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1 .  J O H D A N T O

A ivovammaliitossa jatkettiin kehittämistyötä aktiivisesti vuoden 
2015 aikana. Vuoden kohokohtana olivat erityisesti uuden strate-

gian valmistuminen vuosille 2015–2019 ja viisivuotinen tiedotus- ja 
jäsenhankintakampanja Elämä jatkuu, mikä starttasi keväällä suur-
tapahtumalla Narinkkatorilla. Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on 
viedä aivovammoihin liittyvää tietoa eteenpäin ennalta ehkäisevästä 
näkökulmasta. Kampanja onkin saanut innostuneen vastaanoton 
yhdistyksissä ja jäsenmäärä on kasvanut vuoden aikana useita satoja 
ollen noin 9 prosenttia suurempi edelliseen vuoteen verrattuna.

Aivovammaliiton toinen strategiakausi (vuosille 2015–2019) al-
koi vuoden 2015 alusta. Strategia huomioi aikaisempaa enemmän 
toiminta ympäristön muutokset ja lainsäädäntötyön uudistusten vai-
kutukset. Strategian tahtotilaksi määriteltiin ”Kasvava ja kehittävä 
kansanterveys järjestö”. Tähän missioon pyritään vahvasti uudistamalla 
järjestöä ja vahvistamalla yhdistysten toimintaa. Aivovammaliitto pyr-
kii olemaan houkutteleva järjestö kehittämällä toimintansa sisältöjä 
yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Tavoitteena on edelleen 
tehdä vaikuttavaa, toiminnallista ja tiedotuksellista työtä entistäkin 
enemmän. Viestintästrategia ja -suunnitelma valmistuivat myös tätä 
tarkoitusta varten vuonna 2015.

Aivovammaliitossa on ollut myös vilkas mediavuosi. Liitto pääsi 
hyvin esille MTV3:n Huomenta Suomi -lähetyksessä tapaturma päivänä 
13.11.2015 tiedottaja Pia Warvaksen ja kokemuskouluttaja Jyrki 
Itäsalmen esitellessä toimintaamme suorassa lähetyksessä. Tapah-
tuman teemalla Kiire – minne? pidettiin Narinkkatorilla Helsingissä. 

Myös liiton kokemuskouluttaja Johanna Sarlin kutsuttiin Yle Puheen 
keskustelu ohjelmaan Lanttulataamo.

Toiminnallinen vuosi jatkui. Aivovammaliitto kokosi yhdistysväen 
järjestyksessä toisiin liittopäiviin Iiris-keskukseen ja tavoitti yhteisellä 
osallistavalla ohjelmallaan noin 70 yhdistystoimijaa. Vuotta 2015 on 
siivittänyt vahvasti yhdistysväen keskuudessa Elämä jatkuu –kampan-
jointi erilaisin tapahtumin, tilaisuuksin ja ideoin. Nuorille suunnattu 
PääFest-tapahtuma kokosi 30 aktiivista nuorta toimijaa yhteen, ja ta-
pahtuma onkin juurtunut aivovammaliiton yhdeksi kulmakiveksi. Myös 
vertaistukitoimintaa on kehitetty liitossa entistä ammattimaisempaan 
suuntaan. Kokemuskouluttajatoiminnassa olemmekin edellä kävijöitä. 
Sopeutumisvalmennusta annettiin kahdeksan erilaisen kurssin tee-
moin. Näiden avulla tuettiin kuntoutujan ja hänen perheen sekä 
läheisten arjen sujumista ja elämää.

Aivovammaliitossa panostettiin vuonna 2015 vahvasti erilaisiin 
koulutuksiin. Päätapahtumana oli Jyväskylässä joulukuussa pidetty 
seminaari, jossa kuultiin aivovammatyön uusimpia kuulumisia. Tä-
män lisäksi liitto on jakanut tietoa aivovammoista ja kuntoutuksesta 
yhteistyö- ja sidosryhmille sekä yhdistysten toimijoita on koulutettu 
useilla hallintoa ja toimintaa sekä viestintää vahvistavilla koulutuksilla.

Vaikuttamistyötä jatkettiin edelleen menestyksekkäästi ja olimme 
mukana antamassa lausuntoja yhdessä muiden vammaisvaikuttajien 
kanssa. Pääasiallisesti vaikuttamistyötä tehtiin useassa eri verkostossa, 
mutta keskisimmät toimijat olivat Vammaisfoorumin vaikuttajaverkosto 
ja Kuluttajaparlamentti.

Kari Vainio, Outi Leinonen ja Tommi Viitanen ovat Elämä jatkuu –kampanjan 
keulakuvia. Katso heidän tarinansa osoitteessa www.elämäjatkuu.fi
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L iiton yhtenä perustavoitteena on yhdistysten ja toimintaryhmien 
olemassaolon ja laadukkaan toiminnan turvaaminen ja kehit-

täminen. Vuoden aikana otettiin käyttöön Skype-ohjelman avulla 
toteutetut etäkoulutukset. Etäkoulutuksen avulla yhdistysaktiivit 
voivat osallistua itseään kiinnostaviin koulutuksiin vaivattomasti kotoa 
poistumatta. Tällainen matalan kynnyksen osallistuminen soveltuu 
erityisen hyvin aivovammautuneille ihmisille, joiden oirekuvaan kuuluu 
usein vahva uupumus.  

TAULUKKO 1.
Koulutus on suunnattu sinulle Koulutuksen nimi Osallistujia
jäsenrekisterinhoitaja Jäsenrekisteri haltuun 7

hallituksen jäsen Toimintasuunnitelmasta pöytäkirjaan ja siitä toimintakertomukseen 5

yhdistysaktiivi Uudet jäsenet mukaan -

toimintaryhmän kummi Toimintaryhmän kummien tuumaustovi 4

hallituksen jäsen Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? -

yhdistysaktiivi Palveluneuvonta: Kinkkisimmät kysymykset ja niihin vastaaminen 3

yhdistysaktiivi Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan 3

yhdistysaktiivi Vaikuta omalla alueellasi! 5

Yht. 27

Etäkoulutus helpottaa valtakunnallisen liiton ongelmaa, kun toimijat 
ovat maantieteellisesti hajallaan. Tietoverkkojen välityksellä osal-
listujat pääsevät mukaan eripuolilta Suomen ja koulutusta voidaan 
tarjota monipuolisesti eri aihepiireistä niin, että samasta aiheesta 
kiinnostuneet pääsevät osallistumaan. 

Etäkoulutusten aiheet koottiin yhdistysten antaman palautteen 
ja tarpeiden mukaan. Etäkoulutuksiin osallistui yhteensä 27 ihmistä. 
Pienryhmissä vertaisoppiminen on mahdollista, kun keskusteluun 
pääsee osallistumaan halutessaan kaikki. 

KOULUTUSMATERIAALIA YHDISTYSHALLINNON TUEKSI
Vuoden aikana tuotettiin runsaasti koulutusmateriaalia yhdistys-
hallinnon tueksi. 

”Hallinnon askeleet läpi toimintavuoden” –materiaalissa käydään 
askel askeleelta läpi yhdistyksen toimintavuoden hallintoa. Toiminnan 
suunnittelu, uusien vapaaehtoisten osallistaminen, toiminnan toteut-
taminen, siitä raportointi ja oppiminen ovat oppaan kantavia teemoja. 

”Yhdistyslaki pähkinänkuoressa” –materiaalissa on koottu-
na yhdistys lain tärkeimmät velvoitteet, jotka jokaisen yhdistys-
hallituksessa toimivan on syytä tietää. Tärkeimmät käytännönläheiset 
teemat on nostettu oppaassa niin, että silmäilemällä on helppo saada 
kokonaiskuva tärkeimmästä, tavallisimmin tarvituista säännöksistä. 

Jäsenrekisterikoulutusmateriaalit saivat myös vuoden aikana täy-
dennystä etenkin liittyvien ja erotettavien jäsenien osalta. 

Kaikkien uusien materiaalien perehdytykseen tarjottiin yhdistysten 
toimijoille koulutusta. Materiaalit ovat myös vapaasti ladattavissa 
Aivovammaliiton kotisivuilta. 

YHDISTYSTEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ JA KOKEMUSTEN VAIHTOA
Vuoden aikana yhdistysten puheenjohtajat tapasivat Yhdistyspäivillä 
maaliskuussa ja Liittopäivillä lokakuussa. Tapaamisten ideana oli kou-
luttaa ja välittää tietoa ja hyviä käytäntöjä yhdistyksiltä toisille. Vertais-
oppimisen lisäksi näissä koulutuksissa on käsitelty jäsenhankintaan 
liittyvät aihepiirejä ja liiton strategian juurruttamiseen liittyviä teemoja. 

Fyysisten tapaamisten lisäksi käynnistettiin puheenjohtajien Sky-
pe-tapaamiset vuoden lopussa. Skype-tapaamisten tarkoituksena on 
lisätä yhdistysten välistä vuorovaikutusta.  

JÄSENREKISTERI PAREMMIN AJAN TASALLE
Vuoden aikana lanseerattiin jäsenille omien jäsentietojen muokkaus-
mahdollisuus suoraan jäsenrekisteriin. Tavoitteena oli koota mahdol-
lisimman monen jäsenen sähköpostitiedot yhdistysten tiedotuksen 
apuvälineeksi. Muokkausmahdollisuus otettiin vastaan maltillisesti. 
Tällä hetkellä 54 % jäsenistä on ilmoittanut sähköposti osoitteensa 
jäsen rekisteriin.  

