
                   Aivoliitto ry 
                                                       Liittovaltuusto 
________________________________________________________________________ 

 1 

              PÖYTÄKIRJA 12.11.2021 
    

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  

 

Aika  torstaina 11.11.2021 klo 15.00-17.00 

 

Paikka  Helsinki ja hybridi-kokous,  

Musiikkitalon Terassilämpiö- kokoustila,  

Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki 

   

Läsnä paikalla: Marja Paavonkallio, Aivoliiton Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry 

Ari-Pekka Klami, Suomen Kielipolku ry 
Juha Pajuniemi, Aivoliiton Satakunnan AVH-yhdistys ry 
Sisko Väisänen, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry 
Harri Rosendahl, Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry 
Sunna Rannikko, Aivoliiton AVH-ammattilaiset ry 

Jaana Kangassalo, Aivoliiton Satakunnan AVH-yhdistys ry 
 
Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja 
Virpi Granberg, markkinointipäällikkö 
Elina Salo-Orkamaa, järjestöpäällikkö 
Pekka Kankaanpää, palvelupäällikkö 
Kirsi Haanperä, hallintopäällikkö 

 

Teamsin välityksellä: Minna-Elina Halen, liittohallituksen edustaja 
Ossi Martikainen, Etelä-Karjalan AVH-yhdistys ry 
Satu Martinez, Eijsveikeet ry 
Eero Knuuti, Aivoliiton Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry 
Juha Kiuru, Aivoliiton Pohjois-Pohjanmaan aivoyhdistys ry 

Anu-Maarit Lehtonen, Suomen Kielipolku ry, varajäsen 
Rauno Kortesoja, Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry 

 
Poissa:  Salla Jaakola, (Varsinais-Suomen kielellisen erityisvaikeuden tuki ry) 

Marko Airaksela, Uudenmaan AVH-yhdistys ry 
Sanna Takala, Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry 
Heikki Kauppinen, Suomen Kielipolku ry 

Terttu Erilä, liittohallituksen puheenjohtaja 
 
 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi tämän val-

tuustokauden ensimmäiseen hybridikokoukseen. 

    

2.  Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa 

 

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Kirsi Haanperä ja pöytäkirjan tar-

kistajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Juha Pajuniemi ja Jaana Kangassalo. Todettiin, että 

kokous keskeytetään tarvittaessa mahdollisen ääntenlaskun ajaksi. 

 

3.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Liiton sääntöjen 16§:n mukaan liittovaltuuston kokouksista ilmoitetaan liittovaltuuston jä-

senille vähintään 14 päivää ennen kokousta.  

 

Tieto kokouspäivästä ilmoitettiin sähköpostilla 28.9.2021 ja kokousmateriaali on lähetetty 

25.10.2021 
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Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

 Päätös: Hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla 

1)  Esityslistaan lisättiin omaksi pykäläkseen päätös äänestystavasta (kohta 5.) ja liittohalli-

tuksen puheenjohtajan valinta (kohta 11.). 

2) Talousarvio 2022 -kohtaan lisättiin täydennetty talousarvio (liite 5.) 

 

5. Äänestystavan valinta 

 

Ari-Pekka Klami esitti liittohallituksen jäsenten kohtaan liittyen äänestystavaksi avointa 

äänestysmenettelyä. Sisko Väisänen kannatti esitystä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

6. Liiton jäsenmaksu vuodelle 2022 

 

Talousarvio vuodelle 2022 on vielä valmisteltu siten, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan 

huolimatta liiton toimintakustannusten noususta. Esimerkiksi STEA:n tulevien vuosien 

avustussuunnitelma määrittelee jatkossa mahdollisen jäsenmaksun tarkistustarpeen. 

 

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että liiton jäsenmaksu vuodelle 2022 on 7,50 

€ / yhdistyksen jäsen ja kannatusjäsenmaksu yksilöjäsenille 50 € / vuosi ja yhteisöil-

le/säätiöille 100 € / vuosi. Perheenjäsenen jäsenmaksu on 4,50 € (ilman lehteä) ja tällöin 

talouteen menee vain yksi lehti. Yritysten kannatusmaksu on 500 € / vuosi.  

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

7. Liittovaltuuston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2022 

 

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että vuoden 2019 liittokokouksen päätöksen 

mukaisesti liittovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 400 € ja kokous-

palkkiona 100 € / kokous, valtuutetuille maksetaan kokouspalkkiona 50 € / kokous.  

 

Matka- ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaan.  

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

8. Liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2022 

 

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että liittohallituksen puheenjohtajalle makse-

taan vuosipalkkiona 2.000 € ja kokouspalkkiona 150 € / kokous, liittohallituksen jäsenille 

ja varajäsenille 100 € / kokous.  

