Yhdistystiedote 10/2015
Tärkeimmät:
2014 myönnetyn jäsenjärjestöavustuksen
varat käytettävä 31.12. mennessä!

Rauhaisaa Joulua ja kaikkea
parasta vuodelle 2016!
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Uutiset
Liiton toimisto joululomalla
Liiton työntekijät ovat joululomalla 21.12.2015-6.1.2016.
Toimisto on tuolloin suljettuna.

Mukavaa Joulun aikaa Sinulle!
t. Toimiston Tonttuset

Uudet kotisivut tutuksi
Aivovammaliitto sai lokakuussa uudet kotisivut. Löydät ne
vanhasta tutusta osoitteesta www.aivovammaliitto.fi
Uusilla sivuilla on oma alue, jonne on koottu kaikki
yhdistysaktiiveille suunnatut tiedot. Löydät sen linkin
Jäsenille takaa.

Etsi: Voit etsiä
sivuilta tietoja.

Jäsenille: Löydät täältä:
Yhdistystiedotteet,
matkalaskulomakkeen,
koulutusmateriaaleja jne.

RSS-syöte: Tilaa
liiton uutiset
omaan Internetselaimeen.
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Sopeutumisvalmennusesite ilmestyy
Sopeutumisvalmennusesitteet postitetaan jokaiselle yhdistystiedotteen kirjeitse saavalle
henkilölle. Esitteitä on mahdollista tilata lisää liiton toimistolta:
Täytä tilauslomake tai soita!
www.aivovammaliitto.fi/tiedotus/esitteet-ja-kirjat/tilaa-esitteita/
Puhelimitse arkisin klo 9 – 15: puh. 09 836 6580

Jäsenhankintakampanja jatkuu: Jäseniä on nyt 2034
Yhdistys
Aivovammayhdistys ry
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry
Keski-Suomen aivovammayhdistys ry
Kymenlaakson aivovammayhdistys ry
Oulun seudun aivovammayhdistys ry
Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry
Satakunnan aivovammayhdistys ry
Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry
Kaikki yhteensä

Uusia
1.1.-9.12.2015
61
8
19
24
56
14
14
44
240

Jäsenmäärä
9.12.2015
760
159
108
105
291
106
123
382
2034

Kasvu
%
8,0
5,0
17,6
22,9
19,2
13,2
11,4
11,5
11,8

4

Tehtävää
TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät
31.12.2015

Käyttäkää vuoden loppuun
mennessä vuonna 2014
myönnetyt
jäsenjärjestöavustukset.
Käyttämättömät avustukset palautetaan
Raha-automaattiyhdistykselle.

31.3.2016

Liittoon toimitetaan raportoinnit varoilla järjestetystä toiminnasta.
HUOM! Avustuksen piirissä tehdyt hankinnat tiliöidään omalle
kustannuspaikalleen. Niin että Raha-automattiyhdistykselle voidaan
toimittaa varojen käyttöä kuvaava kustannuspaikkakohtainen laskelma.

Lisätietoja Heidiltä.

Aivoitus vuonna 2016
Nro

Teema

1/2016 Sopeutumisvalmennus ja
kuntoutus
2/2016 Terapian tarpeessa – hoito- ja
terapiamuotoja
3/2016 Vauvasta vaariin – lapset, koti ja
perhe
4/2016 Aivovammaviikko (teemana
päihteet)

Juttuaineistot

Ilmestyy

29.1.2016

vko 9

29.4.2016

vko 22

26.8.2016

vko 39

11.11.2016

vko 50
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Vuosikello joulu-maaliskuu
Vuosikello on apuväline yhdistyksen toiminnan
suunnitteluun. Siitä voit lukea, mitä tehtäviä juuri
nyt ja lähiaikoina on muistettava tehdä. Koko
vuoden vuosikello:

Joulukuu

Av-yhdistyksen tehtävät
Vuoden aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen heti
viimeisen kuluja muodostaneen tapahtuman jälkeen
Aivoviikon (vk 11) tapahtumaan ilmoittautuminen
Loput jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille

-

Toimintaryhmän tehtävät
-

Tammikuu

-

-

-

Helmikuu

-

Maaliskuu

-

-

-

-

Toimintakertomus
Tilinpäätös ja toiminnantarkastus
Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan raportoiminen
liittoon (toiminta- ja talousseloste) viimeistään maaliskuun
loppuun mennessä
Hallituksen kokous
o Hallituksen järjestäytyminen, eli vastuualueiden jakaminen
hallituksen jäsenten kesken
o Jäsenmaksulaskut laiminlyöneiden jäsenten mahdollinen
erottaminen
 Erotettujen jäsenten eropäivän kirjaaminen
jäsenrekisteriin
Vuosikokouksen koollekutsuminen
Aivoitus 1/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon
Kaupungin avustusten hakeminen (aikataulussa kuntakohtaisia
eroja)
Vuosikokouksen koollekutsuminen viimeistään nyt
Jäsenmaksun ilmoittaminen liittoon, jäsenmaksulaskutus tehdään
maaliskuussa