2 .  L I I T T O  Y H D I S T Y S T O I M I N N A N  T U K E N A
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YHDISTYSTOIMINNAN LAAJENTUMINEN JA JUURRUTTAMINEN
Aivovammaliitossa käynnistetiin vuoden alussa jäsenhankinta-
kampanja, jonka tavoitteena oli yhdistysten jäsenmäärän kasvu. 
Vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi peräti 12 % (kun eronneet otetaan 
huomioon, kasvoi jäsenmäärä 9 %). Lokakuussa se oli jo kivunnut yli 
2 000 jäsenen. Vuodenvaihteessa jäseniä oli 2 052. 

Käytätkö sähköpostia

Aivovammaliitto ja aivovammayhdistykset 
tiedottavat toiminnasta paperikirjeiden
lisäksi myös sähköpostitse.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, 
niin saat tuoreita tietoja 
tapahtumista ja toiminnasta.
Voit tarkastaa yhteystietosi itse.

Lue lisää osoitteessa:
aivovammaliitto.fi - Muuta yhteystietoja

TAULUKKO 2. Yhdistysten jäsenmäärän kasvu vuonna 2015
Yhdistys Uusia liittyneitä 1.1.-31.12.2015 Jäsenmäärä 31.12.2014 Jäsenmäärä 31.12.2015
Aivovammayhdistys ry 64 737 763

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry 9 153 161

Keski-Suomen aivovammayhdistys ry 23 94 111

Kymenlaakson aivovammayhdistys ry 25 83 106

Oulun seudun aivovammayhdistys ry 57 244 295

Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry 14 100 107

Satakunnan aivovammayhdistys ry 14 115 124

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry 47 365 385

Kaikki yhteensä 253 1891 2052

Varsinais-Suomen aivovammayhdistyksen nuorisovastaava
Terje Vainio ja liiton järjestösuunnittelija Heidi Kokko PääFestillä.

Vuoden aikana käynnistyi Kesi-Suomen aivovammayhdistykseen Keu-
ruun toimintaryhmä ja Kymin aivovammayhdistykseen Savonlinnan 
toimintaryhmä. Tämän lisäksi Kuopiossa käynnistettiin toimintaryh-
mätoiminta entistä suuremman vetäjäjoukon voimin. Kaikkia uusia 
toimintaryhmiä tuettiin järjestämällä avoin asiantuntijaluento. 

Vuoden loppupuolella Kuopion aktiivijoukon kanssa ryhdyttiin suun-
nittelemaan Itä-Suomeen oman aivovammayhdistyksen perustamista. 

NUORTEN TOIMINTA – PÄÄFEST
Toukokuussa 2015 järjestettiin kolmas valtakunnallinen aivovam-
mautuneiden nuorten aikuisten PääFest -tapahtuma. Tapahtuma 
järjestettiin nyt toisen kerran Hämeenlinnassa. Osallistujia tapahtu-
massa oli 30. Tapahtumaa suunnittelivat yhdistysten nimeämät nuo-
risovastaavat yhdessä liiton järjestösuunnittelijan kanssa. PääFestistä 
koottu osallistuja palaute oli positiivista ja erityisesti nuorille suunnattu 
toiminta sai kiitosta. 

JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUS TUKEE KONKREETTISESTI
Yhdistysten toiminnan tukemiseen haettiin RAY:ltä Ak-avustuksena 
jäsen järjestöavustusta. Avustus on mahdollistanut yhdistysten teke-
män aktiivisen näkyvyyskampanjoinnin eri puolilla Suomen. Kaikki 
yhdistykset ovat hyödyntäneet haettavan avustuksen. Näkyvyys-
tempausten lisäksi on järjestetty suurelle yleisölle asiantuntija luentoja, 
käynnistetty aivovammautuneiden ryhmiä uusilla paikkakunnilla (Keu-

ruu ja Savonlinna) sekä järjestetty erityisesti nuorille suunnattua 
toimintaa. Jäsenjärjestöavustuksen tuki auttaa konkreettisesti vapaa-
ehtoisvoimin tehtävää työtä ja on oleellinen tuki aivovamma-asian 
näkyväksi tekemistä toimintapaikkakunnilla.
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3.1  VERTAISTUKITOIMINTA
Vertaistuki on tavoitteellista ja määräaikaista toimintaa. Sitä tarjo-
taan vammautuneille ihmisille sekä heidän läheisillensä. Vertaistuki 
tukee osaltaan vammautuneen ihmisen kuntoutumisen prosessia 
perus palvelujen rinnalla. Samalla se toimii sekä vammautuneen 
ihmisen että hänen läheisensä tukena aivovamman aiheuttamassa 
elämänmuutoksessa, joka usein tarkoittaa hyväksymisprosessia sekä 
uudenopettelua.

Aivovammaliiton vertaistukikurssin käyneet vapaaehtoistoimijat 
voivat toimia ryhmien ohjaajina ja vertaistukihenkilöinä yksilö suhteissa 
sekä muissa yhdistysten järjestämissä vertaistukea tuottavissa toimin-
noissa. Aivovammaliiton yksilölliseen tukeen perustuvat vertaistuki-
suhteet ovat määräaikaisia ja täten ainutkertaisia.

Vertaistukikoulutukset tapahtuivat edellisten vuosien tapaan pien-
ryhmissä, jolloin yhteisen keskustelun kautta oppiminen mahdollistui. 
Koulutus itsessään tarjosi kokemuksen vertaisuudesta kurssilaisten 
kesken. Vuonna 2015 järjestettiin kolme vertaistukikurssia aivovam-
man saaneille henkilöille ja heidän läheisillensä. Kurssit järjestettiin 
Helsingissä, Kuopiossa sekä Porissa. Kurssipaikat valikoituivat yk-
silöllisen kiinnostuksen sekä yhdistysten tarpeen mukaan. Kuopion 
kurssi järjestettiin yhdessä Tapturmaisesti vammautuneet lapset ja 
nuoret Tatu ry:n kanssa. Yhteistyö turvasi paremmat resurssit ja vahvisti 
verkoston toimintaa Itä-Suomen alueella. 

Vertaistukihenkilökurssien osallistujat tulivat kurssipaikkakunnan 
ympäristöstä melko laajalta maantieteelliseltä alueelta. Aivo vamman 
saaneiden kursseille osallistui yhteensä 22 henkilöä. Heistä 20 henki-
löä oli itse vammautuneita ja 2 osallistujaa oli läheisiä. Osa kurssilaisis-
ta aloitti vuoden aikana vertaistukiohjaajana yhdistyksen toiminnassa 
tai ryhtymällä yksilösuhteeseen kysynnän mukaan.

Yksilövertaistukisuhteita oli vuoden aikana 12 kappaletta. Toimin-
nassa oli mukana sekä läheisiä että aivovamman saaneita henkilöitä. 
Vertaistukisuhteiden muodostamisessa tukija ja tuettava sopivat alussa 
tukisuhteensa raamit: keston ja tavoitteet. 

Vertaistuen välittäminen yksilösuhteisiin vaatii hyvää perehtymistä 
tilanteeseen, jotta pystytään turvaamaan laadukas vertaistukisuhde. 
Vuonna 2015 pyyntöjä tuli suhteellisen vähän (10 kpl) ja usea niistä 
ei tuottanut pidempiaikaista suhdetta (7 kpl), ja joista kolmelle ih-
miselle tarjoutui vertaistukea. Tyypillistä toiminnalle oli myös, että 
vertaistukihenkilö pyysi tuen tarpeessa olevaa ihmistä melko pian 
yhdistyksen toimintaan mukaan, jolloin varsinaista suhdetta ei pääs-
syt syntymäänkään. Vertaistukisuhteet toteutuvat hyvin yksilöllisesti 
johtuen erityisesti vapaaehtoistoimijan tavasta antaa tukea.

3.2  KOKEMUSKOULUTUSTOIMINTA
Kokemuskoulutustoiminnasta on muodostunut yhä vakiintuneempi 
käsite ja tunnustettu toimintamuoto niin Aivovammaliitossa kuin muis-
sakin järjestöissä ja oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Aivovamma-
liitolla oli vuoden lopussa 38 kokemuskouluttajaa. 

Sähköinen KOko-posti toimi kokemuskouluttajien ja liiton työn-
tekijän välisenä yhteydenpitomuotona. Palvelusuunnittelija toimitti 
vuoden 2015 aikana neljä kirjettä, joiden avulla välitettiin tietoa 
aivovamma työstä sekä kerrottiin vapaaehtoistoiminnan tuen kannalta 
oleellisista asioista esimerkiksi erilaisista koulutuksista ja toiminnassa 
jaksamisesta sekä liiton kehittämistyön painopisteistä.

Kokemuskouluttajien merkittävimpiä tapahtumia olivat vuonna 
2015 Liiton jäsenhankintakampanjan lanseerauksen yhteydessä pi-
dettävä esiintyminen Helsingin Narinkkatorille. Tilaisuuden veti liiton 
kokemuskouluttaja Antti Tuhkio, jonka lisäksi paikalla oli muitakin 
kouluttajia kertomassa omaa tarinaansa. Tilaisuus oli yleisömäärältään 
ennätyksellinen. 

Toinen merkittävä tapahtuma oli Turun AMK:n järjestöpäivässä 
toteutettu NV-kirjasto Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteistyönä. 
NV-kirjasto mukaili Elävän kirjaston toimintaperiaatetta. Aivovamma-
liitosta koulutukseen ja kirjastoon osallistui kolme kokemuskoulut-
tajaa. NV-kirjasto osoittautui hyväksi tavaksi tarjota opiskelijoille 
tilaisuus keskustella vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kanssa. 