 

Matka- ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaan.  

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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9. Aivoliitto ry:n toimintasuunnitelma 2022 

 

Käydään läpi Aivoliitto ry:n toimintasuunnitelma (liite 1.) 

 

Esitys: Liittohallitus hyväksyi vuoden 2022 toimintasuunnitelman (liite 1.) ja esittää sen 

hyväksyttäväksi liittovaltuustolle. Tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmaan tehdään 

vuoden vaihteessa STEA:n yms. avustus-/rahoituspäätösten mukaisesti. 

 

Toiminnanjohtaja Mika Pyykkö esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Aivoterveys-

ohjelman etenemisen osalta Mika Pyykkö informoi liittovaltuuston jäseniä parittomina 

kuukausina, aina kuun ensimmäisenä perjantaina alkaen tammikuusta 2022.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. Samalla päätetiin, että jatkossa kokousmateriaalit toimitetaan val-

tuuston jäsenille sähköisesti ja vain pyydettäessä myös maapostitse. 

 

10. Aivoliitto ry:n talousarvio vuodelle 2022 

 

Käydään läpi Aivoliitto ry:n talousarvio vuodelle 2022 (liite 2.).  

 

Toiminnanjohtaja Mika Pyykkö esitteli talousarvion vuodelle 2022 

 

Esitys: Liittohallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion hyväksyttäväksi liittovaltuustolle 

(liite 2). Tarvittavat muutokset talousarvioon tehdään vuoden vaihteessa STEA:n yms. 

avustus-/rahoituspäätösten mukaisesti.  

 

Operatiivisten johdon tehtävänä on löytää tarvittavat keinot talousarvion tasapainotta-

miseksi. Hyväksytään edellä mainitulla täydennyksellä ja alijäämän rahoituksen suunnitte-

luun palataan STEA:n avustusehdotuksien jälkeen 20.12. hallituksen kokouksessa.  

 

Mika Pyykkö kertoi, että STEAn avustusehdotukset julkaistaan 9.12.2021. 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 

11. Aivoliitto ry:n liittohallituksen puheenjohtajan valinta 

 

 

Aivoliitto ry:n nykyinen liittohallituksen puheenjohtaja Terttu Erilän toimikausi puheenjoh-

tajana päättyy 31.12.2021.  

 

Ari-Pekka Klami esitti neurologian erikoislääkäri (eMBA, kuntoutuksen erityispätevyys, 

Lean Six Sigma Black Belt) Minna Linnaa Aivoliitto ry:n liittohallituksen puheenjohtajaksi. 

Linna on toiminut Etelä-Karjalan keskussairaalan neurologian ylilääkärinä 2009-2016, me-

disiinisen osaamiskeskuksen ylilääkärinä sekä palvelupäällikkönä (alaisina sisätautien, 

kardiologian, keuhkosairauksien, ihotautien, neurologian, syöpätautien ja työlääketieteen 

ylilääkärit, ko-alojen lääkärit ja akateemiset, sekä sairaala-apteekki). Minna Linnalla on 

erityisosaamista ja koulutusta johtamisen, tietojohtamisen sekä prosessijohtamisen alueil-

la.  

 

Päätös: Neurologian erikoislääkäri Minna Linna valittiin yksimielisesti Aivoliitto ry:n liitto-

hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2022.-31.12.2023. 
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12. Liittohallituksen jäsenten valinta kaudelle 2022-2023 

 

Liittohallituksen toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Nykyinen hallitus on yhdistysjäsen-

ten osalta valittu liittokokouksessa 2019.  

 

Työryhmä, johon kuuluvat liittovaltuuston puheenjohtaja, liittohallituksen puheenjohtaja, 

hallintopäällikkö ja toiminnanjohtaja ovat koonneet tulevan hallituksen kokoonpanon si-

ten, että pääpainotuksena hallituksen kokoonpanossa on turvattuna tiedonsiirron jatku-

vuus. Tämä painotus on koskenut kaikkia hallituksen jäseniä. Jokaisen jäsenen kohdalta 

on kysytty suostumusta jatkoon ja lopettavien osalta on kysytty tilalle uusi ehdokas. 

 

Liittohallitus merkitsi työryhmän työn tiedoksi sähköpostitse 19.10.2021  

 

Esitys: Vahvistetaan liittohallituksen 2022–2023 kokoonpano työryhmän esityksen pohjal-

ta (liite 3.). 

