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Johdanto 
 
Vuonna 2017 vietettiin Aivovammaliiton 25. toimintavuotta. Tätä vuotta siivitti juhlavuoden 
merkittävin tapahtuma, maaliskuun symposiumi, jonka tavoitteena oli tuoda esille, miten 
aivovammapotilaan hoidossa ja kuntoutuksessa on edistytty.  Kerralla rysähti – kaikki muuttui -
symposium kokosi laajan asiantuntijajoukon kaksipäiväiseen tapahtumaan Seinäjoelle. Päivien 
aikana saimme kuulla, miten hoito ja kuntoutus on kehittynyt ja Aivovammaliiton omat 
kokemustoimijat lisäsivät vielä oman kokemuksensa asioista kuulijoille. Tapahtuma onnistui yli 
ennakko-odotusten ja Aivovammaliitto sai sen myötä merkittävää tunnettuutta. Symposiumin 
ensimmäisen päivän avasi sisäministeri Paula Risikko ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen 
kunnioitti puheellaan tapahtumaa sen toisena päivänä. 
 
Lokakuun lopussa juhlimme 25-vuotiasta Aivovammaliittoa. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan sosiaali- 
ja terveysministeri Pirkko Mattila. Juhlavieraiden joukossa oli tärkeitä yhteistyökumppaneita ja 
sidosryhmien edustajia. Aivovammaliittoa juhlimassa oli myös jääkiekossa aivovamman saanut 
jääkiekkoilija Tommi Kovanen.  
 
Bazar-kustantamo ja Aivovammaliitto yhdessä Tommi Kovasen kanssa jakoivat kansanedustajille 
syksyllä ”Kuolemanlaakso”-nimisen kirjan, jossa Tommi kuvaa elämäänsä aivovammautumisen 
myötä. Tämän idean takana oli pieni joukko vammautuneita ihmisiä. 
 
Aktiivisella osallistumisella Aivovammaliitto on ollut näkyvillä koko viime vuoden.  Vaikuttamista 
aivovammautuneiden ihmisten elämän edistämiseksi on tehty kohdennetusti valtakunnan tasolla. 
Aivovammautuneet ihmiset ovat olleet näkyvästi esillä viime vuosien ajan erilaisissa vakuutuksiin 
liittyvissä asioissa. Vaikuttamistyötä on tehty antamalla kannanottoja ja lausuntoja vuoden 2017 
aikana itsenäisesti. Muun muassa oikeusasiamiehelle annettiin kantelu koskien vakuutuslääkärien 
yhdistys ry:n ylilääkärin menettelyä, valinnanvapauslain luonnokseen annettiin lausunnot, YK:n 
vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmisteluun annettiin lausunto itsenäisesti 
ja yhdessä Vammaisfoorumin kanssa annettiin lausunto vammaislain luonnokseen. Kannanottoja 
annettiin liittokokousten yhteydessä ja tiedotteita on tehty useista aiheista vuoden aikana. 
 
 

1. Liitto yhdistystoiminnan tukena  
 

Liiton yhtenä perustehtävänä on yhdistysten ja toimintaryhmien olemassaolon ja laadukkaan 
toiminnan turvaaminen ja kehittäminen. Liiton rooli on tarjota yhdistyksille yksilöllistä, tarpeisiin 
räätälöityä koulutusta ja tukea, sekä tuottaa tarvittavia toimintamateriaaleja. Vapaaehtoisille 
suunnattua koulutusta järjestetään etäyhteydellä, paikallisesti sekä liittopäivillä valtakunnallisesti.  
 
Vuoden 2017 aikana Aivovammayhdistys ry:n uutta hallitusta tuettiin erityisen voimakkaasti 
viikoittaisten tukitapaamisten avulla. Tukitapaamisissa on perehdytty toimijoiden tarpeiden 
mukaisesti aina ajankohtaisiin teemoihin. Tavoitteena on ollut varmistaa suurimman yhdistyksen 
toiminnan jatkuvuus. Aiheina tukitapaamisissa ovat olleet: yhdistyshallinnon prosessit ja tehtävät, 
toiminnan suunnittelu, avustusten haku, yhdistyslaki ja sen velvoittamat asiat, jäsenrekisterin 
hallinta sekä viestintä. 
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Skype-etäyhteyksien avulla on järjestetty säännöllisiä tapaamisia niin yhdistysten puheenjohtajille, 
nuorisovastaaville, kuin yhdistysten kotisivuista vastaaville henkilöille.  Skypen etäyhteyden avulla 
valtakunnallisia välimatkoja on mahdollista madaltaa ja kohtaamisen paikkoja tarjota runsaasti.  
 

• PJ-Skype (puheenjohtajien Skype), yhdeksän kokoontumista. Osallistujia 5 - 9. Aiheina 

yhdistyksen hallinto, vapaaehtoisjohtaminen, vertaisoppiminen, hyvät käytännöt jakoon 

sekä käytännön tuki ja yhteisen näkemyksen luominen. 

• Nuorisovastaavien Skype, kuusi kokoontumista. Osallistujia 4 - 7. Aiheina nuorten toimin-

nan markkinointi, hyvien käytäntöjen jakaminen, vertaistuki ja nuorten PääFest-tapah-

tuman suunnittelu.  

• Kotisivuista vastaavien jatkokoulutus, kaksi kokoontumista. Noin 12 osallistujaa. Aiheina 

peruskäytön kertaus, lisäkoulutus, hyvät käytännöt ja yhteisten päätösten tekeminen.  

 
Liiton syyskokouksen yhteydessä järjestettiin liiton syntymäpäivät, joten koulutuksellisia liittopäiviä 
ei tänä vuonna järjestetty. Korvaavana koulutuksena järjestettiin kevätliittokokouksen yhteydessä 
koulutukselliset yhdistyspäivät.  Osallistujia oli yhteensä 20 henkilöä. Yhdistyspäivän aikana 
ohjelmassa oli koulutusta, virkistystä ja tilaisuuksia vertaiskokemusten vaihtoon.  
 
Yhdistystiedote julkaistiin yhdeksän kertaa vuodessa. Yhdistystiedote tukee yhdistysaktiiveja oman 
toiminnan suunnittelussa sekä toimii sisäisenä viestintävälineenä liitolta yhdistystoimijoille. 
Yhdistystiedotetta kehitetään palautekyselyyn pohjautuen.   
 
Elokuussa järjestettiin viides valtakunnallinen aivovammautuneiden nuorten aikuisten PääFest-
tapahtuma. Tapahtumaa suunnittelevat yhdistysten nimeämät nuorisovastaavat yhdessä liiton 
järjestösuunnittelijan kanssa. PääFestistä kootaan osallistujapalaute, jonka avulla tapahtumaa 
kehitetään edelleen. Tapahtuma toteutettiin saatujen palautteiden pohjalta päivää pidempänä, eli 
nelipäiväisenä. Pidempi tapahtuma sai runsaasti kiitosta. PääFest innostaa nuoria osallistumaan 
myös yhdistysten nuorisoryhmien toimintaan.  
 
 
1.1. Yhdistystoiminnan laajentuminen ja juurruttaminen  

Vuonna 2015 käynnistetty jäsenkampanja jatkui, sillä se on sidottu viisivuotiseen strategiaan 
(2015–2019). Jokainen yhdistys sai henkilökohtaista neuvontaa ja materiaaleja kampanjan tueksi. 
Erityistä huomiota on keskitettävä jäsenien toiminnassa säilymisen varmistamiseen. Laadukas ja 
monipuolinen toiminta mahdollistuu, kun tehtävät jaetaan tasaisemmin vapaaehtoisten kesken. 
Tehtävien jakautumiseen tarjottiin tukea ja luotiin malleja.  
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Yhdistys 
 

 

Uusia 
liittyneitä 

1.1.-
31.12.2017 

Jäsenmäärä 
31.12.2017 

Jäsenmäärä 
 31.12.2016 

Jäsenmäärä 
 31.12.2015 

Jäsenmäärä 
31.12.2014 

Aivovammaliitto ry 
kannatusjäsenet 

5 5 - - - 

Aivovammayhdistys ry 65 716 770 763 737 

Etelä-Pohjanmaan 
aivovammayhdistys ry 

31 197 175 161 153 

Itä-Suomen 
aivovammayhdistys ry 

11 101 87 - - 

Keski-Suomen 
aivovammayhdistys ry 

9 112 113 111 94 

Kymenlaakson 
aivovammayhdistys ry 

10 113 112 106 83 

Oulun seudun 
aivovammayhdistys ry 

29 331 320 295 244 

Päijät-Hämeen 
aivovammayhdistys ry 

18 118 110 107 100 

Satakunnan 
aivovammayhdistys ry 

18 136 126 124 115 

Varsinais-Suomen 
aivovammayhdistys ry 

45 408 407 385 365 

Kaikki yhteensä 241 2237 2220 2052 1891 

Taulukko 1. Yhdistysten jäsenmäärä vuosina 2014–2017 

 
Toiminnan näkyvyys ja aivovammatietouden lisääminen on keskeistä uusien jäsenten mukaan 
saamisessa. Näkyvyyteen on panostettu niin yhdistysten kuin Aivovammaliiton toimesta. 
Toiminnan näkyvyyden parantamiseksi vuoden aikana on käyty tapaamassa sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisia eri puolella Suomea. Tapaamiset ovat sisältäneet aivovammaisen vapaaehtoisen 
yhden tai useamman kokemuspuheenvuoron sekä liiton ja alueen yhdistyksen toiminnasta 
infoamista. Saatu palaute on ollut positiivista. Paikkakuntina ovat olleet muun muassa Mikkeli, 
Joensuu, Kanta-Häme, Tampere, Jyväskylä, Oulu ja Savonlinna. 