3 .  A I V O V A M M A L I I T O N  V A PA A E H T O I S T O I M I N TA

Reijo Salo Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistyksestä 
jakoi ahkerasti flyereita Narinkkatorilla.
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Elävinä kirjoina toimivat kokemuskouluttajatkin kokivat NV-kirjaston 
mielekkääksi.

Myöhemmin huhtikuussa liiton kokemuskouluttaja Johanna Sarlin 
kutsuttiin Yle Puheen keskusteluohjelmaan Lanttulataamo. Ohjelman 
aiheena olivat psyykkiset traumat eli elämän yllättävät muutokset. 
Ohjelmaa on internetpalvelussa kuunneltu vajaat tuhat kertaa.

Aivovammaliitto oli edelleen mukana valtakunnallisessa, Reuma-
liiton hallinnoimassa, Kokemuskoulutusverkostossa. Kokemuskou-
luttajista alueellisissa ohjausryhmissä olivat mukana Tommi Viita-
nen Kanta-Hämeessä, Sanna Välilä Keski-Suomessa, Harri Laakko 
Keski-Pohjanmaalla, Tiina Pohjanen Lapissa, Kari-Pekka Rauhala 
Tampereella, Marjatta Pihlajamaa ja Risto Savolainen Turussa sekä 
Jyrki Itäsalmi Etelä-Pohjanmaalla. Ohjausryhmät ovat järjestäneet 
vaihtelevasti yhteisiä jatkokoulutus- ja virkistystilaisuuksia kokemus-
kouluttajille. Liitto on tiedottanut tilaisuuksista niiden mukaan alueel-
lisesti. Vuonna 2015 kokemuskoulutuskeikkoja oli 59 kappaletta ja 
osallistujia keikoille oli kokemuskouluttajien arvioiden mukaan noin 
2 319 kuulijaa. 

Vapaaehtoistoiminnan yhtenä tavoitteena on vahvistaa edel-
leen kokemus asiantuntijuutta jäsenistössään. Liiton ensimmäinen 
kokemus asiantuntija valmistui syksyllä Keski-Pohjanmaan koulutus-
yhtymän Kälviän opistosta. Valmistunut kokemusasiantuntija on 
hyödyntänyt koulutustaan jo syksyn aikana kouluttamalla sekä ver-
kostoitumalla alueensa toimijoiden kanssa. Kokemuskouluttajan rooli 
on kertoa oma tarinansa. Kokemusasiantuntijuudessa astutaan askel 
eteenpäin ja opitaan lisäksi arvioimaan ja kehittämään esimerkiksi 
aivovammautuneille ihmisille suunnattuja palveluita. 

Kokemuskoulutus on muutoksessa, joka heijastuu myös Aivovamma-
liiton toimintaan jo vuonna 2015. Kokemuskoulutus on muutoksessa, 
mikä heijastui myös Aivovammaliiton toimintaan jo vuonna 2015. Tämä 
näkyi luentojen vähentymisenä oppilaitoksissa sekä kokemuskoulutta-
jien ja opettajien välisenä kilpailuna samoista tunneista. Positiivisena 
muutoksen tuloksena on kokemuskouluttajatoiminnan kehittäminen 
yhdessä toimijoiden kanssa.

3.3.  VAPAAEHTOISTOIMINNAN TAPAHTUMAT
Vapaaehtoistoimijoiden virkistäytymistä on kehitetty aiempaa kou-
lutuksellisempaan suuntaan. Liitto järjesti 24.–25.4.2015 vertaistuki-
henkilöille ja kokemuskouluttajille tapahtuman, joka liitettiin osaksi lii-
ton jäsenhankintakampanjaa. Koulutuksellisena sisältönä oli kokemus-
koulutuksen viestintä ja markkinointi sekä vertaistuki henkilöiden työn-
ohjaus. Osallistujien panostus päivään oli merkittävä sekä ihmisten 
kohtaamisen, että tiedotuksen kannalta.

Aivovammaliitto oli aktiivisesti mukana järjestöjen välisessä, 
vertaistuki toiminnan ympärille keskittyneen JYVÄ-verkoston toi-
minnassa. Muut mukana olevat järjestöt olivat vuoden 2015 lopulla 
Selkäydin vammaiset Akson ry, Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Suomen 
CP-liitto ry ja TATU ry. JYVÄ:n tärkeimmät toimintamuodot kehittämis-

työn lisäksi ovat yhteiset vapaaehtoisten ja ammattilaisten koulutukset 
sekä aineiston tuottaminen. Lokakuussa 2.-3. päivä JYVÄ-verkos-
to järjesti koulutustapahtuman vertaistukihenkilöille. Aivovamma-
liitosta JYVÄ-verkoston tarjoamaan koulutukseen valittiin neljä pitkään 
vertais tuen piirissä toiminutta vapaaehtoista henkilöä. Koulutuksella 
haluttiin tukea sitä, että valitut vapaaehtoistoimijat voivat tarvittaes-
sa tukea vertaistukea antavia henkilöitä ja olla kehittämässä liiton 
vertais tukitoimintaa.

Syksyllä Aivovammaliitto osallistui yhdessä Kokemuskoulutus-
verkoston toimijoiden kanssa toteutettavaan peruskoulutukseen Hel-
singissä. Yhteistyössä oli mukana viisi eri järjestöä: Aivovammaliitto, 
Finfami Uusimaa, Neuro liitto, Diabetesliitto sekä Näkövammaisten 
keskusliitto. Koulutuksesta valmistui yksi kokemuskouluttaja lisää 
Aivovammaliiton toimijaksi. Koulutus järjestettiin sillä periaatteella, 
että kukin järjestö tuo oman osaamisensa verkoston hyödyksi. Sa-
malla saamme itse tarjottua koulutusmahdollisuuksia liiton jäsenille.

Kokemuskouluttaja Antti Tuhkio.
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4 .  V A I K U T TA M I S T O I M I N TA

Neuvontatyön painotus on ollut puhelimitse ja sähköpostitse 
annetussa tuessa. Päävastuu ohjaus- ja neuvontatyöstä on ollut 

palvelusuunnittelija Anna-Mari Brunsilla ja kuntoutus suunnittelija Anu 
Korhosella, joskin liiton kaikki työntekijät ovat neuvoneet ja ohjan-
neet asiakkaita ammattitaitonsa mukaisesti. Vuonna 2015 aloitettiin 
säännölliset puhelinajat, joiden aikana työntekijät olivat tavoitettavissa 
viikoittain. Puheluita tuli 0-4/puhelinaika, keskimäärin 1 puhelu/viikko. 
Soittajista suurin osa oli vammautuneita tai heidän läheisiään, jonkin 
verran myös ammattilaisia. 

4.1.  OIKEUKSIENVALVONTARYHMÄ (OVR)
Aivovammaliiton oikeuksienvalvontatyöryhmän puheenjohtajana 
toimi Aivovammaliiton kokemuskouluttajana ja liiton puheenjohta-
jana tunnetuksi tullut Marjatta Pihlajamaa. Aivovammaliiton hallituk-
sen edustajana oli liiton nykyinen puheenjohtaja Heikki Harri sekä 
yhdistysten edustajana Tuomas Rönkkö. Yhteistyökumppaneina 
olivat lakiasiantuntija Cecilia Magnusson Samarbetsförbundet kring 
funktionshinder rf – SAMS, kuntoutusohjaaja Anne Pyyhtiä Helsingin 
kaupungilta ja sosiaalityöntekijä Petra Salovaara HUS, Aivovamma-
poliklinikalta. Liiton henkilökunnasta mukana olivat Anne Porthén, 
Anu Korhonen ja Anna-Mari Bruns. Ryhmän toiminta painottui in-
formaation antamiseen ja se kokoontui vuonna 2014 kolme kertaa. 

Jo vuonna 2014 havahduttiin siihen, että yhteiskunnallinen tilan-
ne vaikuttamistyön suhteen on muuttunut nopeatempoisemmaksi. 
Tämän vuoksi kannanottojen sekä lausuntojen antamisen tarve oli 
muuttunut ja siihen tarpeeseen vastattiin perustamalla työryhmä, 
joka tuki paremmin vaikuttamistyötä. Tämän työryhmän jäsenet ovat 
Heikki Harri, Timo Kallioja, Marjatta Pihlajamaa, Anu Korhonen ja 
Anne Porthén.

4.2.  VAIKUTTAMISTOIMINTA
 VALTAKUNNAN TASOLLA
Aivovammaliitto on Vammaisfoorumi ry:n (VF) jäsenjärjestö ja osal-
listuu aktiivisesti sen toimintaan. Vammaisfoorumin vaikuttajaver-
kosto on antanut lukuisia lausuntoja ja tehnyt useita kannanottoja 
toimintavuoden aikana. Näihin kannanottoihin Aivovammaliitto on 
osallistunut verkoston osana sekä lisäksi antanut omia lausuntojaan 
niitä pyydettäessä. VF antaa Aivovammaliitolle kanavan vaikuttaa 
meneillään olevaan lainsäädäntötyöhön ja osallistua yhteiskunnal-
liseen keskusteluun.

KULUTTAJAPARLAMENTTI
Aivovammaliitto osallistui aktiivisesti Kuluttajaliitto ry:n kuluttaja-
parlamentin toimintaan. Siinä kansalaisjärjestöjen edustajat kes-
kustelevat, väittelevät ja tarvittaessa äänestävät ajankohtaisista ja 
erilaisten kuluttajien kannalta merkittävistä asioista, joita saatetaan 
tiedoksi poliittisille päättäjille. He saavat tietoa mukana olevien 
kansalais järjestöjen näkemyksistä merkittäviin sosiaali- ja terveysalaa 
koskeviin kysymyksiin.

