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Aivovamma2020-tietokiertue Joensuussa 11.3.2020 

Kuinka aivovammojen diagnosointi on muuttunut uuden Käypä hoito -suosituksen 

voimaantulon jälkeen? Millä perusteella ja mihin aivovamman aiheuttamiin ongelmiin saa 

kuntoutusta? Miten sosiaaliturva järjestyy? 

Näihin – ja moniin muihin – aivovammaan liittyviin asioihin saadaan selvyyttä 

Aivovammaliiton järjestämällä Aivovamma2020-tietokiertueella. Kiertue saapuu 

Joensuuhun keskiviikkona 11.3.2020 klo 15 - 19.Tilaisuus järjestetään osoitteessa: Siun 

Sote, Tikkamäentie 16, M-talo, 1. kerros, 80210 JOENSUU. Tapahtuma striimataan, 

joten etäosallistuminen on myös mahdollista. Tapahtuman striimaa Fabrik. 

Ohjelma: 

15.00 Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat, Päivi Puhakka, toiminnanjohtaja, 

Aivovammaliitto ry 

15.15 Yleisluento aivovammoista, Olli Tenovuo, ylilääkäri ja neurotraumatologian 

professori 

16.00 Tauko (15 min) 

16.15 Kokemuspuheenvuoro: Elämä aivovammautumisen jälkeen, Timo Sund 

16.45 Tauko (15 min) 

17.00 Aivovammautuneen neuropsykologinen kuntoutus, Saija Moilanen, 

neuropsykologian erikoispsykologi, PsL 

17.45 Tauko (15 min) 

18.00 Läheisen kokemuspuheenvuoro, Tiiu Pohjolainen 

18.30 Aivovammautuneen sosiaaliturva, Elina Perttula, sosiaalityöntekijä 

19.00 Tilaisuus päättyy 
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Ilmoittautumiset paikanpäälle ja etäyhteydellä osallistumiseen tehdään alla olevan linkin 

kautta: 

https://webropol.com/ep/Tietokiertue-ilmoittautuminen 

Lisätietoa tilaisuudesta: 

Pihla Putkonen 

järjestösuunnittelija 

puh. 050 550 0541 

sähköposti: pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi   

 

Tapahtumia vuodelle 2020 

9. -15.3. Kansainvälinen Aivoviikko 

11.3. Aivovamma2020-tietokiertue, Joensuu SiunSote 

3.4. Aivovammaliiton yhdistysten koulutuspäivä, Sokos Hotelli Vantaa 

4.4. Aivovammaliiton kevätliittokokous, Sokos Hotelli Vantaa 

24. - 26.4. Läheisten tapahtuma, Pori Yyteri 

26. - 29.5. Pääfest Tampere, AitO-leirikeskus 

16.9. Aivovamma2020-tietokiertue, Rovaniemi 

9. - 15.11. Valtakunnallinen Aivovammaviikko, teemana Aivovammakonkarit 

 

 

 

 

 

 

MTHL:n Voimaa vertaisuudesta loma lapsiperheille järjestetään 

1 - 6.7.2020 Kylpylähotelli Rauhalahdessa.  

Katso hakuohjeet ja lisätiedot täältä: 

https://mtlh.fi/lomatarjonta/erityisryhmille/hae-oman-kohderyhmasi-

lomaa/aivovammaliitto-ry/  
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Vuosikello 2020 

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 
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o Hallituksen kokous: kevätkokousasiakirjojen 
hyväksyminen; toimintakertomus ja tilinpäätös 
valmiit, uusien jäsenien hyväksyminen, 
erottamiskelpoisten käsittely. 

o  Vuosikokouskutsujen lähettäminen viimeistään 
nyt 

o Jäsenjärjestöavustuksen hakeminen 
Aivovammaliitolta.  

o Puheenjohtaja-skype 

o Jos toimintaryhmä 
haluaa hakea 
Aivovammaliitolta 
jäsenjärjestöavustusta, 
niin keskustelkaa 
asiasta oman 
yhdistyksen 
hallituksen kanssa. 
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o Aivovammaviikon 46 alustavat suunnitelmat 
o Yhdistyksen vuosikokous (osalla on ollut 

aiemmin) 
o NV-järjestöjen Aivoviikko vko 11  
o Jäsenjärjestöavustusraporttien talousosion 

toimittaminen liittoon  
o Puheenjohtaja-skype 

o Aivoviikko vko 11 

 

 
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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Aivoituksen aineistopäivät 2020 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä, 

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

Nro         Teema                                                       Aineistopäivä                   
Ilmestyy 

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 

 

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen   

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Muistakaa miettiä yhdistyksissä myös,  

mistä tapahtumasta haluaisitte tiedotusapua tänä vuonna.  

Pia auttaa tapahtumatiedotteiden laatimisessa! 
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Vertaistuki ja kokemustoiminta Aivovammaliitossa  

Tälle vuodelle on Stealta saatu kohdennettu toiminta-avustus vertais- ja 

kokemustoiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Jatkossa 

pystymme palkkaamaan uuden henkilön maaliskuusta alkaen suunnittelijaksi ja saamme 

lisäresurssin toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.  

Tällä hetkellä olemme laittaneet tauolle yksilölliset vertaisparien yhdistämiset, mutta 

ohjaamme edelleen ihmisiä tarvittaessa yhdistyksissä toimivien vertaisryhmien pariin. Nyt 

alamme kehittämään uutta toimivaa järjestelmää, jossa vertaistukijoilla ja -toimijoilla sekä 

kokemustoimijoilla olisi tarvittava tuki ja koulutus taustalla. Kehittämistyö alkaa 

nykyisten vertaistukijoiden ja kokemustoimijoiden kartoituksella sekä hyvien 

toimintamallien etsimisellä. 

Vertaistoiminnassa järjestämme edelleen tapahtumia. Kevään tapahtumina ovat 

Läheisten viikonloppu 24. - 26.4.2020 Porissa ja nuorten aikuisten (18 - 35v)                  

Pääfest 26. - 29.5.2020 Tampereella. 

Lisätietoja: 

Elina Perttula 

Järjestösuunnittelija 

puh. 050 306 4181 tai elina.perttula@aivovammaliitto.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elina.perttula@aivovammaliitto.fi
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