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Johdanto
Aivovammaliitossa jatkettiin kehittämistyötä uusien toimijoiden astuttua tehtäviin vuoden 2014 keväällä. Toiminnanjohtajana aloitti Anne Porthén. Myös
henkilöstössä tapahtui uudistumista järjestösuunnittelijan vaihduttua palvelusuunnittelijaksi. Palvelusuunnittelijana aloitti Anna-Mari Bruns, jonka vastuulle
liiton vapaaehtositoiminta siirtyi. Vuonna 2014 jatkettiin hyvin alkanutta yhdistystoiminnan kehittämistyötä järjestösuunnittelija Heidi Kokon toimesta. Uusia
toimintaryhmiä perustettiin ja kaikilla kahdeksalla paikallisyhdistyksen paikkakunnalla pidettiin asiantuntijaluentoja. Myös liiton vastuulla toteutettava vapaaehtoistoiminta vahvistui ja monipuolistui.
Sopeutumisvalmennustoiminnassa tehtiin myös nimikemuutoksia: Aiemmin palvelusuunnittelija-nimikkeellä toiminut Anu Korhonen jatkoi kuntoutussuunnittelija-nimikkeellä. Sopeutumisvalmennuksessa on vuonna 2014 keskitytty erityisesti kilpailutusosaamisen hankkimiseen ja RAY:n ohjeiden mukaisesti kilpailutettiin ensin vuoden 2014 kurssit ja myöhemmin puitesopimus vuosille 2015–
2016, optio vuosille 2017–2018.
Vuonna 2014 oli tärkeää olla valppaana, koska yhteiskunnassa oli valmisteilla
mullistavia uudistuksia myös vammaisten ihmisten näkökulmasta. Aivovammaliitto oli mukana Vammaisfoorumin ja Kuluttajaparlamentin vaikuttamistyössä.
Aivovammaliitto liittyi myös Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkostoon eli
POTKAAN. Vaikuttamistyötä tehtiin siis edelleen pääosin yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa.
Aivovammaliiton Aivoitus-lehti osallistui lukijatutkimukseen, ja sai hyvät arvioinnit. Innolink Research:n tekemä tutkimus kertoi, että lehteä luetaan tarkkaan ja
se on kiinnostava. Lehteä toimittaa tiedottaja Pia Warvas.
Syksyllä pidettiin liiton ensimmäiset kaksipäiväiset liittopäivät IIRIS-keskuksessa
Helsingissä. Päiville oli kutsuttu yhdistyshallintoa. Päivien aikana pidettiin työpajoja ja jaettiin yhdistystoimijoille osaamista muun muassa paikallisesta vaikuttamisesta kuin jäsenhankinnastakin. Liittokokous pidettiin liittopäivien yhteydessä.
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Yhdistystoiminta
Aivovammayhdistysten (8) ja toimintaryhmien (16) toimintaa tuettiin säännöllisellä yhteydenpidolla, tapaamisilla ja koulutuksilla. Liiton tavoitteena on kannustaa ja innostaa yhdistysten
avainhenkilöitä, sekä tukea heidän jaksamistaan. Jaksamisen
varmistamiseksi yhdistyksiä ja ryhmiä ohjataan jakamaan vastuuta usealle toimijalle. Parivastuu on koettu hyvänä toimintatapana aivovammayhdistyksissä. Koulutusten ja räätälöidyn opastuksen avulla pyritään helpottamaan vapaaehtoisena toimimista. Yhdistystoiminnan tuki pyrkii vahvistamaan yhdistysten
toimintaa sekä varmistamaan yhteistyön yhdistysten, toimintaryhmien ja liiton välillä.
Uusia mukaan, aktiivista yhdistystoimintaa
Yhdistykset ovat järjestäneet vuoden aikana kahdeksalla paikkakunnalla asiantuntijaluentoja. Asiantuntijaluennot toimivat tiedon välittäjinä niin vammautuneille, läheisille kuin myös sellaisille ammattilaisille, jotka kohtaavat toisinaan omassa työssään
aivovammautuneita. Asiantuntijaluennot on koettu toimivana
tapana houkutella uusia jäseniä yhdistystoiminnan piiriin. Ryhmien näkyvyyttä on tuettu liiton toimesta laadittujen lehdistötiedotteiden avulla. Jäsenille ja sopeutumisvalmennuskursseille
hakeneille on lähetetty henkilökohtaisia kirjeitä ja sähköposteja.
Lisäksi näkyvyys paikallisilla järjestötoreilla ja messuilla on ollut
tärkeää näkyvyyden lisäämisen muoto.
Vuoden 2014 aikana käynnistettiin toimintaa neljällä uudella
paikkakunnalla. Forssan ja Ylivieskan toimintaryhmien kuukausitoiminta käynnistyi alkuvuodesta. Hämeenlinnan ja Lappeenrannan toimintaryhmät käynnistyivät syksyllä. Lappeenrannan
toimintaryhmän käynnistymisessä kantavana voimana on EteläKarjalan sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistyö. Outokummussa jo parin vuoden ajan toiminut ryhmä on nyt saatu liiton
toiminnan piiriin ja se toimii itsenäisenä ryhmänä, ilman emoyhdistystä. Ryhmien käynnistämisessä rahoituksena on käytetty
Raha-automaattiyhdistyksen jäsenjärjestöavustusta.
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Yhdistysten jäsenmäärät
Yhdistys

Jäsenmäärä
31.12.2014
737
153

Jäsenmäärä
31.12.2013
805
147

Aivovammayhdistys ry
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry
Keski-Suomen aivovammayhdistys 94
79
ry
Kymenlaakson aivovammayhdistys 83
78
ry
Oulun seudun aivovammayhdistys 244
224
ry
Päijät-Hämeen aivovammayhdistys 100
109
ry
Satakunnan aivovammayhdistys ry 115
118
Varsinais-Suomen aivovammayh365
356
distys ry
Kaikki yhteensä
1891
1916
TAULUKKO 1. Yhdistysten jäsenmäärät vuonna 2014 ja 2013