Kuluttajaparlamentin täysistunto järjestettiin 4.11.2015 Eduskunnan 
lisärakennuksessa. 

POTKA
Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA on avoin verkosto 
kaikille terveyskysymyksistä kiinnostuneille SOSTEn jäsenjärjestöille. 
Aivovammaliitto on mukana POTKAn toiminnassa.

SOPEUTUMISVALMENNUSKIRJA 
Aivovammaliitto ja yhdeksän muuta po-
tilas- ja vammaisjärjestöä saivat vuosiksi 
2013-2014 Raha-automaattiyhdistyk-
seltä ja Kelalta rahoituksen projektiin, 
jossa saatiin aikaan kirja sopeutumis-
valmennuksesta. Kirja julkaistiin loppu-
vuodesta 2014. Vuonna 2015 projekti on 
jatkunut kirjan jalkauttamistyöllä, johon 
saatiin rahoitus RAY:ltä. 

EAPN-FIN TERVEYS JA KÖYHYYSRYHMÄ
Aivovammaliitto on toiminut Euroopan köyhyydenvastaisen järjes-
tön Suomen osaston eli EAPN-Fin:in terveys- ja köyhyysryhmässä, 
joka mm. toteutti Asiakasmaksulain 11 § tuntemukseen ja käyttöön 
liittyvän kyselyn. Kyselyn tulokset julkistetaan yhdessä Eduskunnan 
köyhyysryhmän kanssa toteutettavassa seminaarissa keväällä 2016. 
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5 .  K O U LU T U S T O I M I N TA 

A ivovammaliitto vastasi aivovammoista nouseviin haasteisiin tar-
joamalla koulutusta tilausten mukaan. Liiton työntekijät kävivät 

kouluttamassa terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijoita, yhteistyö-
kumppaneita ja sidosryhmiä erilaisista aiheista. 

Uutena koulutettavien ryhmänä nousivat esille sosiaali- ja terveys-
palvelujen toimijat, esimerkiksi palvelutalot, joissa hoidettavana on 
aivovammapotilaita. Heidän osaltaan lisähaasteina olivat päihteet, 
haasteellinen käyttäytyminen, aivovammautuneiden ihmisten palvelu-
ketju ja itsemääräämisoikeus. Koulutuksen pääpaino oli aivovammo-
jen jälkitilassa, jonka ymmärryksen lisäämiseksi koulutusta tarjottiin. 
Koulutukset tuovat Aivovammaliitolle tärkeää tietoa hyödynnettäväksi 
omassa toiminnassaan. Ne tuovat esille myös osa-alueet, joihin koulu-
tuksellisesti kannattaa panostaa työntekijöiden sekä liiton tarjoaman 
koulutuksen osalta. Palvelusuunnittelija kävi kouluttamassa kolme 
kertaa yksiköitä, jotka tarjoavat palveluja aivovammautuneille hen-
kilöille. Koulutuksiin osallistui noin 55 henkilöä. 

RENNOSTI-KOULUTUSKOKONAISUUS
Syksyllä 2014 suunniteltiin yhteistyökoulutus yhdessä oululaisen yri-
tyksen Wellmind Oy ja neuropsykologi Taisto Leppäsaaren kanssa. 
Tavoitteena oli tarjota tietoa aivovammoista, kuntoutuksesta sekä 
arjen haasteellisiin tilanteisiin tarvittavista välineistä. Koulutuksiin ei 
kuitenkaan riittänyt tarpeeksi ilmoittautumisia, joten niiden järjestä-
minen ei ollut kannattavaa.

5.1.  ELÄMÄ JATKUU –SEMINAARI
Aivovammaliitto järjesti 8.12.15 Jyväs kylän ammattikorkeakoulussa 
aivo vammatyön uusimmat kuulumiset seminaarin. Seminaari oli osa 
jäsen hankintakampanjaa, joka tällä tapahtumalla tuki tiedotusta eri-
tyisesti ammattilaisten suuntaan. Seminaarin ohjelma oli rakennettu 
aivovammautumisen prosessiin peilaavassa kronologisessa järjes-

tyksessä: väsyvyys, ICF kuntoutuksessa, aivovammautuneen ihmisen 
murtunut minä ja sopeutumisvalmennus. Puhujina seminaarissa olivat 
neuropsykologi Sini Huolman Attentio Oy, kuntoutussuunnittelija 
Anu Korhonen Aivovammaliitto, kuntoutusohjaaja Riitta Mäkilä ja 
neuropsykologi Riikka Kilpinen TAYS, tohtorikoulutettava Annamaria 
Marttila Oulun Yliopisto sekä kehittämis päällikkö Hely Streng Validia 
kuntoutus Oy:stä.

Koulutukseen osallistui hyvin erilaisia ammattiryhmiä. Mukana oli 
myös muutama vammautunut henkilö, joiden puheenvuorot toivat 
koulutukseen hyvin niin sanotun loppukäyttäjän ääntä. Yleisössä oli 
myös ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Yhteensä osallistujia oli päi-
vän aikana noin 95 henkilöä. Erityisesti seminaarin sisältö sai kiitosta.

5.2.  AIVOVAURIO.FI
Aivovaurio.fi-projektissa rakennetun portaalin tavoitteena on ollut 
toimia palveluna, jota kehitetään saadun palautteen mukaan. Portaali 
toimii kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten tuottaman tiedon 
areenana ja mahdollistaa tuotetun tiedon ja käyttäjien välisen vuoro-
puhelun. Portaali muuntuu käyttäjiensä tarpeiden ja yhteiskunnallisten 
tapahtumien mukana.

Sivustolla oleva ammattilaistieto päivittyy verkkaalla tahdilla, mikä 
lisää tiedon hallitta vuutta sekä käyttäjien että päivityksen osalta.

Sivuston liikennettä seurattiin käyttäjätilastojen kautta. Vuonna 
2015 sivustolla oli yhteensä 47 555 käyntiä. Sivuston kolmesta eri 
osioista aivo vamma- ja aivoveren kiertohäiriö sivustoilla oli käyty eniten. 
Aivokasvain osio on prosentuaalisesti selkeästi vähemmän luettu (ero 
20 %). Luku on tilastollisesti verrannollinen sairastuvuuteen näihin 
sairauksiin Suomessa. Sivustolle linkitettyjä videoita on katsottu 
yhteensä 5 885 kertaa ja 25 684 minuuttia. Vuoteen 2014 verrattuna 
nousua on ollut 24,49 %. 

Neuropsykologi Sini Huolman.
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AIVOVAURIO.FI-JULKAISU
Projektista tuotettiin julkaisu: Aivovaurio haastaa – tietoportaali 
yhdessä tehden ja oppien. Julkaisun toimitti projektikoordinaattori 
Anna-Mari Bruns, jonka lisäksi kirjoittajina toimivat projektitutkija 
Medeia Häkkilä sekä liiton entinen toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam. 
Julkaisu on osa Aivovammaliiton julkaisusarjaa (2/2015). 

Julkaisussa kuvataan aivovaurio.fi-sivuston rakentamisen matka 
erityisesti arvioinnin prosessin kautta. Projektin arvioinnin keskiössä 
oli se, vastaako työn tuloksena muodostunut Aivovaurio.fi-portaali 
kohderyhmien tarpeisiin esteettömänä tiedonsaannin ja vertaistuen 
kanavana. Julkaisun tavoitteena on tarjota tietoa portaalin rakenta-
misen prosessista, jossa korostuvat osallistuminen, kokemustieto ja 
kohderyhmän tarpeet. Julkaisua painettiin yhteensä 200 kappaletta, 
joita jaettiin kiitoksena projektin verkoston toimijoille sekä tärkeille 
yhteistyökumppaneilla. Näiden lisäksi julkaisu postitettiin erilaisiin 
kunnallisiin sekä oppilaitosten kirjastoihin. Julkaisun voi tulostaa 
internetistä liiton sivuilta tai tilata liitosta hintaan 10 euroa.

5.3.  MUU ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖ
Aivovammaliitto oli toukokuussa mukana Kuntoutuksen eurooppa-
laisen konferenssin, European Forum for Research in Rehabilitation. 
EFRR-seminaarissa, joka kerää vuosittain yhteen kuntoutuksen tutkijat, 
kehittäjät ja muut ammattilaiset. Huomattavaa oli, että olimme ainoa 
järjestösektorin edustaja seminaarissa. Seminaaria varten tuotettiin 
esite Aivovammaliiton toiminnasta englanniksi. Seminaarissa ta-
voitettiin sekä ulkomaisia että suomalaisia toimijoita ja se koettiin 
näkyvyyden kannalta hyvänä tapahtumana.

Duodecimin Käypä hoito –työryhmä pyysi Aivovammaliittoa an-
tamaan kommentteja aivovammojen Käypä hoito -suositukseen, 
jota oltiin päivittämässä vuonna 2015. Aivovammat Käypä hoito on 
julkaistu vuonna 2008 ja jotta suositus vastaisi käyttäjien ja potilaiden 
tarpeisiin mahdollisimman hyvin, sai Aivovammaliitto olla mukana 
kommentoimassa niihin osa-alueisiin, joihin päivitystä kaivattiin.

Yhteistyötä jatkettiin myös Validia kuntoutus Helsingin kanssa. Aivo-
vammaliiton työntekijät kävivät kertomassa toiminnasta kuntoutujille 
kolme kertaa kuntoutuskeskuksessa sekä Validian kuntoutujia kävi 
tutustumassa liiton toimintaan vuoden aikana yhteensä neljä kertaa.

