
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 
Yleistä 
 
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry (OSA) on perustettu 30.11.1993, joten kulunut 
toimintavuosi oli kahdeskymmenesviides (25). 
Yhdistys toimii ensisijaisesti entisten Oulun ja Lapin läänien aivovammaisten ihmisten ja 
heidän läheistensä etujärjestönä ja yhdyssiteenä. 
Aivovammaliitto ry on vuoden 1993 alusta lähtien huolehtinut kaikkia 
aivovammayhdistyksiä koskevista valtakunnallisista tehtävistä.  OSA on alueellisena 
aivovammayhdistyksenä pitänyt yllä paikallista toimintaa Oulun kaupungissa ja Pohjois-
Suomessa. 
 
Hallinto 
 
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry:n puheenjohtajana on kuluneena vuonna toiminut 
Eila Sääskö. Hallituksen muina jäseninä ovat olleet Helena Pyyhtiä (varapuheenjohtaja), 
Jonna Ruohoniemi (sihteeri ja nuorisovastaava), Hannu Pirnes (tiedottaja) ja Päivi 
Keränen sekä varajäseninä Sari Mäkitalo (rahastonhoitaja) ja Kosti Rekilä. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä yksitoista (11) kertaa, joista viisi 
kokousta tapahtui sähköpostitse. 
 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin Oulun Kumppanuuskeskuksessa, 
kevätkokous 10.3. ja syyskokous 13.10. 
 
Kirjanpitäjänä toimi Timo Alatalo, toiminnantarkastajana Vesa Korhonen ja 
varatoiminnantarkastajana Marita Korhonen.  
 
Aivovammaliitto ry:n hallituksessa vuonna 2018 oli jäsenenä Annamaria Marttila ja   
varajäsenenä Jonna Ruohoniemi. 
 
Kemin, Rovaniemen ja Ylivieskan toimintaryhmät sekä Ylivieskan nuorten ryhmä 
kokoontuivat säännöllisesti. 
 
Tiedotus 
 
Aivovammaliitto ry:n julkaisema Aivoitus-lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden 
irtonumeroita ja yhdistyksen esitteitä jaettiin eri hoitotahojen yhteyshenkilöille ja eri 
tilaisuuksissa, kuten  OYS:n ensitietopäiville, jäsenilloissa, muissa tapahtumissa ja 
luennoilla. Aivoitus-lehti sisälsi myös tietoja Aivovammaliiton ja jäsenyhdistysten 
toiminnasta tapahtumakalentereineen. 

Lehtiä, Aivovammaliitto ry:n ja yhdistyksen esitteitä toimitettiin Coroniaan, Kuntotalo 
Verveen, Kumppanuuskeskukseen, toimintakeskus Kipinään, OYS:n avohoitotalon 
aulaan Järjestöt sairaalassa- hankkeen järjestöpiste Kaikuun,  Oulun yliopistollisen 
sairaalan kahden Teho-osaston omaisten huoneisiin, Aivovammapoliklinikalle, 
Neuropsykologikeskus Neuraliin, Toimintaterapia Pajaan, NeuroTeam oy:n, Caritakseen, 
terveyskeskuksiin ja vammais- ja veteraani järjestöille kohtaamis- ja kokoontumispaikka 
Aleksinkulmaan. 



Jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. Yhdistys tiedotti toiminnastaan kotisivuillaan 
(www.aivovammayhdistykset.fi/osary/), Facebookissa ja Aivovammaliiton sivujen alla 
olevasta linkistä yhdistyssivuilla (www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/). 
 
 
Toiminta  
 
Kaikille avoimia jäsentapaamisia Oulussa pidettiin kymmenen (10). 
 
11.1. OMKK:n journalistiopiskelija haastatteli Kosti Rekilää ja Eila Sääsköä Radio 
Vimppaan aiheena aivovammautuneen selviytyminen arjessa ja yhdistyksen toiminta. 
 
9.3.   RadioPookin toimittaja Jussi Häkkilä haastatteli Eila Sääsköä aiheena aivoviikon 
tapahtumat ja Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry:n toiminta. 
 
12.3. Yhdistys oli yhdessä muiden neurologisten järjestöjen (NV) kanssa mukana Tuiran 
ja Kaakkurin Hyvinvointikeskuksissa Aivoviikon teemalla "Vaali aivojasi", osallistui Eila 
Sääskö, Kosti Rekilä, Päivi Keränen, Hannu Pirnes ja Jaana Vähänikkilä. 
 
17.3. Luento Aleksinkulman juhlasalissa Oulussa, toimintaterapeutti Helena Pyyhtiä 
aiheena "Moniammatillisesta yhteistyöstä ja kuntoutuksesta aivovammaisille”. 
Osallistujia kolmekymmentä (30). 
 
9.6. Koko perheen kesäpäivä Myllyojan asukastuvalla yhdessäolon, grillaamisen ja 
kahvittelun merkeissä. Pelattiin bocciaa ja Sulo Räinä Haukiputaalta soitti sahaa. Häntä 
säesti mandoliinilla Kauko Korkala. Tapahtuma keräsi kolmekymmentäyksi (31) 
osallistujaa. 
 