Jäsenmäärä on laskenut vuoden aikana. Tämä johtuu siitä että
yhdistyshallitukset ovat erottaneet jäsenistä kaikki sellaiset jäsenet jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuaan vuosien 2013 ja
2012 aikana. Tämä ei kuitenkaan kuvaa todellista jäsenkehitystä, koska moniin yhdistyksiin on saatu runsaasti uusia kuukausitoiminnassa mukana olevia jäseniä.
Varsinais-Suomen aivovammayhdistys juhli vuoden aikana 20
vuotista toimintaansa. Aivovammaliiton edustajat osallistuivat
juhlaan.
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2.1. Liitto tukee
yhdistystoimintaa
Yhteydenpito yhdistysaktiiveihin oli säännöllistä. Tärkeinä tukimuotoina olivat puhelimen ja sähköpostin välityksellä tapahtuva
yhdistystoiminnan ja -toimijoiden neuvonta ja ohjaus. Järjestötyöntekijät olivat yhteydessä yhdistyksiin ja toimintaryhmiin tiedottaen alueellisista ja valtakunnallisista tapahtumista sekä ohjaten yhdistysten toimintaan liittyvissä akuuteissa tilanteissa ja
asioissa. Kunkin yhdistyksen ja toimintaryhmän tarpeisiin on
räätälöity tarpeen mukaan koulutusta ja tukea. Järjestösuunnittelija on kiertänyt puolessa toimintaryhmistä ja yhdistyksistä,
joissakin tarpeen mukaan toistuvasti. Erityisesti uudella alueella
käynnistyvä ryhmätoiminta edellyttää voimakasta tukea.
Yhteydenpitovälineenä ryhmiin ja yhdistyksiin toimi jo vakiintunut Yhdistystiedote, joka julkaistiin vuoden aikana kuusi kertaa.
Tiedote kokosi monipuolisesti uutisia, toimintaa ja tekemistä.
Sähköpostitse tiedotteen vastaanotti noin 70 yhdistysaktiivia.
Tiedote postitettiin jokaiselle toimintaryhmälle ja yhdistykselle
kirjeitse. Yhdistystiedotteet julkaistiin myös verkkosivuilla. Ilmaisullisesti Yhdistystiedotetta kehitettiin entistä helppolukuisemmaksi ja houkuttelevammaksi.
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Liittopäivät kokosivat yhdistysväen yhteen
Liittopäivät järjestettiin 2014
vuonna ensimmäistä kertaa. Tapahtuma oli suunnattu yhdistysaktiiveille ja ryhmän vetäjille. Kaksipäiväisessä tapahtumassa koulutettiin yhdistysväkeä ja päämääränä oli lisätä osallistujien asiantuntemusta omassa vapaaehtoistehtävässään. Koulutusten aihepiirit kumpusivat liiton 2015 toimintasuunnitelmasta ja yhdistyskentästä nousseista tarpeista. Tapahtuman aikana
kuultiin asiaa jäsenhankinnasta,
paikallisesta vaikuttamisesta ja
ryhmän yhteiseen toimintaan
aktivoimisesta. Mukaan saatiin
kiitettävästi osallistujia yhdistyksistä ja tapahtumapalaute oli kiittävää. Koko tapahtumaan osallistui noin 40
osallistujaa. Toisena päivänä joukko täydentyi aina 60 osallistujaan saakka, kun liittokokousedustajatkin saapuivat paikalle.
Jäsenjärjestöavustus monipuolisesti käytössä
Raha-automaattiyhdistyksen myöntämä jäsenjärjestöavustus
otettiin innolla käyttöön yhdistyksissä. Kaikki yhdistykset hakivat
avustusta. Jäsenjärjestöavustus on keskeisessä roolissa uusille
paikkakunnille levittäytymisessä. Vähävaraisten yhdistysten on
vaikea aloittaa uutta toimintaa, tähän pulmaan jäsenjärjestöavustus toi ratkaisun taloudelliseen puoleen.
Tämän lisäksi jäsenjärjestöavustusta on käytetty suurimmalta
osalta yhdistystoiminnan näkyvyyden lisäämiseen paikallisesti.
Käytännössä yhdistykset ovat järjestäneet jo mainittuja asiantuntijaluentoja, näkyvyystempauksia toreilla sekä erityisiä tapahtumia joissa uudet jäsenet pääsevät tutustumaan yhdistysväkeen ja toisiinsa. Yhdellä paikkakunnalla jäsenjärjestöavustuksen voimin toteutettiin säännöllisesti kokoontuva liikunnallinen
ryhmä. Kahdella paikkakunnalla vuoden 2014 tuen avulla on toteutettu erityisesti nuorille suunnattua toimintaa.

aivovammaliitto.fi

7

Nuorisotoimintaa valtakunnallisesti
Nuorisotoiminta kehittyi vuoden aikana. PääFest nuorten tapahtuma järjestettiin toukokuussa 2014. Osallistujia tapahtumassa oli reilu 30. PääFestin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat yhdistysten nuorisovastaavat yhdessä työntekijöiden
kanssa. Nuorisovastaavat jatkoivat aikaisempina vuosina tehtyä
suunnittelutyötä kokoontuen yhteiseen suunnittelutapaamiseen. Nuorisovastaavien työskentelyä tuettiin säännöllisin puheluin kevään 2014 aikana. PääFest tapahtuman jälkeen kaksi
uutta yhdistystä sai itselleen uuden nuorisovastaavan.
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Aivovammaliiton
vapaaehtoistoiminta
Aivovammaliitto tuottaa toiminnallisesti ja taloudellisesti sen
vastuulla olevia vapaaehtoistoiminnan muotoja: vertaistuki ja
kokemuskoulutus. Vuoden 2014 aikana vapaaehtoistoiminnassa
tapahtui henkilöstö- sekä nimikevaihdos. Järjestösuunnittelija
Annukka Helander lopetti Aivovammaliiton palveluksessa kesäkuussa. Vapautuneen tehtävän otti vastaan Anna-Mari Bruns
marraskuussa 2014 ja samalla nimikkeeksi vaihdettiin palvelusuunnittelija. Palvelusuunnittelijan työnkuvaksi vahvistettiin vapaaehtoistoiminnan edellä mainittujen muotojen lisäksi erilaiset
koulutukselliset tehtävät. Muutoksen voi todeta vaikuttaneen liiton tuottaman vapaaehtoistoiminnan kenttään.

3.1 Vertaistukitoiminta
Vertaistuki on tavoitteellista toimintaa, jolla on alku ja loppu.
Sitä tarjotaan tapaturmaisesti vammautuneille ihmisille sekä
heidän läheisillensä. Vertaistuki tukee osaltaan vammautuneen
ihmisen kuntoutumisen prosessia peruspalvelujen rinnalla. Samalla se toimii sekä vammautuneen ihmisen että hänen läheisensä tukena aivovamman aiheuttamassa elämänmuutoksessa,
joka usein tarkoittaa hyväksymisprosessia sekä uudenopettelua.
Aivovammaliiton vertaistukisuhteet ja -ryhmät ovat suljettuja,
määräaikaisia ja täten ainutkertaisia. Aivovammaliiton vertaistukikurssin käyneet voivat toimia vertaistukiryhmien ohjaajina ja
vertaistukihenkilöinä yksilösuhteissa. Uusia toimijoita on koulutettu joka vuosi jatkuvuuden takaamiseksi ja kysyntään vastaamiseksi.