Loppuvuodesta 2017 julkaistiin yhdistysten yhteinen kotisivuportaali aivovammayhdistykset.fi. 

Nykyaikaisen portaalin alla on tarjolla kattavat tiedot kustakin yhdistyksestä, ja kotisivurakenne 

tukee esteettömyyttä. Jokaisesta yhdistyksestä koulutettiin kotisivuvastaavat. Yhdistykset vastaavat 

sivujensa hallinnosta itse.  

Vuoden 2017 aikana julkaistiin kaksi asiantuntijaluentovideota. Videoidut luennot tukevat 
useampien jäsenten uuden tiedon saantia. Luennot ovat saatavilla kaikille asuinpaikasta 
riippumatta. Videot soveltuvat myös jäsentapaamisten alustuksiksi.  
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Vuoden 2017 aikana julkaistut asiantuntijaluennot:   

• Aivovammojen diagnostiikan ja hoidon kehitys – historiaa ja tulevaisuutta, neurologian ja  

neurotraumatologian dosentti Olli Tenovuo (321 näyttökertaa, julkaistu 28.11.2017) 

• Vasa Concept – intialaista viisautta aivovammakuntoutukseen, neuropsykologi Liisa Paa-

vola (168 näyttökertaa, julkaistu 19.4.2017) 

Tehostaakseen yhdistysten ja liiton jäsenviestintämahdollisuuksia, kehitettiin jäsenrekisterin 
tehokkaampaa käyttöä. Jäseniä on lisäksi kannustettu antamaan sähköpostiosoitteensa, jotta 
sähköisiä jäsentiedotteita voidaan entistä kattavammin jakaa.  

Vuonna 2017 tuettiin erityisesti Lapin toiminnan kehittymistä. Alueella toteutettiin kysely jäsenille 
ja ammattilaisille. Kyselyn avulla selvitettiin alueen toiveita toiminnalle. Kyselyn tulosten pohjalta 
järjestettiin kolmen päivän mittainen vertaistukitapahtuma yhdessä TATU ry:n (Tapaturmaisesti 
vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys) kanssa. Vertaisryhmä on 
suunnitellut aktiivisesti kokoontumisia jo myös kesälle 2018, ja keväällä 2018 järjestetään 
vertaistukikurssi. 
  

1.2. Vapaaehtoistehtävien tuotteistaminen  

Vuosien 2017-2018 aikana kehitetään ja tuotteistetaan liiton ja jäsenyhdistysten 
vapaaehtoistoiminnan tehtäviä. Vuonna 2017 yhdistyspäivän yhteydessä järjestettiin 
kehittämispaja, jossa hyviä käytäntöjä kerättiin tehtävän työn tueksi. Oleellista on keskittyä 
vapaaehtoisten hallinnan tunteen ja motivaation tukemiseen. Aivovamma haastaa henkilön 
toiminnanohjausta, joten mallit toiminnansuunnitteluun ja -toteutukseen koetaan hyödyllisinä.  

Tavoitteena on innostaa ja sitouttaa vapaaehtoiset toimimaan yhä pidempään järjestössä niin, että 
he löytävät itselleen mielekästä tehtävää, joka haastaa ja innostaa toimintaan mukaan. 
Pitkäaikaisten toimijoiden lisäksi kannustetaan mukaan uusia, niin vammautuneiden, läheisten kuin 
”ulkopuolistenkin” piiristä.  

Jäsenjärjestöavustus tukee konkreettisesti 
Yhdistysten toiminnan tukemiseen haettiin Ak-avustuksena (kohdennettu toiminta-avustus) 
STEAlta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) jäsenjärjestöavustusta seuraaviin 
aihepiireihin: 

• Yhdistys järjestää tempauksen, jolla esim. hankitaan lisää jäseniä, jaetaan aivovammatie-
toutta, valistetaan liikenneturvallisuudesta ja näytään. 

• Yhdistys nimeää paikkakunnan, jolle halutaan käynnistää toimintaa. Toiminta käynnistetään 
esim. pitämällä asiantuntijaluento tai muu tapahtuma. Sen jälkeen järjestetään jäseniltoja 
tms. 

• Nuoret järjestävät toimintaa tai tapahtuman joka tukee toimintaan sitoutumista ja toimin-
nan kehittymistä. 
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2. Aivovammaliitto ja vapaaehtoistoiminta 
 
Aivovammaliitto kehittää erilaisia vertaistuellisia palveluja yhdistysten kanssa. Tavoitteena on, että 
yhdistysten ja liiton tarjoama vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta tukee aivovammautuneen 
ihmisen kuntoutumista ja hänen sekä hänen läheistensä sopeutumista aivovamman aiheuttamaan 
elämänmuutokseen. 
 
Aivovammaliitto tukee eri vapaaehtoisia järjestämällä sekä kohdennettuja että yleisiä koulutuksia 
ja tapahtumia. Vapaaehtoisia tuetaan henkilökohtaisesti. Näitä tuen eri muotoja ovat olleet 
puhelut, sähköposti sekä Aivovammaliiton vapaaehtoistoimijoiden Facebook-ryhmä, joka on ns. 
suljettu ryhmä (nykyiset ja kutsutut voivat nähdä julkaisuja). 
 
Vertaistukitoimintaa pidetään esillä Aivovammaliiton tiedotuksessa. Tavoitteena on ollut, että 
entistä useampi aivovamman saanut henkilö tai läheinen löytää vertaistuen pariin. 
Aivovammaliiton tavoitteena on tarjota vuosittain tiedotustilaisuuksia (esimerkiksi ensitietopäivät, 
messut ja oppilaitosyhteistyö) vapaaehtoistoiminnasta sekä koulutuksia, joiden kautta on 
mahdollista siirtyä aktiiviseksi toimijaksi yhdistykseen tai liiton vapaaehtoistehtävään.  

2.1. Vertaistukitoiminta  

Vertaistukitoiminnassa on kaksi päämäärää: 

• Jokaisen vertaistukea hakevan aivovammautuneen tai läheisen ihmisen mahdollisuus 
saada sitä asianmukaisesti koulutetulta vertaistukihenkilöltä. 

• Vertaistukijoiksi koulutettujen mahdollisuus päästä toteuttamaan vapaaehtoistoimijuut-
taan joko yhdistyksen tai liiton kautta yksilövertaistukitoiminnassa. 

Toimivan vertaistuen kautta on ollut mahdollista muodostaa ihmissuhde, joka tukee 
toimintatavoiltaan ihmisen kuntoutumisen prosessia sekä hänen ja läheistensä sopeutumista 
arkeen. Liitto pyrkii resurssiensa mukaan varmistamaan, että jokainen vertaistukihenkilöä hakeva 
saisi sopivaa tukea. Liitto vastaa yksilöllisen vertaistuen resursseista: osaaminen ja käytännön 
toteutuminen liiton määrittämien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yksilösuhteen tärkeys 
korostuu erityisesti tapaturman aiheuttaman elämänmuutoksen alkuvaiheissa, jolloin ihminen 
alkaa työstää vamman aiheuttamaa elämänmuutosta ja tarvitsee henkilökohtaista tukea. 

Vertaistuen tarvitsijoita ohjataan koko ajan myös yhdistysten tarjoamiin vertaistukiryhmiin 
yksilötuen ohella. Ryhmätoiminnassa vertaistuki mahdollistuu monipuolisesti. Se on samalla 
koulutetuille vertaistukihenkilöille hyvä tapa toimia vapaaehtoistyössä. Vertaistukiryhmässä muihin 
tutustuminen helpottaa uusien jäsenten liittymistä yhdistystoimintaan. Uusia vertaistukiryhmiä 
perustetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Liiton tehtävänä on tarjota yhdistystoimijoille 
osaamista ja tukea ryhmän perustamiseen sekä toiminnan toteuttamiseen.  

Liiton tavoite on, että alueen sosiaali- ja terveydenhuolto tietävät ja tunnistavat vertaistuen 
merkityksen vammautuneelle ihmiselle läheisineen. 

Vuoden 2016 aikana aloitettua vertaistukikonkareiden toimintaa kehitetään toimintamalliksi 
yhdistyksiin. Sen tavoitteena on vahvistaa vertaistukihenkilöiden jaksamista sekä tuottaa lisää 
vapaaehtoistoimintaa. Konkari-toiminta varmistaa, että vapaaehtoisilla on alueellista tukea tarpeen 
mukaan.  



6 
 

 
 

Järjestöjen yhteisen vertaistuki- eli JYVÄ-verkoston yhteinen vertaistukitapahtuma pidettiin Lahden 
kuntoutuskeskuksessa 1. - 3.9.2017. 

Vertaistukihenkilöille järjestetään koulutuksia, jotka osaltaan tukevat heidän jaksamistaan 
tehtävässään ja ylläpitävät kiinnostusta tehtävään. Vuonna 2017 Aivovammaliitto koulutti Lapin ja 
Päijät-Hämeen alueelle uusia toimijoita. Vertaistukea kehitettiin yhdessä erityisesti JYVÄ-verkoston 
kanssa, johon kuuluu järjestöjä, joille vertaistuki on tärkeä toiminnan muoto.  

Liiton uutena vertaistuen muotona tullaan edelleen kehittämään systemaattisesti niin sanottua 
akuutin vaiheen vertaistukea, joka aloitettiin Porissa ja Porvoossa. Uusia alueita kuten Hyvinkää ja 
Töölö kontaktoitiin myös aiheen tiimoilta. 

