
Yhdistystiedote 5/2015 

Tervehdys yhdistysaktiivi, 

Aurinkoista ja leppoista kesää! Kiitos teille, 

kun teette tätä tärkeää työtä. Toivottavasti 

kulunut kevät on ollut teillekin antoisa.  

Tällä kerralla tärkeimmät: 

- Pistäkää kalentereihinne varatuksi 

liittopäivät 23.-24.10.2015  

- Muistakaa, jäsenjärjestöavustuksen 

hyödyntäminen yhdistyksessänne. 

- Nautiskelkaa kesästä! Toimiston väki 

lomailee ainakin heinäkuun.  

Keväisin terveisin, Heidi 
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Uudet ja vanhat yhdistystiedotteet löytyvät liiton kotisivuilta osoitteesta:  
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Uutiset 
Toiminnanjohtajan tervehdys 

Jään kesälomalle ja opintovapaalle kesä - elokuuksi.  Sijaisuuttani hoitaa Annamaria 

Marttila liiton hallituksesta.  Elokuussa kierrän yhdistyksissä ja haastattelen avainhenkilöitä, 

koska teen yliopisto-opintojeni pro gradu -tutkielmaa ja mielenkiinnon kohteena on 

erilaiset yhdistysten käytännöt. Kesäni vierähtää siis varsin mielenkiintoisten asioiden 

äärellä. Toivotan kaikille rentouttavaa ja aurinkoista kesää! Nähdään elokuussa!  

Terveisin Anne 

Toimisto kiinni heinäkuun 

Aivovammaliiton henkilöstö lomailee kesä-, heinä- ja elokuussa.  

Liiton toimisto on kokonaan suljettuna heinäkuun ajan.  

Laitathan mahdollisesta asiastasi työntekijöille sähköpostia, niin otamme 

sinuun yhteyttä lomilta palattuamme. Ihanaa kesää ja aurinkoisia päiviä 

toivottelee toimiston väki!  

 

Liittopäivät 23.-24.10. 

Liittopäivät järjestetään nyt toista kertaa. Luvassa jälleen ajankohtaista 

koulutusta ja leppoisaa yhdessä oloa. Merkitsethän kalenteriisi varatuksi 

23.-24.10. Ilmoittautumiset 5.10. mennessä yöpymis- ja ruokavaliotietoineen Anu 

Korhoselle anu.korhonen@aivovammaliitto.fi  

Kustakin yhdistyksestä odotetaan mukaan: 

- puheenjohtaja ja yksi muu edustaja 

- jokaisesta toimintaryhmästä yksi edustaja  

- yksi kokemuskouluttaja 

Lisäksi mukaan tulee liittohallitus.  

Osallistumismaksun omavastuuosuus vahvistetaan syyskuussa ja se tulee olemaan 

edellisvuoden suuruusluokkaa. Matkakulut kattaa Aivovammaliitto.  

 

mailto:anu.korhonen@aivovammaliitto.fi


3 
 

  

Toimintaa 
Osallistu koulutukseen kotisohvalta 

Syyskaudella tarjotaan koulutusta yhdistys- ja 

toimintaryhmäaktiiveille Skypen välityksellä.  

Asenna ja ota käyttöön Skype-ohjelma kesän aikana!  

Koulutusten aiheet 

▢ Jäsenrekisteri haltuun  

▢ Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan  

▢ Uudet jäsenet mukaan toimintaan  

▢ Toimintasuunnitelmasta pöytäkirjaan ja siitä toimintakertomukseen  

▢ Toimintaryhmän kummien tuumaustovi  

▢ Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?  

▢ Palvelukartta avuksi, liiton palveluohjaus ja oman alueen avainhenkilöt (tulossa 

marraskuussa, lisätietoja Anna-Mari Bruns) 

▢ Vaikuta omalla alueellasi! (tulossa joulukuussa, lisätietoja Anna-Mari Bruns) 

Jotta osallistuminen on sujuvaa, yhteen koulutukseen otetaan noin kuusi osallistujaa. 

Tarpeen mukaan järjestetään useampia koulutuksia samasta aihepiiristä, niin että kaikki 

kiinnostuneet pääsevät mukaan. Ilmoittautumiset Heidille. 

Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti aamupäivällä klo10-12, iltakoulutus järjestetään 

pyydettäessä. Koulutukseen osallistuminen on mahdollista myös paikan päälle 

saapumalla. Liitto ei korvaa matkakustannuksia. 

Skypen käyttöönotto 

Skype on tietokoneelle asennettava ohjelma, jonka avulla voit soittaa maksuttomia 

puheluita toisille Skypen käyttäjille. (Soitot normaalipuhelimiin ovat maksullisia.) Skypen 

käyttöönotto vaatii Skype-ohjelman lataamista ja asentamista tietokoneelle sekä 

rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.  

Asenna ohjelma osoitteesta:  

www.skype.com/fi/download-skype/skype-for-windows/downloading/ 

Rekisteröitymisohjeet:  

support.skype.com/fi/faq/FA10184/miten-voin-liittya-skypeen 

http://www.skype.com/fi/download-skype/skype-for-windows/downloading/
support.skype.com/fi/faq/FA10184/miten-voin-liittya-skypeen
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Ilmoittautukaa Frisbeegolf-kisaan 25.7. mennessä 

  

http://www.inhimillisiauutisia.fi/kesakiertue/
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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 yhdessä idean tärkeimmät kohdat. Esimerkkejä listan asioista: 

- Koska järjestetään? 
- Mitä tällä toiminnalla tavoitellaan? 
- Miten tavoitteeseen päästään? 
- Mistä kaikesta syntyy kuluja ja kuinka paljon? (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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Jäsenhankintakampanja 

jatkuu: Uusia jäseniä 

yhdistyksiin! 