5.4.  KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Aivovammaliitto kuuluu eurooppalaiseen aivovaurioisten ja läheisten 
Brain Injured and Families – European Confederation (BIF) -yhteen-
liittymään. BIF on vuonna 1999 perustettu eurooppalaisten kansal-
listen aivovauriojärjestöjen yhteisjärjestö, johon kuuluu järjestöjä 
18 Euroopan maasta. BIF:n tarkoitus on lisätä yleistä tietoisuutta 
aivovaurioista tekemällä yleiseurooppalaista yhteistyötä kansallisten 
järjestöjen välillä. BIF on eurooppalaisen vammaisfoorumi European 
Disability Forumin jäsen.

BIF:n vuoden 2015 toukokuussa Helsinkiin suunniteltu yleiskokous 
jouduttiin perumaan osallistujien vähyyden vuoksi. Hallituksen kokous 
toteutui syyskuussa Itävallan Wienissä Traumatic Brain Injury Chal-
lenge (aivovammahaaste) -konferenssin yhteydessä. Konferenssin 21 
esityksessä oli osallistujia 11 Euroopan maasta. Annamaria Marttila 
(OSA) esitteli konferenssissa omaa tutkimustaan ja osallistui BIF:n 
hallituksen kokoukseen Aivovammaliiton edustajana. Konferenssissa 
kerrottiin myös Sloveniassa vuonna 2017 järjestettävästä seuraavasta 
Traumatic Brain Injury Challenge –konferenssista.
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6 .  T I E D OT U S

T iedotustoiminnan tavoitteena vuonna 2015 oli lisätä vammautu-
neiden henkilöiden, heidän läheisten, aivovamma-alan ammatti-

laisten ja suuren yleisön tietoisuutta aivovammoista. Lisäksi tiedo-
tuksen oli tarkoitus toimia ennaltaehkäisevänä työnä. Molempia tuki 
näkyvimmin Elämä jatkuu –kampanja, jonka päätapahtuma pidettiin 
huhtikuussa Helsingissä. Myös toimintasuunnitelman ulkopuolelta 
nousseet Tapaturmapäivä-tapahtuma ja Pysy pystyssä -kampanja 
tukivat tavoitteita mainiosti. Näiden kahden uuden tapahtuman lisäksi 
tiedotukselliseen yhteistyöhön ja aivovammatietouden levittämiseen 
saatiin uutena rakennusalalle luennointi, joten uusia tiedotuksellisia 
avauksia nousi vuoden aikana runsaasti. Aivovammatietoisuuden 
lisääjänä toimivat parhaiten Aivoitus-lehti ja messuille ja tapahtumiin 
osallistuminen.

Tiedotuksen kärjet vuonna 2015:
• jäsenhankinnan tukeminen Elämä jatkuu -slogania hyödyntäen 
• iäkkäille ihmisille tiedottaminen esimerkiksi eläkeläisjärjestöjen 

lehtien ja tapahtumien avulla sekä
• nykyaikaisten sähköisten ja vuorovaikutuksellisempien tiedotuk-

sen menetelmien ja välineiden kehittäminen (uudet nettisivut, 
Twitter). 

Kaikki kärjet saavutettiin hyvin. Jäsenhankinnan tueksi painatettiin 
Elämä jatkuu –esitettä kahdesti 2 000 kappaleen erä. Iäkkäille ihmi-
sille tiedottaminen toteutui helmikuussa valmistuneen Ikäihmiset ja 
aivovammojen ehkäisy -esitteellä sekä Aivovammaviikon ikäihmis-
teemalla. Esitettä painatettiin vuoden aikana kahdesti. Ensimmäinen 
erä, 2 000 kpl, jaettiin loppuun alkusyksyyn mennessä, joten syksyllä 
painatettiin 5 000 kpl erä. Ikäihmiskampanja oli osa helmikuussa 2015 
päättynyttä YES (yhdenvertaisuus etusijalla) 7 –koulutusta, joka alkoi 
sisäministeriön ja jatkui oikeusministeriön hallinnoimana. Molemmat 
esitteet voi myös tulostaa liiton nettisivuilta. Uudet nettisivut avattiin 
syyskuussa ja Twitteriä hyödynnettiin Facebookin rinnalla aktiivisesti.

Printtiviestinnässä tavoitteena oli varmistaa Aivoitus-lehden laaduk-
kuus. Tavoite toteutui: lehti ilmestyi suunnitellun aikataulun mukaan 
neljästi ja se sai runsaasti positiivista palautetta sekä spontaanisti että 
lukijaraadin kautta. Erityisesti parisuhdeteema sai kiitosta.

6.1.  TIEDOTUKSEN VÄLINEET
Aivoitus-lehdellä on merkittävä rooli aivovammatietouden levittäjänä. 
Aivoitus-lehti ilmestyi helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa. 

Aivoituksen aihepiirit vuonna 2015 olivat: 
1. Jäsenhankinta
2. Lapset ja aivovamma
3. Parisuhde ja aivovamma
4. Kulttuuri ja aivovamma. 

Aikakauslehtien liiton jäsenyyttä hyödynnettiin osallistumalla liiton 
järjestämiin maksuttomiin koulutuksiin.

VIESTINTÄTYÖRYHMÄ
Kahdesti kokoontuneeseen ryhmään kuului alkuvuodesta päätoimit-
tajan ja toimittajan lisäksi hallituksen edustaja ja kaksi kohderyhmän 
edustajaa (vammautunut ja omainen) ja syksyllä 2015 ryhmää täyden-
nettiin vielä yhdellä kohderyhmän edustajalla. Nyt viestintätyöryhmä 
kattaa kiitettävästi Suomen eri osat.

LUKIJARAATI
Netissä toimivan Lukijaraadin kautta saatiin palautetta lehden jokai-
sesta numerosta. Yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan pieniä 
palkintoja. Vuonna 2015 lukijaraatia aktivoitiin markkinoimalla sitä 
jokaisessa Aivoituksessa ja lehden ilmestyttyä nettisivuilla ja Face-
bookissa.

VIESTINTÄSTRATEGIA JA –SUUNNITELMA
Vuoden 2015 aikana Aivovammaliitolle laadittiin viestintästrategia 
ja –suunnitelma. Näitä ei oltu toimintasuunnitelmassa etukäteen vuo-
den työtehtäviin määritelty. Strategiassa määritellään viestinnän isot 
kivet eli tärkeimmät tehtävät. Käytännön toimet, tekijät ja ajankohdat 
yksilöidään suunnitelmassa. Näiden pohjalta tarjotaan vuonna 2016 
yhdistyksille mahdollisuutta laatia omat viestintä suunnitelmansa.
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TEEMAVIIKOT
Kansainvälistä Aivoviikkoa vietettiin viikolla 11 ja omaa Aivovamma-
viikkoa viikolla 46. Aivoviikolla keskityttiin yhteistyössä 14 Neuro-
logisen vammaisjärjestön (NV) kanssa tuottamaan yleistä aivoterveys-
tietoutta. Aivoviikolla julkistettiin kohderyhmälle suunnatun palvelu- 
ja kuntoutus suunnitelmiin liittyvät kyselyn tulokset. Neurologisten 
vammaisjärjestöjen jäsenkysely osoitti, ettei palvelusuunnitelmaa ole 
asianmukaisesti tehty suurelle osalle sitä tarvitsevista. Kyselyn mukaan 
myös kuntoutussuunnitelman toteutumisessa on vakavia puutteita. 
Järjestöt muistuttavat, että huolella tehty palvelu suunnitelma on 
monen neurologisesti vammaisen tai sairaan ihmisen hyvän arjen 
edellytys.

Aivovammaviikolla keskityttiin paikallisesti ja liittotasolla aivo-
vamma-asioihin. Tänä vuonna teemana oli ikäihmiset. Aivovamma-
viikon aikana oli myös Tapaturmapäivä, jonka saatoimme mainiosti 
yhdistää teemaviikon antiin.

ERSC
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja, ERSC eli European 
Road Safety Charter, on eurooppalainen foorumi, joka toteuttaa 
konkreettisia toimia ja jakaa hyviä käytäntöjä liikenneturvan paran-
tamiseksi. Aivovammaliitto sitoutui toimintaan ensimmäisen kerran 
vuonna 2006. Uusin sitoumus allekirjoitettiin vuoden 2013 alussa ja 
se on voimassa vuoden 2016 loppuun asti.

SÄHKÖINEN TIEDOTUS
Kotisivujen (aivovammaliitto.fi) tavoitteena oli jakaa sekä yleistä tietoa 
aivovammoista että liiton ja yhdistysten ajankohtaisia uutisia. Sivus-
toilla vierailuja on ollut keskimäärin 15 000 ja uusien sivujen myötä 
odotetaan kävijöiden kasvua. Ennen uusien sivujen julkaisua niitä 
testattiin yhdistysten avainhenkilöillä ja hallituksen jäsenillä. Saatu 
palaute oli kiittävää ja kannustavaa. Uusia sivuja pidettiin aiempaa 
selkeämpinä, raikkaimpina ja loogisempina.

www.facebook.com/Aivovammaliitto -sivuston tavoitteena on 
kertoa liiton ja jäsenjärjestöjen uutisia napakasti. Tavoitteena oli, että 
sivustoa päivitetään vähintään kerran viikossa. Tavoite ylittyi reilusti. 
Sivusto on avoin myös sellaisille, jotka eivät Facebookia käytä. Näin 
aivovammatietoutta saavat kaikki halukkaat.
Vuoden 2015 tavoitteena oli kasvattaa tykkääjämäärää vähintään 
sadalla edellisvuodesta. Tavoite toteutui kirkkaasti. 

