Yhdistystiedote 2/2015
Kiitos teille tärkeästä työstänne.
Aivovammatoimintaa on yhä uusilla
paikkakunnilla ja toiminnan piiriin kootaan
toivottavasti yhä uusia jäseniä.
Tämän Yhdistystiedotteen saa nyt ensikertaa
moni toimija. Osa on uusia
yhdistyshallituksen jäseniä ja osa uusia
ryhmänvetäjiä. Hienoa, uusia nimiä on kiva
lisätä listalle. Yhdistystiedotteen
vastaanottaa pian 90 aivovammatoimijaa.
Iloisin terveisin,

Heidi
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Uudet ja vanhat yhdistystiedotteet löytyvät liiton kotisivuilta osoitteesta:
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Uutiset
Jäsenhankinta teemavuosi pamahtaa käyntiin 25.4.
Uusia tuulia! Vuosi 2015 on Aivovammaliitossa jäsenhankinnan teemavuosi. Huhtikuussa
on järjestetään jäsenhankintakampanjan jättiavaus lauantaina 25.4. klo 10-16 Narikkatorilla
Helsingissä.
Luvassa paljon mielenkiintoista ja näkyvää toimintaa, mm. maailman kuulu breakdanceartisti Hatsolo! Tule paikalle ja tuo ryhmäsikin mukana. Lukekaa lisää Aivoituksesta 1/2015!

Viisi uutta puheenjohtajaa
Aivovammayhdistyksien puheenjohtajiksi on noussut viisi uutta toimijaa. Kaikki heistä ovat
ennenkin olleet mukana toiminnassa ja vastuuta kantamassa. Monelle tuttua porukkaa!
Kaunis kiitos aikaisemmille puheenjohtajille vastuunkannosta ja mukavasta yhteistyöstä.
Uudet puheenjohtajat:
- AYV ry - Jenna Leppelmeier
- Etelä-Pohjanmaan avy Reijo Salo
- Keski-Suomen avy Jyrki Ahlgren
- Oulun seudun avy Eila Sääskö
- Varsinais-Suomen avy Jouni-Pekka Tammi
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Tukilinja tuki Keski-Suomen avy:ä tietokoneen hankinnassa
Tukilinja tukee toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista
elämää: ammatillista kouluttautumista, ammatillista
kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun
yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan.
Keski-Suomen avy tarvitsi yhdistyksen hallinnon
pyörittämiseen tietokonetta ja haki tukea Tukilinjalta.
Tuki myönnettiin tietokoneeseen, Office -pakettiin ja
tulostimeen.
Olisiko teidän yhdistyksellänne tarve tuelle? Lue lisää:
-

www.tukilinja.fi/apurahat/tatatuemme/
www.tukilinja.fi/yhteiso/
www.tukilinja.fi/apurahat/hakemukset/?ryhma

ps. Vinkkinä jäsenille! Tukilinjan tukea voi hakea myös vammautuneet. Tietotekniikka on
tärkeä asioinnin, tiedonhaun ja sosiaalisen kanssakäymisen väline.

Jäsenmaksut laskutuksessa
Jäsenmaksulaskut saapuvat postitse jäsenille viikolla 12, eräpäivä viikolla 14.
Jäsenmaksutilitykset yhdistyksien tileillä viimeistään viikolla 19.

Esitetilaukset aina ajoissa toimistolle
Esitetilaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Pyrimme postittamaan
tavarat viimeistään kahden viikon sisällä tilauksen vastaanottamisesta.
Jos joskus tulee kiireinen tarve, niin ei kannata täyttää www-tilauslomaketta, vaan soittaa
silloin keskuksennumeroon 09 8366 580.
Esitetilauslomake: www.aivovammaliitto.fi/palvelut/luettavaa/esitteet/tilaa-esitteita/
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Jäsenten sähköpostiosoitteet ajan tasalle!
Kannustakaa jäseniä päivittämään omat sähköpostitiedot jäsenrekisteriin.
Sähköposti on edullinen tapa tiedottaa jäseniä heitä koskevista tapahtumista tai
toiminnasta. Jäsenrekisterimme kautta voidaan lähettää sähköpostia kätevästi jäsenille.
(Opastusta ja koulutusta jäsenrekisterin tehokkaaseen hyödyntämiseen saa Heidiltä.)
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Tehtävää
TÄRKEÄÄ! Toimita 31.3. mennessä
1. Kevätkokousilmoittautumiset Pialle
Kevätkokousilmoittautumislaput palautetaan Pialle
tiistaihin 31.3.2015 mennessä.

2. Jäsenjärjestöavustus raportit Heidille
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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Toimita vuosikokouksen jälkeen
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.
(* Armas-lomake on toiminnanraportointilomake, josta on päätetty luopua
saadun palautteen perusteella.

Aivoituksen Yhdistyspalstan
tiedot 24.4. mennessä
Kesäkuun alussa ilmestyy taas uusi Aivoitus.
Lehden lopussa ilmestyvällä Yhdistyspalstalla on
tietoja toiminnastanne.
-

Ovatko tiedot ajan tasalla?
Onko joku tapahtuma, jota pitäisi
mainostaa?
Milloin on kesätauko ja milloin on ensimmäinen tapaaminen kesän jälkeen?
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Vuosikello maalis-elokuu
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
-

Maaliskuu

-

-

Huhtikuu

-

Touko

-

-

Elokuu

Kesätauko

-

Toimintaryhmän tehtävät

Hallituksen kokous
Yhdistyksen vuosikokousasiakirjojen
hyväksyminen
Liiton kevätkokousaineistojen läpikäyminen
Vuosikokous
- Osoitteessa
http://www.aivovammaliitto.fi/toimintaa/vetoimijat/yhdistys/apua-hallintoon/
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)
Etsitäänkö yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi
vuodeksi uusia jäseniä, nyt on aika jo ottaa asia
puheeksi

-

Aivoviikon (vk 11)
tapahtuma

-

Aivovammaviikon
alustava ideointi (vk
46)

Syksyn toiminnan lukkoon lyöminen
(Aivoituksen 3/xxxx yhdistyspalstalle tulevat
tiedot voi toimittaa jo nyt liittoon, takaraja on
elokuun alkupuolella)
MIHIN KÄYTETÄÄN
JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUSTA VUONNA 2015?

-

Syksyn toiminnan
suunnitteleminen
yhdessä ryhmän
kanssa  tietojen
toimittaminen omalle
yhdistykselle ja liittoon

Ennen kesätaukoa tilitä kevään aikana
muodostuneet kulut
Kesätauko alkaa

-

Ennen kesätaukoa
tilitä kevään aikana
muodostuneet kulut
Kesätauko alkaa

-

Aivoitus 3/2015 yhdistyspalstalla julkaistavat
tiedot liittoon 21.8. mennessä
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Toimintaa
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