aivovammaliitto.fi

9

Vertaistukikoulutukset tapahtuivat edellisten vuosien tapaan
pienryhmissä, jolloin yhteisen keskustelun kautta oppiminen
mahdollistui. Koulutus itsessään tarjosi kokemuksen vertaisuudesta kurssilaisten kesken. Vuonna 2014 järjestettiin kolme vertaistukikurssia aivovamman saaneille henkilöille. Kurssit järjestettiin Kalajoella, Jyväskylässä ja
Kouvolassa. Kurssipaikat valikoituivat tarpeen ja halukkaiden tulijoiden mukaan. Kurssien osallistujat tulivat kurssipaikkakunnan
ympäristöstä melko laajalta
maantieteelliseltä alueelta. Kevääksi Tampereelle suunniteltu
läheisten kurssi peruuntui vähäisen osallistujamäärän takia. Aivovamman saaneiden kursseille
osallistui yhteensä 14 henkilöä.
Osa kurssilaisista aloitti vuoden
aikana vertaistukiohjaajana perustamalla omalle paikkakunnalle vertaistukiryhmän.
Yksilövertaistukisuhteita oli vuoden aikana 18 kappaletta. Osa
suhteista oli pitkään jatkuneita, osa lyhytaikaista vertaistukea.
Toiminnassa oli mukana sekä läheisiä että aivovamman saaneita
henkilöitä. Vertaistukisuhteiden muodostamisessa pyrittiin siihen, että tukija ja tuettava sopisivat heti alussa tukisuhteensa
raamit: kesto ja tavoitteet. Vertaistukihenkilöitä halutaan suojata uupumiselta ja sitoutumista toimintaan halutaan helpottaa.
Toiminnalle on tyypillistä myös epävirallinen vertaistuki, jossa
aivovamman kokenut henkilö auttaa ja tukee ilman sovittuja
raameja. Nämä suhteet syntyvät usein yhdistystoiminnan piirissä henkilöille, jotka toimivat muutenkin yhdistyksen aktiiveina.
Vertaistukihenkilöiden välitys oli toimintavuonna 2014 haasteellista johtuen henkilövaihdoksesta. Vertaistuen välittäminen yksilösuhteisiin vaatii hyvää perehtymistä ilmiöön, jotta pystytään
turvaamaan laadukas vertaistukisuhde. Tästä syystä yksilösuhteita ei välitetty syksyllä laisinkaan. Uudet vertaistukiryhmät
suunniteltiin yhdistysten ja Aivovammaliiton yhteistyönä, joka
turvasi, että liiton henkilöstötilanne ei vaikuttanut ryhmien toteutumiseen. Henkilövaihdos näkyi heikentyneenä markkinointina, joka saattoi vaikuttaa tiedottamiseen ryhmistä.
aivovammaliitto.fi
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3.2 Kokemuskoulutustoiminta
Kokemuskoulutustoiminnasta on muodostunut yhä vakiintuneempi käsite ja tunnustettu toimintamuoto niin Aivovammaliitossa kuin muissakin järjestöissä ja oppilaitoksissa eri puolilla
Suomea. Aivovammaliitolla oli vuoden lopussa 37 kokemuskouluttajaa. Kokemuskouluttajat kävivät luennoimassa 54 tilaisuudessa ja kuulijoita kertyi yhteensä 1364 henkilöä. Liiton työntekijä tuki tarpeen mukaan koulutuskeikkojen toteuttamisessa.
Syyskuussa järjestettiin neljän päivän kokemuskouluttajakurssi
Tampereella Torpan kurssikeskuksessa. Koulutuksesta vastasi
KM, SHO Marjatta Pihlajamaa. Koulutukseen osallistui yhteensä
11 henkilöä. Osallistujat oli valittu kurssille erityisesti maantieteellisen kotipaikan mukaan. Tällä haluttiin tukea sitä, että liiton
tiedottaminen ja vapaaehtoistoiminta levittäytyy eri puolelle
Suomea riippumatta yhdistyspaikkakunnista.
Sähköinen KOko-posti toimii kokemuskouluttajien ja liiton työntekijän välisenä yhteydenpitomuotona. Tiedotteessa kerrotaan
ajankohtaisista asioista, joita kokemuskouluttajat pystyvät hyödyntämään myös luennoillaan. Järjestö-/palvelusuunnittelija toimitti vuoden 2014 aikana neljä kirjettä, joiden avulla välitettiin
tietoa aivovammatyöstä Suomessa sekä kerrottiin vapaaehtoistoiminnan tuen kannalta oleellisista asioista esimerkiksi erilaisista koulutuksista ja toiminnassa jaksamisesta.
Turun AMK:n järjestöpäivässä toteutettiin NV-kirjasto Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteistyönä. NV-kirjasto mukaili Elävän kirjaston toimintaperiaatetta. Aivovammaliitosta koulutukseen ja kirjastoon osallistui kolme kokemuskouluttajaa. NV-kirjasto osoittautui hyväksi tavaksi tarjota opiskelijoille tilaisuus
keskustella vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kanssa.
Elävinä kirjoina toimivat kokemuskouluttajatkin kokivat NV-kirjaston mielekkääksi.
Aivovammaliitto oli edelleen mukana valtakunnallisessa, Reumaliiton hallinnoimassa, Kokemuskoulutustoiminnassa. Kokemuskouluttajista alueellisissa ohjausryhmissä olivat mukana
Tommi Viitanen Kanta-Hämeessä, Hannu Taipale Keski-Suomessa, Harri Laakko Kokkolassa, Kari-Pekka Rauhala Tampereella, Marjatta Pihlajamaa ja Risto Savolainen Turussa, Jyrki
Itäsalmi Seinäjoella ja Jaana Vähänikkilä Oulussa.
aivovammaliitto.fi
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Muuta toimintaa
Kokemuskouluttajille ja vertaistukihenkilöille järjestettiin yhteinen virkistysviikonloppu maaliskuussa Porissa Silokalliossa. Tapahtumaan osallistui 20 vapaaehtoistoimijaa ja Aivovammaliiton järjestösuunnittelija Annukka Helander. Virkistysviikonlopussa ulkoiltiin monipuolisesti ja nautittiin toistensa seurasta.
Aivovammaliitto järjesti elokuussa Susi-vaellukseksi nimetyn
eräretken Seitsemisen kansallispuistoon Parkanossa. Vaellusta
ohjasi eräopas Tommi Viitanen. Vaellukselle osallistui 7 retkeilijää. Vaellus oli kolmen päivän mittainen.
Aivovammaliitto oli aktiivisesti mukana järjestöjen välisessä,
vertaistukitoiminnan ympärille keskittyneen JYVÄ-verkoston toiminnassa. Muut mukana olevat järjestöt olivat vuoden 2014 lopulla Selkäydinvammaiset Akson ry, Invalidiliitto ry, Kynnys ry,
Suomen CP-liitto ry ja TATU ry. JYVÄ:n tärkeimmät toimintamuodot kehittämistyön lisäksi ovat yhteiset vapaaehtoisten ja
ammattilaisten koulutukset sekä aineiston tuottaminen.
Yhteistyötä jatkettiin Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen
(nykyinen Validia kuntoutus Helsinki) kanssa. Aivovammaliiton
työntekijät kävivät kertomassa toiminnasta kuntoutujille neljästi.
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Vaikuttamistoiminta
Neuvontatyön painotus on ollut puhelimitse ja sähköpostitse
annetussa tuessa. Päävastuu ohjaus- ja neuvontatyöstä on ollut
kuntoutussuunnittelijalla joskin liiton kaikki työntekijät ovat neuvoneet ja ohjanneet asiakkaita ammattitaitonsa mukaisesti.

4. 1. Oikeuksienvalvontaryhmä (OVR)
Aivovammaliiton oikeuksienvalvontatyöryhmän puheenjohtajana toimi Marjatta Pihlajamaa. Aivovammaliiton hallituksen
edustajana oli liiton puheenjohtaja Heikki Harri ja yhdistysten
edustajana Tuomas Rönkkö. Henkilökunnasta mukana olivat
Anne Porthén, Anu Korhonen ja Anna-Mari Bruns (siht.). Yhteistyökumppaneina olivat lakiasiantuntija Cecilia Magnusson (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf - SAMS), kuntoutusohjaaja
Anne Pyyhtiä (Helsingin kaupunki, Laakson sairaala) ja sosiaalityöntekijä

Petra Salovaara (HUS, Aivovammapoliklinikka). Ryhmä kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa.
Edellisenä vuonna päivitetyn edunvalvonnan peruskirjan pohjalta oikeuksien valvontaryhmä jatkoi keskustelua Aivovammaliiton vaikuttamistyön tavoista ja linjauksista. Tästä tehtiin vuoden
aikana myös esitys liiton hallitukselle, jossa puheenjohtaja Pihlajamaa kävi esittelemässä asiaa syyskaudella. Vuosi 2014 oli
merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon uuden lainsäädännön
valmistelussa. Oikeuksien valvontaryhmä seurasi erityisesti vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain yhdistämisen valmistelua sekä kommentoimalla että osallistumalla lain
valmisteluun liittyviin tilaisuuksiin. Myös mm. Sosiaalihuoltolain,
Sote-järjestämislain ja Hankintalain uudistamista seurattiin ja
kuntoutussuunnittelija kommentoi niitä ryhmässä käytyjen lähetekeskusteluiden pohjalta. YK:n vammaissopimuksen ratifiointiin vaikuttavien lakien, kuten yhdenvertaisuuslain ja itsemääräämisoikeuslain etenemistä seurattiin samalla kun YK:n vammaisia
henkilöitä koskevan sopimuksen ratifioinnin edistymistä. Kuluttajaparlamentin aiheita käsiteltiin oikeuksien valvontaryhmässä
ja valmistumisvaiheessa olevat kannanotot kierrätettiin ryhmän
jäsenillä kommentoitavina.
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4.2. Muu vaikuttamistoiminta
Vammaisfoorumi
Aivovammaliitto on Vammaisfoorumi ry:n (VF) jäsenjärjestö ja
osallistuu aktiivisesti sen toimintaan. Kuntoutussuunnittelijana
toimiva Korhonen on mukana Vammaisfoorumin vaikuttajaverkostossa, joka on antanut lukuisia lausuntoja ja tehnyt useita
kannanottoja toimintavuoden aikana. Näihin kannanottoihin Aivovammaliitto on osallistunut verkoston osana. Lisäksi on annettu omia lausuntojaan pyydettäessä. VF antaa Aivovammaliitolle kanavan vaikuttaa meneillään olevaan lainsäädäntötyöhön
ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Kuluttajaparlamentti
Aivovammaliitto osallistui aktiivisesti Kuluttajaliitto ry:n kuluttajaparlamentin toimintaan. Siinä kansalaisjärjestöjen edustajat
keskustelevat, väittelevät ja tarvittaessa äänestävät ajankohtaisista ja erilaisten kuluttajien kannalta merkittävistä asioista, joita
saatetaan tiedoksi poliittisille päättäjille. He saavat tietoa mukana olevien kansalaisjärjestöjen näkemyksistä merkittäviin sosiaali- ja terveysalaa koskeviin kysymyksiin.
Kuluttajaparlamentin täysistunto järjestettiin 6.10.2014 Eduskunnan lisärakennuksessa. Toimintavuoden teemoina olivat
verkkoesteettömyys, varhaiskasvatuslaki, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen, lapsiin ja nuoriin kohdistuva
markkinointi sekä sote-uudistus. Aivovammaliiton edustaja oli
mukana valmistelemassa verkkoesteettömyyteen liittynyttä kannanottoa. Lisäksi Kuluttajaparlamentti teki vielä täysistunnon
jälkeen kannanoton Terveyskeskus- ja sosiaalipalveluiden rapautumisen pysäyttämisestä lokakuussa 2014.
Kuntoutussuunnittelija Korhonen on nimetty ministeri Rädyn
johtamaan vakuutusasiain neuvottelukuntaan, jonka toimikausi
on 1.6.2014–31.5.2015. Ryhmällä on ollut yksi kokoontuminen,
jossa käsiteltiin vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän tekemien ehdotusten etenemistä.
Sosten uusi verkosto POTKA aloitti toimintansa marraskuussa
2014 ja Aivovammaliitto on mukana verkoston toiminnassa.
Aivovammaliitto järjesti keväällä 2014 kaksi seminaaria; ”Terveet luomisvoimaiset aivot” –seminaarin yhdessä Aivoliiton
aivovammaliitto.fi
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kanssa ja ”Sport concussion” –seminaari Helsingin Yliopiston
kanssa.
Sopeutumisvalmennuskirja
Aivovammaliitto ja yhdeksän
muuta potilas- ja vammaisjärjestöä saivat vuosiksi 20132014 Raha-automaattiyhdistykseltä ja Kelalta rahoituksen
projektiin, jonka tarkoituksena oli saada aikaan kirja sopeutumisvalmennuksesta.
Kirja lisää tietoa sekä määrittelee sopeutumisvalmennuksen. Kuntoutussuunnittelija
osallistui projektiin aktiivisesti. Kirja julkaistiin loppuvuodesta 2014 järjestetyssä
seminaarissa.

