
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Yleistä

Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry (OSA) on perustettu 30.11.1993, joten kulunut toimintavuosi
oli kahdeskymmeneskuudes (26).

Yhdistys toimii ensisijaisesti entisten Oulun ja Lapin läänien aivovammaisten ihmisten ja heidän 
läheistensä etujärjestönä ja yhdyssiteenä. Aivovammaliitto ry on vuoden1993 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 Hannu Pirnes (varapuheenjohtaja ja tiedottaja), 
Jonna Ruohoniemi (sihteeri ja nuorisovastaava), Tuula Mertala, Päivi Keränen sekä varajäseninä 
Helena Pyyhtiä ja Kosti Rekilä. Rahastonhoitajana Sari Mäkitalo.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä seitsemän kertaa (7), joista yksi kokous 
tapahtui sähköpostitse.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin Oulun Kumppanuuskeskuksessa, kevätkokous 
16.3.2019 ja syyskokous 19.10.2019.

Kirjanpitäjänä toimi Timo Alatalo, toiminnantarkastajana Vesa Korhonen ja 
varatoiminnantarkastajana Marita Korhonen.

Aivovammaliitto ry:n hallituksessa vuonna 2019 oli Annamaria Marttila ja Auli Ollila.

Tiedotus

Aivovammaliitto ry:n julkaisema Aivoitus-lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden irtonumeroita ja 
yhdistyksen esitteitä jaettiin eri hoitotahojen  yhteyshenkilöille eri tilaisuuksissa, kuten OYS:n 
Aivomammapoliklinikan ensitietopäivillä, jäsenilloissa, muissa tapahtumissa ja luennoilla. Aivoitus-
lehti sisälsi myös tietoja Aivovammaliiton ja jäsenyhdistysten toiminnasta 
tapahtumakalentereineen.

Lehtiä, Aivovammaliitto ry:n ja yhdistyksen esitteitä toimitettiin Coronariaan, Kuntotalo Verveen, 
Kumppanuuskeskukseen, toimintakeskus Kipinään, Olka Oulu OYS:n avohoitotalon järjestöpiste 
Kaikuun, Oulun yliopistollisen sairaalan kahden Teho-osaston omaisten huoneisiin, neljälle (4) 
muulle osastolle, Aivovammapoliklinikalle, Kardiologianpoliklinikalle, Oulun kaupunginsairaalaan 
B2-osastolle, Neural Oy Neuropsykologikeskukseen, NeuroTeam Oy:n , Caritas- Säätiö Ouluun, 



terveyskeskuksiin, hyvinvointikeskuksiin, vammais-ja veteraani järjestöille kohtaamis- ja 
kokoontumispaikka Aleksinkulmaan, Rokua Health & Spa Hotelliin Rokualle.

Jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. Yhdistys tiedotti toiminnastaan kotisivuilla 
(www.aivovammayhdistykset.fi/osary/). Facebookissa ja Aivovammaliiton sivujen alla olevasta 
linkistä yhdistyssivuilla (www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykset/).

Toiminta

Kaikille avoimia jäsentapaamisia Oulussa pidettiin kymmenen (10). Jäsentapaamiset olivat 
keskustelupainotteisia vertaisryhmän tapaan. Toukokuun tapaamisessa fysioterapeutti Tuula 
Mertala: ” Lihaskalvokäsittelyt erilaiset menetelmät ja liikkuvuus”. Kesäkuun tapaamisessa 
toimitaterapeutti Merja Salovaara. Lokakuun jäsentapaamisessa Katja Kuusela ja Terhi Niemelä: ” 
Olka Oulu toiminnan esittely, koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa OYS:ssa”.

17.1.2019 Aivovammaliiton järjestösuunnittelija Pihla Putkonen kävi tapaamassa Ylivieskan 
toimintaryhmän ja lähialueiden aivovammautuneita ihmisiä ja heidän läheisiään, osallistuneita 
kahdeksantoista ( 18 ).

6.2.2019 Aivomammaliiton järjestösuunnittelijat Pihla Putkonen ja Leena Koivusaari kävivät 
tapaamassa Rovaniemen toimintaryhmän jäseniä, osallistuneita kymmenen ( 10 ).

4.5.2019 Aivoriihi Oulussa, yhdistyksen toiminnan suunnittelua, osallistuneita kymmenen ( 10 ).

7.8.2019 Koko perheen Elojuhla kesäkoti Irjalassa yhdessäolon, grillaamisen ja kahvittelun 
merkeissä. Fysioterapeutti Tuula Mertala rakensi meille temppuradan, jolla testasimme 
tasapainoamme, silmän ja käden yhteistyötä. Saimme kuulla Duo Ari Hyvälän ja Keijo Paasilan 
musiikkia. Tapahtuma keräsi kolmekymmentä ( 30 ) osallistujaa.

