Tukea toimintaryhmille
Opas Aivovammaliiton toimintaryhmille
ja yhdistysten jäsenilloista vastaaville

Aivovammaliitto ry
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Johdanto
Tämä opas on kirjoitettu Aivovammayhdistysten toimintaryhmien ja yhdistysten toiminnan tueksi. Oppaaseen on koottu tietoja joista voi olla sinulle hyötyä toimintaryhmän vetämisessä ja uudenlaisten jäseniltojen järjestämisessä.
Tukea toimintaryhmille koulutussarja järjestettiin vuosina 2012-2013, tämä materiaali on koottu koulutussarjan pohjalta. Oppaassa käytetty sanasto on yleisimmin yhdistyksissä käytössä olevaa sanastoa.
Opas auttaa alkuun, jos haluat lisäkoulutusta tai vaikkapa pohdinta apua, ota yhteyttä Aivovammaliiton työntekijään tai lähetä soittopyyntö.

Järjestötoiminnan tuki:
Järjestösuunnittelija Heidi Kokko
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
p. 050 306 4181
- paikallisyhdistysten ja toimintaryhmien tukeminen
- jäsenrekisteri
- nuorisovastaavat

Yhteystiedot ja lisätietoja löydät myös liiton kotisivuilta www.aivovammaliitto.fi.
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Toimintaryhmä, aivovammayhdistys
ja Aivovammaliitto
Aivovammaliitto on kaikkien aivovammayhdistysten yhteinen keskusjärjestö.
Aivovammaliitolla on seitsemän työntekijää (2016).

Valtakunnallisesti:
Kartalta näet missä toimivat Aivovammayhdistykset ja niiden toimintaryhmät.
Vuonna 2016 yhdistyksissä on jäseniä yhteensä
noin 2000. Yhdistyksiä on
9 ja toimintaryhmiä 18.
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Aivovammaliiton tehtävät
- aivovammatietouden levittäminen ja tuottaminen (tiedotus, kokemuskouluttajat)
- edunvalvonta ja yhteistyö kentän muiden
toimijoiden kanssa
- sopeutumisvalmennuskoulutusten järjestäminen
- vertaistukihenkilöiden kouluttaminen ja välitystyö
- yhdistysten ja toimintaryhmien tukeminen
- uusien kehitysprojektien suunnittelu

Ohjaa liittoon:
Jos et osaa itse vasta kinkkiseen kysymykseen, kannattaa jäsen ohjata soittamaan liittoon. Vastaamme
puheluihin parhaiten
arkisin klo 9-15
puh (09) 836 6580.

Aivovammayhdistyksen tehtävät
-

paikallisen aivovammatoiminnan järjestäminen
alueellinen aivovammatietouden levittäminen ja yhteistyö
yhdistyksen kehittäminen ja toiminnan suunnittelu
uusien ja vanhojen jäsenten mukaan kannustaminen
yhdistyskäytäntöjen hoitaminen (mm. lakisääteiset ja hallinnolliset työt)
yhteydenpito toimintaryhmiin

Toimintaryhmän tehtävät
- paikallisen aivovammatoiminnan järjestäminen
- yhdistyksen kanssa sovitusti alueellinen aivovammatietouden levittäminen ja
yhteistyö
- uusien ja vanhojen jäsenten mukaan kannustaminen
- säännöllinen yhteydenpito omaan emoyhdistykseen
- oman toimintasuunnitelman laatiminen ja siitä tiedottaminen emoyhdistykselle
- ryhmän toiminnan raportointi emoyhdistyksen toimintakertomusta varten
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Organisaatiomme

AIVOVAMMALIITTO RY
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Edellä on kuvattu Aivovammaliiton, Aivovammayhdistysten ja toimintaryhmien välinen suhde. Yhdistykset ja niiden säännöissä määritelty virallinen kotipaikka on kuvattu sinisellä. Oranssilla on kuvattu toimintaryhmät.
Toimintaryhmä on siis osa emoyhdistystä. Toimintaryhmän tarkoituksena on koota
yhteen oman alueen aivovamman kohdanneet ja heidän läheisensä. Toimintaryhmä
kokoontuu tavallisesti kerran kuukaudessa tai useammin. Toiminta on säännöllistä ja
sillä on yksi tai kaksi ryhmän vetäjää.

