, pyyhe ja lämpimät vaatteet!

Aika: klo 14:00–15:30 seuraavina perjantaina: 01.10., 15.10., 29.10. ja 12.11.2021.
Paikka: Koskikotikeskus, Rongankatu 8, 33100 Tampere.
Tila sijaitsee Koskikodin kellarikerroksessa, jonne on esteetön kulku. Myös pääovesta
pääsee esteettömästi sisälle.
Kurssimaksu: 28 €.
Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu suoraan Ahjolaan: verkossa www.ahjola.fi tai
puhelimitse klo 10-15, puh. 044 553 8444.



Omaisten vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu AVH:n sairastaneiden läheisille. Ryhmässä käsitellään sairauteen ja
läheisen jaksamiseen liittyviä aiheita keskustellen ja myös pienten toiminnallisten
tuokioiden avulla. Ryhmää ohjaavat yhdistyksen vertaistukihenkilö Riitta Fabrin ja pj. Tarja
Kukkonen. 
Aika: Kello 17:30-19:00 seuraavina torstaina;  21.10. ja 2.12.2021. 
Tarvittaessa tapaamiset toteutetaan Teams- tai WhatsApp-tapaamisina. Voit myös
osallistua Aivoliiton AVH-läheisten verkkoiltoihin. Tiedot löytyvät seuraavalta sivulta. 
Paikka: Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4, Tampere
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Riitta Fabrin, sähköp. riitta.fabrin@luukku.com tai 
puh. 040 7710 232 

Etenevä sujumaton afasia (ESA)– vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla on tai epäillään olevan etenevä sujumaton afasia
(otsa-ohimolohko-rappeuman kielellinen variantti) ja heidän läheisilleen. Ryhmässä
käydään läpi ESA-oirekuvia, keskustellaan sairauden aiheuttamista toimintakyvyn
muutoksista, tehdään erilaisia harjoituksia ja toimitaan vertaistukena. Ryhmää ohjaa
puheterapeutti Tarja Kukkonen.
Aika: Kello 16:30-18:00 joka kuukauden toinen keskiviikko: 8.9., 13.10., 10.11. ja
8.12.2021.   
Paikka: Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4. Tampere
Lisätietoja: Tarja Kukkonen, sähköp. tarja.kukkonen58@gmail.com tai 
p. 045 251 2733

Yhdistyksen vertaistukiryhmät
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Vertaistuki on sitä, että saman kokeneet voivat ymmärtää ja auttaa toisiaan
jaksamaan uudessa elämäntilanteessa. Vertaisen kanssa on mahdollista jakaa
ajatuksia ja tietoa sekä saada ja antaa tukea. Alla ryhmien aikataulut  ja
ilmoittautumisohjeet. Lisätietoa ryhmistä saat niiden yhteyshenkilöiltä. Ajantasaiset tiedot
ryhmistä löydät myös yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta: www.piravh.fi
Lämpimästi tervetuloa mukaan !
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Eläkeikäisen sairastuneen perheelle ja läheisille: joka kuukauden toinen maanantai
klo 18–19.30
Työikäisen sairastuneen perheelle ja läheisille: joka kuukauden toinen torstai klo 18–
19.30
Sairastuneen lapsen tai nuoren (alle 30 v) vanhemmille ja läheisille: joka kuukauden
kolmas keskiviikko klo 18–19.30

AVH-läheisten verkkoillat
Kun yksi sairastuu, koko perheen elämäntilanne muuttuu. Uudessa tilanteessa tarvitaan
niin tietoa kuin tukeakin – ja keskustelumahdollisuutta muiden saman kokeneiden kanssa.
Illan aikana on lupa tuulettaa tunteita, kertoa omista kokemuksistaan ja jakaa vinkkejä
arjen avuksi muillekin.

