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Aivovammaliiton kevätkokouksen kannanotto 

Aivovammaliitto ry:n kevätkokouksen edustajat kokoontuivat 6.4.2019 ja toivat esille 

huolensa siitä, että usein kuntoutujilta puuttuu kuntoutussuunnitelma! Aivovammaliitto 

toteaa, että sopeutumisvalmennuskurssien kuntoutujilla suunnitelmia ei juuri ole. 

Aivovammaliiton kevätkokous vaatii lakisääteisen tehtävän tehostamista hoitavien 

lääkäreiden keskuudessa.  Kuntoutussuunnitelma säästää kustannuksissa, kun 

päällekkäiset lääkärikäynnit vähenevät. 

Lue kannanotto kokonaisuudessaan Aivovammaliiton verkkosivuilta: 

http://www.aivovammaliitto.fi/2019/04/aivovammaliiton-kevatkokouksen-kannanotto-

kuntoutusuunnitelmien-lakisaateinen-tehtava-ontuu/ 

Ohjeita kuntoutussuunnitelman tekoon löytyy Aivovammaliiton verkkosivuilta: 

http://www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/kuntoutuminen/kuntoutussuunnitelma/ 

 

Aivovammanuoret Instagramissa 

Sosiaalisesta kuvanjakopalvelu Instagramista löytyy sivusto: aivovammanuoret. Sivulla 

aivovammautuneet nuoret jakavat omia kokemuksiaan ja tarinoita omasta arjesta ja 

elämästä. Voit myös ehdottaa sivuilla aiheita, josta haluaisit kuulla enemmän. 

Jos olet alle 29-vuotias ja haluat mukaan nuorten vaikuttamistyöhön, ole yhteydessä: 

järjestösuunnittelija Leena Koivusaari 

leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi 

puh. 050 306 4181 (myös WhatsApp). 

 

 

 

http://www.aivovammaliitto.fi/2019/04/aivovammaliiton-kevatkokouksen-kannanotto-kuntoutusuunnitelmien-lakisaateinen-tehtava-ontuu/
http://www.aivovammaliitto.fi/2019/04/aivovammaliiton-kevatkokouksen-kannanotto-kuntoutusuunnitelmien-lakisaateinen-tehtava-ontuu/
http://www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/kuntoutuminen/kuntoutussuunnitelma/


 3 

    

Nuorille suunnattu Syysfest 

Aivovammaliitto järjestää 25.-27. syyskuuta 17-29 -vuotiaille aivovammautuneille nuorille 

suunnatun Syysfest tapahtuman Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla. 

Tapahtuman ilmoittautuminen avataan kesäkuun lopulla. Lisätietoja tapahtumasta voi 

kysyä järjestösuunnittelija Leena Koivusaarelta: leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi tai 

p. 050 306 4181. 

AIVOMYRSKY 

Aivomyrsky-tapahtuma 27. - 29.9.2019  
Hotelli Nuuksio, Espoo 
 

Kyseessä on lämminhenkinen tietoakin antava virkistysviikonloppu, jonka 

aikana saamme yhdessä jakaa ajatuksia ja kokemuksia! 

Tapahtuma on suunnattu erityisesti aiemmin Aivovammaliiton 

sopeutumisvalmennuskurssin käyneille henkilöille. 

Aivomyrsky on loistava tilaisuus tavata ”vanhoja” tuttuja kursseilta, tulkaahan porukalla!  

Luvassa vertaistukea, verkostoitumista, virkistystä ja faktaa luonnonläheisessä 

ympäristössä.  

Tapahtumassa on 50 € omavastuuosuus. 

Ilmoittautumiset 27.6.2019 mennessä: arja.kaasalainen@aivovammaliitto.fi 

Lisätietoja: Kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen, puh. 050 373 9076. 

 

 

 

 

mailto:leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi
mailto:arja.kaasalainen@aivovammaliitto.fi
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Muita Aivovammaliiton syksyn tapahtumia 

18.9. Aivovamma 2019 -kiertue Porissa 

25.-26.10 Aivovammaliiton Liittopäivät: Onnela, Tuusula 

11.-17.11. Aivovammaviikko: teemana Lapset, nuoret ja aivovamma 

20.11. Aivovamma 2019 -kiertue Kuopiossa 

Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit 

• Avokurssi aiheesta Fatiikki (väsyvyys) ja toimiva arki yhteistyössä 

Neuroliiton kanssa. Aika: AVO-kurssi tiistaisin klo 17-19.  Päivämäärät ovat 3.9, 