-

Hallituksen kokous
o Yhdistyksen vuosikokousasiakirjojen hyväksyminen (katso
lisätietoja vuosikokouksista tämän taulukon alla)
o Liiton kevätkokousaineistojen läpikäyminen
Vuosikokous
o Taulukon alla on lista vuosikokouksissa tavallisimmin
käsiteltävistä asioista
Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan raporttien
toimittaminen liittoon (toiminta- ja talousselosta)
Aivoviikon (vk 11) tapahtuma

-

Vuoden aikana
muodostuneiden
kulujen tilittäminen
heti viimeisen kuluja
muodostaneen
tapahtuman jälkeen
Aivoviikon (vk 11)
tapahtumaan
ilmoittautuminen
Toimintaryhmän vetäjä
kirjoittaa edellisestä
vuodesta yhdistyksen
toimintakertomukseen
oman ryhmän
toiminnasta

Aivoviikon (vk 11)
tapahtuma
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Vinkkaa ryhmäläisille
Katso aivovammaluento tietokoneeltasi
Asiantuntijaluento pidettiin la 14.11.2015



Aivo- ja kaularankavammat ja tyypilliset oireet,
LL, neurologi Helena Huhmar
Aivovamma-arki ja liikunta, fysioterapeutti, TtM
Matti Vartiainen

Esitys on katsottavissa osoitteessa:
http://www.mediaserver.fi/live/aivovammayhdistys

Uusi opetusvideo henkilökohtaisen avun työnantajamallista
Henkilökohtaisen avustajan ja vaikeavammaisen työnantajan välinen työsuhde on
valtaosaltaan vuorovaikutussuhde. Vuorovaikutus työsuhteessa on arkipäiväistä jutustelua,
ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisemistä ja ratkaisemista sekä tietysti avustustilanteiden
ohjeistamista. Mistä hyvä vuorovaikutus rakentuu ja miten sitä ylläpidetään työsuhteen eri
vaiheissa? Katso Heta-Liiton opetusvideo työnantajan ja työntekijän välisestä
vuorovaikutuksesta!
Asiantuntijana videolla kuullaan tekniikan tohtori Pia Lappalaista, joka avaa meille hyvän
vuorovaikutuksen rakennuspalikoita ja antaa hyviä käytännönvinkkejä
vuorovaikutussuhteen kehittämiseen.
Katso video YouTubessa osoitteessa: https://youtu.be/JLK5PzEEudg Videoon saa
tekstityksen videoruudun oikean alakulman asetuksista.
Heta-Liiton opetusvideohanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama.
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Tiedotettavaksi: Selkouutiset alkaa TV1:llä
Selkouutiset Selko Suomeksi alkoi Yle TV1 maanantaina 7.12.15 klo 15.10.
Yle Uutiset selkosuomeksi joka arkipäivä kanavalla TV1 kello 15.10 ja selkouutisten
internet-sivuilla yle.fi/selkouutiset

PääFest tulee taas toukokuussa
PääFestin takana ovat Aivovammayhdistysten nuorisovastaavat. He ovat tehotiimi, joka on
suunnitellut tapahtuman ohjelman nuorille, nuorten ehdoilla. PääFest on suunnattu 17-35vuotiaille aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen. Emme kuitenkaan ole
tiukkapipoisia, joten jos olet hiukan vanhempi, niin olet kyllä tervetullut mukaamme.
Tapahtuma järjestetään ti 31.5. – to 2.6.2016 Parinpellon leirikeskuksessa, Hollollassa
(18km Lahdesta länteen).
Ilmoittautuminen tapahtumaan käynnistyy maaliskuussa. Ilmoittautumislomakkeen löydät
Aivoituksesta 1/2016 tai www.aivovammaliitto.fi/palvelut/paafest/
Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu kiinnostuneiden listalle!
Ota yhteyttä Heidiin 050 3064181 / heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
Ja hei, tykkääthän meistä myös Facebookissa: https://www.facebook.com/PaaFest
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Tilaa Aivovammaliiton tuotteita
Kannatustuotteet
Aivovammaliitto ry:stä saat kivoja ja käytännöllisiä tuotteita. Samalla tuet Aivovammaliiton
ja -yhdistysten toimintaa. Tuotteet pyritään toimittamaan kahden viikon sisällä tilauksen
vastaanottamisesta. Kiitoksia tilauksesta! Lisätietoja puhelimitse tai sähköpostitse.
Tilaukset osoitteesta:
www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/tilaa-aivovammaliiton-tuotteita/

Rämäpää-paidat!
Väreinä pirteä lime ja turkoosi. Naisten koot S – XL, miesten koot
M – XXL. Hinta 20 €/kpl + postikulut

Aivotoimintaa!-pipot
Joka kelin puuvillapipo Hinta: 12€ + postitusmaksut
Värivaihtoehdot: sininen, punainen ja valkoinen. Yksi koko, sopii
kaikille. Teksti: aivotoimintaa!

Aivovaurio.fi-huppari
Väri tumman harmaa. Koot XS-XXL. Hinta 40€./kpl + postikulut. Toimitetaan, kun saadaan
liittoon yhteensä 10 kappaleen tilaukset.
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Ystäväkurssi läheisille 6.2.2016