Kuka saa osallistua?
Toimintaryhmät ovat kaikille avoimia. Mukaan voi tulla ilman jäseneksi liittymistä.
Toimintaan tutustumisen jälkeen on suositeltavaa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Näin
toimintaryhmässä kävijä saa paremmin tietoja yhdistyksen toiminnasta ja lisäksi
neljä kertaa vuodessa Aivoitus-lehden. Jäseneksi liitytään esimerkiksi Aivovammaliiton kotisivujen kautta, soittamalla liittoon tai täyttämällä Aivovammaliiton yleisesitteestä löytyvän jäseneksi liittymislomakkeen.

Toimintaryhmänvetäjä
Toimintaryhmänvetäjän työstä ei makseta palkkaa, se on siis vapaaehtoistyötä. Toimintaryhmänvetäjä on tärkeä aivovammatyön tekijä ja toimija omalla alueellaan.
Ryhmänvetäjä saa tukea omasta emoyhdistyksestä ja koulutusta Aivovammaliitosta.
Olethan siis yhteydessä Aivovammaliiton työntekijöihin.
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Toimintaryhmän ja emoyhdistyksen yhteydenpito
Toimintaryhmä on lain mukaan osa emoyhdistystään. On siis tärkeä säilyttää hyvä yhteys toimintaryhmän ja yhdistyksen välillä. Toimintaryhmän vetäjän tulisi olla säännöllisesti yhteydessä emoyhdistykseen. Yhdistyksen hallituksen kannattaa valita toimintaryhmälle kummi,
joka toimii yhteyshenkilönä ryhmän ja hallituksen välillä. Yhteydenpidon avulla yhteistoiminta
kehittyy ja pysyy yllä.

Kuulumiset hallitukselle säännöllisesti:
Heti ryhmän käynnistymisen
aikaan voidaan ryhmälle valita oma kummi. Kummi toimii toimintaryhmän yhteyshenkilönä ja taustatukena.
Kummin tehtäviin kuuluu kysyä säännöllisesti toimintaryhmän kuulumisia ja välittää tiedot hallitukselle.

Toimintaryhmän vetäjän tehtävänä on välittää
tietoja yhdistyksen toiminnasta omille ryhmäläisilleen. Soveltuvin osin kannattaa myös osallistua emoyhdistyksen tapahtumiin, kuten kaudenpäättäjäisiin (esim. pikkujoulut) tai asiantuntijaluentoihin, tai muihin merkkitapahtumiin toimintakauden aikana. Vastavuoroisesti kun toimintaryhmä järjestää erityistä toimintaa, kannattaa kaikki yhdistyksen jäsenet toivottaa tervetulleiksi.

Toimintaryhmän ja liiton välinen yhteydenpito
Paikalliset yhdistykset ja toimintaryhmät tekevät korvaamattoman arvokasta työtä
aivovammautuneiden yhteen saattamisen saralla. Paikallinen toiminta mahdollistaa
toisten saman kokeneiden tapaamisen ja tätä kautta kunkin henkilökohtaisen aivovammaymmärryksen kehittymisen. Joillekin aivovammayhdistystoiminta on ainut
paikka kohdata muita aivovammautuneita. Aivovammaliitolla on oma työntekijä,
jonka tehtävänä on tukea yhdistys- ja toimintaryhmätoimintaa.
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Liitto tukee toimintaryhmiä
Aivovammaliitto tarjoaa paikallisyhdistyksille
ja toimintaryhmille tukea koulutusten, materiaalien ja henkilökohtaisten keskustelujen
avulla. Liittopäiville osallistumalla tutustut
muihin aivovammayhdistysten vapaaehtoisiin
ja opit varmasti jotain uutta.
Toimintavuoden aikana keskustelua ja pohtimista kannattaa käydä oman ryhmän kummin
kanssa. Myös liiton järjestösuunnittelijoihin
kannattaa olla yhteydessä, kun haluatte keskustella omasta toiminnastanne tai kun kaipaatte tukea tai vinkkejä mieltä askarruttavissa asioissa.