2.2. Kokemustoiminta  

 
Aivovammaliitolla on noin 35 kokemuskouluttajaa eli KOkoa. Aivovammaliiton tavoitteena on 
huolehtia heidän osaamisestaan ja kiinnostuksesta toimia vapaaehtoisena. Liiton yhteinen tavoite 
kokemuskouluttajien kanssa on saada heidän tarinansa avulla aivovammautumisen ääni esille 
erilaisissa tilaisuuksissa. Kokemustoiminta on olennainen osa ennaltaehkäisevää työtä tiedon 
levittämisen ohella.  
 
Kokemuskouluttajille pidettiin yhteyttä KOko-postin avulla. Sähköpostitiedotteessa kerrottiin 
tärkeistä ajankohtaisista asioista. Vuoden 2017 alussa kokemuskouluttajille järjestettiin 
jatkokoulutusta. Yhdessä kokemustoimintaverkoston kanssa järjestettiin puolestaan peruskoulutus 
Helsingissä tammikuun aikana yhteensä viisi kertaa. 
 
Kokemustoiminta on osoittautunut sopivaksi toimintamuodoksi aivovammautuneille henkilöille. 
Kokemustoimijuus tarjoaa merkittävän mahdollisuuden osallistua kansalaisena yhteiskunnallisesti 
hyödylliseen toimintaan. Kouluttamalla oman kokemustarinansa kautta voivat aivovamman kanssa 
elävät henkilöt tehdä muidenkin vammautuneiden ihmisten kokemukset näkyväksi. Näin he 
osaltaan rakentavat hoidon ja kuntoutuksen parempaa tulevaisuutta, sekä vahvistavat kuvaa 
vammautuneista ihmisistä yhteiskunnan osallistuvina jäseninä. 
 
Kokemuskouluttajien luentotoiminta on muutoksessa, joka on tarkoittanut perinteisen luennoinnin 
vähentymistä oppilaitoksissa. Haasteena on löytää uusia muotoja toteuttaa omaa 
kokemustoimijuutta. Kokemuskoulutettuja ihmisiä motivoidaan osallistumaan 
kokemusasiantuntijakoulutukseen, josta saa valmiuksia eri palveluiden arviointiin ja kehittämiseen. 
Liitto korostaa toiminnassaan kokemustiedon merkitystä ja pyrkii lisäämään sitä eri tahoilla. Tähän 
perustuen kokemustoimintaa markkinoidaan osaamisen kehittämisen avuksi ja hyödyntämällä 
kokemuksen ääntä ennaltaehkäisyyn liittyvässä tiedottamisessa. 
 
Valtakunnallisen kokemustoiminnan hankkeen (www.kokemuskoulutus.fi) ja sen alueellisten 
ohjausryhmien kanssa jatkettiin yhteistyötä.  
 
 

3. Aivovammaliiton koulutuksellinen työ 
 
Aivovammaliitto tarjoaa koulutuksellisia palveluja kysynnän mukaan. Osana koulutuspalveluja 
huolehditaan myös koulutuksellisesta viestinnästä. 
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Koulutus 
Aivovammaliitto tarjosi edelleen perustietoutta aivovammasta ja sen aiheuttamista jälkitilan 
oireista ihmisen arjessa. Koulutukset räätälöitiin kunkin tilaajan tarpeiden mukaan. Vuoden 2017 
aikana käytiin kouluttamassa myös eri alojen opiskelijoita. Koulutusten tavoitteena on ollut 
ylläpitää ja luoda yhteistyötä ammattilaisten ja niin sanotun suuren yleisön kanssa. Koulutus 
osaltaan vahvistaa kentän osaamista aivovammautuneen ihmisen ja hänen läheistensä 
kohtaamisessa sekä ymmärtämisessä. Koulutusta suunnattiin vuoden 2017 aikana erityisesti 
palveluihin, joissa ammattilaiset/opiskelijat kohtaavat aivovammautuneen ihmisen ja hänen 
läheisensä.  Vuoden 2017 aikana koulutettiin muun muassa palveluasumisen yksiköitä ja heidän 
henkilöstöään. 
 
Osana koulutuskokonaisuutta toimivat myös liiton sisäiset koulutukset, jotka on suunnattu 
yhdistyksiin ja vapaaehtoistoimijoille sekä sopeutumisvalmennuskurssien henkilöstölle. Nämä 
koulutukset ovat toiminnallisesti räätälöitynä liiton eri palvelujen alle. Osana koulutuksellista 
toimintaa liitto toimii aktiivisesti tutkimuskentän suuntaan, tuo jäsenistölle uutta tietoa 
tutkimuksista sekä tiedottaa tutkimuksellista tarpeista, jotka nousevat esiin aivovammakentältä.   
 

Aivovaurio.fi-portaali 
Aivovaurio.fi-portaali antaa ajankohtaista tietoa, neuvoo, ohjaa ja tuottaa toiminnallista tukea 
neurologisen haasteen kohtaamalle ihmiselle. Sivustolla on kahdenlaista sisältöä: ammattilais- ja 
kokemustietoa. Portaali on muuttuva palvelumuoto. Tavoitteena on äkillisten aivovaurioiden 
(aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, aivokasvainten jälkitilat) kohdanneiden henkilöiden tiedon ja 
neuvonnan saanti, kokemustiedon jakaminen ja osallisuuden kehittyminen. 

Portaalia tullaan kehittämään vuosien 2018-2019 aikana ja portaali tullaan irrottamaan nykyisestä 
sivustosta Aivovammaliiton omille sivuille, koska nykyinen portaalijärjestelmä ei jousta niihin 
kehittämistarpeisiin, joita suunniteltiin vuodelle 2017. Tavoitteena on myös syventää ja täydentää 
tietoa muun muassa muista vammamekanismeista kuten hapenpuutteista ja myrkytyksistä jne. 

 

4. Tiedotus 
 
Tiedotuksen tavoitteena oli lisätä aivovammautuneiden henkilöiden, heidän läheistensä, 
ammattilaisten ja suuren yleisön aivovammatietoutta. Lisäksi tiedotuksen oli määrä toimia 
ennaltaehkäisevänä ja vertaistukea tarjoavana työnä.  
 
4.1. Tiedotuksen kärkitavoitteet  

 
Vuonna 2017 tiedotuksen kärkitavoitteita oli kolme: Aivovammaliiton profiilin kohentaminen, 
viestintäsuunnitelman terävöittäminen ja viestintäkoulutus yhdistyksille sekä Aivoitus-lehden 
laadun varmistus ja lehden kehittäminen.  
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1. Aivovammaliiton profiilin kohentaminen 

Ensimmäinen kärkitavoite toteutui jopa suunniteltua paremmin, sillä sekä kaikki suunnitelman 
kohdat toteutuivat, että nostettiin profiilia vielä ylimääräisillä toimenpiteillä. Ylimääräisiä 
tunnettuuden lisäämisen keinoja olivat Sanoma Magazinesin verkkomedioissa pyörinyt 
bannerikampanja sekä Tommi Kovasen Kuolemanlaakso-kirjan lahjoittaminen kaikille 
kansanedustajille yhdessä kirjan kustantamon kanssa.  

Aivovammaliiton profiilin kohdentamista toteutettiin suunnitelman mukaan 25-vuotisjuhlavuoden, 
liittokokousten kannanottojen, teemaviikkojen, juhlavuoden symposiumin ja yhteisten kampanjoi-
den (Pysy pystyssä, Tapaturmapäivä) kautta.  

Juhlavuotena tiedotimme liittokärjellä juhlavuoden tapahtumista. Juhlavuodelle ja -symposiumille 
laadittiin omat logot ja some-viestinnässä käytettiin hashtagia #aivovamma2017. Profiilin 
kohentamiseen ja tunnettuuden lisäämiseen liittyi myös vuonna 2017 aloitettu uutiskirje. 
Uutiskirje ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana (tammi-, huhti-, elo- ja joulukuussa). Se sisälsi 
ajankohtaista aivovammatietoutta ja tietoa liiton toiminnasta. Uutiskirjeen pääkohderyhmä on 
ammattilaiset, mutta se on kaikkien kiinnostuneiden tilattavissa Aivovammaliiton Internet-sivuilta. 
18.1.2018 uutiskirjeen oli tilannut 228 henkilöä.   

Sekä kevät- että syysliittokokous antoivat medioille toimitettavat kannanotot. Pysy pystyssä -
kampanjan yhtenä kasvona oli Porvoon toimintaryhmän vetäjä Calle Nyholm ja Tapaturmapäivän 
kasvona lapsena aivovammautuneen Marikan äiti Kirsi Leskelä. Aivovammaviikon kasvona oli 
kuopiolainen läheinen Tatjaana Kuosmanen. Aivovammaliitto sai lehdistöseurannan mukaan 
mediassa erityisesti näkyvyyttä kampanjoiden ja teemaviikkojen kautta. Aivovammaliiton 
mediaseuranta kerää vain sähköisessä mediassa olevat maininnat, mutta lisäksi yhdistysten jäsenet 
lähettivät liittoon lehtileikkeitä artikkeleista, jotka julkaistiin vain printtimediassa.  

Aivoviikon (vko 11) teemana oli Aivoterveyttä läheltä. Aivoviikkoa vietetään yhdessä Neurologisten 
vammaisjärjestöjen (NV) kanssa. Aivovammaviikolla (46) muistutettiin, ettei aivovamman saaneen 
läheistä saa jättää yksin.  

