Yhdistystiedote 7/2015
Tärkeimmät:
-

Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire.
Ottakaa asia puheeksi hallituksessa!
Liittopäivät ilmoittautuminen
lähestyy
Syksyn aikana runsaasti
koulutusmahdollisuuksia Skypen
välityksellä.
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Uutiset
Aivovammaliiton uudet kotisivut avataan 19.10.
Aivovammaliiton uusien nettisivujen rakennustyö on viimemetreillä. Lokakuussa
pääsemme nauttimaan uusista sivuista. Osoitteena säilyy tuttu aivovammaliitto.fi, mutta
ulkoasu uudistuu ja sivuista tulee aiempaa selkeämmät.

Liittokokouskutsut saapuvat kirjeitse yhdistyksiin
Syysliittokokous pidetään liittopäivien yhteydessä
24.10.2015. Kokouskutsut toimitettiin postitse
yhdistyksiin keskiviikkona 23.9.
Yhdistysten puheenjohtajille/yhteyshenkilöille
toimitettiin myös sähköpostitse ilmoittautumislomake
liittokokoukseen. Täytäthän lomakkeen huolellisesti ja
palauta se joko sähköisesti tai postitse 2.10. mennessä
pia.warvas@aivovammaliitto.fi Lomakkeella ilmoitetaan ne viralliset edustajat,
jotka osallistuvat kokoukseen. Muistathan mainita mahdolliset erikoisruokavaliot.
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Toimintaa
Liittopäivät 23.-24.10.
Liittopäivät järjestetään pe 23.- la 24.10. Iiris-keskuksessa
(Marjaniementie 74, Helsinki / Itäkeskus). Omavastuuosuus on vuonna
2015 40€/osallistuja. Liitto maksaa osallistujien matkakulut halvimman
kulkuneuvon mukaan.
Ota yhteyttä oman yhdistyksen puheenjohtajaan ja että voisit tulla
mukaan!
Ilmoittautumiset 5.10. mennessä Anulle
anu.korhonen@aivovammaliitto.fi
Majoittuminen järjestetään kahden hengen huoneissa. Majoittumista
tarjotaan ensisijaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville
osallistujille. Majoituksen maksaa Aivovammaliitto.

Ohjelma
Muutokset mahdollisia.
PE
klo 10:00-12:00
klo 11:00-13:00
klo 13:00-15:30

klo 16:00-17:30
klo 17:30klo 19:00klo 20:30LA
klo 8:00-9:30
klo 9:30-11:00
klo 11:00-12:30
klo 12:30-15
klo 15:00-

Saapuminen, majoittuminen
Lounas
Pajat:
A) Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä
B) Strategiatyö mahdollisuutena (yhdistysten
puheenjohtajat ja yhdistyksen valitsema toinen
henkilö)
Ulkopuolinen innostaja saapuu paikalle 
Päivällinen
Tanssiterapiaa
Iltapala
Aamiainen
Pajat
Lounas
Liittokokous
Kahvi

4
Kätevää!
Osallistu koulutukseen kotisohvalta
Syksyn aikana järjestetään Skypen välityksellä koulutuksia
liiton toimistolta suoraan kotisohville.  Ilmoittaudu pian
mukaan.
Lisätietoja koulutuksista ja apua Skype-ongelmiin sekä
ilmoittautumiset Heidille viikkoa ennen koulutusta
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
Koulutus on
suunnattu sinulle,
toimintaryhmän
kummi
hallituksen jäsen
yhdistysaktiivi

Ajankohta

Koulutuksen nimi

ti 29.9. klo 10-12

Toimintaryhmän kummien tuumaustovi

ti 17.11. klo 10-12
to 26.11. klo 10-12

yhdistysaktiivi
yhdistysaktiivi

ti 1.12. klo 10-12
ti 15.12. klo 10-12

Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?
Palveluneuvonta: Kinkkisimmät kysymykset
ja niihin vastaaminen
Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan
Vaikuta omalla alueellasi!