aivovammaliitto.fi
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Tiedotus
Tiedotustoiminnan tavoitteena vuonna 2014 oli lisätä vammautuneiden henkilöiden, heidän läheisten, ammattilaisten ja suuren yleisön tietoisuutta aivovammoista. Lisäksi tiedotuksen oli
tarkoitus toimia ennaltaehkäisevänä ja valistavana työnä. Tiedotuksen käytännön tavoitteena oli julkaista Aivoitus-lehteä, päivittää säännöllisesti liiton sähköisiä kanavia, lähettää lehdistötiedotteita ja käydä messuilla ja tapahtumissa kertomassa liiton
ja yhdistysten toiminnasta.
Tavoitteena on, että aivovammoja käsiteltäisiin asiallisesti medioissa ja että liiton eri tiedotuskanavien kautta haettaisiin tietoutta vähintään saman verran kuin edellisvuoden aikana. Tavoitteen toteutumista seurattiin muun muassa netti- ja Facebook-sivuilla käyntien määrällä, FB-sivujen ja uutisten tykkääjien
ja jakojen määrällä sekä Sharewood-uutisten kommentointimäärillä. Lisäksi seurattiin mahdollisuuksien mukaan aivovamma-asioista julkaistujen artikkeleiden lukumäärää ja aiheita.
Netti- ja Facebook-sivujen kävijä- ja tykkääjämäärät kasvoivat
edellisvuoteen verrattuna. Sharewoodiin ei panostettu edellisvuoden tavoin sen muuttuneen toimintatavan vuoksi. Lehdistötiedotteita lähetettiin kohdennetusti eri medioihin ja liitosta etsittiin halukkaille medioille haastateltavia. Koska Aivovammaliitolla ei ole lehdistöseurantaa, julkaistujen artikkeleiden määrää
on mahdotonta arvioida kattavasti. Saadut tiedot perustuvat lähinnä siihen, että joku on nähnyt artikkelin ja vinkannut siitä liitolle tai lähettänyt jutun toimistolle. Messuilla ja erilaisissa tapahtumissa käytiin aktiivisesti.

aivovammaliitto.fi
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5.1 Aivoitus-lehti
Kehittämistavoitteena printtiviestinnälle oli pitää se
yhtä laadukkaana kuin tähän
asti. Asiaa seurattiin toteutuneiden teema-artikkeleiden ja
saatavan spontaanin ja lukijaraadin antaman palautteen
avulla. Aivoituksen numerosta
1/2014 teetettiin laaja lukijatutkimus. Tutkimuksen rahoitti Aikakauslehtien liitto ja sen toteutti Innolink Research –tutkimuslaitos. Saatu palaute oli varsin positiivista ja kannustavaa.
Tutkimuksen
mukaan tuovat ideat ja ajatukset tutkitaan ja niitä sovelletaan
mahdollisuuksien mukaan lehteä kehitettäessä. Tutkimukseen
vastasi noin 160. Tutkija piti määrää erittäin hyvänä.
Lehti luetaan tarkkaavaisesti: yli joka toinen käyttää lukemiseen
yli tunnin ja 94 % lukee jokaisen numeron. Joka toinen vastaaja
sanoo lehden olevan myös edustamansa alan tiedonlähteenä
erittäin tärkeän. Jutuista osa on luettu hyvin tarkkaan. Esimerkiksi jutun neuropsykiatrisista tutkimuksista on lukenut lähes jokainen, ja juttu saakin eniten kehuja.
68 prosenttia vastaajista lukee mieluiten painettua lehteä. Painetun lehden rinnalla nettilehteä lukisi lisäksi 27 prosenttia.
34 prosenttia lukijoista pitää nykyistä ilmestymistiheyttä, eli neljää numeroa vuodessa, sopivana. Kuitenkin jopa 58 prosenttia
toivoisi saavansa Aivoituksen nykyistä useammin
 Aivoituksen tyypillisin lukija on 50 – 64 –vuotias nainen. Hän
on eläkeläinen ja asuu Länsi-Suomen läänissä yli 30 000
asukkaan kaupungissa. Keskivertolukija on seurannut Aivoitusta yli viisi vuotta. Yli 50 prosenttia kertoo, että lehtijulkaisu on edustamansa alan tiedonlähteenä minulle erittäin
tärkeä. Melko tärkeänä tietolähteenä Aivoitusta pitää lähes
40 prosenttia.

 Aivoituksen kuvaillaan antavan erityisesti tietoa tärkeistä asioista ja vertaistukea. Moni vastaajaa kertoo, että lukee mieaivovammaliitto.fi
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luummin asioista Aivoituksesta kuin etsisi netistä. ”Lehti viestittää, että aivovammaa ei tarvitse hävetä”, kiittelee yksi vastaaja.
Paitsi juttujen kiinnostavuutta, tutkittiin myös lehden ulkoasua
ja mainosten huomioarvoa. Mainoksista kiinnostavimmaksi
nousi ilmoitus kokemuskouluttajakoulutuksesta. Mitä isompi
mainos, sitä mielenkiintoisemmaksi se koettiin.
Kokonaisarvosanaksi lehti sai 8,3/10. Ulkoasusta piti 8,1/10 ja
sisällön koki kiinnostavaksi 8,4/10.