Aivovammaliiton profiilia kohennettiin myös Sanoma Median viestimissä olleella 
bannerikampanjalla. Huhti-toukokuussa teemana oli pyöräilykypärän käyttö (kasvona Tarja 
Holopainen) ja elo-syyskuussa älylaitteet liikenteessä (kasvona Paavo Kokko).  
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 Tarjan tarina -sivu Katse katuun -sivu Vuoden 
keskiarvot 

Kuukaudet Huhtikuu Toukokuu Elokuu Syyskuu  

Bannerin 
laskeutumissivun 
katselukerrat  

370 1568 1266 755 

Katselluimman sivun 
katselukerrat  

2827 1568 2078 1533 

Bannerisivu suhteessa 
muiden sivujen 
katselukertoihin (kun ei 
oteta huomioon 
ylläpidonsivuille 
Wordpressin 
katselukertoja) 

1. 
katselluin 

6. 
katselluin 

3. 
katselluin 

2. 
katselluin 

Erilliset kävijät 
aivovammaliitto.fi -
sivustolla 

6305 5295 11000 4751 7498 

aivovammaliitto.fi -
sivustolla vierailleiden 
määrä 

9127 8062 13490 6539 10243 

Taulukko 2. Bannerisivustoon liittyviä tilastointeja  

 
Taulukko kuvaa bannerikampanjan aivovammaliitto.fi-sivustolla olleiden laskeutumissivujen 
(Landing page), sivu johon verkkosivukävijät ohjataan) katselukertoja suhteessa koko sivuston 
kävijöihin ja muilla sivuilla toteutuneiden katselukertojen määriin.  Kuten taulukosta käy ilmi eniten 
kävijöitä näistä bannerikampanjakuukausista oli Katse katuun -laskeutumissivulla elokuussa. 
Toisaalta samaisena kuukautena myös koko sivuston kävijämäärä on huomattavasti vuoden 
keskiarvoa suurempi ja eniten katselukertoja saanut sivusto on kerännyt katselukertoja paljon 
enemmän bannerisivustoon verrattuna.  

Ensimmäinen kärkitavoite saavutettiin siis mainiosti, joskaan tunnettuuden nykytilaa, ja 
puhumattakaan sen lisääntymistä, ei ole koskaan varsinaisesti mitattu. Mediaosumien lisäksi 
tunnettuuden lisääntymisestä kertoo myös eduskunnasta, medioista (esimerkiksi Aamutelevisio, A-
studio ja useat sanoma- ja aikakauslehdet) sekä erilaisista oppilaitoksista tulleiden yhteydenottojen 
suuri määrä.  

Jatkossakin kannattaa panostaa mielenkiintoisiin kasvoihin lehdistötiedottamisessa, olla aktiivinen 
työryhmissä ja miettiä liittokokousten kannanotoille tuoreita ja vahvasti kantaaottavia, jopa 
koskettavia aiheita.  
 

2. Aivovammaliiton viestintästrategian ja -suunnitelman terävöittäminen ja viestintäkoulu-
tukset yhdistyksille  

Toinen kärkitavoite toteutui osittain. Aivovammaliiton viestintäsuunnitelma päivitettiin ja yhdistyk-
sille tarjottiin viestintäkoulutuksia. Niille ei juurikaan tuntunut olevan tarvetta, sillä vuoden 2017 
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aikana järjestettiin yhdistysten pyynnöstä vain yksi Facebook-koulutus. Sen sijaan yhdistysten puo-
lesta ja apuna laadittiin lehdistötiedotteita. Lehdistötiedotteiden ja muun viestintämateriaalin 
tuottamiselle yhdistysten tarpeisiin saattaa jatkossa olla enemmän tarvetta kuin ennakkoon pääte-
tyillä koulutuskokonaisuuksilla. Tarkoituksenmukaisempaa olleekin pystyä vastaamaan yhdistysten 
koulutus- ja tiedotuspyyntöihin jouhevasti ja tarpeen mukaan, eikä ennalta kokonaisuuksia suunni-
tellen.  
 

3. Aivoitus-lehden laadun ylläpito ja kehittäminen 

Printtiviestinnässä tavoitteena oli varmistaa Aivoitus-lehden laadukkuus ja kehittää lehteä nume-
rosta 1/2017 tehtävän lukijatutkimuksen avulla. Vuonna 2017 laadittiin lukijatutkimuksen avulla 
lehdelle strateginen, taktinen ja operatiivinen suuntalinjasto, jotka otetaan käyttöön vuosien 2018 
– 2019 aikana. Kolmas kärkitavoite toteutui suunniteltua laajemmin.  

Tutkimuksen perusteella noin 67 prosenttia haluaa lukea lehteä printtiversiona ja noin 28 prosent-
tia toivoo saavansa painetun lehden rinnalla lisätietoa myös netin kautta. Lehden haluaisi saada 
nykyistä neljää kertaa useammin lähes 70 prosenttia lukijoista. Juttutyyppinä suositaan henkilö-
haastatteluita. Lukija haluaa saada lehdestä erityisesti voimaa, vertaistukea ja tietoa erityisesti kos-
kettavista henkilöhaastatteluista.  

Ulkoasuun toivottiin raikkaita värejä ja valokuvien näyttävämpää hyödyntämistä. Taittoa uudistet-
tiin toiveiden mukaan jo syksyn 2017 aikana ja uudistustyö jatkuu tarpeen mukaan vuonna 2018. 
Lisäksi aivovamman saaneen läheiset alettiin ottaa aiempaa paremmin huomioon.  

Suuntalinjaston lisäksi tutkimuksen avulla syntyi liiton työntekijöiden avuksi Aivoituksen työkalu-
pakki, joka sisältää aihe- ja juttuideoita, aikatauluja ja muuta materiaalia, jonka avulla Aivoituksen 
jatkuva kehittäminen tulee helpommaksi ja kaikille yhteiseksi asiaksi. Kehittämistyössä lehti nivot-
tiin aiempaa selkeämmin osaksi liiton kokonaisstrategiaa.  

Aivoitus-lehti ilmestyi helmi/maalis-, touko/kesä-, syys/loka- ja joulukuussa. Aivoituksen aihepiirit 
vuonna 2017 olivat: 1) Aivovammatyötä 25 vuotta 2) Aivovammat urheilussa 3) Uusia aivovamma-
tuulia ja 4) Omaiset ja läheiset. Numerokohtaista laadukkuutta tutkittiin netissä toimivan Lukijaraa-
din avulla. Lukijaraati avautuu aina lehden ilmestyttyä ja palautetta voi antaa joko nimellä tai ni-
mettömänä. Lehteä kehittävä ja suunnitteleva viestintätyöryhmä kokoontui suunnitelman mukaan 
kahdesti. Vuoden suosituimmiksi jutuiksi nousivat koskettavat henkilöhaastattelut, joissa vammau-
tuneet ihmiset ja heidän läheisensä kertoivat oman tarinansa. Vakiopalstojen kestosuosikki vuonna 
2017 oli pääkirjoitus.  

 

4.2. Muu tiedottaminen ja viestintä  

 
Vuoden 2017 muihin tavoitteisiin kuului pyrkiä edistämään, että aivovammoja käsitellään asialli-
sesti medioissa ja että liiton eri tiedotuskanavien kautta haettavaa tietoa löydetään mahdollisim-
man helposti. Tämän toteutumista seurattiin kotisivuilla, Facebookissa ja Twitterissä toteutuneiden 
käyntien, tykkääjien ja jakojen määrillä sekä uutisten kommentointimäärillä. Lisäksi hyödynnettiin 
mediaseurantaa paneutumalla aivovamma-asioista eri tiedotusvälineissä julkaistujen artikkeleiden 
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lukumäärään ja aiheisiin. Aivovammatietouden levittämiseen käytettiin sähköisten viestimien li-
säksi mediatiedottamista, esitteitä ja messuja ja tapahtumia.   
 
Muut viestinnän tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Jatkossa oleellista on kyetä nopealla aikatau-
lulla vastaamaan luennointipyyntöihin, sillä niiden avulla tavoitamme uusia kohderyhmiä ja nos-
tamme Aivovammaliiton tunnettuutta ja edistämme aivovammatietoisuutta. Lehdistötiedottami-
seen tarvitsemme jatkuvasti uusia kasvoja, jotka voivat kertoa tiedotteessa mielenkiintoisen tari-
nansa.  
 

1. Sähköinen tiedotus 

Kotisivujen (aivovammaliitto.fi) tavoitteena on jakaa sekä yleistä tietoa aivovammoista että liiton ja 
yhdistysten ajankohtaisia uutisia. Vuonna 2017 keskityttiin terävöittämään nettisivujen sisältöjä ja 
tehtävänjakoa. Vuonna 2017 ajankohtaisista uutisista vastasi pääasiassa tiedottaja, yhteystiedoista 
ja liiton ajankohtaisista asioista toiminnanjohtaja ja muusta sisällöstä järjestöassistentti. 
Kävijämäärää seurattiin edellisvuosien tavoin.  
 