Liittopäivät:
Liittopäivillä tutustut muihin
aivovammayhdistysten
vapaaehtoistoimijoihin,
kuulet muiden toiminnasta ja
saat uusia ideoita.
Liittopäivät ovat siis koulutusta, tukea, vertaisoppimista
ja virkistystä.

Jäsentapaamisiin voi kutsua vaikkapa vuosittain liiton työntekijöitä esittelemään eri
toimintamuotoja, kuten yleinen liittoesittely, sopeutumisvalmennus, Aivovaurio-sivusto, näkyvyys toiminnan tukena jne.
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Rahoitus
Miten toimintaryhmät rahoitetaan?
Toimintaryhmän taloudellisesta tukemisesta päättää emoyhdistyksen hallitus. Tavallisimmin vuosittainen tuki on pari sataa euroa ja se maksetaan kuittien mukaisesti.
Ennen kuin toimintaryhmä kuluttaa rahaa, kannattaa olla yhteydessä emoyhdistyksen kummiin tai puheenjohtajaan, jotta muodostuu yhteisymmärrys laskutettavaksi
sopivista hankinnoista. Hyvä käytäntö voi olla vapaehtoisen, pienen kahvirahan kerääminen. Tasapuolista on että sama käytäntö on käytössä kaikissa yhdistyksen jäsentapaamisissa.
Pääsääntöisesti retkiin tai tapahtumiin osallistuminen kannattaa järjestää omakustanteisesti. Tämä tarkoittaa sitä että jokainen osallistuja maksaa esimerkiksi sisäänpääsymaksunsa itse. Toimintaa suunniteltaessa kannattaa maksullisia ja maksuttomia tapaamisia järjestää tasaisesti, jotta kaikki (tuloista riippumatta) voivat osallistua toimintaan.

Mistä rahaa lisää?
Kunnan ja kaupungin tuki
Kunnat ja kaupungit tukevat sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä vaihtelevasti. Joillakin paikkakunnilla tuki muodostuu maksuttomista/edullisista toimitiloista, joillakin
paikkakunnilla toimintaa tuetaan yleisavustuksilla. Yleisavustushakemukset toimitetaan tavanomaisimmin alkuvuodesta tai kevään aikana kuntaan. Hakuajat ja käytännöt kannattaa selvittää hyvissä ajoin.
Yleisavustusta hakiessa täytetään avustushakemus. Liitteeksi tarvitaan tavallisimmin
ainakin:
 emoyhdistyksen edellisen toimikauden tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase)
 emoyhdistyksen edellisen toimikauden toimintakertomus
 emoyhdistyksen tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien erillinen tilintarkastuskertomus /
toiminnantarkastuskertomus
 sekä mahdollisesti toimintaryhmän oma
toimintasuunnitelma ja talousarvio
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Avustushakua varten kannattaa kysyä apua joko omasta yhdistyksestä tai liiton järjestösuunnitelijalta. Yhdessä tehden hakeminen sujuu mukavasti.

Talkootyö ja varainhankinta
Toimintaryhmä / yhdistys voi tehdä varainhankintaa myös oma-aloitteisesti. Kannattaa tiedustella paikalliselta järjestötalolta tai muulta toimijalta mahdollisuutta osallistua omalla myyntipöydällä esimerkiksi myyjäisiin / kirpputoritapahtumaan. Tällaisella tempauksella hankitut varat voidaan käyttää esimerkiksi jonkun oman virkistystapahtuman kattamiseen, näin yhdessä hankitut varat ilahduttavat tekijöitä.

Opintokerhoavustus
Suomessa toimii 11 puoluepoliittisesti sitoutunutta tai aatteellista opintokeskusta.
Opintokeskukset myöntävät opintokerhoille taloudellista tukea hakemusten perusteella. Tuki on enimmillään 3€/tunti. Tukea voi hakea ohjaajan tai vierailevan asiantuntijan palkkioihin ja matkakuluihin, oppimateriaaleihin, tilavuokriin, opetusvälineisiin tai opintokäynteihin. Ei siis kahveihin tai tarjoiluihin. Opintokerhotoiminnan pitää olla tavoitteellista ja ryhmässä tulee olla vähintään viisi, yli 15-vuotiasta, jäsentä.
Lisätietoa opintokerhoavustusten hakemisesta liiton järjestösuunnittelija tai
http://www.opintokeskukset.fi/
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Toiminnan suunnittelu
Toiminnan suunnittelu yhdessä ryhmän kanssa
Toimintaryhmän vetäjän tehtävänä on pyrkiä
monipuoliseen ryhmälle sopivaan toimintaan.
Parhaaseen lopputulokseen pääsee, jos toiminnan suunnittelu tehdään ryhmän kanssa yhdessä. Ideointiin kannustava ilmapiiri sallii myös
erikoisemmat toimintaideat. Yhdessä pohtien
voidaan sopia mitä tehdään.