Lukijatutkimuksen vastausprosentiksi tuli noin 13, joka oli tutkijan mukaan loistava. Tyypillisin vastausprosentti oli 3.
Aivoitus-lehti ilmestyi helmi- ja
toukokuiden lopussa sekä
syyskuun että joulukuun
alussa. Lehden julkaisemisen
on tarkoitus mahdollistua ilmoitusmyynnin avulla. Vuonna
2014 lehti ei tuottanut mitään,
sillä edellisvuonna kokeiltiin
uutta konseptia, jossa lehden
kustantaminen oli ulkoistettu.
Aivoituksen aihepiirit vuonna
2014 olivat:
1) aivovaurio.fi-portaalin esittely, NV-järjestöt
2) yhdistys- ja järjestötoiminta
3) vapaaehtoistoiminta
4) lakimuutokset, palvelujärjestelmät
Viestintätyöryhmä

Poimintoja tutkimuksesta:
▢ Aivoitus-lehti on avannut uuden näkökulman Aivovammaliiton toimintaan.
▢ Paljon koskettavia tositarinoita.
▢ Aivovammaiselle erittäin tarpeellista tietoa.
▢ Lehdestä saa paljon asiatietoa.
▢ Monipuolinen tietoisku.
▢ Hyviä artikkeleita, haastatteluita, asiatietoutta, kauniita
(luonto)kuvia.
▢ Kaipaisin nuorten näkökulmaa, 25 – 40 –vuotiaita kiinnostavia juttuja, juttuja vaikutuksista perhe-elämään.
▢ Aivoitus-lehden kautta tiedän
enemmän aivovammoista.

Aiemmin toiminut lehtityöryhmä laajennettiin koko viestintää käsitteleväksi viestintätyöryhmäksi. Ryhmään kuuluivat

aivovammaliitto.fi
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toimistolta päätoimittaja ja toimittaja, hallituksen edustaja, aivovammautuneiden henkilöiden edustaja ja omaisten edustaja.
Ryhmä kokoontui kahdesti.
Lukijaraati
Lukijaraatiin siirrettiin nettiin, jolloin jokainen halukas voi palautetta lähettää. Yhteystiedot jättäneiden kesken arvottiin pieniä palkintoja. Saatu palaute käsiteltiin viestintätyöryhmässä ja
sen avulla kehitettiin lehteä. Keskimäärin jokaiseen lukijaraatiin
vastasi 20 henkilöä. Mieluisimpina artikkeleina pidettiin henkilöhaastatteluita ja kertomuksia yhdistysten tapahtumista.
Aikakauslehtien liitto
Aikakauslehtien liiton kautta saimme ajankohtaista tilastotietoa
sekä aikakaustoimijoille suunnattua maksutonta koulutusta. Aikakauslehtien liiton jäsenyyttä hyödynnettiin osallistumalla kevät- ja syyskokouksiin, järjestölehtipäivään ja Aikakauslehti koulussa -päivään.

5.2 Internet ja sosiaalinen media
Sähköisessä mediassa tavoitteena oli ottaa entistä paremmin
huomioon netti- ja facebook-kirjoituksissa selkeäkielisyys. Tavoitteena oli lisätä julkaisukertojen määrää ja ottaa Sharewooduutisoinnissa entistä paremmin huomioon vuosikello.
Aivovammaliiton nettisivujen kävijämäärä on ennen vuotta
2014 laskenut tasaisesti kolmen vuoden ajan. Nyt käyntimäärät
lisääntyivät ja olivat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Vuonna
2014 sivustolla kävi yli 14 000 kävijää. Yleisimmin sivustolle tultiin Googlen kautta ja yleisin hakusana oli Aivovammaliitto.
2014 n. 14 300 käyntiä
2013 n. 10 000 käyntiä
2012 n. 11 000 käyntiä
2011 n. 12 000 käyntiä
2010 n. 10 000 käyntiä
Löydettävyydeltään Aivovammaliiton kotisivut ovat hyvät ja parantuneet edellisvuodesta. Vuonna 2013 ”aivovamma”-hakusanalla löytyi ensimmäisenä Wikipedian ja toiseksi Aivovammalii-
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ton sivut. Vuoden 2014 aikana järjestys muuttui ja nyt Aivovammaliiton sivut ovat ensimmäinen hakutulos ja Wikipedian vasta
toinen. Wikipediassakin lähteenä on Aivovammaliitto.
Facebook
Aivovammaliiton Facebook-sivusto osoitteessa www.facebook.com/Aivovammaliitto olivat saaneet vuoden loppuun
mennessä 611 tykkääjää. (Vuosi 2013: 449, vuosi 2012: 279).
Tykkääjien määrä on noussut yli 160 henkilöllä vuodessa. Aivovammaliiton Facebook-ryhmää voi käydä lukemassa, vaikka ei
olisikaan ryhmän jäsen.
Viikoittain sivustolla vierailtiin keskimäärin 1 250 kertaa (vaihteluväli viikosta riippuen noin 500 – 2 000 käyntiä – vuonna 2013
vierailtiin keskimäärin 500 - 1 000 kertaa). Esimerkiksi jouluviikolla 2014, kun toimisto oli lomalla ja Facebookiin oli ajastettu
vain pari päivitystä, oli sivulla 491 käyntiä ja sitoutettuja oli 83,
kun taas vuoden vaihteen aikaan sivustolla oli 1 933 käyntiä ja
sitoutettuja oli 205 kappaletta. Sitoutetut-tilasto ilmaisee,
kuinka monta ihmistä on tykännyt sivujulkaisuista, kommentoinut niitä tai jakanut ne. Sitoutettujen määrä on tärkeämpi kuin
kokonaistykkäysmäärä, sillä he toimivat sivustolla aktiivisesti ja
jakavat sen tarjoamaa tietoutta.
Twitter
Aivovammaliitto liittyi Twitteriin syksyllä 2014. Liiton sivut löytyvät osoitteella @Aivovammaliitto Vuonna 2014 Twitteriä käyttöä vasta harjoiteltiin.
Sharewood
Aivovammaliitto on kuulunut muutaman vuoden Sharewoodhyväntekeväisyysmediaan, jonka avulla voi lahjoittaa ilmaiseksi
rahaa valitsemalleen kohteelle klikkaamalla sivuston mainostajien bannereita. Mainostaja maksaa klikkauksista 5 senttiä. Aivovammaliitto oli liittyessään Sharewoodin 30. avustuskohde ja
nyt kohteita on yli 60. Jo vuoden 2013 aikana sivuston toimintatapa muuttui niin, että siellä oli vain satunnaisesti mainoksia
klikattavaksi.
Oleellinen osa Sharewoodissa on Hyvien uutisten toimittaminen ja keskusteluihin osallistuminen. Koska sivuston aktiivisuus
on laskenut, Aivovammaliittokin uutisoi siellä vain muutaman
aivovammaliitto.fi
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kerran. Aivovammaliiton jokaista Hyvää uutista kommentoi aikaisemmin keskimäärin 50 käyttäjää, mutta edellisvuonna vajaat
30. Aiemmin sisällisesti palaute oli informatiivisuudesta kiittävää, mutta vuonna 2014 vain ”hienoa työtä” -tyyppistä. Tukijoiden määrä pysyi samana kuin edellisvuonna ja oli vuoden lopussa 112 henkilöä. Rahaa vuoden 2014 aikana kertyi vain
28,29 €. Ensimmäisten vuosien aikana pottiin kertyi 500 € ja
vuonna 2013 kertymä oli 50 euroa. Sharewood toimii osoitteessa www.sharewood.org