Yhdistykset saavat liitosta Elämäjatkuu.fi -

kampanjamateriaalia jäsenhankinnan tueksi.  

Tavoitteena on, että yhdistykset ideoivat ja 

toteuttavat tapahtumia ja toimintaa 

itsenäisesti. Tarvittaessa tukea, neuvoja ja 

ohjeita saa liiton työntekijöiltä. Olkaa 

yhteydessä! 

Kokemuskouluttajia kannattaa pyrkiä 

hyödyntämään tapahtumissa tai tarjoamaan kokemuskouluttajaa 

esiintyjäksi myös muiden järjestämiin tapahtumiin.  

Kannattaa olla yhteydessä omalla alueella toimiviin muihin järjestöihin/yhdistyksiin, 

sairaaloihin ja esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveystoimeen. Yhdessä muiden kanssa 

ideointi, suunnittelu ja toteutus on antoisaa ja hyödyllistä!  

Järjestittepä tapahtumia, tapaamisia tai vaikkapa internet-toimintaa, olkaa näkyviä ja 

tavoitettavissa! Pitäkää yhteystietonne ajan tasaisina kaikkialla, missä toimitte ja näytte. 

Elamajatkuu.fi on meidän virallinen kampanja-

sivusto, mutta sivulle pääsee myös ääkkösillä eli 

elämäjatkuu.fi. 

 

Aivoituksen Yhdistyspalstan tiedot 

21.8. mennessä 

Lokakuun alussa ilmestyy uusi Aivoitus. Lehden 

lopussa ilmestyvällä Yhdistyspalstalla on tietoja 

toiminnastanne.  

- Ovatko tiedot ajan tasalla?  

- Onko joku tapahtuma, jota pitäisi  

mainostaa?  

  



7 
 

  

Vuosikello kesä-marras 

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 Toimintaryhmän tehtävät 

K
e

sä
-

ta
u

ko
 - Ennen kesätaukoa tilitä kevään aikana 

muodostuneet kulut 
- Kesätauko alkaa 
 

- Ennen kesätaukoa 
tilitä kevään aikana 
muodostuneet kulut 

- Kesätauko alkaa 

E
lo

-

ku
u
 - Aivoitus 3/2015 yhdistyspalstalla julkaistavat 

tiedot liittoon 21.8. mennessä 
 

S
yy

sk
u
u
 

 

- Jäsentapaamiset alkavat  
- Yhdistykset joilla on kaksi vuosikokousta:  

o Hallituksen kokous jossa viimeistellään 
toimintasuunnitelma ja talousarvio 

o Syyskokouksen koollekutsuminen 
- Aivoviikon (vk11) alustava ideointi 
- Aivovammaviikon suunnitelmat valmiiksi (vk 46) 
 

- Jäsentapaamiset 
alkavat 

Lo
ka

ku
u

 

 

- Syyskokous (yhdistyksillä joilla on kaksi 
vuosikokousta) 

- Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot 
- Aivoitus 4/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat 

tiedot liittoon 

 

M
ar

r

as
ku u
  

- Aivovammaviikon (vk 46) tapahtuma - Aivovammaviikon (vk 
46) tapahtuma 

 

http://www.aivovammaliitto.fi/toimintaa/ve-toimijat/yhdistys/apua-hallintoon/
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Vinkkaa ryhmäläisille 

 

Läheisten kurssin hakuaikaa pidennetty 

Läheisten kurssi 11. – 13.9.2015 ja 2.- 4.10.2015 Piispala, Kannonkoski 

Hakuaikaa jatkettu ke 24.6.2015 mennessä. Huom! Oma hakulomake. 

Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi/palvelut/sope/kurssit-2015/ 

Etsintäkuulutus  

– Asemalla kirjoittaja kateissa 

Oletko sinä tai joku tuntemasi aivovammautunut/läheinen  
sopiva Facebookin Asemalla-sarjan kirjoittaja? 
 

Aivovammaliiton Facebook-sivulla julkaistava Asemalla-sarja 
käsittelee elämää aivovamman kanssa laajasti, koskettavasti ja 
osuvasti. Kirjoittaa voi nimettömänä, sellaisista aiheista, jotka koskettavat 
sinua. Lisätietoja Pialta 050 306 7916 / pia.warvas@aivovammaliitto.fi 
 

Olisiko sinulla jotain ajatuksia liittyen johonkin seuraavista arkisen elämän aihepiireistä: 
- Arjen askareita tekemässä 
- ”Näin minä aina teen…”  
- Parisuhde ja ystävät 
- Joku yksittäinen aivovammaan liittyvä muisto, joka olisi hieno jakaa muille 
- tai jotain muuta mieleesi tulevaa 

Henkilökohtaisen avustajan työnantajuus -video 

Heta-Liiton ensimmäisellä opetusvideolla käsitellään työsuhteen pelisääntöjä, joita 

määrittävät lainsäädäntö, työehtosopimus, työsopimus sekä tietysti työnantajan ja 

työntekijän jokapäiväinen toiminta. Videolla käydään läpi henkilökohtaisen avun 

työnantajamallin perusperiaatteita sekä työnantajan ja työntekijän oikeudellisia ja 

sosiaalisia rooleja. 

 

Videolla nähdään asiantuntijoina psykologi Susa Kalliomaa ja valmentaja, kouluttaja 

Marika Tammeaid. Lisäksi asiantuntijoina ovat toimineet Heta-Liiton lakimiehet. 

Käy katsomassa: https://www.youtube.com/watch?v=ctjDhd9zYEc 

www.aivovammaliitto.fi/palvelut/sope/kurssit-2015/
mailto:pia.warvas@aivovammaliitto.fi
https://www.youtube.com/watch?v=ctjDhd9zYEc