7.9.2019 Syysretki invabussilla Los Coyotes Ranch- villinlännenkylään Muhokselle. Päivän aikana 
tutustuimme kylään, opimme taitoja, jotka olivat elintärkeitä villissä lännessä, vankkuriajelua. 
Lounaan sekä pannukakkukahvit nautimme kylän saluunassa, osallistujia seitsemäntoista ( 17 ).

11.9.2019 Läheisten vertais-ilta Oulun Kumppanuuskeskuksessa. Aivovammaliiton 
järjestösuunnittelija Pihla Putkonen ja vertaistukihenkilö Eila Sääskö keskustelivat läheisten 
kanssa.

9.11.2019 Luento Aleksinkulman juhlasalissa Oulussa. OYS:n Aivomammapoliklinikalta 
kuntoutusohjaaja Marjut Nisula-Tauriainen: ” Aivovammapoliklinikan toiminta ja 
kuntoutusohjaus”. Kokemustoimija Ella Saarenpää-Kervinen: ” Tunne-elämä vammautumisen 
jälkeen”. Kokemustoimija Sanna Nurmela: ” Miten minun läheiset ovat kokeneet aivovamman ja 
oireet”.

12.11.2019 Aivomammaliitto ry:n järjestämä Startti-ilta Kokkolassa, aivovammautuneille ihmisille 
ja heidän läheisilleen, osallistuneita yhdeksän ( 9 ).

http://www.aivovammaliitto.fi/aivovammayhdistykst/
http://www.aivovammayhdistykset.fi/osary/


13.11.2019 Luento Kemin kaupungintalolla. Luennoitsijana Tarja Sipilä: ” Ravinnon 
kokonaisvaltainen merkitys ihmisen hyvinvoinnille”, osallistuneita kymmenen ( 10 ).

16.11.2019 Rovaniemen toimintaryhmän pikkujoulu Comicossa, ohjelmassa Stand Up koomikko: 
Antti Haapala, osallistuneita kaksitoista ( 12 ).

25.11.2019 Ylivieskan nuorten ryhmän pikkujoulu Kahvila Porinassa, osallistuneita neljä ( 4 ).

7.12.2019 Yhdistyksen pikkujoulu Ravintola Nallikarissa. Ohjelmassa oli Tiernatytöt, musiikkia Duo 
Ari Hyvälä & Keijo Paasila ja arvontaa. Pikkujouluun osallistui kolmekymmentä kahdeksan ( 38 ).

11.12.2019 Kemin toimintaryhmän pikkujoulu Cafe Panoraamassa, osallistuneita kymmenen (10 ).

Jäsentilaisuuksia oli Oulussa kolmekymmentäkaksi ( 32 ): Kevät- ja syyskokous, Aivoviikon 
tapahtuma Caritaksessa, yleisöluento, elojuhlat, syysretki, pikkujoulu, jäsentapaamisia kymmenen 
(10 ), kulttuuriryhmän tapaamisia viisi (5 ) sekä Nuoret aikuiset-ryhmän tapaamisia kymmenen 
(10). 

Kemin, Rovaniemen, Ylivieskan toimintaryhmät kokoontuivat säännöllisesti sekä Ylivieskan 
nuorten ryhmä.

Toimintaryhmien muu järjestötoiminta

Kemin toimintaryhmän jäsenet kävivät katsomassa teatteriesityksiä, Kemin kaupunginteatterissa, 
Kemin Lumilinnaan vierailu, lumikenkävaellus laavulle ja luontoretki Kiikeliin. 

Rovaniemen toimintaryhmän jäsenet kävivät katsomassa Lapin alueteatterissa ”Papin 
perhe”esitystä, osallituneita kymmenen ( 10 ). Retki Vikakönkäälle, makkaran paistoa ja Hellevi 
Karppinen koulutti kiinostuneille Geokätkeilyn saloja, osallistuneita seitsemän ( 7 ). 

Yhteistyötä eri tahojen kanssa.

4.3.2019 Yhdistys oli yhdessä muiden neurologisten järjestöjen ( NV ) kanssa Caritas-Säätiö Oulu 
järjestämässä tapahtumassa Aivoviikon teemalla ”Vaali aivojasi” osallistujina Eila Sääskö ja Kosti 
Rekilä.