5.3 Mediatiedottaminen ja lehdistö
Lehdistötiedottamisessa panostettiin paikallisuuteen. Tiedotteisiin sisällytettiin pieni haastattelupätkä markkinoitavaan tapahtumaan osallistuvasta henkilöstä. Useimmiten alueen lehdet julkaisivat joko tiedotteen pohjalta jutun tai ottivat yhteyttä liittoon pyytääkseen toista haastateltavaa eri näkökulmasta kirjoitettavaan aivovamma-artikkeliin.
Lehdistötiedotteet eri medioihin lähetettiin yhteensä 11 kappaletta seuraavista aiheista: Porvoossa alkanut omaisten vertaistukiryhmä, Ylivieskan toimintaryhmän aloittaminen, Aivoviikko, Aivoviikon Porvoon tapahtuma, aivovammaviikko, Outokummun
ja Lappeenrannan asiantuntijaluennot, Oulun vertaistukiryhmät,
Tampereen nuorten ryhmä ja Hämeenlinnassa alkanut toimintaryhmä. Tiedotteita lähettiin yli 200 mediaan.
Aivovammaliiton kautta päätyi eri lehtien haastateltaviksi tavallisia aivovamman saaneita henkilöitä. Artikkeleita ilmestyi muun
muassa seuraavissa lehdissä: Kaleva, Hämeen Sanomat, Hämeenlinnan kaupunkiuutiset, Iltalehti, Uusimaa, Etelä-Suomen
Sanomat, Kalajokilaakso, Loimaan lehti, ja Itäväylä.
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5.4 Muu viestintä ja näkyvyys
Messujen ja tapahtumien tavoitteena oli lisätä Aivovammaliiton
ja aivovammojen tunnettuutta ammattilaisten ja suuren yleisön
keskuudessa. Kävijällä tarkoitetaan Aivovammaliiton osastolla
käynyttä ihmistä ja osallistujalla tapahtuman kokonaisosallistujamäärää. Aivovammaliitto osallistui vuoden aikana seuraaviin tapahtumiin ja messuihin:
Vuoden 2014 aikana oli kartoittaa muiden NV-järjestöjen esitteiden maksullisuutta. Kävi ilmi, että valtaosa NV-järjestöistä
perii maksun muilta kuin omilta jäseniltään. Esitteiden toimituksista veloitetaan esimerkiksi könttäsumma (8 € alle 20 kpl), painatuskustannusten perusteella laskettu summa (25 – 50 senttiä/kappale), kiinteä summa (3 € esite) ja postikulut. Aivovammaliitto laskutti ulkopuolisilta tilaajilta vuoden 2014 aikana todelliset postikulut. Omille jäsenille esitteiden tilaaminen oli
maksutonta.
Teemaviikkojen tavoitteena on lisätä tietoutta aivovammoista ja
muista neurologisista vammoista ja sairauksista suuren yleisön
keskuudessa sekä aktivoida yhdistyksiä toimimaan. Kansainvälistä Aivoviikkoa vietettiin viikolla 11 ja Aivovammaviikkoa viikolla 46. Aivovammaviikon teemana oli heijastimen käyttö.
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Messu / tapahtuma
Potilastukipiste Olka/Meilahden sairaala
Neurologisen hoitotyön päivät/Helsinki
Kampin palvelupiste/Helsinki
Aivovammaviikon luento
”Terveet luomisvoimaiset aivot”/Helsinki
Hyvinvointimessut/Jyväskylä
Aivotärähdys urheilussa –seminaari/Helsinki
Lasten liikennepäivä/Lahti
Itiksen palvelupiste/Helsinki 2 kertaa
Järjestöextriimi/Seinäjoki
Hyvä ikä ja terve aikuinen –messut/Tampere
Hyvinvoinnin messut/Lappeenranta

aivovammaliitto.fi

15 kävijää
n. 80 osallistujaa
n. 50 kävijää
n. 600 osallistujaa
n. 300 kävijää/päivä
91 osallistujaa
n. 1 000 osallistujaa
51 ja 101 kävijää
n. 300 kävijää
n. 6 500 kävijää
n. 150 kävijää
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5.5. Tiedotuksellinen yhteistyö
Aivovammaliitto pääsi mukaan Sisäministeriön hallinnoimaan
YES 7 –projektiin (Yhdenvertaisuus etusijalle) ainoana vammaisjärjestönä. Projektin tavoitteena oli tuottaa ikäihmisille aivovammoista ja niiden ennaltaehkäisystä kertova esite. Projekti jatkuu
vuoden 2015 helmikuun loppuun saakka. Ministeriö maksaa
projektiin osallistumisesta 2 000 €.
ERCS
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja, ERSC eli European Road Safety Charter, on eurooppalainen foorumi, jossa
toimii mukana yrityksiä, järjestöjä, tutkimuslaitoksia ja viranomaisia. Ne sitoutuvat toteuttamaan konkreettisia toimia ja jakamaan hyviä käytäntöjä liikenneturvan parantamiseksi. Aivovammaliitto sitoutui toimintaan ensimmäisen kerran vuonna
2006. Uusin sitoumus allekirjoitettiin vuoden 2013 alussa ja se
on voimassa vuoden 2016 loppuun asti.
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Palvelutoiminta
Aivovammaliiton järjestölähtöiseen palvelutoimintaan kuuluu
sopeutumisvalmennus ja lomatoiminta. Sopeutumisvalmennusta järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän
avustuksen ja vakuutusyhtiöiden tai muiden maksusitoumusten
turvin, lomatoiminnan osalta tehdään yhteistyötä Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry:n sekä muiden Neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa.

6.1 Sopeutumisvalmennustoiminta
Vuonna 2014 järjestettiin suunnitelmien mukaisesti neljä RAYrahoitteista sopeutumisvalmennuskurssia. Lisäksi edellisenä
vuonna saatujen vakuutusyhtiöiden maksusitoumusten varassa
järjestettiin vuoden 2013 hakijoista ilman kurssipaikkaa jääneille
väsyvyyskurssi jo tammikuussa. Tatu ry:n kanssa yhteistyössä
järjestettiin Oma suunta aikuisuuteen kurssi 16–25-vuotiaille
nuorille, kurssille osallistui kaksi nuorta Aivovammaliiton RAY
rahoituksella. Vuoden aikana oli myös kaksi Kelan rahoittamaa
sopeutumisvalmennuskurssia yhteistyössä kuntoutuskeskusten,
toinen Neuronin ja toinen Kankaanpään kanssa. Kelan kursseista vuoden 2013 Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa järjestetyn kuntoutuskurssin jatko-osa oli alkukesästä ja vuoden 2014
kuntoutuskurssin ensimmäinen osa joulukuussa.
Hakijoita
Valittu
Osallistui
Väsyvyyskurssi 11
10
9
1
Parikurssi
20
14
14
Perhekurssi
46
24
24
Peruskurssi
11
8
8
Väsyvyyskurssi 22
12
11
2
YHT.
110
68
66
TAULUKKO 2. Aivovammaliiton kursseista kaikki toteutuivat
suunnitellusti, joskin hakijamäärät vaihtelivat
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Tietoa osallistujilta kyselyin
Kurssilaisilta kysytään palautetta ensimmäisen kerran heti kurssin päätyttyä. Odotukset kurssin suhteen toteutuivat 75 % kohdalla. n 16 % koki odotustensa toteutuneen osittain ja 10 % (4
henkilöä) katsoi, etteivät heidän odotuksensa olleet toteutuneet. Kysyttäessä mistä kurssilla oli eniten hyötyä tai minkä oppimansa tai oivaltamansa asian aikoo toteuttaa, vastaukset liittyivät valtaosin positiivisessa mielessä omaan sopeutumiseen
tai omaan elämäntilanteeseen saatuun apuun, tukeen tai tietoon. Sikäli muun muassa tavoitteemme kurssilaisten tiedon lisäämisestä on toteutunut. Toisena tärkeänä asiana esille nousi
vertaistuki ja siihen liittyvät asia. Tavoitteena ollut ”Kurssilaisten
voimaantumisen tukeminen ammattilaisten ohjauksessa vertaistukea hyödyntäen ja sitä kautta yksilöllisten keinojen löytyminen arjen haasteista selviytymiseen” näyttää suurella osalla
kurssilaisista toteutuneen. Muutoin kurssipaikalla kerätyssä palautteessa tuli esille kurssin sisältöön liittyvät asiat, sekä positiivisen että rakentavan palautteen muodossa. Erityisesti negatiivisessa palautteessa korostuivat tällä kertaa kurssipaikkaan ja
sen toimivuuteen liittyvät kommentit. Vuonna 2014 uutena tulleeseen kilpailutukseen liittyvässä osaamisessa on Aivovammaliitossa siis edelleen paljon parantamisen varaan, jotta vaativan
ryhmän tarpeet ja toiveet saadaan täytettyä mahdollisimman
hyvin.
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 alkuvuodesta 2015 kysely, joka lähetettiin
yhteensä 54:lle liiton sopeutumisvalmennukseen osallistuneelle
yli 18-vuotiaalle kurssilaiselle. Vastauksia saatiin määräaikaan
mennessä 33 kpl eli vastausprosentti oli noin 61 %.
Vastaajista 69 % oli vammautuneita, kurssilaisista vammautuneita henkilöitä oli n. 53 %. Tällä kertaa miehet vastasivat aikaisempaa innokkaammin. 52 % vastaajista oli miehiä, kun aikaisemmin enemmistö vastaajista on ollut naisia. Kaikki vastaajat
pitivät kurssilla saamiaan tietoja melko hyödyllisinä tai erittäin
hyödyllisinä. Vastaava luku 2013 kurssien osalta oli 88 % ja
2012 95 %. Kurssin jälkeisessä elämässä tiedot olivat auttaneet
vähintään jonkin verran 97 % (2013 83 % ja 2012 92 %) vastaajista ja 40 % vastaajista paljon tai erittäin paljon. Tavoitteemme
aivovammaliitto.fi
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kurssilaisten tiedon lisäämisestä on siis toteutunut erinomaisesti. Kurssityöntekijöiden asiantuntemusta arvostettiin edelleen, sillä vastaajat pitivät kurssityöntekijöitä erittäin asiantuntevina 70 % (2013 89 % ja 2012 61 %) tai melko asiantuntevina 30
% (2013 11 % ja 2012 34 %). Vastaajista (2013 64 % ja 2012 95
%) koki kurssiyhteenvetoon kirjattujen suositusten hyödyttäneen heitä vähintään jonkin verran ja 68 % (2013 42 % ja 2012
75 %) vastasi ainakin osan suosituksista toteutuneen kohdallaan. 18 % (2013 16 % ja 2012 11 %) kertoi asian olevan vielä
kesken. Tässä kysymyksessä ”en osaa sanoa” vastauksia oli peräti 11 % ja 18 % oli jättänyt vastaamatta kysymykseen, kun
muissa kohdissa ei juurikaan ollut turvauduttu näihin vaihtoehtoihin.
Sanallisessa palautteessa tulee esille sekä kurssilta saatu apu ja
sen hyödyllisyys että edelleen hankalana jatkuva elämä. Uutena
asiana palautteessa nousi kurssilaisten valintojen epäonnistuminen (tosin vain yhden tietyn kurssin kohdalla), tästä ei ole saatu
aikaisemmin palautetta kuin suullisesti tai jo kurssipaikalla annetussa palautteessa. Kurssilaisten valintoihin on siis edelleen kiinnitettävä paljon huomiota.

