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Tapani Tyynelä

ALAJÄRVEN Kurejoella sijaitsevan 
yrityksen tiloissa kokoontui vuosien 
ajan neljä eri vertaistukiryhmää. Kun 
ryhmät kaksi vuotta sitten loppuivat 
omistajan vaihduttua, niin kymmenet 
järviseutulaiset jäivät ilman vertaistu-
kea. 

–Moni kertoi minulle tapaamispäivän 
olleen aina kuukauden paras päivä ja oli 
hyvin surullinen niiden loputtua, sanoo 
yrityksen omistanut Anne Mariapori. 

Hän on koulutukseltaan toimintate-
rapeutti ja perhepsykoterapeutti. Nykyi-
sessä työssään Seinäjoella hän näkee 
usein vertaistuen arvon. 

–Tänäänkin kaksi nuorta äitiä roh-
kaistui ryhmässä puhumaan häpeä-
mistään pelottavista ajatuksista, joita 
eivät aiemmin olleet uskaltaneet sanoa 
ääneen.  

AKTIIVINEN KUUNTELUon tärkeä 
osa vertaistukea ja keskeinen tapa ryh-
mässä on vuorotellen kertoa omista ko-
kemuksista. Ryhmässä voi Mariaporin 
mukaan saada ideoita ja vinkkejä oman 
elämänsä hallintaan. Kaikki osallistujat 
ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat 
sekä tukijoina että tuettavina.

 –Vakavan sairastumisen jälkeen tai 
muussa vaikeassa elämäntilanteessa 
voi tuntua hankalalta ”elää täysillä”. 
Kun kuulee, mitä vaikeuksia muilla on 
ja ettei ole ainoana samassa tilanteessa, 
niin se on voimaannuttavaa, Mariapori 
sanoo. 

Jotkut terveysalan yritykset järjestä-
vät vertaistukea ilmaiseksi omille asiak-
kailleen siksi, että tietävät heidän hyö-
tyvän siitä. Kaikki yritykset eivät näin 
kuitenkaan tee. Mariapori antaa tukka-
pöllyä näiden kovaa bisnestä tekevien 
yritysten päättäjille.

–Liikevoiton maksimointiin tähtäävä 
yritys ei järjestä ilmaista vertaistukea, 
koska se ei tuota tuloja ja ryhmän ohjaa-
jan palkka jää yrityksen maksettavaksi. 

TOINEN tärkeä vertaistuen järjestäjä 

Suomessa ovat suuret potilasjärjes-
töt, joiden aktiivinen toiminta rajoittuu 
usein suurempiin kaupunkeihin. Maria-
pori ei silittele päitä niiden viestintää 
kommentoidessaan.

–Isoilla järjestöillä olisi paljon paran-
tamiseen varaa vertaistuesta tiedotta-
misessa. 

Järviseutulaisten kuntoutujien kan-
nalta on ongelmallista, jos ryhmätoi-
mintaa tarjotaan vain maakuntakeskuk-
sissa. Vajaasti toimintakykyiselle ihmi-
selle on Järviseudulta liian pitkä ajo-
matka esimerkiksi Aivoliiton ryhmäta-
paamisiin Vaasaan tai Seinäjoelle. 

Mariaporin mielestä kolmatta sek-
toria silti yhä väheksytään turhaan 
toimijana. Se tekee tärkeää työtä 
ja vapaaehtoistoimintaan perusta-
van tahon ryhmät eivät tule kalliiksi 
yhteiskunnalle. Tosin pitää muistaa, 
että vaikka vertaistuella voi olla tera-
peuttinen vaikutus osallistujiin, niin 
se ei kuitenkaan voi täysin korvata 
ammattilaisten työtä.

LAPPAJÄRVELÄISEN järjestön Ki-
harusi ry:n tekemässä murresarja-
kuvassa miniä vie aivoinfarktin neu-
ropsykologisista jälkioireista kärsi-
vän anoppinsa vertaistukiryhmään 
Kurejoelle. Mariapori pitää neuro-
psykologisia häiriöitä sairastuneelle 
hämmentävinä. Ne ilmenevät sellai-
sissa perustoiminnoissa, jotka sai-
rastunut on aiemmin kyennyt suo-
rittamaan rutiininomaisesti, kuten 
sarjakuvan mummolla vellinkeitto.

–Aivovammasta tai aivoverenkierto-
häiriöstä kuntoutuvilla on samankal-
taisia neurologisia tai neuropsykologi-
sia oireita, kuten aivojen nopeaa väsy-
mystä, keskittymiskyvyn laskua ja toi-
mintakyvyn putoamista. 

Kaikki jälkioireet kuten aivoväsymys 
eli fatiikki eivät näy ulospäin. Ulkopuo-
listen ei tulisi siksi kehottamaan ”tais-
telemaan” sairautta vastaan. 