28.-29.7.2018.  Rovaniemen kuninkuusraveissa Aivovammaliitto ry:llä oli oma osasto, 
jossa tietoa aivovammasta sekä omaa tarinaansa kertoivat Oulun Seudun Oulun 
Aivovammayhdistys ry:stä viisi henkilöä, joista neljä oli Rovaniemen toimintaryhmästä. 
 
7.11. Kulttuuriryhmän aloituspalaveri, yhdeksän (9) osallistujaa. 
 
10.11. 25-vuotisjuhlaluento Aleksinkulman juhlasalissa Oulussa. 
FT, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti Liisa Paavola aiheena "25 
vuotta tutkimusta ja kuntoutusta: Neuropsykologin työ osana aivovammojen 
diagnostiikkaa ja hoidon toteutusta". Osallistujia neljäkymmentä (40). 
 
23.11. Lumo Light- Festivaali Oulussa, osallistujia kuusi. 
 
1.12. Yhdistyksen 25-vuotisjuhla Ravintola Perlassa. Ohjelmassa oli musiikkiesitys duo 
Kuokkanen & Järvenpää ja taikashow Niko Huovisen taikashow. Aivovammaliiton ry:n 
terveiset toi tiedottaja, toimittaja Pia Warvas, Annamaria Marttila kertoi yhdistyksen 
historiasta. Juhlaan osallistui neljäkymmentäkahdeksan (48). 
 
Jäsentilaisuuksia oli Oulussa kaksikymmentäkuusi (26): 
Kevät- ja syyskokous, Aivoviikon tapahtuma Tuiran ja Kaakkurin 
Hyvinvointikeskuksissa, yleisöluentoja kaksi, kesäpäivä, 25 vuotisjuhla, jäsentapaamisia 
kymmenen (10) sekä Nuoret aikuiset-ryhmän tapaamisia kahdeksan (8). 
 
 
 
Yhteystyö eri tahojen kanssa  
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Oys:n ensitietopäiville 24.5. ja 18.10.osallistui Helena Pyyhtiä.  
  
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ry:n Järjestöt sairaalassa -
hankkeen OYS:n järjestöpisteessä ”Kaiku” yhdistys oli mukana tiedottamassa 
Aivovammaliitto ry:n ja Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry:n toiminnasta kahdeksan 
(8) kertaa. Toiminnasta oli kertomassa Kosti Rekilä kahdeksan, Eila Sääskö seitsemän ja 
Hannu Pirnes ja Jaana Vähänikkilä yhden kerran. 
 
Kuntotalo Vervessä vertaistukitapaamisia oli viisi kertaa, ohjaajina Eila Sääskö ja 
Kosti Rekilä, osallistujia tapaamisissa yhteensä viisikymmentäviisi (55). 
 
Koulutus 
 
*  6.4. Aivovammaliiton järjestämä yhdistyspäivä Helsingissä, osallistui yksi. 
 
*  7.4   Kevätliittokokous Helsingissä, osallistui yhdeksän. 
 
*  26.10. Liittopäivät Helsingissä, osallistui kaksi. 
 
*  27.10. Syysliittokokous Helsingissä, osallistui yhdeksän. 
  
*  Yhdeksän Aivovammaliitto ry:n järjestämää hallituksen puheenjohtajatapaamista, jotka 
tapahtuivat skypen kautta. Eila Sääskö osallistui tapaamisiin kahdeksan kertaa. 
 
Yhdistyksen alueella on tällä hetkellä kahdeksan kokemustoimijaa. 
Jaana Vähänikkilä valittiin syksyllä 2018 Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-
Pohjanmaalla -hankkeen ohjaustyöryhmän jäseneksi. 
 
 
Muu järjestötoiminta 
 
Liikuntaryhmä kokoontui keväällä viikoittain pelaten bocciaa. Kesällä ryhmä kokoontui 
frisbeegolfin merkeissä. 
 
 12.1. Boccia- joukkue osallistui Tules-turnaukseen Oulun Urheilutalolla. 
 
27.7. Oulun ja Etelä-Pohjanmaan Aivovammayhdistykset järjestivät Seinäjoella 
Frisbeegolfkisan 
"Heitäppä kiakkua", johon Oulusta osallistui yksi.  
 
Nuorten aikuisten ryhmä kokoontui säännöllisesti. Ryhmän vetäjinä toimivat Jani Visuri, 
Jonna Ruohoniemi, Hannu Pirnes ja Päivi Keränen. Ryhmä kokoontui 
vertaistuenomaisesti, lähinnä keilailun, biljardin ja minigolfin merkeissä. 
 
28.4. Oulun ja Ylivieskan Nuorten aikuisten ryhmän yhteistapaaminen Ylivieskassa, 
osallistujia kaksikymmentä (20) 
 
Jäsenmaksun suuruus oli 18 euroa. Jäseniä oli vuoden lopussa 327. 
 
Oulussa 16.3.2019 
 
Eila Sääskö                                  Jonna Ruohoniemi 
puheenjohtaja                              sihteeri 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


