Yhdistystiedote 4/2015
Tervehdys yhdistysaktiivi,
Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien
kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa.
Tässä yhdistystiedotteessa on koottu
tärkeimpiä liiton kuulumisia teille
yhdistysaktiivit.
Tärkeimmät:
-

-

10 päivän kuluttua järjestetään
jättitapahtuma Narikkatorilla. Tule
sinäkin paikalle! Lue lisää seuraavilta
sivuilta.
Miten teidän yhdistys hyödyntää RAY
jäsenjärjestöavustuksen tänä vuonna?
Aivoituksen aineistopäivä on 24.4.
Yhdistyspalstan jutut siihen mennessä
allekirjoittaneelle.

Keväisin terveisin, Heidi
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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
ELÄMÄJATKUU.FI
Aivovammaliiton jäsenhankintakampanjan slogan on Elämä jatkuu. Kampanjalle avataan
omat sivut viikon 17 loppupuolella. Käykää kurkkaamassa kampanjakasvoista tehdyt
videot. Seuraavalta sivulta löydät 25.4.2015 järjestettävästä kampanjan jättiavauksesta
lisätietoja.

ELÄMÄJATKUU.FI
Liittokokouksessa monta ennätystä
Aivovammaliiton kevätkokous 11.4.2015 kokosi yhdistysaktiiveja ennätyksellisen määrän
yhteen. Paikalla oli 70 osallistujaa. Kokous myös eteni ennätyksellisen nopeasti. 
Ilahduttavan moni yhdistys esitteli omia vuoden 2014 onnistumisia. Paljon toimintaa ja
pöhinää löytyy meidän toiminnasta. Hyvä me!
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Toimintaa
Helsingin Narikkatorilla tapahtuu 25.4.
Tule paikalle jäsenhankintakampanjan jättiavaukseen lauantaina 25.4. klo 10-16
Narikkatorille Helsinkiin.

n. klo
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00
16:00

Alustava ohjelma
Tapahtuman avaus
Kampanjakasvo esittäytyy
Musiikkia
Tietoisku aivovammasta
Kampanjakasvo esittäytyy
Tanssiesitys
Musiikkia
Läheisen haastattelu
Aivovamma-visa
Kampanjakasvo esittäytyy
Tietoisku aivovammasta
Musiikkia
Kampanjakasvot esittäytyvät
Aivovamma-visa
Hatsolon breakdance-esitys ja yleisön treenit
Tietoisku aivovammasta
Tapahtuma päättyy
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Frisbeegolf-kisa 8.8. – nyt on aika aloittaa treenit 

Perhelomalla tilaa
Maaseudun terveys ja lomahuoltoliitto järjestää
Aivovammaliiton kanssa yhteistyössä tuettuja lomia.
Heinäkuun perhelomalla on vielä tilaa. Hakuaikaa on
jatkettu 24.4. saakka. Meidän vertaisohjaaja on
menossa mukana.
mtlh.fi  2015 lomatarjonta  Järjestölomat
Aivovammaliitto
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Tehtävää
Mihin käytetään jäsenjärjestöavustusta tänä vuonna?
RAY tukee paikallista toimintaamme myös vuonna 2015.
Oletteko ideoineet mitä uutta voitaisiin tehdä teidän
yhdistyksessänne? Avustusta myönnetään jälleen
kolmentyyppisiin toimintamuotoihin:





Nuorisotoiminta: Alueellinen
aivovammautuneiden nuorten tapahtuma
Jäsenhankintaa ja näkyvyyttä:
Yhdistyksen järjestämä näkyvyystempaus, jolla
tavoitellaan uusia jäseniä
Toiminnan aloitus uudella alueella:
Uuden toimintaryhmän käynnistämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen

Jos sinulla on idea, tee näin:
1. Ota yhteyttä yhdistyksesi puheenjohtajaan ja kerro ideastasi.
2. Etsikää sinulle kaveri/porukka, jonka kanssa on mukava tehdä ja touhuta
3. Listatkaa hänen kanssaan idean tärkeimmät kohdat. Esimerkkejä listan asioista:
- Koska järjestetään?
- Mitä tällä toiminnalla tavoitellaan?
- Miten tavoitteeseen päästään?
- Paljonko maksaa (mahdolliset osallistujien ja/tai yhdistyksen
omarahoitusosuudet)?
4. Laittakaa tuo lista oman yhdistyksen puheenjohtajalle ja Heidille sähköpostilla tai
vaihtoehtoisesti soitelkaa.
5. Heidi auttaa tarpeen mukaan suunnitelman ja talousarvion tekemisessä.
Suunnitelmat hyväksytetään oman yhdistyksen hallituksella.
6. Vuoden lopussa toiminta raportoidaan liitolle (viimeistään 15.3.2016), joka raportoi
sen RAY:lle.
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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?

Nappaa kevään tapahtumasta kuva ja julkaise se
Yhdistykset voivat julkaista toiminnastaan kuvia Aivoituksen yhdistysosiossa tai liiton
sivuilla.
Toimi näin:
1. Ota kuva tapahtumastanne tai muusta yhdistyksen tempauksesta
2. Kysy kuvassa esiintyviltä henkilöiltä saako kuvan julkaista Aivoituksessa tai liiton
kotisivuilla
3. Keksikää yhdessä kuvateksti
4. Lähetä kuva ja teksti Heidille: heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai 050 306 4181
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Vuosikello huhti-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

Huhtikuu

-

Touko

-

-

Elokuu

Kesätauko

-

Toimintaryhmän tehtävät

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

-

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