Tehdään

yhdessä:

Toiminta kannattaa suunnitella
yhdessä
ryhmän
kanssa. Jakakaa vastuutehtäviä myös muille kuin ryhmänvetäjille.

Toiminnan suunnittelulle kannattaa varata hyvä
aika. Suunnitelma voidaan laatia joko kevät- /
syksykaudeksi tai jopa koko vuodeksi. Muistiin kirjaamiseen voidaan käyttää vaikkapa Aivovammaliiton sivuilta löytyvää toiminnan suunnittelu ja tilastointi-lomaketta. Löydät lomakkeen:
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/toimintaryhmat/
(Lomake on luotu toiminnansuunnittelun, tilastoinnin ja toimintakertomuksen kirjoittamisen tueksi.)
Muistakaa lisätä omaan toimintasuunnitelmaanne myös loma-ajat, jolloin ryhmän
toiminta on tauolla. Useat toimintaryhmistä ovat lomalla niin jouluna kuin kesäkaudella heinä- ja elokuussa. Loma-aika kannattaa tiedottaa osallistujille selkeästi, lisäksi loma-ajasta on syytä tiedottaa niin emoyhdistystä ja liiton työntekijää. Näin
loma-ajasta saadaan tiedot jäsenkirjeisiin, Aivoitukseen ja nettisivuille.
Seuraavalla sivulla on viitisenkymmentä toimintaideaa. Lukekaa listaa yhdessä ryhmänne kanssa ja poimikaa parhaat ideat päältä tai keksikää aivan uusia.
Toiminta muotoutuu toki ryhmänjäsenten ja paikkakunnan tarjonnan mukaan. Joka
tapauksessa kannattaa välillä vaihtaa maisemaa. Maksutta tai hyvin pienellä summalla voi tehdä monenlaista mukavaa asiaa yhdessä. Tärkeintä on että ryhmä viihtyy
yhdessä toistensa kanssa ja jaksaminen ei käy ongelmaksi.
Kannattaa myös miettiä milloin yhteistoiminta toisen aivovammayhdistyksen tai toimintaryhmän kanssa olisi mahdollista. Uusiin vertaisiin
tutustuminen on usein todella antoisaa.
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Toimintavinkit

Alla oleva vinkkilista on koottu toimintaryhmiltä.

Liikuntaa ja ulkoilua
□ Avantouinti
□ Eväsretki puistoon
□ Boccia
□ Frisbee golf
□ Golf
□ Keilaus
□ Kuntosali
□ Laskettelu
□ Mölkkyä
□ Naurujooga
□ Ruskaretki ja makkaran paisto laavulla

□ Tanssi
□ Tuolijumppa
□ Vesijumppa

Virkistystä ja uusia
kokemuksia
□ Automuseo
□ Hedelmien maistelu
(+vaniljajäätelö)

□
□
□
□
□
□

Ilmaiskonsertti
Improvisaatio
Kiihdytysajot
Kokkikurssi
Laivamatka
Levyraati omasta /
kirjaston musiikista

□ Meditaatio
□ Oman musiikin tuominen ja musiikista
kertominen

□ Opetellaan tunnistamaan lintujen ääniä

□ Pelit: lautapelit,
muistipeli

□
□
□
□

Puutarha
Rentoutus CD
Taidenäyttely
Teatterissa tai elokuvissa käynti

□ Valokuvien katselu
yhdessä retken jälkeen

□ Tehdasvierailu
□ Tutustumiskäynti
johonkin hienoon
paikkaan, kuten Jalasjärvellä 26m syvä
luola

