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Uudet järjestötyöntekijät esittäytyvät 

Aivovammaliitossa puhaltaa uudet tuulet. Meillä on aloittanut vuoden alussa 

neljä uutta työntekijää. Tässä teille esittäytyvät uusi kuntoutussuunnittelija ja 

kaksi järjestösuunnittelijaa. Projektityöntekijä Henna esittäytyy teille seuraavassa 

tiedotteessa. 

 

Olen kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen Helsingistä. 

Aloitin Aivovammaliitto ry:ssä 15.1.2018. Koulutuksiltani olen 

kuntoutuksen ohjaaja (AMK), olen suorittanut kuntoutuksen 

suunnittelun ja ohjauksen tutkinnon sekä sosiaali- ja terveysalan 

johtamisen ja kehittämisen (YAMK) -tutkinnon. Aiemmilta 

koulutuksiltani olen lisäksi fysioterapeutti, erikoistumisalueenani 

oli neurologinen fysioterapia.  Työkokemusta kuntoutuksen 

alueelta on kertynyt ~ 37 vuotta. Työkokemus on pääasiassa ollut 

vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden kuntoutusta erilaisine 

haasteineen.    Kuntoutussuunnittelijana olen toiminut vuodesta 

2004.  

Olen kehittänyt ammattitaitoani jatkuvalla koulutuksella. Koulutuksien sisältöinä ovat 

viime vuosina olleet kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 

palveluohjaus, arviointi ja laatuasiat.  

Aivovammaliiton kuntoutussuunnittelijana vastaan sopeutumisvalmennuskurssien 

suunnittelemisesta, organisoinnista ja järjestelyihin liittyvistä asioista. Vastaan matalan 

kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelun kysymyksiin puhelimitse ja sähköpostilla liittyen 

kuntoutukseen ja palveluihin. 
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Olen järjestösuunnittelija Pihla Putkonen ja aloitin työskentelyn 

Aivovammaliitossa 2.1.2018. Olen koulutukseltani 

yhteisöpedagogi ja liikuntaneuvoja. Työskentelin viimeiset neljä 

vuotta kehitysvammaisten aikuisten ohjaajana päivätoiminnassa. 

Olen myös tehnyt työtä kehittämishankkeessa ja ollut 

vapaaehtoisena eri järjestöissä. Aivovammaliitossa työtehtäviäni 

ovat jäsenyhdistysten tukeminen, läheisten toiminnan 

kehittäminen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Minut 

tavoitta numerosta 050 550 0541 ja sähköpostiosoitteeni on    

pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi. 

 

Nimeni on Susanna Jämsä. Olen Aivovammaliitolla 

järjestösuunnittelijana Heidin sijaisena. Työni kestää kesäkuun 

loppuun saakka. Ammatiltani olen yhteisöpedagogi ja 

ammatillinen opettaja. Olen myös aivovammaisen 

lähiomainen. Tulin tähän työhön Kokkolasta. Siellä olin töissä 

kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana viimeiset 15 vuotta. 

Aivovammaliitolla suunnittelen kevään aikana palvelukarttaa, 

vertaistoimintaa ja työhön / koulutukseen valmentamista. Ole 

yhteydessä, jos haluat vaikuttaa edellä oleviin asioihin tai vain 

keskustella. Puhelinnumeroni on 040 512 4954 ja sähköposti 

on susanna.jamsa@aivovammaliitto.fi 

 

Olen Sirpa Salonen ja aloitan helmikuun alussa 

järjestöassistenttina Anni Heinosen siirtyessä tehtävästä pois. 

Olen toiminut vapaaehtoisena ja eri luottamustehtävissä 

potilasjärjestössä jo 18 vuotta ja nyt sain mahdollisuuden myös 

työskennellä potilasjärjestössä. Aiemmin työskentelin pitkään 

sihteerinä/assistenttina ja viimeisimmät vuodet 

viestintätehtävissä. Tehtäviini Aivovammaliitossa kuuluu muun 

muassa viestintään liittyviä asioita, kuten esimerkiksi uutiskirje 

ja verkkosivujen päivitykset. Lisäksi hoidan erilaisia 

jäsenpalveluun liittyviä tehtäviä ja esite- ja tuotetilauksia sekä 

tapahtumajärjestelyjä. 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
mailto:susanna.jamsa@aivovammaliitto.fi
http://www.aivovammaliitto.fi/wp-content/uploads/2018/01/pihla_1-syv.jpg
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Stealla on haku päällä  

Helmikuussa Stea avaa valtionavustusten erillishaun ohjelmatoimintaan ja järjestöjen 

pienavustuksille. Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa: 

- Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma 

- Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma 

- Elämänote - ikääntyvien elämänhallinnan avustusohjelma  

Stean Haku-päällä infon videotallenne julkaistaan Stean verkkosivuilla 21.2. 

Katso lisätietoja Stean sivuilta http://www.stea.fi/-/stealla-on-taas-haku-paalla- 

 

Matkakulukorvaukseen muutos 

Aivovammaliiton matkakorvauskäytäntöön tulee muutos. Toiminnanjohtaja esitteli asian 

syysliittokokouksessa. Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että  

- koulutusten osalta otettaisiin uudelleen käytäntöön kymmenen euron omavastuu.  

- Kulkuneuvona pitää käyttää edullisinta kulkuneuvoa. Jos oma auto, taksi tai 

lentokone on kustannustehokkain ja turvallisin vaihtoehto, sitä voidaan käyttää, 

jos asiasta on sovittu etukäteen toiminnanjohtajan kanssa.  

- Omalla autolla korvataan, jos edelliset kriteerit täyttyvät, 20 senttiä kilometriltä + 3 

senttiä per kyydissä oleva henkilö.  