6.2. Sopeutumisvalmennusryhmä ja kehittämistyö
Sopeutumisvalmennusryhmä toimi kuntoutussuunnittelijan tukena kehittämistyössä. Sopeutumisvalmennusryhmällä oli vuoden aikana yksi kokous ja lisäksi oli yksi sopeutumisvalmennuksen talouteen keskittynyt kokous pienemmällä ryhmällä. Ryhmässä oli kuntoutussuunnittelija Anu Korhosen lisäksi neuropsykologi Kaisa Mäki, HUS, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi Ulriikka Kekki kurssityöntekijöiden edustajana ja toimintaterapeutti Jaana Hattunen hallituksen edustajana.
Kurssilaisille lähetettävää materiaalia on selkeytetty ja yksinkertaistettu edellisvuoden palautteen perusteella. Se ei kuitenkaan
näkynyt käytännön järjestelyistä saadussa arvosanassa kurssipaikalla kerätyssä palautteessa, keskiarvo oli 4,1 eli samalla tasolla
kuin aikaisempina vuosina. Tiedotuksessa on korostettu sopeutumisvalmennusta ryhmäkuntoutuksena. Muutoin sopeutumisvalmennuksen kehittämistyö on keskittynyt kilpailutukseen ja
sen käytäntöjen opetteluun ja kehittämiseen liittyen RAY:lta tulleeseen kilpailutusvaatimukseen.
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6.3. Lomatoiminta ja perhelomituspalvelu
Voimaa vertaisuudesta-lomat ja SOLUKU-lomat
Vuonna 2014 tarjottiin jälleen sosiaalisten luontokuntoutuksen
SOLUKU -lomien lisäksi kaksi muutakin lomaa yhteistyössä
Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoliiton kanssa. Näistä vain
toinen toteutui, osallistujia oli yhteensä 11 ja peruuttaneita 6
henkilöä. Kyseessä oli Voimaa vertaisuudesta – loma, jonka tavoitteena on, että lomalainen kokee yhteisöllisyyttä vertaisryhmässä, saa tietoa ja ohjeita arkeen sekä voimaantuu. SOLUKUlomille osallistui yhteensä 97 henkilöä Neurologisista vammaisjärjestöistä, aivovammautuneiden henkilöiden lukumäärää erikseen ei tiedetä.
Perhelomitus
Perhelomituspalvelua tarjottiin yhteistyössä Kehitysvammaisten
palvelusäätiön kanssa. Perhelomitus on tarkoitettu tilapäishoidon palveluksi niille vanhemmille tai muille huoltajille, joiden
erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori tai aikuinen hoidettava
asuu kotona. Palvelun tavoitteena on auttaa huoltajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus lomailla kodin ulkopuolella. Viime vuosien tapaan tähän palveluun ei hakeuduttu Aivovammaliiton kautta.
Aivovammaliiton järjestölähtöiseen palvelutoimintaan kuuluu
sopeutumisvalmennus ja lomatoiminta. Sopeutumisvalmennusta järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän
avustuksen ja vakuutusyhtiöiden tai muiden maksusitoumusten
turvin, lomatoiminnan osalta tehdään yhteistyötä Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry:n ja muiden Neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa.
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Aivovaurio.fi
Aivovaurio.fi-projektissa rakennetun portaalin tavoitteena on
toimia palveluna, jota kehitetään saadun palautteen mukaan,
jolloin se tukee kohderyhmiä. Sivustolle suunniteltiin visio, joka
ohjaa portaalin kehittämistyötä tulevina vuosina.
Portaalin visio:
Portaali toimii kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten tuottaman tiedon areenana ja mahdollistaa tuotetun tiedon ja käyttäjien välisen vuoropuhelun. Portaali muuntuu käyttäjiensä tarpeiden ja yhteiskunnallisten tapahtumien mukana.
Projektivuoden 2014 päätavoitteena on ollut palvelun juurruttaminen kohderyhmien käyttöön. Juurruttamistyö perustui viestintäsuunnitelman mukaiseen tiedottamiseen ja markkinointiin.
Juurruttamisen työvälineenä toimi myös sivuston toiminnallisuus, jonka kautta kommunikoitiin sivuston kohderyhmiä edustavien ihmisten kanssa. Juurruttamisen viitekehyksenä toimi
kohderyhmien näkökulma.