Kuukausi Erilliset kävijät 
sivustolla 

Vierailujen määrä 
sivustolla 

Vierailut yhtä 
kävijää kohden 

Tammikuu 9973 13617 1,36 

Helmikuu 7563 10 512 1,38 

Maaliskuu 6741 9461 1,40 

Huhtikuu 6305 9127 1,45 

Toukokuu 5295 8062 1,52 

Kesäkuu 4639 6743 1,45 

Heinäkuu 10 167 12 574 1,24 

Elokuu 11 000 13 490 1,23 

Syyskuu 4751 6539 1,38 

Lokakuu 11 034 13 749 1,25 

Marraskuu 7355 11 247 1,53 

Joulu 5154 7796 1,51 

Yhteensä 89 977 122 917  

Keskiarvo 7498 10 243  

Taulukko 3.  Kotisivujen kävijämäärien ja vierailujen tilastoinnit vuonna 2017 
 
Vuonna 2017 aivovammaliitto.fi -sivuston keskimääräinen erillisten kävijöiden määrä oli 7498 
kuukaudessa ja vierailuiden määrän keskiarvo oli 10243 kuukaudessa. Erilliset kävijät tarkoittavat 
erillisiä IP-osoitteita, jotka ovat vierailleet verkkosivustolla. Vierailujen määrä taas kuvaa 
kokonaisvierailujen määrää sivustolla eli vaikka sama henkilö kävisi sivustolla useamman kerran 
päivässä, jokainen kerta lasketaan vierailuksi.  
 
Vierailut yhtä kävijää kohden -sarakkeessa olevista luvuista voidaan katsoa, kuinka usein yksi 
erillinen kävijä on vieraillut sivustolla. Mitä suurempi luku on, sitä useammin sama henkilö on 
käynyt sivustolla ja saattaa siksi kasvattaa vierailujen määrää. Vuoteen 2016 verrattuna erillisten 
vierailijoiden kokonaismäärä on vuonna 2017 kasvanut 39 911 kävijällä eli 79,7 %. Vierailut ovat 
edellisvuoteen verrattuna kasvaneet 42 281 vierailulla eli 52,4 %.  
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www.facebook.com/Aivovammaliitto-sivuston tavoitteena oli kertoa liiton ja jäsenjärjestöjen uu-
tisia napakasti. Tavoitteena oli päivittää sivustoa vähintään kerran viikossa, mutta käytännössä päi-
vitystahti oli huomattavasti tiheämpää. Loma-ajoiksi ajastettiin materiaalia, jottei sivusto seisonut 
tyhjän panttina kesän ja joulun aikana. Tavoitteena oli myös lisätä edelleen tykkääjämäärää.  
  
Vuoden suosituin päivitys oli uutinen Aivovammaliiton tekemästä tiedotteesta Janne Leinosesta. 
Se tavoitti 8 684 henkilöä ja sai aikaan 294 reaktiota ja 61 jakoa. Toiseksi suosituin oli linkki Aamu-
lehden juttuun triathlonisti Lasse Vuoresta. Se tavoitti 8 050 henkilöä ja sai aikaan 175 reaktiota ja 
25 jakoa. (Tavoittaminen = miten monta henkilöä näkee päivityksen, reaktio = miten moni tykkää, 
jakaa tai kommentoi päivitystä, jako = miten moni jakaa uutisen omalle/kaverin/toisen ryhmän ai-
kajanalle).  
 
Vähiten suosituimmat päivitykset olivat ystäväkurssin mainos (96 tavoitettua, ei reaktioita tai ja-
koja) ja Epilepsi och hjärnskada -kurssin mainos (191 tavoitettua, kaksi reaktiota, ei jakoja). 
 
Kautta vuoden suosituimpia olivat aivovammautuneista ihmisistä kertovien juttujen jaot, lainsää-
däntöön ja vallankäyttöön liittyvät päivitykset sekä puffit tulevista Aivoituksen jutuista. Vähiten 
kiinnostivat ilmoitukset omista kursseistamme, chateista ja vastaavista pieniä henkilömääriä kos-
kettavista aiheista. Jatkossa on syytä miettiä kannattaako esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurs-
seja mainostaa Facebookissa lainkaan, vai olisiko täsmämarkkinointi hyödyllisempää. Olennaista 
on, että viestimme oikeista asioista oikeissa välineissä.  
 
 

Tykkääjämäärän kehittyminen 2013 – 2017  

Vuosi   Tykkääjät Seuraajat (* 
2013   449 
2014   611 
2015   983 
2016   1 360 1 326  
2017   1 649 1 639 
 

*) Seuraaja on henkilö, joka seuraa liiton sivua, mutta ei ole tykännyt siitä.  

Taulukko 4. Tykkääjämäärien kehittyminen 

 

Twitterin tarkoituksena on kertoa aivovammoista ja siihen liittyvästä kansallisesta ja kansainväli-

sestä tutkimuksesta.  

 

Vuosi Twiitit Seuraajat 

2015 62 174 

2016 111 607  

2017 349 969 

 

Taulukko 5. Twiittien ja seuraajien määrä 
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2. Mediatiedottaminen 

Aivovammaliitto lähetti lehdistötiedotteita valtakunnallisesti Aivovammaliiton 25-vuotisesta tai-

paleesta, vuosikokousten antamista kannanotoista ja teemaviikoista sekä kohdennetusti paikalli-

sista tapahtumista.  
 

Aika Aihe Vastaanottajamäärä 

vko 1 Symposiumin tiedote, kärkenä 
Olli Tenovuon luento 

(lähti Invalidiliitosta) 

vko 5 Symposiumin tiedote, kärkenä 
Annamaria Marttilan tarina 

211 

vko 6 Oulun tiedote saadusta raha-
avustuksesta 

(lähti Oulusta) 

vko 7 Symposiumin paikallistiedote, 
kärkenä Simo Viitasen tarina 

29 

vko 8 Oulun Vasa concept -luento 24 

vko 10 Aivoviikon tiedote, aiheena 
aivoterveyttä läheltä 

(lähti NV-verkoston nimissä 
CP-liitosta) 

vko 11 Symposiumin 
kannanottotiedote, 
tapaturmalainsäädäntöön ja 
sen valvontaan tarvitaan 
muutoksia 

211 

vko 14 Kevätliittokokouksen 
kannanotto, kokemustoimijat 
mukaan sote-valmisteluun 

211 

vko 27 Aivovammaliitto huolissaan 
aivovammaisten 
kuntoutuksesta 

211 

vko 32 Aivotärähdys urheilussa, 
kärkenä Matti Vartiainen 

32 

vko 40 Tommi Kovasen kirja 
kansanedustajille 

(lähti Bazar-kustannuksesta) 

vko 43 Syysliittokokouksen 
kannanotto älylaitteiden 
käytöstä liikenteessä 

200 
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vko 46 Aivovammaviikon tiedote, 
kärkenä Tatjaana Kuosmanen, 
lisäksi räätälöidyt tiedotteet 
Vaasan ja Päijät-Hämeen 
alueille 

200 

vko 48 Suomi 100 -juhla Tampereella, 
kärkenä Jori Willandt 

10 

Taulukko 6. Lehdistötiedotteet 

 

Mediaseurannan mukaan sähköisissä medioissa oli vuoden 2017 aikana 998 aivovammoihin liitty-

vää uutista (vuonna 2016 osumia oli 698 kpl). Otsikoissa korostuivat muun muassa Tapaturmapäi-

vän Pysy pystyssä -kampanja, Aivovammaliiton toiminnanjohtajan haastattelu pyöräilykypärä-

laista, aivovammat urheilussa ja jääkiekkoilija Tommi Kovanen. Liiton tiedotteiden ulkopuolisista 

asioista nousivat erityisesti erilaiset tutkimusuutiset, pahoinpitelyuutiset ja urheilussa tapahtuneet 

aivovammat. Sosiaalisessa mediassa osumia oli 905 (vuonna 2016 vain 269 kertaa). Osumissa nou-

sivat erityisesti Tapaturmapäivä ja Pysy pystyssä -kampanja. Vuonna 2017 oli kuitenkin harvinaisen 

paljon osumia, joissa aivovamma-sanaa käytettiin haukkumasanana. Pitäisikö jatkossa pyrkiä osal-

listumaan nettikeskusteluihin ja levittää asiallista aivovammatietoutta myös tätä kautta?  

 

3. Messut ja tapahtumat 

 

Messujen ja tapahtumien tavoitteena oli lisätä Aivovammaliiton ja aivovammojen tunnettuutta 

ammattilaisten ja suuren yleisön keskuudessa. Tavoitteena oli osallistua eri tapahtumiin, jossa 

kohdataan kaikenikäisiä ihmisiä.  Vuonna 2017 osallistuimme Lasten liikennepäivään, jossa kohta-

simme noin 700 lasta vanhempineen sekä Medicortex Oy:n pyynnöstä #Pääasiaa-tapahtumaan, 

jossa puhuttiin urheilusta ja aivovammoista sekä luennoimme aivovammoista Turun Rotaryille. 

Medicortexin järjestämissä tapahtumissa tavoitimme yhteensä muutamia kymmeniä ihmisiä. Li-

säksi olimme luennoimassa Oulun aivovammapoliklinikan kehittämispäivässä sekä Oulun että 

Tampereen aivovammapoliklinikan ensitietopäivissä. Näissä tavoitimme myös muutamia kymme-

niä ihmisiä.  

 

Kesäkuussa 2017 vierailtiin Kuopio tanssii ja soi -tapahtuman Tiedolla taitoa tulevaisuuteen -semi-

naarissa: Otetta aivoista! Liitolla oli seminaarissa esittelypöytä, jonka organisoinnista ja esittelystä 

paikallinen yhdistys vastasi. Lisäksi liiton työntekijä piti tapahtumassa lyhyen järjestöesittelyn. 

