Yhdistystiedote 1/2015
Kevättä kohti!
Uusi vuosi etenee rytinällä. Toiminta on käynnissä jo joka
puolella. Tänä vuonna pääsemme kehittämään toimintaa
jälleen jäsenjärjestöavustuksen voimin. Nyt pian pohtimaan,
mihin haluatte näitä varoja käyttää omassa yhdistyksessänne.
Vuoden 2015 tärkeä painopiste on keväällä käynnistyvä
jäsenhankintakampanja. Liitto panostaa jäsenhankintaan
voimakkaasti. Lukekaa lisää seuraavasta Aivoituksesta!
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Uudet ja vanhat yhdistystiedotteet löytyvät liiton kotisivuilta osoitteesta:
www.aivovammaliitto.fi/toimintaa/ve-toimijat/yhdistys/tiedotteet/
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Uutiset
Armas-lomaketta ei kerätä enää
Tähän mennessä yhdistyksiä on pyydetty toimittamaan
täytetty Armas-lomake vuosittain liittoon. Lomakkeella
on kerätty tietoja yhdistysten toiminnasta ja nykytilasta.
Saadun palautteen perusteella Armas-lomakkeen
vaikuttavuutta on pohdittu voimakkaasti liitossa.
Lopulta päätettiin että Armas-lomakkeen kerääminen
lopetetaan.
Armas-lomakkeen sijasta yhdistykset toimittavat
vuosikokouksen pöytäkirjan, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja taseen liittoon
vuosikokouksiensa jälkeen.
Näiden asiakirjojen ja vuoden aikana koottujen tietojen perusteella liitolle muodostuu
erinomainen kokonaiskuva yhdistysten toiminnasta. Liitto säilyttää tietoja arkistossa mm.
historiankirjoitusta silmällä pitäen.

Muistakaa jäsenjärjestöavustus raportit 31.3. mennessä
Selvitys 2014 vuoden jäsenjärjestöavustusvarojen käytöstä toimitetaan liittoon 31.3. mennessä.
Selvitys pitää sisällään yhteenvedon avustetusta toiminnasta
sisältäen toimintaosion ja talousosion:
-

Toimintaosio:
o Lyhyt raportti jäsenjärjestöavustuksen avulla järjestetystä toiminnasta, josta ilmenee:
 kuinka onnistuttiin (esim. osallistujamäärä, saatu palaute)
 mitä opittiin
 mitä saavutettiin (pidemmän aikavälin mahdolliset hyödyt)

-

Talousosio:
o Jäsenjärjestöavustuksella toteutettu toiminta kirjataan normaalilla tavalla osaksi
yhdistyksen kirjanpitoa.
o Näille maksuille on luotava kirjanpitoonne oma kustannuspaikka esim. nimeltään
”Jäsenjärjestöavustus”
o Talousosio saadaan aikaan kun kirjanpidostanne otetaan erillinen ote ”Jäsenjärjestökustannuspaikasta”, joka toimitetaan liittoon.
 Lisäksi toimitetaan yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Kysykää apuja Heidiltä jos mikä tahansa mietityttää!
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Puhelinnumerot liittoon
Tarkastakaa kännyköiden puhelinnumerotiedot ajan tasalle. Aivovaurio-projektin päätyttyä
Anna-Marin numero on 050 550 0541. Muilla työntekijöillä puhelinnumerot säilyvät
ennallaan.