7.1. Portaalin juurruttaminen työvälineeksi
Vuoden 2014 aikana sivustoa markkinoitiin aktiivisesti erilaisissa
tapahtumissa, messuilla, lehdistölle, yhteistyökumppaneille ja
liiton viestinnän yhteydessä. Päätavoitteena oli saavuttaa kohderyhmää ja julkisen sektorin työntekijöitä. Järjestösektorin verkoston kautta levitettiin tietoa projektista ja portaalista.
Projektihenkilöstö jalkautui yksiköihin ja paikkoihin, joissa kohdattiin kohderyhmien edustajia sekä aivovaurion kohdanneita
ihmisiä että ammattilaiskentän edustajia. Kohderyhmiä edustavat yhdistykset kutsuivat luennoimaan sekä keskustelemaan
haasteista, joita aivovaurio on tuottanut. Luentoja pidettiin
myös ammattilaisille sekä Porin prikaatissa varusmiehille (yhteensä 180 kuulijaa).
Sivusto sisältää kahdenlaista tietoa: kokemus - ja ammattilaistietoa. Sivustolla olevat videoklipit tuotettiin loppuun syksyllä
2014. Sivuston päivitystarve selvisi sivuston käyttäjäkokemusten
arvioinnista. Sivustolla oleva ammattilaistieto eli tutkimustieto
päivittyy verkkaalla tahdilla, joka lisää tiedon hallittavuutta sekä
käyttäjien että päivityksen osalta. Tavoitteena on myös ollut
aivovammaliitto.fi
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seurata median tuottamaa uutistietoa, jota ei ole pystytty seuraamaan toivotulla aikajänteellä. Sivuston keskustelupalstatoimintoa ei otettu käyttöön resurssisyistä. Laadukkaan keskustelupalstan hallinnointi vaatii hyvää suunnittelua, joka toimivana
tukee oikealla tavalla kohderyhmän tarpeita. Sivustolla olevan
keskustelun, joka on toiminut niin sanotun kommentointi-toiminnon kautta, vaatii viikoittaista päivitystä. Sivuston liikennettä
seurattiin käyttäjätilastojen kautta. Vuoden 2014 sivustolla oli
yhteensä 36 277 käyntiä. Sivustolle linkitettyjä videoita on katsottu yhteensä 4521 kertaa (19.9.13–27.1.15).
Yhteistyö
Projektissa tehtiin aktiivista yhteistyötä aivovaurion kohdanneiden ihmisten ja heidän omaistensa kanssa hyödyntäen heidän
kokemusasiantuntijuuttaan. Sivuston Kokemuskirjastoon sai vapaaehtoisuuteen perustuen tuottaa omia tuotoksia, jotka kuvaavat aivovaurion muuttamaa elämää.
Yhteistyön kautta tieto eri neurologisten ryhmien haasteista ja
tarpeista levisi kohderyhmien ja eri toimijoiden välillä hitaasti,
mutta kuitenkin tuloksellisesti. Sähköinen alusta on tarjonnut
mahdollisuuden vertaistuelle, jonka kehittämistyötä on syytä
jatkaa myöhemmässä vaiheessa.
Yhteistyötä Verkkovaraani Oy:n (portaalin tekninen toteuttaja)
kanssa jatkettiin portaalin laadun turvaamiseksi. Tärkeintä on ollut molempien ammattitaidon hyödyntäminen.

7.1. Seuranta ja arviointi
Projektin arvioinnin keskiössä oli se, vastaako työn tuloksena
muodostunut Aivovaurio.fi-portaali kohderyhmien tarpeisiin esteettömänä tiedonsaannin ja vertaistuen kanavana. Valmiin portaalin loppuarviointi toteutettiin sähköisellä kyselyllä keväällä
2014. Verkkoportaalia arvioi kyselyllä 208 kohderyhmäläistä.
Projektin edetessä tehtiin aktiivisesti arviointia hankkeen sisäisistä prosesseista, kuten kohderyhmien ja muiden osallistujien
osallistamisesta portaalin sisällön rakentamiseen. Projektin
eteenpäin viemisen ja kehittämisen tueksi projektin tutkija laati
väliraportteja projektin työntekijöiden käyttöön. Prosessiarvioinnin materiaaleja hyödynnettiin kokoavassa loppuarvioinnissa.
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Projektin eri vaiheissa toteutuvan tutkimustyön avulla seuranta
syveni ja se tuotti tietoa projektin eri vaiheista. Arvioinnista laadittiin loppuraportti vuoden 2014 lopulla. Arviointitulokset liitettiin osaksi Raha-automaattiyhdistykselle toimitettavaa projektin loppuraporttia, joka valmistui syyskuussa 2014. Projektista
päätettiin 2013 tuottaa julkaisu, jossa kuvataan aivovaurio.fi sivuston rakentamisen matka. Julkaisun tuottaminen aloitettiin
marraskuussa 2014 ja se julkaistaan alkuvuodesta 2015. Siitä
syntyy osa Aivovammaliiton julkaisusarjaa.

Yhteenveto
Vuosi 2014 oli projektin loppuun saattamisen vuosi. Pääpaino
oli markkinoinnissa sekä tiedottamisessa. Tavoitteena oli saavuttaa käyttäjien kautta tietoa sivuston hyödyllisyydestä. Sivusto
hyödyttää ihmisiä, joiden elämää aivovaurio on koskettanut.
Juuri tästä syystä sivuston päivittäminen on tärkeää ja se kannattaa hyödyntää kanavana tiedottaa sekä tavoittaa ihmisiä
Suomessa. Sivusto jäi Aivovammaliiton hallintaan. Tällä päätöksellä kasvatettiin liiton välineitä välittää tietoa sekä käydä vuoropuhelua eri kohderyhmiä edustavien ihmisten välillä ylittämällä diagnoosirajoja. Se osaltaan auttaa Aivovammaliiton työn
kehittämisessä ihmisten hyödyksi.
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Hallinto
8.1 Liittokokoukset ja hallitus
Aivovammaliiton kevätkokous pidettiin 12.4.2014. Läsnä oli 54
yhdistysten nimeämää virallista edustajaa ja 7 muuta osallistujaa. Syyskokous kokoontui 25.10.2014. Läsnä oli 49 virallista
edustajaa sekä 9 muuta osallistujaa. Samassa yhteydessä pidettiin liiton ensimmäiset liittopäivät. Kaikki tapahtumat pidettiin
Helsingissä.
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Heikki Harri ja jäsenet
jäsenet
Jaana Hattunen, K-S (2013-14)
Jaana Vähänikkilä (2014-2015)
Timo Kallioja, Avy, vara-pj (2014-15)
Annamaria Marttila, OSa (2013-14)
Markku Onnela, E-P (2013-14)
Sanna Välilä (2014-2015)

varajäsenet
Jyrki Itäsalmi, E-P (2013-14)
Reijo Salo, E-P (2014-15)
Jenna Leppelmeier, Avy (2014-15)
Juha Mäenpää, E-P (2013-14)
Pirjo Saarinen, V-S (2013-14)
Terje Vainio, V-S (2014-15)

Hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallitus ja työntekijät pitivät yhteisen seminaaripäivän toukokuussa Helsingissä.
Aivovammaliiton kunniapuheenjohtaja on Simo Viitanen EteläPohjanmaan aivovammayhdistyksestä. Viitanen nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2012.

8.2. Talous- ja henkilöstöhallinto
Aivovammaliiton talous oli tasapainossa. Varsinaisen toiminnan
tuotot ja kulut olivat yhteensä XXXX euroa. Tilinpäätös oli ylijäämäinen XXXXXX. Tarkemmat tilintiedot näkyvät erillään.
Aivovammaliitossa vaihtuivat henkilöä vuonna 2014. Toiminnanjohtajana aloitti Anne Porthén, Sirkku Lindstamin siirryttyä
toisiin tehtäviin. Järjestösuunnittelija Annukka Helanderin tilalla
palvelusuunnittelijana aloitti Anna-Mari Bruns. Henkilöstöön
kuuluvat myös tiedottaja Pia Warvas, kuntoutussuunnittelija
Anu Korhonen ja järjestösuunnittelija Heidi Kokko. Aivovaurio.fi
–projektissa työskentelivät projektikoordinaattori Anna-Mari
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Bruns ja tutkija Medeia Häkkilä, joka jatkoi liitossa tuntityöntekijänä vuoden 2014 loppuun asti.
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8.3 Strategiatyöskentely
Vuonna 2014 aloitettiin Aivovammaliiton toisen strategian luominen. Strategiatyöryhmään kuuluivat Aivovammaliiton hallituksen sitä varten nimeämä työryhmä, jonka jäseniä ovat: Annamaria Marttila (työryhmän pj), Heikki Harri (hallituksen pj), Timo
Kallioja (hallituksen vpj), Jaana Hattunen, Jaana Vähänikkilä,
Sanna Välilä ja Anne Porthén (AVL:n toiminnanjohtaja). Työryhmä toteutti strategiatyön avuksi kyselyn jäsenistölle ja palkkahenkilöstölle. Kyselyn kautta Aivovammaliiton toiseen strategian valmisteluun osallistui satoja jäseniä, luottamushenkilöitä
ja liiton työntekijöitä. Strategia vuosille 2015 – 2019 valmistui
vuoden 2014 lopussa.
Merkittävimmät yhteistyöjärjestöt
ja -organisaatiot
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.fi

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
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Aivovammaliitto ry
puh. (09) 836 6580
tiedotus@aivovammaliitto.fi
www.aivovammaliitto.fi
www.aivovaurio.fi
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