 

Kerralla rysähti - kaikki muuttui – Aivovamma 2017 -symposiumi pidettiin Seinäjoella 16. - 
17.3.2017. Tapahtuma kokosi kaksipäiväisen tapahtumaan aivovammasta kiinnostuneita 
osallistujia; ammattilaisia, vammautuneita ja heidän läheisiään. Symposiumi järjestettiin yhdessä 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Validia-kuntoutuksen kanssa.  
Kantava teema oli tuoda esille se, miten aivovammautuneen ihmisen hoito ja kuntoutus on 
kehittynyt 25 vuoden aikana. Symposiumin ensimmäisen päivän avasi sisäministeri Paula Risikko, 
(puhelinyhteydellä, viime hetken peruuntumisen vuoksi), jolle luovutettiin tuossa tilaisuudessa 
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julkilausuma, jonka ministeri Risikko luovutti eteenpäin sosiaali- ja terveysministerille.  Toisen 
päivän kunniapuheenvuoron antoi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Molemmissa päivissä 
olivat edustettuina korkeatasoisia puhujia; neurologeja, neuropsykologeja ja kuntoutusalan 
ammattilaisia.  
 
Aivovammaliiton 25-vuotisjuhlaa vietettiin 27.10.2017 Iiris-keskuksessa Helsingissä.  
Päivätilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, joka toi 
kutsuvieras- ja sidosryhmän juhlatilaisuuteen tervehdyksensä.  Iltajuhla oli suunnattu jäsenille. 
Molemmat juhlat juonsi Antti Leino (Tuhkio) ja niissä esiintyi komediaryhmä Tuhmat Tädit. 
 
Pienempiä messuja ja tapahtumia edustivat mm. Savonlinnan hyvinvointimessut yhdessä 
toimintaryhmän kanssa syksyllä 2017. Tapahtumissa oltiin tukemassa toimintaryhmän toimintaa ja 
verkostoitumassa sote- ja järjestötoimijoiden kanssa. 
 

4. Esitteet  

 
Esiteuudistusta jatkettiin. Suunnitelmissa oli seuraavat oppaat: 
 

• parisuhde ja seksi 

• miten kerron lapselle vanhemman aivovammasta ja 

• aivovamma ja käyttäytymisen fyysiset ja kognitiiviset ongelmat 

 
Parisuhde ja seksi -esitteen raakaversio valmistui ja esite hiotaan valmiiksi alkuvuodesta 2018. Ai-

vovamman aiheuttamat haasteet tulevat esiin Avainasiaa-esitteessä sekä Opas lievistä aivovam-

moista -esitteessä (uusittiin vuoden 2017–2018 taitteessa valmiiksi asti, kun uusi Käypä hoito il-

mestyi), joten haasteista ei kannattanut tehdä omaa opastaan. Miten kerron lapselle vanhemman 

aivovammasta -esitteelle ei löytynyt sopivaa sisällöntuottajaa vuoden 2017 aikana.  

 

 

5. Neuvonta-, koulutus- ja vaikuttamistyö  
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on viime vuosina ollut monia lakiuudistuksia. Pitkään esillä ollut 
vammaispalvelulain uudistus siirtyi edelleen nykyiselle hallitukselle. Uutta lakiesitystä siitä ei vielä-
kään ole saatu. Myös paljon puhuttu Sote-uudistus on edelleen kesken. Sen myötä järjestelmä or-
ganisoidaan kokonaan uudelleen ja Aivovammaliitto seuraa myös tätä prosessia tiiviisti. Tehtyjen 
lakiuudistusten jalkautusta seurataan. Aivovammaliitto on ollut mukana antamassa muun muassa 
valinnanvapauslain luonnokseen kannanottonsa kaksi kertaa. Tavoitteena on ollut tuoda aivovam-
mautuneiden ihmisten näkökulmaa esille valmistelutyöhön.  
 
Aivovammaliiton omaan palvelutoiminnan alueeseen liittyvien kysymysten lisäksi neuvonnassa on 
vastattu muun muassa kuntoutukseen, palvelujärjestelmään ja edunvalvontaan liittyviin 
kysymyksiin. Kuntoutussuunnittelija on vastannut kuntoutukseen ja sosiaaliturvaan liittyviin 
kysymyksiin kerran viikossa. Muiden palveluntuottajien ja järjestöjen alueisiin kuuluvien 
kysymysten osalta yhteydenottajia ohjataan eteenpäin.  
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Yhteistyötä Kynnys ry:n kanssa jatkettiin edelleen vuonna 2017.  Lakimiesneuvonta on jäsenistön 
käytössä tuon yhteistyön kautta. Henkilökohtaista apua erilaisissa palavereissa tarvitsevat ohjataan 
heidän omissa kunnissaan olevien auttavien tahojen luokse.  
 
Kukin Aivovammaliiton työntekijä on vastannut omaan työalueeseensa liittyviin kysymyksiin.   
 
Oikeuksienvalvonta  
Oikeuksienvalvonnan tavoitteena on ollut seurata lainsäädäntötyötä lain valmistelusta ja 
lakiehdotuksista lakien jalkauttamiseen. Työtä tehdään muun muassa yhdessä Vammaisfoorumin 
kanssa. Vaikuttamistyön osalta ollaan mukana myös Kuluttajaliiton organisoimassa 
Kuluttajaparlamentissa sekä SOSTEn Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen POTKA-verkostossa.  
 

 

6. Järjestölähtöinen palvelutoiminta 
 
Järjestölähtöiseen palvelutoimintaan Aivovammaliitossa kuuluvat sopeutumisvalmennuskurssit ja 
lomatoiminta. STEA on myöntänyt sopeutumisvalmennukseen määrärahan. Lomatoimintaa 
toteutettiin yhteistyössä sekä muiden neurologisten vammaisjärjestöjen, että Maaseudun Terveys 
ja Lomahuolto ry:n kanssa.  
 
6.1. Sopeutumisvalmennus  

Vuonna 2017 järjestettiin kahdeksan (8) omaa STEA-rahoitteista sopeutumisvalmennuskurssia sekä 
kaksi yhteistyökurssia muiden järjestöjen kanssa. Kurssipaikat valikoituivat puitesopimuksen piirissä 
olevista palveluntuottajista minikilpailutuksessa.  
 
Kurssitarjonta koostui pääosin hyviksi ja tarpeellisiksi havaituista kurssimuodoista, uutena kurssina 
järjestettiin Voimavaroja arkeen -kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille. Suosittuja kursseja 
olivat erityisesti juuri Voimavaroja arkeen -kurssi sekä Parikurssi, Perhekurssi ja Väsyvyyskurssi. 
Perhekurssin osalta kokeiltiin ensi kertaa kahta perheiden loma-aikaan sijoittuvaa kurssia, joista 
toinen oli suunnattu alle kouluikäisten ja pienten koululaisten perheille ja toinen isompien 
koululaisten ja teini-ikäisten perheille. 
 
Läheisten merkitys on aivovamman saaneille suuri, joten tällä kertaa kaikki kurssit toteutettiin niin, 
että niihin voi osallistua läheisen kanssa. Vuoden lopussa järjestettiin Väsyvyyskurssi lisäkurssina 
hakijoiden suuren määrän vuoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 

Kurssi Hakeneita Valitut Osallistuneet 

Parikurssi 18 14 14 

    

Työuran jälkeen vammautuneiden -
kurssi 

10 9 9 

Perhekurssi 1 24 22 22/8 
täysikäistä 

Perhekurssi 2 19 15 15//9 
täysikäistä 

Väsyvyyskurssi 1 37 13 13 

Mitä nyt? -kurssi 13 11 11  

Voimavaroja arkeen -kurssi 31 12 13 

Väsyvyskurssi 2 13 12 11 

Taulukko 7. Aivovammaliiton kurssit ja kurssilaisten määrät vuonna 2017. 
 
Palautekyselyt 
Kurssilaisilta sekä kurssityöntekijöiltä kysytään palautetta heti kurssin jälkeen. Kaikista 
sopeutumisvalmennuskursseista tehdään myös jälkikäteen kysely, jossa keskitytään kurssin 
vaikutuksiin ja kurssilaisten elämään mahdollisesti tuomiin muutoksiin arjessa.  
 
 
Kurssin lopussa 
Jokaisen kurssin loppuvaiheessa kurssilaisia pyydetään täyttämään palautelomake. Lomakkeessa 
arvioidaan kurssiin liittyvien odotusten toteutumista. Osallistujilla on mahdollisuus arvioida 
asteikolla 1 - 5 kurssin sisällön eri osa-alueita, kuten luentoja, ohjaajia ja kurssipaikan toimivuutta. 
Kurssilaiset saavat kommentoida vapaasti kurssia ja sitä, mistä kurssilla on ollut eniten hyötyä. 
Lisäksi on mahdollista antaa parannusehdotuksia ja lähettää terveiset Aivovammaliitolle. 107 
sopeutumisvalmennuskursseille valitusta henkilöstä 72 eli noin 67 % vastasi kurssin päätteeksi 
tehtyyn kurssipalautteeseen. 
 
Parhaan numeerisen arvioinnin osallistujat antoivat ohjaajien onnistumiselle sekä 
keskusteluryhmille (4,5 ja 4,4). Eniten parannettavaa keskiarvojen mukaan kurssien sisällössä oli 
kurssilaisten omassa aktiivisuudessa sekä muussa ohjatussa aktiviteetissa (3,9 ja 4,0). Kursseista 
korkeimman keskiarvon Likert-asteikolla arvioituna sai Perhekurssi 1 (4,7) ja matalimman 
Väsyvyyskurssi 1 (3,5). Laadullisten palautteiden perusteella kurssilaiset kokivat pääsääntöisesti 
kurssien vastanneen heidän odotuksiaan hyvin.  
  