Jäsenten sähköpostiosoitteet ajan tasalle!
Seuraavassa Aivoituksessa julkaistaan mainos jäsenten sähköpostiosoitteiden
keräämiseksi. Sähköposti on edullinen tapa tiedottaa jäseniä heitä koskevista
tapahtumista tai toiminnasta. Jäsenrekisterimme kautta voidaan lähettää sähköpostia
kätevästi kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet ovat saatavilla.
Kannustankin yhdistyksiä ottamaan tämän toiminnon aktiiviseen käyttöön.
Opastusta ja koulutusta jäsenrekisterin tehokkaaseen hyödyntämiseen saa Heidiltä.
ps. Mainoksessa mainittu kotisivu avautuu helmikuun aikana.
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Toimintaa
Yhdistyspäiville odotetaan
yhdistyspäättäjiä 18.3.
Vuosi 2015 on merkityksellinen Aivovammaliiton historiassa.
Ensimmäinen jäsenhankintakampanja pyörähtää käyntiin tänä
vuonna. Kampanjan tarkoituksena on saada yhdistyksiin lisää
jäseniä, jotta toiminnastamme tulisi entistä vahvempaa.
Yhdistyksistä kutsutaan puheenjohtaja ja toinen aktiivinen hallituksen jäsen
Yhdistyspäivään Tampereelle 18.3. klo 10-15.
Päivän aikana keskustellaan jäsenhankintakampanjasta ja käydään läpi kampanjan
askelmerkit. Lisäksi luvassa yleistä keskustelua yhdistystoiminnasta ja toiminnan
kehittämisestä valtakunnallisesti.
Matkat korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Heidiltä.

Frisbeegolf-kisa
Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry tiedottaa:
Ottakaapa oululaisilta haaste vastaan ja tulukaapa kissaamaan
rispiikoloffia la 8.8.2015 Oulun Hiirosen Frisbeegolfradalle!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 25.7.2015 mennessä:
Mika Raudasoja mirauda67@gmail.com
Jani Visuri visurijani@gmail.com
Majoitus ja matkat ovat omakustanteisia. Vinkkejä saa paikallisilta.
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Nuoret mukaan PääFest taas toukokuussa!

PääFest 2015
Tapahtuma järjestetään jälleen esteettömässä Lastenkesä ry:n leirikeskuksessa 20 km
Hämeenlinnasta. Ajankohta on tänä vuonna helatorstaina 14.-16.5.2015.
Innostakaahan yhdistyksenne nuoret jäsenet mukaan! Lisätietoja tulossa seuraavassa
Aivoituksessa. Kannattaa käydä kurkkaamassa:
www.aivovammaliitto.fi/toimintaa/lomat-harrastus/paafest2015/
Sivuilta löytyy tietoa, tunnelmia ja mainoksia nuorille jaettavaksi.
Ilmoittautuminen alkaa helmikuussa 2015. Alustavasti voit ilmoittaa mukaan tulostasi
Heidille Aivovammaliittoon heidi.kokko@aivovammaliitto.fi, niin saat muistutusviestistä,
kun varsinainen ilmoittautuminen alkaa.
Ja hei, tykkääthän meistä myös FaceBookissa: https://www.facebook.com/PaaFest

Etsintäkuulutus
– Asemalla kirjoittaja kateissa
Oletko sinä tai joku tuntemasi aivovammautunut/läheinen
sopiva Facebookin Asemalla-sarjan kirjoittaja?
Aivovammaliiton Facebook sivulla julkaistava Asemallasarja käsittelee elämää aivovamman kanssa laajasti, koskettavasti ja osuvasti.
Kirjoittaa voi nimettömänä, sellaisista aiheista, jotka koskettavat sinua.
Olisiko sinulla jotain ajatuksia liittyen johonkin seuraavista arkisen elämän aihepiireistä:
- aamut
- arjen askareita tekemässä
- arki ja rutiinit
- ostoksilla
- parisuhde
- ruokaa laittamassa
- ystävät
- joku yksittäinen aivovammaan liittyvä muisto, joka olisi hieno jakaa muille
- tai jotain muuta mieleesi tulevaa
Lisätietoja Pialta 050 306 7916 / pia.warvas@aivovammaliitto.fi