10.5 OYS:n ensitietopäivä, osallistujana Helena Pyyhtiä.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-terveysturvayhdistys ry:n hanke OLKA Oulu ( entinen, järjestöt 
sairaalassa ). OYS:n avohoitotalon aulassa järjestöpiste ”Kaiku”, yhdistys oli mukana tiedottamassa
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry:n  ja Aivomammaliitto ry:n toiminnasta kymmenen ( 10 ) 
kertaa. Toiminnasta kertomassa Eila Sääskö ja Kosti Rekilä osallistuivat kymmenen kertaa (10 ).



Koulutus

20.3.2019 Aivovammaliiton järjestösunnittelija Pihla Putkonen piti koulutuksen hallituksen 
jäsenille aiheesta: Yhdistyslaki, yhdistyksen omat säännöt, hyväksi koetut  yhdistyskäytänteet.

6.4.2019 Kevätliittokokous Helsingissä, osallistuneita viisi ( 5 ).

12.10 – 13.10.2019 Aivomammaliiton järjestämä Virkistys- ja koulutusviikonloppu vertais- ja 
kokemustoimijoille Rokua Health & Spa Hotellissa, Rokualla, osallistuneita 
kaksikymmentäkahdeksan ( 28 ).

26.10.2019 Syysliitokokous Tuusulassa, osallistuneita viisi ( 5 ).

Yhdeksän ( 9 ) Aivovammaliitto ry:n järjestämää hallituksen puheenjohtajatapaamista, jotka 
tapahtui skypen kautta. Eila Sääskö osallistui kahdeksan kertaa ( 8 ).

Yhdeksän ( 9 ) Aivovammaliiton hallituksen kokousta Helsingissä. Annamaria Marttila osallistui 
yhdeksän kertaa( 9 ) ja Auli Ollila, osallistui kahdeksan kertaa ( 8 ).

Muu järjestötoiminta

Yhdistyksen jäsenille oli maksuttomat keilavuorot kaksi kertaa kuukaudessa Oulun Keilahallilla, 
osallistuneita satakaksikymmentä ( 120 ).

Liikunnallinen Nuoret- aikuiset ryhmä kokoontui säännöllisesti. Ryhmän ohjaajina toimivat Jani 
Visuri, Jonna Ruohoniemi ja Hannu Pirnes. Ryhmä kokoontui vertaistuenomaisesti, lähinnä 
keilailun, biljardin, frisbee-minigolfin merkeissä, kymmenen kertaa ( 10 ).

Kulttuuriryhmä

Kevään aikana ryhmä kävi erilaisissa kulttuuritapahtumissa: elokuvissa, teatterissa, 
taidenäyttelyssä, konserteissa ja tanssiesityksessä.

Aivokööriryhmä

Syksyllä Oulun Seudun Aivovammayhdistys ( OSA ) ry järjesti yhdessä Oulun Seudun Muistyhdistys 
( OSMY ) ry:n kanssa Aivokööriryhmän henkilöille, joilla on aivovamma. Ryhmän toiminta perustui 
tietoon, keskusteluun ja toiminnallisuuteen. Kokoontumissa käytiin läpi asioita, jotka vaikuttavat 
aivoterveyteen ja muistiin. Aihealueina olivat uni ja lepo, liikunta, ravinto, kulttuuri ja taide, 
painonhallinta, päihteet, kipu ja lääkkeet, aivojen vammat ja häiriöt, mieliala, sosiaaliset verkostot,
aivoterveys sekä muistin toiminta. Ryhmä kokoontui neljätoista kertaa ( 14 ). Ohjaajina toimivat 
Jaana Vähänikkilä ( OSA ) ja Kaisa Hartikka ( OSMY ). Osallistuneita kymmenen (10).

Kokemustoiminta

Keväällä Sanna Nurmela ja Ella Saarenpää-Kervinen kouluttautuivat kokemustoimijoiksi. 
Koulutuksen järjesti Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla – hanke. Lokakuussa 



Jaana Vähänikkilä osallistui valtakunnallisen Kokemustoimintaverkoston järjestämään Kehittäjä – 
Vaikuttaja- jatkokoulutukseen. Yhdistyksen alueella toimii kymmenen ( 10 ) kokemustoimijaa.

Talous

Jäsenmaksun suuruus oli 18 euroa. Jäseniä oli vuoden lopussa 332

Oulussa 14.3.2020

----------------------------------------------                                     --------------------------------------------------

Eila Sääskö     Tuula Mertala

Puheenjohtaja                             Hallituksen jäsen