Vuosi Tykkääjät
2013 449
2014 611
2015 983

Neurologisten vammaisjärjestöjen FB-sivujen, joiden päivitys vastuu 
kuuluu osaltaan myös Aivovammaliitolle, tykkäysmäärä vuoden vaih-
teessa oli 831.

Toinen tavoite oli, että luettavien julkaisujen määrät nousisivat 
kävijämäärän kasvua vastaavalla tavalla. Luetuin julkaisu keräsi jopa 
12 600 näyttökertaa (vuonna 2014: 2 000 näyttökertaa), kun vähiten 
näyttökertoja saanutta julkaisua katsottiin 136 kertaa. Keskimäärin 
näyttökertoja oli 600 – 2 000. Keskimääräinen sitoutumismäärä vaihteli 
suuresti ja jakautui välille 20 – 200. Sitoutuneilla tarkoitetaan niitä, 
jotka ovat kommentoineet, jakaneet tai tykänneet julkaisusta, eli ovat 
aktiivisesti toimineet sivustolla. Sitoutuneiden määrä on tykkääjien 
määrää tärkeämpi indikaattori.

Twitteriin liityttiin vuoden 2014 lopussa. Aivovammaliitto julkaisi 
vuoden aikana 62 twiittiä ja sai 332 seuraajaa. Aivovammaliitto seurasi 
vuoden lopussa 174 tahoa.

Sharewood-hyväntekeväisyysmedian käyttö on vähentynyt muiden 
sosiaalisenmedian kanavien käytön myötä. Vuonna 2015 tukijoiden 
määrä oli 113 henkilöä.

Kankaanpään toimintaryhmä 
järjesti luennon Aivovammaviikolla.

CP-liiton tiedottaja Saija 
Kivimäki Neurologisten 
vammaisjärjestön osastolla 
Aivoviikon tilaisuudessa.

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys jakoi tietoutta useilla 
paikkakunnilla Aivovammaviikolla. Muusikko Joose Tammelin 
haastattelee Jonna Ruohoniemeä.
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Lehdistötiedotteita lähetettiin vuonna 2015 suunnitelmien mukaisesti. 

Lisäksi Aivovammaliitto tiedotti yhteisesti NV:n kanssa Aivo viikolla, 
Vammaisfoorumin vaikuttajaverkoston kanssa Kansainvälisenä vam-
maisten päivänä 3.12. ja seitsemän muun tahon kanssa tapaturma-
päivänä marraskuussa. Aivovammaliitto oli laatimassa VF:n vaikuttaja-
verkoston tiedotetta työryhmän jäsenenä ja laati tapaturmapäivän 
tiedotteen. Lisäksi tiedottaja aloitti VF:n vaikuttajaverkoston tiedotta-
jien työryhmässä, jonka tehtävänä on laatia hankintalakiin vaikuttavaa 
viestintää. Työ aloitettiin syksyllä 2015.

MESSUT JA TAPAHTUMAT
Messujen ja tapahtumien tavoitteena oli lisätä Aivovammaliiton ja 
aivovammojen tunnettuutta ammattilaisten ja kaikenikäisen suuren 
yleisön keskuudessa. Erilaisissa tapahtumissa käytiin ahkerasti ja 
niissä jaettiin lehtiä ja esitteitä. Uutuutena Aivovammaliittoa pyy-
dettiin luennoimaan Rakennusalan ammattilaisille Turun aluetoimis-
ton järjestämiin tilaisuuksiin. Ensimmäinen luentotilaisuus oli niin 
pidetty, että samat esiintyjät pyydettiin luennoimaan aluetoimiston 
jouluseminaariin. 

TAPATURMAPÄIVÄ
Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995 alkaen yhtenä sellaisena 
perjantaina vuodessa, joka osuu kuun 13. päiväksi. Teemapäivän 
tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio niihin arjen hetkiin, 
jolloin tapaturmia voi sattua. Aivovammaliitossa Tapaturmapäivä on 
aiemmin ollut tiedotuksellinen tapahtuma, josta on laadittu pienet 
uutiset nettiin ja sosiaaliseen mediaan.

Tänä vuonna TATU ry:n aloitteesta päätettiin tempaista näkyvästi. 
Tapaturmapäivän valtakunnallinen teema oli Hopulle loppu, josta 
työryhmämme kehitteli sloganiksi Kiire – minne? Päivästä laadittiin 
lehdistötiedote, jonka LähiTapiola lähetti tiedotejakelunsa kautta. 

Aivovammaliiton tiedottaja laati tiedotteen, joka meni mukavasti 
läpi niin lehdissä, radiossa kuin televisiossakin. TATU ry:n edustajat 
olivat Ylen Aamutelevisiossa, ja MTV:n Huomenta Suomessa teema-
päivästä ja aivovammoista olivat kertomassa liiton kokemuskouluttaja 
ja tiedottaja.

Työryhmä järjesti Narinkkatorilla Helsingissä teemapäivän, jossa 
ohikulkijoilta kyseltiin, minne heillä on kiire. Tapahtumassa jaettiin 200 
kpl esitteitä tapaturmien ehkäisystä, ja ohikulkijat saivat ottaa itsestään 
Kiire – minne –teemaisen selfien joko kolariautossa tai sen liepeillä. 
Päivälle perustettiin lisäksi tapahtumasivu Facebookiin. Teemapäivän 
viettoa päätettiin jatkaa myös tulevana vuonna. Työryhmän jäseninä 
Aivovammaliiton ja TATUn lisäksi olivat Akson, Invalidiliitto, Liikenne-
turva, Helsingin poliisilaitos, Vakuutuskuntoutus VKK ja LähiTapiola.

PYSY PYSTYSSÄ
Pysy pystyssä –kampanjassa kiinnitetään huomiota talvijalankulun 
turvallisuuden edistämiseen. Kyseessä on tiedotuskampanja, joka 
näkyy lehdistötiedottein, radiomainoksin ja bussipysäkkien, metrojen 
ja raitiovaunujen screeneillä.

Aivovammaliittoa pyydettiin vuonna 2015 mukaan toimintaan. Pysy 
pystyssä –kampanjan varsinainen teemaviikko on vasta tammikuussa 
2016, mutta valmistelut aloitettiin jo syksyllä 2015. Aivovammaliiton 
vastuuviikko jakaa aiheesta tietoa sosiaalisessa mediassa oli viikolla 
48. Silloin jaettiin päivittäin tietoa Facebookissa ja muutaman kerran 
Twitterissä.

Kampanjassa yhteistyötä Aivovammaliiton kanssa tekevät Ehkäise-
vä päihdetyö EHYT, Finanssialan Keskusliitto, Punainen Risti, sisä-
ministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen 
Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
Ilmatieteen laitos, Liikenneturva, LähiTapiola ja Taitavat suutarit ry.

Pvm Tiedotteen Otsikko määrä
13.1. Kouvolan vertaistukiryhmästä 9 vastaanottajaa

26.2. Kuopion luennosta 13 vastaanottajaa

24.3. Keuruun toimintaryhmästä 9 vastaanottajaa

9.4. Elämä jatkuu –tapahtumasta tiedote 1 24 vastaanottajaa

17.4. Elämä jatkuu –tapahtumasta tiedote 2 24 vastaanottajaa

26.10. Savonlinnan toimintaryhmästä 10 vastaanottajaa

30.10. Aivovammaviikosta 140 vastaanottajaa

6.11. Jyväskylän seminaarista 12 vastaanottajaa

Aivovammaliitto osallistui muun muassa Lasten liikennepäivään 
ja Tapaturmapäivään.

Kokemuskouluttaja Jyrki Itäsalmi Seinäjoelta ja liiton tiedottaja 
Pia Warvas Huomenta Suomi –lähetyksessä. Kuva: kuvakaappaus 
mtv.fi-sivustolta
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Järjestölähtöiseen palvelutoimintaan Aivovammaliitossa kuuluvat 
sopeutumisvalmennus ja lomatoiminta. Raha-automaatti yhdistys 

on myöntänyt sopeutumisvalmennuskurssien järjestämiseen kohde-
avustuksen. Lisäksi toimintaa rahoitetaan maksusitoumuksilla, joita 
saadaan pääasiassa vakuutusyhtiöiltä. Lomatoiminnan osalta tehdään 
yhteistyötä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n sekä Neuro-
logisten vammaisjärjestöjen kanssa.

7.1  SOPEUTUMISVALMENNUSTOIMINTA
Vuodelle 2015 oli suunniteltu järjestettäväksi yhteensä viisi kurssia 
(70 kurssipaikkaa). Edelliseltä vuodelta siirtyneiden sekä vuonna 2015 
kertyneiden vakuutusyhtiötuottojen ansioista kurssitarjontaa voitiin 
kuitenkin lisätä tuntuvasti. Parikurssille valittiin yksi pariskunta tavan-
omaista enemmän ja lisäksi järjestettiin lisäkurssi, jossa oli yhteensä 
seitsemän pariskuntaa, joten kurssipaikat parikurssilla lisääntyivät yh-
teensä 16 paikalla. Validia Lahdelta ostettiin toinen perhekurssi, johon 
osallistui lopulta yhteensä neljä perhettä. Kurssi paikat lisääntyivät 15 
paikalla. Väsyvyyskurssin hakijoita oli myös runsaasti, joten kurssille 
lisättiin yhteensä kahdeksan paikkaa. Tämä toteutettiin uudenlaisena 
kokeiluna, jossa kaksi kurssia (tässä tapauksessa väsyvyysparikurssi ja 
väsyvyysyksilökurssi) järjestettiin rinnakkain. Osa ohjelmasta, kuten 
ulkopuolisten luennoitsijoiden luennot, olivat yhteisiä. Kokeilu onnistui 
erinomaisesti ja tätä konseptia voidaan käyttää tulevaisuudessakin. 
Myös esimerkiksi kurssilaisten valinnanmahdollisuuksia voitiin lisätä 
järjestämällä päällekkäistä toimintaa.