□ Varuskuntavierailu
□ Vyöhyketerapia
□ Ylämaankarjatila

Itse tehden
□ Kynttilät mehiläisvahalevystä

□ Parhaiden reseptien
vaihtoa

□ Tehdään itse näytelmä

□ Vesivärimaalaus
□ Videointi
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Tutustutaan ja
opitaan
□ Fysioterapeutti/ toimintaterapeutti vierailee

□ Kirjaston toimintamuotojen esittely

□ Kirjoittaminen terapiamuotona, kirjailija käymässä

□ Kuntoutusohjaaja
vierailee

□ Lehtien luku aluksi
□ Liiton työntekijä
vierailee

□ Lukupiiri
□ Retket toisen Avyn
kanssa

Aivojumppaideoita
□ Bingo
□ Hirsipuu
□ Pulmalelujen ratkominen

□ Kirjainleikki: keksitään sanoja esim.
kirjaimista M – U –
S–T–I–K–K–A
(sanoja mustikan
kirjaimista löytyy yli
30, montakos keksitte?)

□ Tee oma sanaruudukko. Keksi uudet
otsikot. Idea on keksiä sanoja joissa
sama alkukirjain

□ Sosiaali/potilasasiamies vierailee

□ Tuetuista lomista
juttelua

□ Valokuvauksen harrastaja kertoo

□ Vierailut muissa järjestöissä

□ Sananlaskuja: joku
lukee alun ja muut
muistelee lopun
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Ryhmä ja sen vetäjä
Ryhmän vetäjän tehtävät
Ryhmän vetäjä on tärkeä hahmo ryhmässä, hänen tapansa toimia vaikuttaa koko
ryhmään ja kokoontumisten tunnelmaan. Tavoitteena on olla aina tasapuolinen,
kannustava ja ystävällinen. On tärkeää huomioida kaikki paikalla olijat ja huolehtia
että kaikki ryhmäläiset kokevat olonsa tervetulleiksi.
Varsinkin uuden osallistujan ensimmäisillä kerroilla kannattaa hänet huomioida erityisesti. Uuden on usein vaikea yksin päästä mukaan ryhmään, joten ryhmän vetäjän
tehtävä on auttaa häntä tutustumaan toisiin ryhmäläisiin.
Ryhmän vetäjän kannattaa jakaa mahdollisimman paljon tehtäviä ryhmäläisilleen,
jotta yhden hartioilla ei olisi koko ryhmän järjestelytyöt. Ryhmän vetäjä kuitenkin
huolehtii että perustyöt tulee tehtyä, kuten tilat on varattu tai tarjoiltavat hankittu.
Huolehtiminen ei kuitenkaan tarkoita että hän tekisi työt itse, saati yksin.
Ryhmän vetäjän tehtävänä on huolehtia ryhmän hyvinvoinnista. Sitoutumisen kannalta tärkeintä on ilmapiiri, jonka ominaisuudet ovat:








