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Uutiset 
TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät! 

30.11.  Hakekaa uutta 

jäsenjärjestöavustusta marraskuun 

loppuun mennessä. 

31.12.  Käyttäkää vuoden loppuun mennessä 

vuonna 2014 myönnetyt 

jäsenjärjestöavustukset. Käyttämättömät 

avustukset palautetaan Raha-

automaattiyhdistykselle.  

Lisätietoja Heidiltä.  

 

Aivovammaliiton uudet kotisivut avataan 12 päivän päästä 

19.10.2015 pääsemme nauttimaan liiton uusista sivuista. Osoitteena säilyy tuttu 

aivovammaliitto.fi, mutta ulkoasu uudistuu ja sivuista tulee aiempaa selkeämmät.  

 

Tapaturmapäivänä 13.11. Helsingin Narikkatorilla tapahtuu 

Tapaturmapäivä kiinnittää vuosittain kaikkien suomalaisten huomion tapaturmiin ja niiden 

ehkäisyyn. Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Suurin osa niistä olisi 

ennakolta ehkäistävissä. 

Tapaturmapäivänä Aivovammaliitto yhdessä Invalidiliiton, Akson ry:n ja Tatu ry:n kanssa 

näkyy ja kuuluu Narikkatorilla. Aivovammaliiton tapahtumakasvoina toimivat Terje Vainio 

ja Jyrki Itäsalmi. Teemana on ”Kiire – Minne?”. 

Tapahtuman suojelija on liikenneministeri Anne Berner. 

Lue lisää: www.tapaturmapaiva.fi 

  

http://www.tapaturmapaiva.fi/
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Toimintaa 
Elämä jatkuu – aivovammatyön uusimpia kuulumisia  

–koulutus 8.12. 

Aivovammaliitto järjestää tiistaina 8.12.2015  Jyväskylässä aivovammatyön uusimpia 

kuulumisia käsittelevän koulutuspäivän.  

Päivä on suunnattu sekä kaikille meille, jotka kohtaamme aivovammaisia ihmisiä 

työssämme, että aivovammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen.  

Tilaisuus maksaa 65 euroa. Hintaan sisältyy aamukahvi ja lounas. 

Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 

Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 9.30–16.00 

Aiheina:    

 Neuropsykologi Sini Huolman: Virta vähissä - uupumus aivovamman 
jälkioireena 

 Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen, Aivovammaliitto yhdessä 

kuntoutusohjaaja Riitta Mäkilä ja neuropsykologi Riikka Kilpinen: ICF 
aivovammakuntoutuksessa 

 Annamaria Marttila, Aivovammautuneen ihmisen itsen muutos ja 
murtuma – antropologinen näkökulma 

 Kehittämispäällikkö Hely Streng: Sopeutumisvalmennus 

psykososiaalisessa kuntoutuksessa 

Ilmoittautumiset viimeistään 20.11.2015 anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi  

  

mailto:anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi
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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,  

Ajankohta Koulutuksen nimi 

hallituksen jäsen ti 17.11. klo 10-12 Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?  
yhdistysaktiivi to 26.11. klo 10-12 Palveluneuvonta: Kinkkisimmät kysymykset 

ja niihin vastaaminen 
yhdistysaktiivi ti 1.12. klo 10-12 Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan 
yhdistysaktiivi ti 15.12. klo 10-12 Vaikuta omalla alueellasi! 

 

 

Jäsenhankintakampanja jatkuu: Jäseniä on nyt 1980 

Uusia jäseniä on liittynyt yhdistyksiin  

1.1.-6.10.2015 

 

Yhdistys Uusia 

Aivovammayhdistys ry 45 

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry 6 

Keski-Suomen aivovammayhdistys ry 19 

Kymenlaakson aivovammayhdistys ry 22 

Oulun seudun aivovammayhdistys ry 33 

Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry 12 

Satakunnan aivovammayhdistys ry 7 

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry 32 

Kaikki yhteensä 176 

  

 

Osallistumalla 

jäsenhankinta-

kilpailuun voit 

voittaa palkintoja! 

Kirjatkaa jäsenhankkijan nimi 

uuden jäsenen 

lisätietokenttään, näin 

liittyminen kirjautuu 

kilpailuun.  

mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi


5 
 

  

Tehtävää 
Kuinka näytte Aivovammaviikolla? 