–Voimavarojen loputtua jotkut sitten 
antavat ”Kohtalolleen” periksi ja luo-
vuttavat, Mariapori toteaa. Myöhem-

Vertaistukiryhmien 
loppuminen Alajärvellä kosketti 
kymmeniä järviseutulaisia

Lappajärveläisen järjestön Kiharusi ry:n tekemässä murresarjakuvassa miniä 
vie aivoinfarktin neuropsykologisista jälkioireista kärsivän anoppinsa ver-
taistukiryhmään Kurejoelle. 

min passiivisuus tulee yhteiskunnalle 
kalliiksi, mutta luovuttamisesta tuskin 
voi sairastunutta yksin syyttää.

KIHARUSI RY:N vertaistuesta Järviseu-
dun murteella tekemä video löytyy You-
Tubesta haulla ”Kiharusi info”.

Toimitus

ELÄKELIITON Lappajärven yh-
distyksen hallitus piti järjestäy-
tymiskokouksensa 18.1.2021. 

Lilja Lantela jatkaa yhdistyk-
sen puheenjohtajana, Matias 
Keto valittiin varapuheenjohta-
jaksi ja Paula Murtoniemi sih-
teeriksi. Eeva-Liisa Ylipelkola 
jatkaa rahastonhoitajana ja toi-
mii myös rekisterinhoitajana. 
Muut hallituksen jäsenet ovat 
Marketta Rantala, Raija Annola, 
Kalervo Pohjoispää, Esko Van-
haranta, Anne Alaviitala, Anne 
Sadeharju, Jaakko Harju, Pekka 

Hernesniemi ja Heimo Herrala.
Liikuntavastaaviksi patikka-

retkille ynnä muuhun liikun-
taan valittiin Kalervo Pohjois-
pää Itäkylään, Esko Vanharanta 
Lamminkylään, Marketta Ran-
tala Ylipäähän, Heimo Herrala 
kirkonkylään ja Anne Alaviitala 
Tarvolaan. 

Arpatoimikuntaan kuuluvat 
Anne Alaviitala ja Anne Sade-
harju. Pilkkitoimikuntaan valit-
tiin Lilja Lantela ja Esko Vanha-
ranta. Vapaaehtoistyön vastaa-
vat ovat Heimo Herrala, Kalervo 
Pohjoispää ja Esko Vanharanta. 
Hengelliseen toimikuntaan kuu-

luvat Lilja Lantela ja Matias 
Keto. Lehtivastaavana ja kotisi-
vujen päivittäjänä toimii Paula 
Murtoniemi. 

Boccia-vastaavat ovat Lilja 
Lantela, Länsirannan koulu 
sekä Matias Keto, Heimo Her-
rala ja Pekka Hernesniemi, 
Kivitippu. Emännät ja isän-
nät: Raija Annola, Marketta 
Rantala ja varalla Esko Vanha-
ranta. Pekka Hernesniemi valit-
tiin matkanvetäjäksi, ja joulu-
lehtivastaavat ovat Kalervo Poh-
joispää, Marketta Rantala, Lilja 
Lantela, Pekka Hernesniemi ja 
Eeva-Liisa Ylipelkola. 

Tanssi ja huvitoimikuntaan 
kuuluu koko hallitus. Valokuvat 
omille sivuille toimittaa Sointu 
Ketola. MST-tilitykset hoitaa 
Lilja LantelaT arinatupaker-
hoa vetää Saara Kankaanpää. 
Vanhus- ja ikäneuvostossa jat-
kaa Valio Olli ja varalla Reijo 
Lehto. T,inpitäjänä toimii Helmi 
Rauhala. Toiminnantarkastaja 
on Raimo Lehtiniemi. Lilja Lan-
tela toimii edustajana Järvi-Poh-
janmaan vanhus- ja vammais-
neuvostossa.

KORONAN takia yhdistyksen 
toimintaa on jouduttu supista-

maan, mutta se järjestää vesi-
jumppaa Kivitipussa perjantai-
sin ja mahdollisuuksien mu-
kaan liikuntaa ulkotiloissa ky-
lien liikuntavastaavien organi-
soimana. Tarinatupa kokoontuu 
Maijalassa. 

Keväälle on suunniteltu 
pilkkikisat, yhdistysten väli-
set boccia-kisat ja karaoken 
aluekisa. Kesälle tai syksylle 
on myös suunnitteilla virkis-
tysmatka. Yhdistys tiedottaa 
tapahtumista omilla verkko-
sivuillaan ja paikallislehtien 
toimintapalstoilla heti kun ne 
varmistuvat.

Eläkeliiton Lappajärven yhdistys nimesi 
hallituksen kuluvalle vuodelle