 

Ari-Pekka Klami teki esityksen työryhmän esityksen hylkäämisestä ja tekemällä uuden esi-

tyksen, jossa yhtenä varajäsenenä on Hannu Lehdon sijasta Anu-Maarit Lehtonen. Perus-

teena Hannu Lehdon työsuhde Suomen Kielipolku ry:ssä. 

  

Päätös Liittohallituksen jäseneksi valittiin kaudelle 2022-2023: 

 
 Anssi Kemppi    Jaana Myhrberg 

toiminnanjohtaja                            sosiaalipalvelupäällikkö 
    

Tarja Kukkonen    Sari Numminen 
puheterapeutti, FL, KM, YTM   Projektipäällikkö, puheterapeutti, FT 

 
Jussi Hakala    Jari Malinen    
Kauppaneuvos    Asianajaja, varatuomari  

  
 

Pirjo Vuokko    Ulla Järvi  
Dosentti    Pääsihteeri, tiedetoimittaja 

 
Armi Parviainen    Aila Stauffer   

  
Jokilaaksojen AVH ry   Aivoliiton Turun seudun AVH-yhdistys ry  

 
Minna-Elina Halen   Ritva Laitinen 
Pirkanmaan AVH-yhdistys ry   Aivoliiton Pohjois-Pohjanmaan AVH ry 

   
Tuomo Leppänen   Anu-Maarit Lehtonen 
Kehityksellinen kielihäiriö- edustaja  Suomen Kielipolku SLI ry 

  

 

13. Tilintarkastusyhteisön valinta 

 

Aivoliiton sääntöjen 18§:n mukaan liittovaltuuston syyskokous valitsee joka toinen vuosi 

Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarkastamaan liiton tilejä ja hal-

lintoa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tilintarkastusyhteisönä on toiminut PwC Pricewater-

houseCoopers. Sama yhtiö on hoitanut koko konsernin tilintarkastuksen ja perehtynyt 

myös STEA:n edellyttämään AUP-raportointiin. 

 

Esitys: PwC PricewaterhouseCoopersin toiminnan muutoksista 20.10. saaduista tiedoista 

johtuen asia esitellään kokouksessa. 

 

Mika Pyykkö kertoi nykyisen tilintarkastajan irtisanoutuneen tehtävästään ja nyt on valit-

tava uusi tilintarkastus yhteisö. 
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Päätös: Valtuutetaan liittohallitus kilpailuttamaan tilintarkastusyhteisö ja tekemään valin-

nan 20.12 pidettävässä kokouksessa.  Liittohallituksen kokouksen jälkeen avataan liitto-

valtuuston päätöstä varten sähköinen kokous 21.12. klo 9.00 - 12.00 väliselle ajalle. 

 
14. Aivoliitto ry:n edustajat eri tilaisuuksiin 

 

Aivoliiton sääntöjen 18 §:n mukaisesti annetaan liittohallitukselle valtuudet liiton edusta-

jien valitsemiseksi eri tilaisuuksiin. 

 

Esitys: Valtuutetaan liittohallitus valitsemaan Aivoliiton edustajat eri tilaisuuksiin. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

 

15. Ilmoitusasiat 

 

- Kansallisen Aivoterveysohjelman valmistelu 

- Aivoliiton Pohjois-Karjalan AVH-yhdistyksen aloite Aivoliitto ry:n hallitukselle (liite 4.) 

 

Päätös. Merkittiin tiedoksi. 

 

 

16. Muut mahdolliset asiat 

 

Mika Pyykkö kertoi vielä 10.11.2021 pidetyssä Tampereen aluetapaamisessa esiinnous-

seesta ajatuksesta perustaa työryhmä, jonka tavoitteena on Aivoliiton toiminnan vahvis-

taminen jäsenyhdistysten uudelleenorganisoinnin avulla. Lopullisena tarkoituksena on siir-

tää painopistettä yhdistysbyrokratian pyörittämisestä, vapaaehtoistoimijoiden toiminta-

mahdollisuuksien parantamiseen omilla hyvinvointialueilla.  

 

Uudelleenorganisointiin keskittyvä työryhmään nimettiin koordinoimaan ja johtamaan liit-

tohallituksen jäsen, Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistyksen varapuheenjohtaja Minna-

Elina Halen yhdessä Aivoliiton työntekijöiden kanssa. Työryhmään kutsutaan edustajia 

ympäri Suomea (max. 10 hlö).  

 

17. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00 

 

 

 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

    
___________________  ______________________ 

Marja Paavonkallio   Kirsi Haanperä 
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Tarkastus: Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua ja päätöksiä vastaavaksi. 

 

___ / ___ 2021                               ___ / ___ 2021 

 

 

 Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

  

_______________________  ______________________ 

Jaana Kangassalo        Juha Pajuniemi 
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