vapaaehtoisuus
hyväksyntä
turvalliseksi koettu ympäristö
kannustus
tasa-arvoisuus
luottamus
tavallisuus, arkisuus, ilo
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Ryhmän vetäjän muistilista
 Olen ajoissa paikalla tapaamisissa, olen ryhmän kantava voima
 Jaan tehtäviä myös muille:
o Suunnitellaan toimintaa yhdessä
o Tapaamiskertojen toteutus
o Kahvinkeitto ja tarjoilut
 Tapaamisissa katson, että jokaisella on aikaa puhua ja hyvä mieli pysyy yllä.
Toki ryhmässä voi halutessaan olla ihan hiljaakin
 Suunnittelemme toimintaa esim. puoleksi vuodeksi eteenpäin ja kysyn tähän
ryhmältä toivomuksia, otan ryhmän mukaan mahdollisimman paljon suunnitteluun ja tekemiseen
 Pidän yhteyttä omaan yhdistykseen eli kerron kummille, mitä ryhmässä tapahtuu ja mitä sinne kuuluu.
 Sovin rahankäytöstä aina etukäteen kummin kanssa, säästän kaikista ostoksista kuitit ja teen tilitykset ajoissa.
 Olen aktiivinen oman kunnan suuntaan: onko kunnassa esim. terveysalan
messut, jossa aivovamma-asiaa voisi kertoa tai tapahtumia, joihin ryhmä voisi
mennä
 Olen tarpeen tullen yhteydessä Aivovammaliiton työntekijöihin
 Olen sinut oman vammani kanssa eli pystyn löytämään siitä positiivisiakin
puolia ja kannustamaan muita eteenpäin
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Mitä ryhmäläisiltä voi odottaa?
Jokainen ryhmäläinen vaikuttaa omalta osaltaan ryhmään, tästä syystä kaikilta voidaan edellyttää hyvää käytöstä ja muiden ryhmäläisten huomioon ottamista. Aivovamma voi joskus aiheuttaa käytöksen hallitsemattomuutta, mutta asioista reilusti
puhumalla ja anteeksi pyytämällä usein tilanne saadaan palautumaan ennalleen.
Yhdessä tekemällä työt eivät kasaannu, tästä syystä jokaiselta ryhmäläiseltä voidaan
odottaa omaa panosta ryhmän eteen. Kokoontumisen päätteeksi on kohteliasta
osallistua vaadittuun loppusiivoukseen, kuten kahvikuppien keräämiseen ja tuolien
järjestämiseen. Tehtäviä voi ja kannattaa myös kierrättää tasapuolisesti.

Hankalat tilanteet, kuinka toimin?
Ryhmänvetäjä voi kohdata hankalia tilanteita ja vaikeita osallistujia. Näistä ei kannata lannistua. Häiritsevästi käyttäytyvää osallistujaa voi pyytää poistumaan kokoontumistiloista. Ryhmän hyvinvointi on tärkeämpää kuin yksilön, joka mahdollisesti
häiriköi. Kaikilta voidaan odottaa muiden huomioimista ja hyvää käytöstä.
Jos hankala tilanne toistuu tai se aiheuttaa sinulle mielipahaa, ota asia rohkeasti puheeksi
heti kun se vaivaa. Voit jutella asiasta joko yhdistyksen yhteyshenkilön (kummin) tai
puheenjohtajan kanssa. Liittoon soittamalla
saat myös aina tukea ja apua. Tärkeintä on jakaa huoli ja harmi, niin ettei hankalan tilanteen kanssa jää yksin.

Älä jää yksin!
Jos kohtaat hankalan tilanteen ota se puheeksi esimerkiksi ryhmän kummin,
yhdistyksen puheenjohtajan tai liiton työntekijän
kanssa.
Ryhmän vetäjän jaksaminen on tärkeää.

18

Uusia mukaan
Omalla paikkakunnalla näkyminen varmistaa
sen että mahdollisimman monet aivovamman
kokeneet löytävät mukaan vertaisryhmän toimintaan. Toimintaryhmä voi yhdessä tehdä asioita uusien mukaan saamiseksi.

Tervetuloa!
Huomioithan aktiivisesti
uudet ja vanhat osallistujat.
Kannusta
toiminnallasi
heitä tulemaan uudelleen.
Halutessanne voitte vaihtaa
puhelinnumeroita.

Esitteet ja ilmoitustauluilmoitus
Jakakaa esitteitä ja ilmoitustauluilmoituksia esim. terveyskeskuksiin, poliklinikoille,
kuntoutustoimijoiden ilmoitustauluille.
Esitteitä ja ilmoituksia voi tilata liitosta
soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.
Esitteet ja ilmoitustauluilmoitukset ovat
maksuttomia.

Voit tulostaa ilmoitustauluilmoituksen
myös osoitteesta:
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/markkinointi/

Ammattilaisille tietoa toiminnastamme
Tapaamiset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa luovat pohjaa yhteistyölle. Ammattilaiset jotka kohtaavat aivovammautuneita omassa arjessaan voivat hyötyä aivovammayhdistyksen edustajien tapaamisesta. He saavat lisätietoa aivovammoista ja elämästä vamman kanssa. Yhdistys ja sen toiminta tulee ammattilaiselle tutuksi, joten tieto voi välittyä ammattilaisen avulla uusille toiminnasta tietämättömille aivovammautuneille. Kysy liitosta apua ammattilaistapaamisen järjestämiseen.
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Tapahtumakalenterit ja yhdistyspalstat
Selvitä saako yleishyödyllinen yhdistys tiedottaa toiminnastaan paikkakuntanne tapahtumakalentereissa (kaupungin nettisivut, lehti, järjestötalo tms.) tai paikallislehden yhdistyspalstalla. Nämä ovat maksuttomia keinoja välittää toiminnasta tietoa.