Hyödyllisimmäksi asiaksi kursseilla koettiin vertaistuki. Useat kokivat myös saaneensa hyötyä 
arkeen siirrettävistä käytännön vinkeistä ja tiedosta liittyen sosiaalipalveluihin ja 
kuntoutussuunnitelmaan. Hyödyllisiksi asioiksi kursseilla mainittiin myös itsensä hyväksyminen 
armollisuuden kautta, ymmärryksen kasvu kumppania kohtaan, yhteiset keskustelut sekä 
luennoilta saatu tieto.  
 
Palautteen perusteella eniten esitetty toive oli, että jatkossa kurssiaikataulu olisi löyhempi ja 
sisältäisi enemmän taukoja ja lepoa. Toisena usein esitettynä parannusehdotuksena oli läheisille 
suunnatun tuen ja tiedon määrän lisääminen kursseilla esimerkiksi läheisten omissa ryhmissä.  
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Vertaistuen merkitys on palautteiden perusteella erittäin suuri kursseilla, sillä 
vertaistukikeskusteluja ja yhdessäoloa vapaa-ajalla toivottiin edelleen lisää. Toisaalta myös 
yksilötapaamisia ja tietoa kuntoutuksesta ja sosiaalietuuksista toivottiin olevan enemmän. 
Useat kurssilaiset esittivät toiveen jatkokurssista saman kurssiryhmän kanssa tai yleisesti toivoivat 
sopeutumisvalmennuskursseja järjestettävän jatkossa lisää. Esille tuli myös, että käytännön asioista 
tiedottaminen ennen kurssia ei ollut useamman kurssilaisen kohdalla toiminut ja erityisesti eri 
paikkakunnalla asuvia läheisiä tulisi jatkossa tiedottaa paremmin.  
 

3 - 4 kuukautta kurssin jälkeen 

Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on lisätä vammautuneiden ja heidän 
läheistensä tietoa aivovammasta ja siihen liittyvistä oireista. Lisäksi kursseilla pyritään tukemaan 
kurssilaisten arjen sujuvuutta. Tavoitteiden toteutumisen selvittämiseksi kurssilaisille lähetetään 
kysely 3 - 4 kuukautta kurssin päättymisen jälkeen.  
 
Toimintakertomusta kirjoittaessa vuoden kolmelta viimeiseltä kurssilta oli palautteet saamatta, 
joten analyysiin on sisällytetty ainoastaan palautteet Mitä nyt? -kurssia edeltäneiltä kursseilta. 
Kursseille osallistuneista noin 40 % palautti lomakkeen määräaikaan mennessä. Suurin osa 
vastanneista eli 65 % vastanneista oli naisia ja vastauksia saatiin yhtä paljon vammautuneilta kuin 
heidän läheisiltään.   
 
Suurin osa vastanneista piti kurssilta saatuja tietoja erittäin hyödyllisinä ja koki niiden auttaneen 
arjessa vähintään jonkin verran. Puolet vastanneista koki vertaistuen toteutuneen omalla 
kohdallaan hyvin ja noin 40 % koki vertaistuen toteutuneen kohtuullisesti. Yhteydenpitoa toisiin 
kurssilaisiin oli vajaalla puolella vastanneista, mutta lähes yhtä suuri osa ei ollut pitänyt lainkaan 
yhteyttä muihin kurssilaisiin. Suurin osa vastaajista arvioi kurssityöntekijät erittäin asiantunteviksi 
tai melko asiantunteviksi ja kurssipaikan palvelleen tarkoitustaan hyvin.  
 
Kurssiyhteenvetoihin kirjatut suositukset koettiin suurimmaksi osaksi jonkin verran hyödyllisiksi tai 
erittäin hyödyllisiksi. Toisaalta kolme vastanneista ei osannut arvioida yhteenvedon hyötyjä.  65 % 
vastanneista arvioi suositusten toteutuneen osittain. Vain yhdellä vastanneista suositukset olivat 
toteutuneet, mutta yhdenkään vastanneen kohdalla ne eivät olleet jääneet täysin toteutumatta.  
Sanallisten vastausten perusteella konkreettiset arjen hallintaan liittyvät suositukset oli otettu osin 
käyttöön, mutta asioiden loppuunsaattamisen kerrottiin vievän aikaa. Myös tilannetekijät olivat 
vaikuttaneet suositusten täytäntöönpanoon. Moni vastaaja oli kommentoinut suositusten 
hyödyllisyyttä arvioivaan kohtaan vertaistukea ja sen merkityksellisyyttä. Jatkossa suositusten 
merkitystä voisi vielä kirkastaa sopeutumisvalmennuskurssilaisille. 
 
Kurssin järjestäjille esitetyt toiveet olivat linjassa heti kurssin päätyttyä annettujen 
kurssipalautteiden kanssa.  Moni toivoi kurssiaikataulujen löysentämistä sekä lisää lepotaukoja 
osaksi ohjelmaa.  
 
Palautteissa nostettiin esille toive vammautuneiden ja läheisten jakamisesta omiin 
vertaisryhmiinsä ja läheisille suunnatusta lisätuesta kurssin aikana. Useammassa palautteessa 
toivottiin enemmän yhdessäoloaikaa kurssiohjelman ulkopuolella. Henkilökohtaisia keskusteluja ja 
käytännön neuvoja kaivattiin myös lisää.  Sisällöllisiä toiveita olivat muun muassa neuropsykologin 
ja neurologin luennot, vertaistukiverkoston rakentaminen ja keinot siirtää kurssilla opittu tieto 
osaksi omaa arkea.  
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Kurssijärjestelyihin liittyen toiveena oli, että kurssipaikalle olisi helpompi saapua, 
nukkumisjärjestelyihin ja -rauhaan voisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota ja, että 
ennakkotietojen toimittamisessa tulisi osoittaa jatkossa entistä suurempaa tarkkuutta. 
Palautteessa tuotiin esiin toiveita siitä, että kurssilaisia valittaessa kiinnitettäisiin tarkasti huomiota 
hakijoiden samankaltaiseen elämäntilanteeseen.  Vastanneista 90 % oli sitä mieltä, että 
kokonaiskuva kurssista oli hyvä tai erinomainen.  
 
Sopeutumisvalmennusryhmä ja kehittämistyö 
Kuntoutussuunnittelijan tukena kehittämistyössä toimii sopeutumisvalmennustyöryhmä. Vuonna 
2017 ryhmään kuuluivat kuntoutussuunnittelijan lisäksi Aivovammaliitto ry:n hallituksen jäsen 
Annamaria Marttila, Hely Streng, perhepsykoterapeutti, asiantuntijajäsen, Ulriikka Kekki, 
neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, kurssityöntekijöiden edustaja, Kaisa Mäki, 
neuropsykologi, HUS, Anna-Mari Bruns, sosionomi (ylempi AMK). Ryhmä kokoontui kaksi kertaa. 

 

Lomatoiminta 
Vuonna 2017 oli tarjolla kuusi eri sosiaalisten luontokuntoutus SOLUKU –lomapakettia teemalla 

"Elämyksiä luonnosta".  

 

7. Hallinto 
 

7.1. Hallitus ja liittokokoukset  

Hallitus seurasi liiton toimintaa säännöllisesti. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) 
varsinaista jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä yksi nimitettiin 
varapuheenjohtajaksi (Timo Kallioja). Hallitus kokoontui kevätkaudella viisi (5) kertaa ja 
syyskaudella viisi (5) kertaa. 

Työvaliokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja ja 
tarvittaessa kutsuttava asiantuntija, täydensivät hallituksen kokouskäytäntöä valmistelemalla 
tarvittaessa sille asioita päätettäviksi. Vuonna 2017 työvaliokunta kokoontui erityisesti 
vakuutuslääkäriasioissa. 

Hallituksen ja henkilöstön kanssa pidettiin yhteistä kehittämispäivää 19.5. Nuuksiossa. Päivän tarkoituk-
sen oli pohtia liiton tärkeimpiä tavoitteita ja sidosryhmiä joiden kautta tavoitteet saavutetaan. Päivän vetä-
jänä toimi Jukka Ranta (VTT:ltä).  

 
Aivovammaliiton kevätkokous pidettiin 8.4.2017 Helsingissä ja syyskokous 28.10.2017 
syntymäpäivien yhteydessä Helsingissä.  

Aivovammaliiton 25-vuotissyntymäpäivät 

Liittopäivien sijasta järjestettiin vuonna 2017 syysliittokokousta edeltävänä päivänä 
Aivovammaliiton 25-vuotisen taipaleen kunniaksi syntymäpäivätilaisuus. Tapahtuma oli 
kaksiosainen ja koostui sidosryhmille suunnatusta kahvitilaisuudesta sekä liiton jäsenistölle 
järjestetystä illallisjuhlasta.  
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Tapahtuma kokosi yhteen monipuolisesti Aivovammaliiton sidosryhmiä kahvipöydän ääreen 
keskustelemaan ja kuuntelemaan yhdistystoimijoiden spontaaneja puheita open mic -periaatteella. 
Sekä kahvitilaisuuden että illallisjuhlien kohokohta puheiden lisäksi oli komediaryhmä Tuhmien 
tätien musiikkiesitys. Illallisjuhlaan osallistui noin 45 Aivovammaliiton jäsentä. 