Kelan kursseista edellisen sopimuskauden eli vuoden 2014 Kan-
kaanpään kuntoutuskeskuksessa järjestetyn kuntoutuskurssin jat-
ko-osa oli alkukesästä ja vuoden 2015.

Aivovammaliiton omista kursseista kaikki toteutuivat suunnitellusti, 
lisäkurssit järjestettiin alkuperäisessä ohjelmassa olleille kursseille 
hakeneille. (Taulukko 6.)

PALAUTEKYSELYT
Kurssin loppuvaiheessa kurssilaisia pyydetään täyttämään palaute-
kyselylomake, jossa kysytään mm. odotuksia ja niiden täyttymistä. 
Asteikolla 1-5 kysytään tyytyväisyyttä kurssin eri osa-alueisiin, kuten 
luentoihin tai kurssipaikkaan. Kurssilaisille annetaan mahdollisuus 
kommentoida kurssin sisältöä tarkemmin ja tiedustellaan, mistä 
kurssilla oli eniten hyötyä. Lisäksi pyydetään parannusehdotuksia ja 
terveisiä Aivovammaliitolle. 

Lomakkeen palautti 85 kurssilaista. Odotukset kurssin suhteen 
toteutuivat noin 75 % kohdalla, näistä 15 % koki odotusten jopa 

ylittyneen. 15 % koki odotustensa toteutuneen osittain ja 1,25 % 
(1 henkilöä) katsoi, etteivät odotukset olleet toteutuneet lainkaan. 

Osittain tyytymättömät olivat useimmiten tyytyväisiä vertaistuen 
toteutumiseen. Vertaistuki mainittiin usein myös kysyttäessä mistä 
kurssilla oli eniten hyötyä. Muutoin vastaukset liittyivät valtaosin 
positiivisessa mielessä omaan sopeutumiseen tai omaan elämän-
tilanteeseen saatuun apuun, tukeen tai tietoon. Tavoitteemme 
vertais tuen toteutumisesta, samoin kuin tiedon saamiseen liittyvät 
tavoitteet ovat tässä valossa siis toteutuneet. Muutoin kurssipaikalla 
kerätyssä palautteessa tuli esille kurssin sisältöön liittyvät asiat, sekä 
positiivisena että rakentavana palautteena. Kurssipaikkaan liittyvä 
tyytymättömyys oli kasvanut edellisestä vuodesta. Kilpailutukseen 
liittyvässä osaamisessa on Aivovammaliitossa siis edelleen paljon 
parantamisen varaan, jotta vaativan ryhmän tarpeet ja toiveet saadaan 
täytettyä mahdollisimman hyvin. Vuoden 2015 aikana onkin listattu 
asioita, joihin on jatkossa kurssipaikkoja kilpailutettaessa osattava 
kiinnittää huomiota. 

Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuksen tavoitteina on lisätä 
vammautuneiden ja heidän läheistensä tietoa aivovammasta ja siihen 
liittyvistä oireista. Kursseilla pyritään myös tukemaan kurssilaisten 
arjen sujumista. Tämän tavoitteen toteutumisen selvittämiseksi tehtiin 
kurssilaisille kysely 3-4 kuukautta kurssin päättymisen jälkeen. Kysely 
lähetettiin yhteensä 79:lle liiton sopeutumisvalmennukseen osallistu-
neelle yli 18-vuotiaalle kurssilaiselle. Vastauksia saatiin määräaikaan 
mennessä 36 kpl eli vastausprosentti oli noin 45,6 %. 

7 .  J Ä R J E S T Ö L Ä H T Ö I N E N  PA LV E LU T O I M I N TA

TAULUKKO 6. Aivovammaliiton kurssit vuonna 2015
Hakijoita Valittu Osallistui

Parikurssi 1 44 14 14

Parikurssi 2 (lisäkurssi) 14 14

Perhekurssi 41 24 24

Perhekurssi 2 (lisäkurssi) 15 15

Peruskurssi 22 12 12

Läheisten kurssi 13 10 7

Väsyvyyskurssi 1 27 12 12

Väsyvyyskurssi 2 (lisäkurssi) 8 8

YHT. 147 109 106
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Vastaajista 67 % oli vammautuneita. Kyselyn saaneista kurssilaisista 
vammautuneita henkilöitä oli n. 59 %. Vammautuneet henkilöt vasta-
sivat kyselyyn hieman läheisiä paremmin. Naisia vastanneista oli 58 % 
ja edellistä vuotta lukuun ottamatta naiset ovatkin olleet aktiivisempia.

Sanallisessa palautteessa kysyttiin suositusten hyödyllisyydestä/
hyödyttömyydestä ja niiden toteutumisesta. Osa palautteesta kertoi 
edistymisestä ja asioiden luistamisesta. Osa ei joko muistanut tai ollut 
saanut (tarvinnut) suosituksia, mutta erityisen paljon palautetta tuli jär-
jestelmän toimimattomuudesta arkeen palaamisen jälkeen. Todettiin, 
ettei terveydenhuoltojärjestelmä toimi tai mainittiin ”sosiaalitoimen 
asenteet ja puutteelliset käsitykset” ja että ”aivovammaisten asiat/
oikeudet viranomaisten keskuudessa huonosti tunnettuja”. Joku 
mainitsi myös, että ”…olemme jo oppineet selviytymään yhteiskun-
nan asettamista haasteista”. Järjestäjille esitetyissä tulevaisuuden-
toiveissa oli mukana jonkin verran kiitosta mutta myös paljon erityisesti 
kurssipaikkaan liittyviä parannustoiveita, jotka tulee vastaisuudessa 
saada mukaan kilpailutuksen minimivaatimuksiin. Myös erinomaisia 
kehittämis ehdotuksia ja ohjelmaan liittyviä toiveita esitettiin run-
saasti. ”Vielä haluaisin kertoa” –osuudessa saatiin runsaasti kiittävää 
palautetta, mutta edelleen myös ohjelmaan ja kurssipaikkaan liittyviä 
toiveita ja kritiikkiä. Osa kaipaa lisää lepoa ja vapaa-aikaa, osa taas 
lisää ohjelmaa. Kenties valinnanvapautta ja vapaaehtoista ohjelmaa 
on syytä tulevaisuudessa lisätä. ”Oli ihan kivaa, mutta kyllä väsytti.”

7.2.  SOPEUTUMISVALMENNUSRYHMÄ JA 
 KEHITTÄMISTYÖ
Sopeutumisvalmennusryhmä toimi kuntoutussuunnittelijan tukena 
kehittämistyössä. Sopeutumisvalmennusryhmällä oli vuoden aikana 
yksi kokous. Ryhmässä kuuluivat kuntoutussuunnittelija Anu Kor-
hosen lisäksi neuropsykologi Kaisa Mäki (HUS) neuropsykologiaan 

erikoistuva psykologi Ulriikka Kekki (kurssityöntekijöiden edustaja) ja 
toimintaterapeutti Jaana Hattunen (hallituksen edustaja).

Toimintajärjestelmän käsikirja saatiin päivitettyä vuonna 2015. Myös-
kin kurssilaisille lähetettävää materiaalia on edelleen kehitetty, ottaen 
huomioon muun muassa Kelan muuttuneet ohjeistukset taksimatkojen 
korvaamisesta. Kurssityöntekijöiden rekrytoinnissa on ollut jonkin 
verran vaikeuksia, mikä toisaalta on antanut kuntoutussuunnittelijalle 
tilaisuuden osallistua kurssityöhön. Tämän kautta on pystytty samal-
la kartoittamaan sekä kilpailutuksessa tulevaisuudessa huomioon 
otettavia asioita että tiedotuksen ja viestinnän kehittämistarpeita. 
Uusien kurssityöntekijöiden saamiseen vuodelle 2016 on panostettu.

7.3.  LOMATOIMINTAA
Vuonna 2015 tarjottiin sosiaalisten luontokuntoutus SOLUKU -lomien 
lisäksi kaksi muuta lomaa yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Loma-
huoltoliiton (MTLH) kanssa. Kyseessä oli Voimaa vertaisuudesta – 
loma. SOLUKU-lomille osallistui Neurologisista vammaisjärjestöistä 
yhteensä 40 henkilöä. Tässä luvussa olivat mukana myös aivovam-
mautuneet henkilöt.

Lomien tavoitteena oli, että lomalainen kokee yhteisöllisyyttä 
vertaisryhmässä, saa tietoa ja ohjeita arkeen sekä voimaantuu. 
MTLH:n molemmille lomille osallistui koulutettu vertaistukihenki-
lö vertais ohjaajana. Heillä oli tärkeä merkitys loman onnistumisen 
esim. ryhmäyty misen kannalta. Heidän tehtävänään oli myös kertoa 
aivovamma yhdistysten sekä liiton toiminnasta. Liitto osaltaan tuki 
heitä antamalla materiaalia sekä tietoa heidän käyttöönsä lomia var-
ten. Toinen loma oli suunnattu aikuisille ja toinen perheille. MTLH:n 
lomien markkinointiin panostettiin, koska haluttiin tavoittaa tarpeeksi 
hakijoita lomille. 
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8 .  H A L L I N T O

8.1  LIITTOKOKOUKSET JA HALLITUS
Aivovammaliiton kevätkokous pidettiin 12.4.2014 ja paikalla oli yh-
distysten nimeämiä virallisia edustajia 57 henkilöä ja 4 muuta seu-
raajaa sekä 5 Aivovammaliiton toimihenkilöä. Syyskokous kokoontui 
25.10.2014. Läsnä oli 58 virallista edustajaa sekä 2 muuta seuraajaa 
ja 4 työntekijää. Samassa yhteydessä pidettiin liittopäivät. Kaikki 
tapahtumat pidettiin Helsingissä, Iiris-keskuksessa.