6

Tehtävää
NYT! Aivoitukseen
Yhdistyspalstan tiedot
viikonlopun aikana
Maaliskuun alussa ilmestyy taas uusi Aivoitus.
Lehden lopussa ilmestyvällä Yhdistyspalstalla on
tietoja toiminnastanne. Ovatko tiedot ajan
tasalla? Onko joku tapahtuma, jota pitäisi
mainostaa?
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NYT! Näkyvyyspaketin tilaus 1.2. mennessä
Paketista on mahdollista tilata halutessaan vain joitain osia.
Sitovat ja tuottein eritellyt tilaukset Pialta su 1.2.2015 mennessä.
Tuotteet voidaan toimittaa postitse, jolloin postikulut ovat noin
40 euroa. Halutessaan tuotteet saa myös maksutta mukaansa
esimerkiksi Aivovammaliiton toimistolta. Kerro tilauksessasi, haluatko
tuotteet postitse vai noudettuna. Kirjoita tilaukseen (mahdollinen)
toimitusosoite ja laskutusosoite.
Tuote
RollUp, mainosteline, liiton
nimellä
RollUp, mainosteline,
yhdistyksen nimellä (ilmoita
tilatessasi mitä tietoja haluatte
muutettavan)
Pöytäliina

Lisätieto
80x200 cm
vuota
80x200 cm
vuota

Hinta/kpl
107€

3 metriä

30€

Rämäpää paidat

2 kpl, ilmoita
paitakoko

Nimikehys yhdistyksen logolla

10x15 cm

10€/kpl
(näkyvyyspaketin
osana)
1€

Nimikyltti rintaan
muovikotelossa
Munakypärä
Heijastin
Aivovamma-aiheiset tietovisa
kysymyslomakkeet
Mietelauseet

kpl

Hinta yht

107€

1€
www.munapaa.fi 5€
Aivovammaliiton 0,70€
logolla
0,10€
Eri värisillä
suikaleilla
240 kpl

4€
YHTEENSÄ

RollUp-mainostelineiden vuotien kuvat.
Vuotiin on mahdollista painattaa myös yhdistyksen
nimi/yhdistyksen kotisivuosoite jne.
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Vuosikello tammi-huhtikuu
Vuosikello on apuväline yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Siitä voit lukea, mitä
tehtäviä juuri nyt ja lähiaikoina on muistettava tehdä. Koko vuoden vuosikello:
www.aivovammaliitto.fi/toimintaa/ve-toimijat/yhdistys/apua-hallintoon/
Av-yhdistyksen tehtävät

Tammikuu

-

-

-

Helmi
-kuu

-

-

Toimintakertomus
Tilinpäätös ja toiminnantarkastus
o Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun
toiminnan raportoiminen liittoon
(toiminta- ja talousseloste). Kaikki
liitteet viimeistään maaliskuun
loppuun mennessä.
ArMaS-lomake toimitetaan liittoon
Hallituksen kokous
o Hallituksen järjestäytyminen, eli
vastuualueiden jakaminen
hallituksen jäsenten kesken
Vuosikokouksen koollekutsuminen
Aivoitus 1/2015 yhdistyspalstalla
julkaistavat tiedot liittoon 31.1.2015
mennessä
Kaupungin avustusten hakeminen
(aikataulussa kuntakohtaisia eroja)
Vuosikokouksen koollekutsuminen
viimeistään nyt

Toimintaryhmän tehtävät
-

Toimintaryhmän vetäjä kirjoittaa
edellisestä vuodesta
yhdistyksen
toimintakertomukseen oman
ryhmän toiminnasta
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-

Maaliskuu

-

-

Huhtikuu

-

-

Hallituksen kokous
Yhdistyksen vuosikokousasiakirjojen
hyväksyminen
Liiton kevätkokousaineistojen
läpikäyminen
Vuosikokous
- Osoitteessa
http://www.aivovammaliitto.fi/toimi
ntaa/ve-toimijat/yhdistys/apuahallintoon/
Taulukon alla on lista
vuosikokouksissa tavallisimmin
käsiteltävistä asioista
Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun
toiminnan raporttien toimittaminen
liittoon (toiminta- ja talousseloste)
Aivoviikon (vk 11) tapahtuma
Aivoitus 2/2015 yhdistyspalstalla
julkaistavat tiedot liittoon 24.4.
mennessä
Aivovammaviikon alustava ideointi (vk
46)

-

Aivoviikon (vk 11) tapahtuma

-

Aivovammaviikon alustava
ideointi (vk 46)

PääFest

Esteetön ja
muutenkin
mainio!