Varainhankinta 

Vuonna 2017 perustettiin varainhankinnan työryhmä ideoimaan ja suunnittelemaan 
Aivovammaliiton varainhankintaa. Varainhankinnan tavoitteeksi määriteltiin aivovammautuneiden 
henkilöiden ja heidän omaistensa yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen 
rahankeruun avulla. Vuoden aikana kartoitettiin monenlaisia varainhankinnan keinoja ja erilaisiin 
seminaareihin ja koulutuksiin osallistumisella kartutettiin varainhankinnan osaamista ja moninaista 
näkökulmaa. Tämän pohjalta työryhmä työsti elämäjatkuu.fi -jäsenhankintasivustosta 
kertalahjoittamista palvelevan työkalun. Sivusto rakennettiin loppuvuodesta 2017 yhteistyössä 
mainostoimisto Haaja & Arwo Design Oy:n kanssa. Varainkeruuseen tarkoitettu verkkokauppa 
toteutettiin Checkout Finlandin kanssa. Joulukuussa toteutettiin Facebook-kampanja, jossa ihmisiä 
kannustettiin lahjoittamaan joulukorttirahansa vähävaraisten aivovammautuneiden hyväksi 
kertalahjoituksella. Lahjoitusta vastaan lahjoittajat pystyivät lataamaan Aivovammaliiton sähköisen 
joulukortin sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla kavereille jaettavaksi.  
 
Vuonna 2017 selvitettiin myös yritysyhteistyön aloittamista. Aikaisempina vuosina yksityisen 
ammatinharjoittajan tekemän televarainhankinnan kautta on kerätty jonkin verran 
yrityskontakteja. Näiden lisäksi kartoitettiin yrityksiä, joiden intresseistä, kohderyhmistä tai 
liiketoiminnasta voisi löytyä yhteistä kosketuspintaa Aivovammaliiton kanssa. Jonkin verran 
puheluita yrityksiin tehtiin tuloksetta, joten päätettiin tuleville vuosille hakea rahankeräyslupaa, 
joka mahdollistaisi yritysten kontaktoinnin myös sähköpostitse.   
 

Henkilöstön työtehtävät kokonaisuuksineen 

Toiminnanjohtaja Anne Porthén: hallinto, kehittäminen, viestintä ja vaikuttaminen 

Tiedottaja/toimittaja Pia Warvas: viestintä ja tiedottaminen 

Järjestöassistentti: Toimisto-, hallinto ja viestintätehtävät 

Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen: sopeutumisvalmennus ja vaikuttaminen 

Järjestösuunnittelija Heidi Kokko: Yhdistystoiminnan tukeminen 

Palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns: Aivovammaliiton vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta ja 
koulutus 

Tuntityöntekijät 2017: 

Henna Väänänen teki keväällä projektisuunnitelman laadintaa. 

Pihla Putkonen aloitti järjestösuunnittelijan tehtäviä marras-joulukuussa. 

Sirpa Salonen aloitti assistentin tehtäviä jouluun alussa 2017. 
 

Aivovammaliiton työtä linjasivat keskeisesti järjestön strategia vuosille 2015 – 2019, hallinto- ja 
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taloussääntö sekä muut liiton antamat linjaukset.  

Aivovammaliiton strategiset tavoitteet olivat keskiössä myös vuonna 2017: 
 

1. Aivovammaliiton ja liiton toiminnan tunnettuuden  

2. Liiton toiminnan  

3. Osaamisen, asiantuntijuuden ja sitoutumisen tehostaminen koko organisaatiossa  

4. Aivovammautuneilla ja heidän läheisillään olevan kokemustiedon tuotteistaminen sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaisille  

Henkilöstön työtä ohjasivat vuosittaiset tavoitteet ja myös strategia. Tavoitteiden toteutumista 
seurattiin lähes kuukausitasolla toiminnanjohtajan ja työntekijöiden sekä hallituksen yhteisten 
keskustelujen avulla.  Toiminnan kehittämiseen tarvitaan luotettavia seurantatietoja. Seurannan 
apuna toimivat erilaisesta ryhmätoiminnasta kerättävät numeeriset tilastotiedot, kuten 
kokoontumiskerrat ja osallistujamäärät. Taulukossa on esitelty tiivistetysti toiminnan keskeiset 
tavoitteet sekä seurannan ja arvioinnin keinoja. 

Toiminta  Keskeiset tavoitteet Toteutumisen seurannan ja 
arvioinnin keinot 

Yhdistystoiminta, 
järjestösuunnittelija 

•    Yhdistysten ja toimintaryhmien       
olemassaolon ja laadukkaan toiminnan 
turvaaminen ja kehittäminen 

•    Jäsentoiminnan tukeminen 

•    Nuorten toiminnan kehittäminen 
 

• Koulutukset, 
ryhmänohjauskoulutus, 
nuorten päätapahtuma: 
palautekyselyt ja/tai -keskustelu 

• Tilastot ryhmistä 
 

Vertaistukitoiminta, 
Palvelusuunnittelija 

• Kehittää vertaistukitoimintaa 
• Kehittää työpari- ja tutortoimintaa 

tukevaa koulutusta vertaistoimijoille 
• Akuutti-vertaistuki 
• Ensikontaktivastaavat jokaiseen 

yhdistykseen 
 

• Ryhmätoiminta, koulutukset: 
palautekyselyt ja/tai -
keskustelut 

• Tilastot ryhmistä 

Kokemuskouluttaja-
toiminta, 
palvelusuunnittelija 

• Kokemuskouluttajatoiminnan 
sisällöllistä ja määrällistä laatua 
kehitetään 

• Ennaltaehkäisevän työn 
kehittäminen ja tiedon levittäminen 
kokemuskouluttajien avulla 

• Koulutusten kehittäminen 
• Aivovaurio-portaalin tiedon 

levittäminen 

• KOko-tiedotus-kirje ja sen 
kautta saatava palaute 

• Koulutukset: palautekyselyt 
ja/tai -keskustelut 

• Tilastot ryhmistä 

Tiedotus, tiedottaja Tavoitteena on lisätä vammautuneiden 
henkilöiden, läheisten, ammattilaisten 

Tilastot: 

• Kotisivu-käyntien seuraaminen 
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ja suuren yleisön tietoisuutta 
aivovammoista ja tuoda esille 
ennaltaehkäisevää ja valistavaa 
näkökulmaa. 

Tavoitteena on vuonna 2017  

• jäsenhankinnan 
tukeminen 

• nykyaikaisten 
vuorovaikutuksellisten 
sähköisten 
työmenetelmien 
kehittäminen 

 
 

 

 

Aivoitus-lehden kehittäminen 

Sharewood- ja Facebook-sivuilla 
toteutuneiden käyntien 
määrien seuraaminen, 
tykkääjien ja jakojen määrien 
sekä uutisten 
kommentointimäärien 
seuraaminen 

• Lisäksi seurataan aivovamma-
asioista eri tiedotusvälineissä 
julkaistujen artikkeleiden 
lukumäärää ja aiheita 
 

Palautteen keruu (kyselyt ja 
keskustelut): 

• Palautteet messuilta ja 
tapahtumista 

• Viestintäryhmä, lukijoiden 
palaute, lukijaraati 

Järjestölähtöinen 
palvelutoiminta, 
sopeutumisvalmenn
us, 

kuntoutussuunnitteli
ja 

Tavoitteena on vammautuneiden ja 
heidän läheistensä tiedon ja 
ymmärryksen lisääminen aivovammasta 
ja siihen liittyvistä oireista sekä arjen 
sujumiseen vaikuttavista asioista, kuten 
kuntoutus- ja palvelujärjestelmästä. 

Sopeutumisvalmennus: 

Toiminnalliset tavoitteet 

• Kurssilaisten tietoisuuden 
lisääntyminen 
kuntoutusmahdollisuuksista ja 
erilaisista palveluista sekä 
erilaisista taloudellisista 
tukimuodoista 

• Kurssilaisten voimaantumisen 
tukeminen ammattilaisten 
ohjauksessa ja yksilöllisten 
keinojen löytyminen arjen 
haasteista selviytymiseen 

• Vertaisuuden toteutuminen 
ammattilaisten ohjauksessa 

 

• Palautelomakkeet 
kurssilla 

Esim. ennen kurssia ja kurssin 
jälkeen kysely (kurssin 
vaikutukset arjessa, oppimisen 
seuranta). 

 

 

• Kurssivalintojen seuranta ja 
keinojen kehittäminen 
muun muassa prosessin 
kehittäminen 

• Tilastot ryhmistä 
 

Taulukko 1. Toiminnan tavoitteet ja seurannan ja arvioinnin keinot 

Tilat 
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Aivovammaliiton keskustoimisto sijaitsee Malmilla.  Liiton toimistolla on ajanmukaiset ja uudistetut 
toimitilat Malminkaari 5:ssä. Tilat ovat esteettömät ja niihin on hyvät kulkuyhteydet. Myös talon 
pihassa on useita parkkipaikkoja. 

Talous 

Liiton talouden peruskiven muodostavat edelleen STEA:n avustukset; yleisavustus (A), 
kohdeavustus (Ak) sopeutumisvalmennukseen ja jäsenjärjestöavustukseen. Muita tulonlähteitä 
ovat omatoiminen varainhankinta, jäsenmaksut, koulutus- ja aineistotuotot, 
sopeutumisvalmennuskurssien maksusitoumukset sekä osallistumismaksut tilaisuuksiin. 
Varainhankinnan suunnitelmaa ja toimenpiteitä on tehty vuoden 2017 aikana. Kts. kohta 
varainhankinta.  Arviointia on kehitetty STEA:n vaatimusten mukaan ja sitä tullaan kehittämään 
edelleen tulevien vuosien aikana.  

 