Hallitus kokoontui vuonna 2015 kahdeksan kertaa. Hallitus ja työn-
tekijät pitivät yhteisen kehittämispäivän toukokuussa Helsingissä.

Aivovammaliiton kunniapuheenjohtaja on Simo Viitanen Etelä-Poh-
janmaan aivovammayhdistyksestä. Viitanen nimitettiin kunniapuheen-
johtajaksi vuonna 2012.

8.2.  TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO
Aivovammaliiton talous oli vuonna 2015 tasapainossa. Varsinaisen 
toiminnan tuotot ja kulut olivat yhteensä 369 148,34 euroa. Tilinpäätös 
oli ylijäämäinen 7 135,72 euroa. 

Aivovammaliitossa työskentelivät vuoden 2015 toiminnanjohtaja 
Anne Porthénin lisäksi tiedottaja Pia Warvas, kuntoutussuunnittelija 
Anu Korhonen, järjestösuunnittelija Heidi Kokko ja palvelusuunnittelija 
Anna-Mari Bruns. 

Anne Porthénin opinto- ja kesäloman sijaisena työskenteli 1.6. – 
31.8.2015 hallituksen jäsen Annamaria Marttila. Tuntityöntekijöinä 
oman panostuksensa antoivat tutkija Media Häkkilä ja kurssisihteeri 
Carita Koskinen.

HALLITUS vuonna 2015:
Heikki Harri, pj

Annamaria Marttila, OSa (2015-16) vara: Taina Mäkitalo, S-K (2015-16)

Timo Kallioja, Avy (2014-15) vara: Jenna Leppelmeier, Avy (2014-15)

Jaana Vähänikkilä, OSa (2014-15) vara: Reijo Salo, E-P (2014-15)

Jaana Hattunen K-S (2015-16) vara: Jyrki Itäsalmi, E-P (2015-16)

Markku Onnela, E-P(2015-16) vara: Marko Eilittä, Kymi (2015-16)

Sanna Välilä, K-S (2014-15) vara: Terje Vainio, V-S (2014-15)

Jussi Kurittu ja Marja-Leena Kaunio.
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STRATEGIAN KAUDEN ALOITTAMINEN VUONNA 2015
Vuotta 2015 siivittivät toiminnallisen vuoden lisäksi myös samana vuon-
na alkanut uusi strategiakausi (2015-2019). Aivovammaliiton strategian 
tahtotilaksi määriteltiin Kasvava ja kehittävä kansanterveys järjestö. 
Aivovammaliitto pyrkii toiminnassaan ja toiminnallaan kasvamaan 
järjestönä.

Tällä hetkellä Suomessa aivovammautuneista ja heidän läheisistään 
vain murto-osa on Aivovammaliittoon kuuluvien yhdistysten jäsenenä. 
Strategiakaudella panostetaan jäsenmäärän kasvuun: strategiakauden 
aikana pyritään rakentamaan Aivovammaliittoa sellaiseksi järjestöksi, 
joka tavoittaa laajasti aivovamman saaneet henkilöt, heidän läheisen-
sä, heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset sekä muut asiasta 
kiinnostuneet ja/tai tahot, jotka haluavat tukea liiton toimintaa. 

ADHD-Liitto ry
Aivoliitto ry
Suomen Aivosäätiö
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Suomen CP-Liitto ry
Epilepsialiitto ry
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
FDUV rf
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Iholiitto ry ja Sopeutumisvalmennuskirja -verkosto
Invalidiliitto ry
Kuluttajaparlamentti
Kynnys ry
Lihastautiliitto ry
Liikenneturva
Liikenneturvallisuuden edistämissäätiö
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SEAMK
Suomen MG-yhdistys ry
Suomen Migreeniyhdistys ry

Aivovammaliitto pyrkii profiloitumaan järjestönä, joka on hou-
kutteleva ja mielenkiintoinen. Tämä tarkoittaa sellaisen toiminnan 
järjestämistä, joka vastaa kohderyhmän tarpeisiin. Se tarkoittaa myös 
liittona toimimista yhteiskunnallisella tasolla sellaisella tavalla, jonka 
kohderyhmän edustajat kokevat mielekkäänä, tarkoituksen mukaisena 
ja omia oikeuksiaan edesauttavana toimintana. Aivovammaliiton 
keskeiset arvot strategiakaudella 2015–2019 ovat luottamus, toimi-
juus ja vertaisuus.

Strategiakauden keskeisimmäksi ja konkreettisemmaksi keinok-
si jäsenmäärän kasvuun liittyy Elämä jatkuu –kampanjointi, jonka 
tiimoilta on vuotta 2015 rakennettu sekä liitossa että yhdistyksissä.

Metropolia ammattikorkeakoulu
Suomen MS-Liitto ry
Muistiliitto ry
Suomen Narkolepsiayhdistys ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Reumaliitto ry ja Kokemuskoulutusverkosto
SOSTE ry
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Svenska Kulturfonden
Suomen Touretteyhdistys ry
TATU ry
THL, Vammaisuus- ja yhteiskuntatiimi
Uniliitto ry
Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK
Vammaisfoorumi
Vakuutuskuntoutus VKK ry
Wellmind oy
Yliopistosairaalat, aivovammapoliklinikat
Yrkeshögskolan Novia

MERKITTÄVIMMÄT YHTEISTYÖJÄRJESTÖT JA –ORGANISAATIOT

Jenna Leppelmeier, Matti Vartiainen, Timo Kallioja ja Mika Raudasoja. Harri Hyvärinen on Aivovammaliiton 
ensimmäinen kokemusasiantuntija-
koulutuksen läpikäynyt.
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  01.01.15 -31.12.15 01.01.14 -31.12.14
Järjestöyhteistyö  
 Tuotot 0,00 0,00
 Kulut 3 110,15 1 636,63
  -3 110,15 -1 636,63

Yhdistystoiminta  
 Tuotot 1 895,00 1 700,00
 Kulut 39 049,08 50 162,34
  -37 154,08 -48 462,34

Vapaaehtoistoiminta  
 Tuotot 687,96 320,00
 Kulut 55 731,20 67 493,15
  -55 043,24 -67 173,15

Neuvonta-, koulutus- ja vaikuttamistyö  
 Tuotot 575,00 100,00
 Kulut 1 581,71 572,80
  -1 006,71 -472,80

Tiedotustoiminta  
 Tuotot 2 505,00 0,00
 Kulut 73 902,55 52 563,06
  -71 397,55 -52 563,06

Sopeutumisvalmennus  
 Tuotot 131 053,18 122 566,36
 Kulut 131 053,18 122 566,36
  0,00 0,00

Jäsenjärjestöavustus  
 Tuotot 8 000,00 7 000,00
 Kulut 8 000,00 7 000,00
  0,00 0,00

Aivovaurio-nettineuvola  
 Tuotot 7 048,94 44 206,84
 Kulut 7 048,94 44 206,84
  0,00 0,00

TBI Kongressi  
 Tuotot 0,00 0,00
 Kulut 0,00 3 415,43
  0,00 -3 415,43

Svenska Kulturfonden  
 Tuotot 0,00 0,00
 Kulut 0,00 212,80
  0,00 -212,80

Yhteiskulut  
 Tuotot 28 909,39 1 918,90
 Kulut 237 450,97 209 457,10
  -208 541,58 -207 538,20

Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut yhteensä -376 253,31	 -381 474,41

A I V O V A M M A L I I T T O  R Y
T U L O S L A S K E L M A  V U O D E LTA  2 0 1 5
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V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet  
 Koneet ja kalusto 5 302,65 0,00
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 302,65 0,00
 Pysyvät vastaavat yhteensä 5 302,65 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
  Vaihto-omaisuus  
 Valmiit tuotteet/Tavarat 2 423,00 1 668,59
 Vaihto-omaisuus yhteensä 2 423,00 1 668,59

Saamiset

Lyhytaikaiset  
 Myyntisaamiset 5 073,51 994,65
 Muut saamiset 4 079,92 6 216,54
 Siirtosaamiset 2 643,87 2 936,91
 Lyhytaikaiset yhteensä 11 797,30 10 148,10

Rahat ja pankkisaamiset 170 050,12 126 753,40
 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 184 270,42 138 570,09

V	a	s	t	a	a	v	a	a				y	h	t	e	e	n	s	ä	 189 573,07	 138 570,09

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA
 Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 20 324,49 14 505,02
 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 7 135,72 5 819,47
Oma pääoma yhteensä 27 460,21 20 324,49

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen  
 Ostovelat 26 382,71 13 169,25
 Muut velat 5 198,26 11 922,23
 Siirtovelat 130 531,89 93 154,12
 Lyhytaikaiset  yhteensä 162 112,86 118 245,60
 Vieras pääoma yhteensä 162 112,86 118 245,60
  
V	a	s	t	a	t	t	a	v	a	a					y	h	t	e	e	n	s	ä	 189 573,07	 138 570,09

A I V O V A M M A L I I T T O  R Y
TA S E
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