- Jos liittokokouksiin ja -päiviin osallistuvien yhtäkestoinen matka-aika ylittää kuusi 

tuntia, korvataan yöpymiskuluja maksimissaan 65 euroa.  

 

Vilkkaan keskustelun ja eri vaihtoehtojen pohtimisen jälkeen päätettiin seuraavaa: jos 

autolla tai muulla kuin edullisimmalla kulkuneuvolla kulkeminen on 

kustannustehokkainta tai turvallisinta, sovitaan etukäteen sen käytöstä toiminnanjohtajan, 

liiton puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estynyt liiton varapuheenjohtajan kanssa. 

Lisäksi päätettiin, että tuntirajaa ei määritellä, vaan toiminnanjohtaja päättää yöpymisestä 

aina tapauskohtaisesti. 

 

http://www.stea.fi/-/stealla-on-taas-haku-paalla-
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Aivovammayhdistysten jäsenmäärät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistys 

Jäsenmäärä 

31.12.2017 

Aivovammaliitto ry (vain 

kannatusjäsenyydet) 5 

Aivovammayhdistys ry 716 

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry 197 

Itä-Suomen aivovammayhdistys ry 101 

Keski-Suomen aivovammayhdistys ry 112 

Kymenlaakson aivovammayhdistys ry 113 

Oulun seudun aivovammayhdistys ry 331 

Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry 118 

Satakunnan aivovammayhdistys ry 136 

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry 408 

Kaikki yhteensä 2237 

Muistakaa valita vuosikokouksessanne 

liittokokoukseen viralliset edustajat ja kolme 

varaedustajaa. 
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Aivoituksen aineistopäivät 2018 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä, 

pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai 050 550 0541. 
 

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

1-2018 Terapiat ja sopeutumisvalmennus 26.1. vk 10 

2-2018 Aivovaurion monet kasvot– kuntoutus, omaiset ja 
läheiset 

27.4. vk 22 

3-2018 Minä selvisin – sopeutuminen ja kuntoutus 24.8. vk 39 

4-2018 Iloa elämään -vammaisurheilu, harrastukset ja 
kuntoutus 

9.11. vk 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi


7 

    

Vuosikello helmi-kesäkuu 

Vuosikello on apuväline yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Siitä voit lukea, mitä 
tehtäviä juuri nyt ja lähiaikoina on muistettava tehdä. Koko vuoden vuosikello löytyy: 
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/ 

 
 
 
 

Yhdistyksen tehtävät Toimintaryhmän tehtävät 

H
el

m
ik

u
u
  

- Jäsenmaksun laiminlyöneiden merkitseminen erotetuksi 
viimeistään nyt 

- Jäsenmaksun ilmoittaminen liittoon, jäsenmaksulaskutus 
tehdään huhtikuussa 

- Vuosikokouksen koollekutsuminen viimeistään nyt 

 

M
aa

lis
k
u
u
  

- Hallituksen kokous 
o Yhdistyksen vuosikokousasiakirjojen hyväksyminen 

(katso lisätietoja vuosikokouksista tämän taulukon 
alla) 

o Liiton kevätkokousaineistojen läpikäyminen 

- Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan raporttien 
toimittaminen liittoon (toiminta- ja talousselosta) 

- Vuosikokous 
o Taulukon alla on lista vuosikokouksissa tavallisimmin 

käsiteltävistä asioista 
o Liittokokousedustajat ilmoitetaan liittoon ennen 

huhtikuun kevätliittokokousta. Pöytäkirjanote 
toimitetaan samassa yhteydessä.  

- Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot 

- Aivoviikon (vk 11) tapahtuma 

- Aivoviikon (vk 11) 
tapahtuma 

H
u
h

ti
k
u
u
  

- Aivoitus 2/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot 
liittoon 

- Aivovammaviikon alustava ideointi (vk 46) 

- Etsitäänkö yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi vuodeksi 
uusia jäseniä, nyt on aika jo ottaa asia puheeksi 

- Jäsenmaksulaskut lähtevät jäsenille 

- Aivovammaviikon 
alustava ideointi (vk 46) 

T
o

u
k
o

k
u
u
  

- Syksyn toiminnan lukkoon lyöminen  
(Aivoituksen 3/xxxx yhdistyspalstalle tulevat tiedot voi 
toimittaa jo nyt liittoon, takaraja on elokuun alkupuolella) 

- Jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille 

- Jäsenjärjestöavustuksen viimeinen hakupäivä 30.5. 
 

- Syksyn toiminnan 
suunnitteleminen 
yhdessä ryhmän kanssa 

 tietojen 
toimittaminen omalle 
yhdistykselle ja liittoon 

K
es

äk
u
u
  

- Kesätauko alkaa 

- Kevään aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen 
 

- Kevään aikana 
muodostuneiden kulujen 
tilittäminen 

- Kesätauko alkaa 

 

 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
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Yhdistyspäivä 6.4. 

Lisätietoja tulossa! 

Liittokokous 7.4. 
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Läheisten tapahtuma 

 

Läheisille suunnattu hyvinvointiviikonloppu järjestetään 18.-20.5.2018 kylpylähotelli 

Peurungassa. Tarjoamme läheisille irtiottoa arjesta luonnonkauniissa ympäristössä. 

Viikonlopun aikana läheiset pääsevät nauttimaan voimauttavasta yhdessäolosta ja 

vertaistuesta, voimauttavasta ohjatusta ulkoilusta, ammattilaisten tarjoamista luennoista 

sekä rentoutumisesta kylpylässä.  

Ilmoittautumisohjeet tulossa pian. Lisätietoja antaa järjestösuunnittelija Pihla Putkonen 

p. 050 550 0541 pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi 

 

 

 

 

 

 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi

