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Toiminnanjohtajan terveiset 

”Ihmiseltä voidaan viedä kaikki paitsi yksi asia: ihmisen vapaus valita oma 

asenteensa, oli tilanne mikä hyvänsä.” —Viktor Frank 

Uuden aloitus sisältää paljon uusia ihmisiä, tapaamisia, tietoa ja oppimista. Välillä voi 

tuntua, että vuorokauden tunnit eivät riitä kaiken tekemiseen. Oikealla asenteella 

tilanteesta selviää, samoin kuin monesta muustakin tilanteesta elämässä.  

Minun ensimmäinen kuukauteni toiminnanjohtajana on mennyt todella nopeasti ja olen 

ollut kiitollinen, että saan työskennellä Aivovammaliitossa ammattitaitoisten 

työkavereiden kanssa. Kiitos kutsuista, joita olen saanut muutamilta yhdistyksiltä teidän 

hallituksen kokouksiinne. Toivottavasti tapaamme ensi vuoden aikana kaikkien 

yhdistysten kanssa, tulen todella mielelläni tapaamaan teitä ja kuulemaan teidän 

toiveitanne meille liiton työntekijöille.  

Minä uskon yhdessä tekemisen voimaan ja siihen, että parhaatkin ideat rikastuvat kun 

niitä kehitetään yhdessä. Olemme jokainen yksilöitä ja erilaisilla tarpeilla varustettuja, 

joten yhdessä asioista sopimalla saavutetaan kaikkia parhaiten tyydyttävät ratkaisut. 

Tehdään siis yhdessä Aivovammaliitosta teidän näköinen järjestö. 

Ensi vuoden tietokiertueet ovat Joensuussa 11.3 ja Rovaniemellä ruska-aikaan 16.9. 

Viime vuoden tietokiertueiden palautteet olivat positiivisia ja palautteiden perusteella 

emme tule tekemään ohjelmiin paljon muutoksia. Toivottavasti tietokiertueelle pääsee 

osallistumaan mahdollisimman moni teistä. 

Minulle voi laittaa viestiä, soittaa tai tulla käymään kahvikupposen ääressä 

keskustelemaan. Kuuntelen mielelläni teidän tarpeita ja ideoita aiheista, joita haluaisitte 

meidän Aivovammaliittona tuovan enemmän esille. 

Lopuksi haluan toivottaa jokaiselle oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa. Nauttikaa 

joulun tunnelmasta, herkutelkaa ja levätkää. 

Päivi Puhakka 

toiminnanjohtaja 
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Suuri kiitos vapaaehtoisille 

Aivovammaliiton kymmenen jäsenyhdistystä toteuttaa kaiken toimintansa 

vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisten antama panos on mittaamattoman arvokas 

aivovammatietoisuuden lisäämiseksi.  

Reilun sadan vapaaehtoisen ansiosta aivovammautuneilla ja heidän läheisillään on 

erilaista vertaistukitoimintaa 30 paikkakunnalla ympäri Suomen. Yhdistykset ovat läpi 

vuoden järjestäneet lukuisia tapaamisia, joiden ansioista vammautuneet ja heidän 

läheisensä saavat vertaistukea. Lisäksi yhdistykset järjestivät vuoden aikana useita 

näkyvyystempauksia ja asiantuntijaluentoja, joiden ansiosta aivovammatieto leviää entistä 

suuremmalle yleisölle. 

Aivovammaliiton vertaistukikoulutuksen on saanut viime vuosien aikana 90 henkilöä. 

Vertaistukihenkilöt mm. ohjaavat eri paikkakunnilla vertaistukiryhmiä 

aivovammayhdistyksissä. Sen lisäksi Aivovammaliitto yhdistää vertaistukipareja 

tarvittaessa.  

Koulutettuja kokemustoimijoita Aivovammaliitolla on tällä hetkellä 36. Kokemustoimijat 

ovat käyneet kertomassa omaa tarinaansa useissa eri tilaisuuksissa. Lisäksi koulutetut 

kokemustoimijat ovat olleet vuoden aikana aktiivisesti mukana kehittämässä ja 

toteuttamassa Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskursseja. 

Ilman vapaaehtoisten antamaa panosta jäisi valtava määrä tärkeää aivovammatyötä 

tekemättä. Tahdomme kiittää suuresti teitä kaikkia vapaaehtoisia, jotka autatte 

Aivovammaliittoa rakentamaan tasavertaista tulevaisuutta vammautuneille ja heidän 

läheisilleen. Yhdessä olemme enemmän! 