Verkkoiltoihin ei tarvitse ilmoittautua, löydät osallistumislinkit osoitteesta
www.aivoliitto.fi/tapahtumat

Facebookissa toimii nuorille (alle 45v) AVH:n sairastaneille suunnattu Aivoliiton
vertaistukiryhmä. Ryhmä löytyy Facebookista nimellä AVH - Nuoret

Henkilökohtainen vertaistuki
Voit hakea henkilökohtaista vertaistukea Aivoliiton vertaistukivälityksen kautta koko
Suomen alueelta. Vertaistukihenkilöt ovat koulutettuja ja vaitiolovelvollisia henkilöitä.
Henkilökohtaista vertaistukihenkilöä voit hakea sähköpostilla: vertaistuki@aivoliitto.fi

Haluatko vertaistukijaksi?
Kiinnostuitko itse vertaistukitoiminnasta? Aivoliitto kouluttaa vuosittain uusia
vertaistukijoita. Voit tiedustella vertaistukitoiminnasta ja koulutuksista vertaistuki-
sähköpostin kautta vertaistuki@aivoliitto.fi Lisätietoa toiminnasta löydät Aivoliiton
kotisivuilta osoitteesta: https://www.aivoliitto.fi/tule-mukaan/vertaistuki/

Aivoliiton vertaistukitoiminta

UUTTA! Vertaistukiryhmä työikäisille (n. 20-65 -vuotiaille) läheisineen
Olitpa sitten työelämässä tai eläkkeellä (tms.), olet lämpimästi tervetullut tapaamaan
muita työikäisiä AVH:n sairastaneita ja läheisiä kahvittelun merkeissä. Kokoonnumme
ensimmäistä kertaa 3.9. klo 17-20 yhdistyksen tiloissa Lähteenkadulla. Ideoidaan
yhdessä, millaista toimintaa me työikäiset sairastaneet ja läheiset voisimme järjestää
jatkossa! Ei haittaa vaikka myöhästyisit, tulet sitten kun ehdit!  
Aika: Perjantai 3.9 klo 17-20 
Paikka: Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4. Tampere
Lisätietoja: Mikko Porvali, p. 050-5212940 tai sähköp. mikko.porvali@gmail.com 
Tapaamiseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Mikäli sinulla herää kysymyksiä
ryhmästä, ota rohkeasti yhteyttä Mikkoon joko puhelimitse tai sähköpostilla.

http://www.aivoliitto.fi/tapahtumat


YHDISTYKSEN HALLITUS 2021

Puheenjohtaja (pj):
Tarja Kukkonen 
045 251 2733
tarja.kukkonen@pshp.fi

JÄSENET

Varapuheenjohtaja (vpj):
Minna-Elina Halen
040 193 0123
halen.minna@gmail.com

Heli Järvinen
040 707 4136
heli.t.jarvinen@kolumbus.fi

Päivi Numminen
paivi.numminen@sivupersoona.fi

Maarit Porvali
050 590 9903
maarit.porvali@elisanet.fi

Mikko Porvali
mikko.porvali@gmail.com

Riitta Sjögren
040 540 0357
riitta.sjogren@kolumbus.fi

VARAJÄSENET

Eija Hanhiniemi
040 737 4485
eija_hanhis@hotmail.com

Rauno Kortesoja
0400 331 092
rauno.kortesoja@gmail.com

TOIMISTO- JA PUHELINPÄIVYSTYS
yhdistyksen toimistolla keskiviikkoisin
kello 12-14 ajalla 5.8.-15.12.2021 ja 
 joulutauon jälkeen alkaen 8.1.2022.

Voit lähettää meille myös sähköpostia
osoitteeseen toimisto@piravh.fi tai
ottaa yhteyttä kotisivujen kautta.
Luemme sähköpostia päivystysaikoina. 

Toimistosihteeri ja rahastonhoitaja
Kirsti Sillanpää
p. 040 752 6256
kirstisillanp@gmail.com

Aivoliiton Järjestösuunnittelijat
Carita Sinkkonen
p. 050 308 9095
carita.sinkkonen@aivoliitto.fi

Veijo Kivistö
veijo.kivisto@aivoliitto.fi
p. 040 543 0009

Mahdolliset juttuvinkit ja aineisto
yhdistyksen sähköpostiin:
toimisto@piravh.fi

Osoite: Lähteenkatu 2–4, 
33500 Tampere
Puhelin: 0400 608 284
Sähköposti: toimisto@piravh.fi
Kotisivut: www.piravh.fi
Facebook: www.facebook.com/piravh/

Toimitus: Minna-Elina Halen, Kirsti
SIllanpää ja Riitta Sjögren
Ulkoasu ja taitto: Minna-Elina Halen
Painosmäärä: 720 kpl
Paino: PK-Paino Oy


