Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yleinen sairaus, joka Suomessa
koskettaa noin 82 000 sairastuneen lisäksi lukuisia puolisoita ja
läheisiä. Aivoinfarktin saa vuosittain noin 14 600 suomalaista.
Aivoinfarktin osuus aivoverenkiertohäiriöistä (AVH) on yli 80 %.
Aivoinfarktille on ominaista kehon toispuoleinen halvaus, johon
liittyy usein häiriöitä korkeammissa aivotoiminnoissa mm. afasiaa,
hahmotus- ja muistivaikeuksia.
Afasian aiheuttaja on aivoihin kohdistunut vamma tai sairaus. Afasiaa
sairastavan on vaikea puhua tai ymmärtää kuulemaansa puhetta.
Hänellä saattaa olla myös lukemis-, kirjoittamis- ja laskemisongelmia.
Tieto lisää ymmärrystä. Potilas, omainen, ystävä: Sinua varten on
aivoverenkiertohäiriö (AVH) yhdistyksiä ja –kerhoja.

KENELLE
Yhdistyksemme toimii kaikkien aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden,
afaattisten henkilöiden, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten kanssa
Etelä-Savon alueella. Myös vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat
tervetulleita mukaan!

MITÄ
Yhdistyksemme toimintaan kuuluvat erilaiset kerhot, retket sekä
vertaistukitoiminta eri tavoin. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Mikkelin seudun AVH-yhdistys ry on perustettu vuonna 1980. Yhdistyksen
jäsenmäärä on noin 200.

MISSÄ
Toimimme ESSOTE:n alueella. Yhdistyksen kotipaikka on Mikkeli.
Aluekerhoja meillä on viisi. Kerhoja ja toimintaa on mahdollista
laajentaa muillekin paikkakunnille, jos innokkaita vetäjiä löytyy!

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT

Mikkelin seudun AVH-yhdistys ry
Lehmuskatu 41, 50120 Mikkeli
Sähköposti; mikkelinafasia@gmail.com
Kotisivut;
www.mikkelinseudunavh.aivoliitto.fi
Facebook;
Mikkelin seudun AVH-yhdistys
Puheenjohtaja
Anja Kääriäinen

puh. 050 573 3358

Sihteeri, jäsenasiat
Helena Valkama

puh. 044 211 8838

KERHOT
Aluekerhot
Juva
Kangasniemi
Mikkeli
Mäntyharju
Pieksämäki
Aluekerhoista saat lisätietoa sihteeriltä tai kotisivuilta.

JÄSENEDUT
Jäsenmaksumme vuonna 2019 on 18 €.
Jäsenetuna saat:
- Aivoterveys - Aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehden 4krt/vuosi
- Paikallisyhdistyksen palvelut
- Tervetuloa jäseneksi -infopaketin
- Koulutuksia ja tapahtumia jäsenhintaan
- Ilmaisen neuvontapalvelun sairastumiseen liittyvissä lakiasioissa
- Alueesi järjestösuunnittelijan neuvontapalvelut

Sairastuminen muuttaa usein elämää ja herättää paljon
kysymyksiä. Monesti entisiä harrastuksia on vaikea
jatkaa ja joskus ystävätkin kaikkoavat ympäriltä.
Yhdistyksestä saat tietoa, tukea ja uusia ystäviä.

Älä jää yksin – tule mukaan toimintaan!
puh. 044 211 8838 tai 050 573 3358
mikkelinafasia@gmail.com

Mikkelin seudun AVH-yhdistys on Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys.
Aivoliitto tarjoaa monipuolisia palveluja ja tietoa
aivoverenkiertohäiriöihin ja kielelliseen erityisvaikeuteen
liittyen. Aivoliiton järjestämät sopeutumisvalmennuskurssit
ovat Kelan ja RAY:n rahoittamia ja osallistujille maksuttomia.
AIVOLIITTO RY
p. 02 2138 200
info@aivoliitto.fi
www.aivoliitto.fi

Alueesi järjestösuunnittelija
Johannes Hietala
puh. 040 543 7289
johannes.hietala@aivoliitto.fi

Mikkelin seudun
AVH-yhdistys ry