Jäsenhankintakampanja jatkuu:
Jäseniä on nyt 1972
Uusia jäseniä on liittynyt yhdistyksiin
1.1.-24.9.2015
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
45
5
18
21
29
10
7
32
167

Osallistumalla
jäsenhankintakilpailuun voit
voittaa palkintoja!
Kirjatkaa jäsenhankkijan nimi
uuden jäsenen
lisätietokenttään, näin
liittyminen kirjautuu
kilpailuun.
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Tehtävää
Nyt on aika toimia: Jäsenjärjestöavustuksen haku
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
6.11. mennessä
Joulukuun alussa ilmestyy uusi Aivoitus. Lehden
lopussa ilmestyvällä Yhdistyspalstalla on tietoja
toiminnastanne. Ovatko tiedot ajan tasalla? Onko
joku tapahtuma, jota pitäisi mainostaa?

Vuosikello elo-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

Syyskuu

-

-

Marr
asku
u

Lokakuu

-

Joulukuu

-

-

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)
Syyskokous (yhdistyksillä joilla on kaksi
vuosikokousta)
Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot
Aivoitus 4/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat
tiedot liittoon
Aivovammaviikon (vk 46) tapahtuma
Vuoden aikana muodostuneiden kulujen
tilittäminen heti viimeisen kuluja
muodostaneen tapahtuman jälkeen
Aivoviikon (vk 11) tapahtumaan
ilmoittautuminen

Toimintaryhmän tehtävät
-

Jäsentapaamiset
alkavat

-

Aivovammaviikon (vk
46) tapahtuma

-

Vuoden aikana
muodostuneiden
kulujen tilittäminen
heti viimeisen kuluja
muodostaneen
tapahtuman jälkeen
Aivoviikon (vk 11)
tapahtumaan
ilmoittautuminen

-
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Vinkkaa ryhmäläisille
Vastaa ja vaikuta!
Kysely asiakasmaksulain 11 pykälästä
Osallistuthan asiakasmaksulain 11 §:ää koskevaan nettikyselyyn, jos olet
 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä tai kokemuskouluttaja,
 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas tai potilas,
 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan läheinen tai
 järjestön tai seurakunnan työntekijä tai vapaaehtoinen.
Kyselyyn vastaaminen vie vain vähän aikaa, arviolta 5 - 15 minuuttia. Vastaukset annetaan
anonyymisti. Jos kirjoitat avoimeen vastaukseen tunnistetietoja, ne häivytetään
julkaistavista tuloksista. Kysely päättyy 16.11.2015.
Järjestämme seminaarin kyselyn tulosten pohjalta alkuvuodesta 2016. Seminaarin
tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Seminaarissa julkaistaan raportti
kyselyn tuloksista.
Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/199725321EF57CDC.par
Kyselyn on laatinut EAPN-Fin Terveys- ja köyhyystyöryhmä
Tiedustelut
Sosiaalineuvoja Pirkko Jantunen, Mielenterveyden keskusliitto ry, pirkko.jantunen(at)mtkl.fi
p. 040 5136213
Asiantuntija Tiina Saarela, Kirkkohallitus, tiina.saarela(at)evl.fi, p. 050 3448573
Kiitos vastauksistasi jo etukäteen!

http://www.eapn.fi
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Vastaa ja vaikuta!
Oletko kokenut tai havainnut vihapuhetta tai häirintää?
Oikeusministeriön toimeksiannosta toteutetaan selvitys vähemmistöryhmiin kuuluviin
henkilöihin kohdistuvan vihapuheen ja häirinnän ilmenemisestä sekä vaikutuksista
turvallisuuden tunteeseen.
Vihapuheelle ja häirinnälle ei ole olemassa tyhjentävää määritelmää ja selvityksen avulla
halutaan saada myös tietoa siitä, minkälaisen puheen tai käytöksen juuri sinä olet kokenut
vihapuheena tai häirintänä.
Mikäli koet kuuluvasi erityisesti johonkin seuraavista vähemmistöryhmistä:
olet vieraskielinen, ulkomaan kansalainen tai maahanmuuttajataustainen, romani,
saamelainen, vammainen, kuulut seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön tai uskonnolliseen
vähemmistöryhmään, pyydämme sinua vastaamaan tähän kyselyymme.
Kysely on vastattavissa osoitteessa www.owalgroup.com/selvitys 11.10. saakka.

Kysy ryhmäläiseltä:
Olisitko sinä Asemalla kirjoittaja?
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