 

Henkilöstöasiaa 

Järjestösuunnittelija Leena Koivusaari on opintovapaalla 2.1.-31.5.2020. Leenan sijaisena 

toimii Elina Perttula. 

Tukea Aivovammautuneen läheiselle -hankkeen projektikoordinaattori Julia Choustikova 

on äitiysvapaalla 23.12.2019-7.12.2020. Julian sijaisena toimii Inkeri Hutri. 
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Vuosikello 2019 

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 

Jo
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o Vuoden aikana muodostuneiden kulujen 
tilittäminen heti viimeisen kuluja muodostaneen 
tapahtuman jälkeen  

o Aivoviikon (vk 11) tapahtuman suunnittelu  
o Loput jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille 
o Jäsenjärjestöavustus tulee käyttää 

kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun 
mennessä 

• Vuoden aikana 
muodostuneide
n kulujen 
tilittäminen heti 
viimeisen kuluja 
muodostaneen 
tapahtuman 
jälkeen  

• Aivoviikon       
(vk 11) 
tapahtuman 
suunnittelu 

 

 
Muistakaa ilmoittaa Aivovammaliitolle, jos yhdistyksenne jäsenmaksuun tulee 

muutos. Ilmoita tiedot järjestöassistentti Sirpa Saloselle: 
sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi 

 

 

 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
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Vuosikello 2020 

  
Yhdistyksen tehtävät  

 
Toimintaryhmän 
tehtävät 
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o Jäsenjärjestöavustuksen talousosion raportointi 
liitolle: kuinka paljon avustusta on käytetty? 

o Toimintakertomus 
o Tilinpäätös ja toiminnantarkastus 
o Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan 

raportoiminen liittoon (toiminta- ja 
talousseloste) viimeistään maaliskuun loppuun 
mennessä  

o Hallituksen kokous: 

• Hallituksen järjestäytyminen, eli 
vastuualueiden jakaminen hallituksen 
jäsenten kesken  

• Jäsenmaksulaskut laiminlyöneiden jäsenten 
mahdollinen erottaminen  

• Erotettujen jäsenten eropäivän kirjaaminen 
jäsenrekisteriin  

o Vuosikokouksen koollekutsuminen 
o Aivoitus 1/2020 yhdistyspalstalla julkaistavat 

tiedot liittoon 24.1.2020  
o Kaupungin avustusten hakeminen (aikataulussa 

kuntakohtaisia eroja) -> tarkista oman kunnan 
hakuajat 

o Toimintaryhmän 
vetäjä kirjoittaa 
edellisestä vuodesta 
yhdistyksen 
toimintakertomuk-     
seen oman ryhmän 
toiminnasta 

Aivoituksen aineistopäivät 2020 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä, 

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

Nro         Teema                                                       Aineistopäivä                   
Ilmestyy 

1-2020      Näkymätön aivovamma                           24.1.                               vk 9 

2-2020     Aivovammat ja mielenterveys                   24.4.                              vk 22         

3-2020     Aivovammat, kuntoutuminen ja               7.8.                                vk 37    
                sopeutuminen    

4-2020     Aivovammakonkarit                                  6.11.                              vk 50 
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Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen   

Nro 1-2020 Aivovammayhdistys ja Etelä-Pohjanmaan yhdistys  

Nro 2-2020 Itä-Suomen ja Keski-Suomen yhdistykset  

Nro 3-2020 Kymenlaakson, Oulun seudun ja Päijät-Hämeen yhdistykset  

Nro 4-2020 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.  

Sosiaalityöntekijän päivystysvuorot 

Aivovammaliitossa loppuvuodesta 

Mietityttääkö sosiaalipalveluasiat? Nyt on mahdollisuus saada neuvoja. 

Sosiaalityöntekijä Elina Perttula vastaa sosiaalipalveluihin liittyviin kysymyksiin.  

Vuoden viimeinen päivystysvuoro on maanantaina 16.12. klo 9 – 12. Elinan yhteystiedot 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elina.perttula@aivovammaliitto.fi
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Tapahtumia vuodelle 2020 

09.03.-15.03. Kansainvälinen Aivoviikko 

11.3. Aivovamma 2020- tietokiertue Joensuussa 

3.4. Aivovammaliiton yhdistysten koulutuspäivä 

4.4. Aivovammaliiton kevätliittokokous 

24.04.-26.04. Läheisten tapahtuma 

26.05.-29.05. Pääfest 

16.09. Aivovamma 2020 -tietokiertue, Rovaniemi 

09.11.-15.11. Valtakunnallinen Aivovammaviikko, teemana Aivovammakonkarit 

 

 

 