10.9, 17.9, 24.9, 1.10, 8.10, 15.10, 22.10.2019 Paikka: Aivovammaliitto, 

Malminkaari 5, 00700 HELSINKI Haku: 4.8.2019 mennessä, Aivovammaliiton 

kurssien hakulomakkeella 

• Väsyvyyskurssi vammautuneelle kuntoutujalle ja läheiselle Aika: 30.9. - 4.10.2019    

Paikka: Verve, Lahti Haku: 30.7.2019 mennessä, Aivovammaliiton kurssien 

hakulomakkeella 

• Voimavaroja arkeen -kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille 

kuntoutujille yksin tai läheisen kanssa Aika: 4.-8.11.2019 Paikka: Kuntoutuskeskus 

Kankaanpää, Kankaanpää Haku: 4.9.2019 mennessä, Aivovammaliiton kurssin 

hakulomakkeella 

Sosiaalityöntekijän päivystysvuorot 

Aivovammaliitossa 

Mietityttääkö sosiaaliturva-asiat? Nyt on mahdollisuus saada neuvoja. 

Sosiaalityöntekijä Elina Perttula vastaa sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin 

Aivovammaliitossa klo 9 - 12 seuraavina maanantaipäivinä puhelimitse ja sähköpostitse. 

Kevään päivystysvuorot ovat ma 6.5. ja ma 20.5. 

Syksyn päivystysvuorot ovat ma 5.8. ma 19.8., ma 2.9., ma 16.9., ma 14.10., ma 28.10.,  

ma 18.11., ma 25.11., ma 2.12. ja ma 16.12. 

Elinan yhteistiedot puh: 050 575 7371 ja sähköposti: elina.perttula@aivovammaliitto.fi 

mailto:elina.perttula@aivovammaliitto.fi
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Aivoituksen aineistopäivät 2019 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä, 

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

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

3-2019 Ikäihmiset ja aivovamma 23.8. vk 39 

4-2019 Lapset, nuoret ja aivovamma 8.11. vk 50 
 

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen  

 Nro 3-2019 Kymenlaakson, Oulun seudun ja Päijät-Hämeen yhdistykset  

 Nro 4-2019 Tampereen seudun, Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhdistykset  

Kirjoituksien ei tarvitse tulla suoraan emoyhdistyksiltä, vaan myös toimintaryhmät voivat 

kirjoittaa toiminnastaan halutessaan! Ajatuksena on, että muut yhdistykset ja 

toimintaryhmät saisivat ideoita omaan toimintaansa juttujen innoittamana. Jos tuntuu 

siltä, ettei itse osaa tai ehdi juttua tehdä, ota yhteys Pia Warvakseen, joka on Aivoituksen 

toimittaja. Hän voi kirjoittaa jutun puolestanne. Kirjoitusasioissa Pian tavoittaa: 

pia.warvas@aivovammaliitto.fi ja puh. 050 306 7916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
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Jäsenjärjestöavustukset  

 

Jos tarvitset apua hakemuksen teossa, ota yhteyttä järjestösuunnittelija Pihla Putkoseen 

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

Jäsenjärjestöavustusta voi hakea jo nyt. Avustusta voi hakea: 

1. Jäsenjärjestöavustuksen avulla perustetun toiminnan juurruttaminen ja 

ylläpitäminen 

2. Läheisten toiminnan kehittäminen 

3. Näkyvyyden lisääminen 

4. Uudelle paikkakunnalle toimintaryhmän perustaminen 

5. Nuorten toiminnan tukeminen ja kehittäminen 

 Avustushakemuksen ja ohjeet löydät Aivovammaliiton yhdistyksille-sivuilta:  

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aportin viimeinen palautuspäivä 31.3. 

Vuoden 2019 jäsenjärjestöavustusta 

voi hakea jo nyt! 

Vuoden 2019 jäsenjärjestöavustusta voi 

hakea 31.5. saakka 

 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/


 7 

    

Vuosikello 

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 

T
o

u
k

o
k

u
u

  

o Syksyn toiminnan lukkoon lyöminen (Aivoituksen 3/2019) 
yhdistyspalstalle tulevat tiedot voi toimittaa jo nyt liittoon, takaraja 
on 23.8.  
 
o Jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille 
  
o Jäsenjärjestöavustuksen viimeinen hakupäivä 31.5. 

- Syksyn toiminnan 
suunnitteleminen 
>tietojen toimittaminen 
omalle yhdistykselle ja 
liittoon 

K
e
sä

k
u

u
 

o Kesätauko alkaa 
o Kevään aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen 
 

- Kevään aikana 
muodostuneiden kulujen 
tilittäminen 
 

H
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in

ä
k

u
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o Aivovammaliiton toimisto on kiinni 1.-31.7.2019  

 

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