Miten olette näkymässä omalla paikkakunnallanne 

Aivovammaviikolla 9.-15.11.? Ilmoitattehan Pialle 

(pia.warvas@aivovammaliitto.fi) sunnuntaihin 18.10.2015 

mennessä, että 

1. Minkälaisessa tapahtumassa olette mukana 

(toritapahtuma, luento tms.) 

2. Milloin tapahtuma pidetään (päivämäärä ja kellonaika), 

3. Missä tapahtuma pidetään (paikka ja osoite – esim. Tori, Torikatu 1) ja 

4. Onko tapahtumaan vapaa pääsy vai pitääkö ilmoittautua ennakkoon? Jos on 

ennakkoilmoittautuminen, niin kenelle ja mihin mennessä? 

Puhuvat päät esiin!  

Jos teillä on valmiiksi mietittynä ”puhuva pää”, josta voi tehdä lehdistötiedotteeseen 

minihaastattelun ja jonka yhteystiedot voi antaa, hänen toivotaan vastaavan Pialle 16.10. 

mennessä lisäksi seuraaviin kysymyksiin:  

1. Oletko vammautunut, omainen vai muuten vain 

kiinnostunut? 

2. Jos vammautunut, miten ja milloin vammauduit? 

3. Milloin lähdit mukaan yhdistyksen toimintaan? 

4. Mikä on yhdistystoiminnan tärkein anti? 

5. Mikä on mielestäsi valtakunnallisen Aivovammaviikon 

tärkein tehtävä? 

Halutessasi voit sähköpostin sijaan myös soittaa Pialle 

numeroon 050 306 7916. 

Pia laatii kohdennetut lehdistötiedotteet niille alueille, joissa yhdistykset/toimintaryhmät 

tempaisevat jollakin tavalla sekä lähettää STT:n kautta yleisen tiedotteen. 

Lehdistötiedotteet lähtevät 2.11.2015. Tänä vuonna painotamme Aivovammaviikon 

teemana ikäihmisten kaatumisten ehkäisyä.   

Ottakaa 

liittopäiviltä 

esitteitä 
tempaustanne 

varten! 

mailto:pia.warvas@aivovammaliitto.fi
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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 

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 

Lo
ka

ku
u

 

 

- Syyskokous (yhdistyksillä joilla on kaksi 
vuosikokousta) 

- Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista 
kopiot 

- Aivoitus 4/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat 
tiedot liittoon 

 

M
ar

ra
sk u
u
 

 

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

Jo
u

lu
ku

u
 

 

- Vuoden aikana muodostuneiden kulujen 
tilittäminen heti viimeisen kuluja 
muodostaneen tapahtuman jälkeen 

- Aivoviikon (vk 11) tapahtumaan 
ilmoittautuminen 

- Vuoden aikana 
muodostuneiden kulujen 
tilittäminen heti viimeisen 
kuluja muodostaneen 
tapahtuman jälkeen 

- Aivoviikon (vk 11) 
tapahtumaan 
ilmoittautuminen 

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

 

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 
 
 
 

Esteettömän kulttuurin konferenssi 11.12. Helsingissä 

Arcada ammattikorkeakoulu ja Ruotsalainen Funka järjestävät yhteisen konferenssin 
torstaina 11.12.2015. 
 
Konferenssi tarjoaa tietoa ja vinkkejä esteettömään kulttuurin edistämisestä Ruotsissa ja 
Suomessa.  
 
Konferenssin hinta on 50€ sisältäen ohjelman, aamukahvi ja lounasta (jos sinulla on vamma 
ja kuulut johonkin vammaisjärjestöön, hinta 0€). 
  
Välitäthän tietoa konferenssista eteenpäin myös omissa verkostossasi. 
  
Ilmoittautuminen 2.11. mennessä osoitteessa: 
https://www.lyyti.in/Conference_on_culture_and_accessibility_7037 
 
 
  

mailto:pia.warvas@aivovammaliitto.fi
https://www.lyyti.in/Conference_on_culture_and_accessibility_7037
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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 
 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/199725321EF57CDC.par