Lehtijuttu paikallislehdessä
Henkilöhaastattelu tai juttu tapahtumasta voi kiinnostaa paikallista sanomalehteä.
Lehtijutun avulla toimintaryhmä ja yhdistys tulee yleisemmin tietoon. Useammat aivovamman kohdanneet saavat tietää että omalla alueella on vertaistoimintaa. Ota
yhteyttä liiton tiedottajaan, kun haluat apua lehtijutun tekemiseen.

Messuilla näkyminen
Järjestötalot, -yhteisöt ja oppilaitokset järjestävät yhdistyksille messuja, jossa omaa
toimintaa voi esitellä ja esitteitä jakaa. Vinkkaa työntekijälle paikkakuntasi messutapahtumista, Aivovammaliiton työntekijät osallistuvat messuille mahdollisuuksien
mukaan yhdessä yhdistysaktiivien kanssa.

Miten uusi toimintaryhmä syntyy?
Jotta uudelle paikkakunnalle voidaan perustaa toimintaryhmä, tulee ryhmälle löytää
innokas vetäjä tai mieluummin vetäjäpari. Liiton työntekijät tukevat yhdistystä ryhmän perustamisessa. Jotta toiminta saa hyvän alun, kannattaa ryhmä perustaa suunnitelmallisesti. Hyviä kokemuksia toimintaryhmän käynnistämiselle on saatu aloittamalla paikkakunnalla toiminta aivovamma-aiheisen yleisöluennon jälkeen tai käynnistämällä suljettu vertaistukiryhmä, joka myöhemmin voi jatkaa toimintaansa avoimena toimintaryhmänä. Kysy apuja liitosta!
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Linkkejä ja vinkkejä
Yhdistystiedote
Yhdistystiedote julkaistaan säännöllisesti 4-6 kertaa vuodessa. Voit tilata sen sähköpostiisi tai lukea kotisivuilta. Yhdistystiedotteesta kannattaa lukea mielenkiintoisimmat jutut omalle ryhmälle. Kaikki yhdistystiedotteet löytyvät osoitteesta:
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/

Aivovaurio.fi-sivusto
Kattava verkkopalvelu äkillisen aivovaurion haastaman ihmisen, hänen omaistensa
ja ammattilaisten käyttöön!
www.aivovaurio.fi

Aivovamma neuvontaa
Aivovammaliiton palvelusuunnittelija neuvoo aivovamma-asiassa.
www.aivovammaliitto.fi/palvelut/neuvonta/

Lakineuvontaa Kynnys ry
Lakimies antaa maksutonta juridista neuvontaa aivovammoihin liittyvissä asioissa.
Neuvoja saa muun muassa vammaispalveluihin, vakuutus-, eläke- ja kuntoutuslainsäädäntöön sekä perusoikeuksiin liittyvissä asioissa.
www.kynnys.fi/lakineuvonta.html

Vahvistun ryhmässä – opas
Aivovammaliiton opas vertaistukiryhmän perustamiseen, oppaasta löytyy mielenkiintoista luettavaa myös toimintaryhmänvetäjälle.
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/toimintaryhmat/

Järjestötietopalvelu Jelli
Järjestötietopalvelusta löytyy luettavaa yhdistystoimijoille.
www.jelli.fi
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Toimintasuomi-porttaali
ToimintaSuomi-portaali auttaa löytämään kootusti terveyttä ja hyvinvointia edistävien järjestöjen toiminnan ja tapahtumat.
ToimintaSuomi palvelee myös vapaaehtoistoiminnan välitysportaalina, jossa järjestöjen lisäksi myös muut organisaatiot voivat julkaista ilmoituksia tarjolla olevista vapaaehtoistehtävistään.
www.toimintasuomi.fi
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Muistiinpanoja
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