
 

Yhdistystiedote 9/2015 

Tärkeimmät: 

- Aivoituksen Yhdistyspalstan tiedot 

toimitettava pe 6.11. mennessä! 

- Jäsenjärjestöavustuksen haku 

marraskuun aikana 

- Liittopäivien terveiset 

o Materiaalipaketti pajoista 

saatavilla pikapuolin 
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Uutiset 
Terveisiä Liittopäiviltä 

Liittopäivät kokosivat jälleen yli 40 yhdistysaktiivia Iiris-

keskukseen. Kiitos kaikille osallistuneille antoisista päivistä! 

Päivien aikana paneuduimme luentojen ja 

ryhmätyöskentelyjen avulla paikallisyhdistysten tekemään 

vaikuttamistyöhön ja edunvalvontaan, liiton 

uuteen strategiaan, jäsenhankintaan, sosiaalisen 

median hyödyntämiseen ja hyvinvointiin. Useille 

tapahtuman kohokohta oli tanssiterapia. Myös 

tarinateatteri Kapriisi kirvoitti monet naurut. 

Palaute viikonlopusta oli kannustavaa ja kiittävää.  

Liittopäivien pajoista on koottu materiaalipaketti. 

Jos haluat materiaalipaketin sähköpostiisi 

pikaisesti, ilmoita Heidille. Paketti on 4Mt 

kokoinen, eli se voi kuormittaa sähköpostiasi. 

Materiaalipaketti julkaistaan liiton uusilla 

kotisivuilla, kun tekniset viat on saatu korjattua. 

Saatte muistutusviestiä, kun materiaalipaketti on julkaistu.  

Liittohallitus 2016 

Liittohallitus pysyy pitkälti samana. Hallitukseen nousi yksi uusi 

toimija Kari-Pekka Rauhala Tampereen toimintaryhmästä (AVY), 

puheenjohtajana jatkaa Heikki Harri. Uudelleen valituksi tulivat 

Sanna Välilä ja Timo Kallioja.  
 

Hallituksen jäsenet 

Heikki Harri, pj (2016 – 2017) 

Anna-Maria Marttila, Oulu (2015-16)  vara: Taina Mäkitalo, S-K (2015-16) 

Timo Kallioja, Avy (2016-17) vara: Terje Vainio, S-K (2016 –2017)  

Sanna Välilä, K-S (2016-17) vara: Reijo Salo, E-P (2016 – 2017) 

Jaana Hattunen K-S (2015-16) vara: Jyrki Itäsalmi, E-P (2015-16) 

Markku Onnela, E-P(2015-16) vara: Marko Eilittä, Kymi (2015-16) 

Kari-Pekka Rauhala, Avy (2016-17) vara: Jenna Leppelmeier, Avy (2016 – 2017) 

  Mukavaa että kimppakyydit 

olivat suosittuja ja matkalaskut 

ohjeen mukaisia. Helpotti 

toimiston työtä! Kiitos!  
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Liittopäivien tunnelmia 
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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  

Tapaturmapäivänä 13.11. Narinkkatorilla 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 Helsingin Narinkkatorilla. Aivovammaliiton tapahtumakasvoina toimivat 

Terje Vainio ja Jyrki Itäsalmi. Teemana on ”Kiire – Minne?”. Tapahtuman suojelija on 

liikenneministeri Anne Berner. 

Lue lisää: www.tapaturmapaiva.fi  

mailto:anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi
http://www.tapaturmapaiva.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 2013 

Uusia jäseniä on liittynyt yhdistyksiin  

1.1.-2.11.2015 

 

Yhdistys Uusia 

Aivovammayhdistys ry 49 

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry 6 

Keski-Suomen aivovammayhdistys ry 19 

Kymenlaakson aivovammayhdistys ry 22 

Oulun seudun aivovammayhdistys ry 42 

Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry 12 

Satakunnan aivovammayhdistys ry 9 

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry 33 

Kaikki yhteensä 192 

  

 

Osallistumalla 

jäsenhankinta-

kilpailuun voit 

voittaa palkintoja! 

Kirjatkaa jäsenhankkijan nimi 

uuden jäsenen 

lisätietokenttään, näin 

liittyminen kirjautuu 

kilpailuun.  

mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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Tehtävää 
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?  

 

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.  
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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 

M
ar

ra
sk

u
u
  

- Aivovammaviikon (vk 46) tapahtuma 
- Karhulaskutus syyskuussa laskutetuille 

”ensilaskun saajille” 
 

- 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 

- Loput jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille 

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

- Aivoviikon (vk 11) 
tapahtumaan 
ilmoittautuminen 

T
am

m
ik

u
u

  

- Toimintakertomus 
- Tilinpäätös ja toiminnantarkastus 
- Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan 

raportoiminen liittoon (toiminta- ja 
talousseloste) viimeistään maaliskuun loppuun 
mennessä 

- Hallituksen kokous 
o Hallituksen järjestäytyminen, eli 

vastuualueiden jakaminen hallituksen 
jäsenten kesken 

o Jäsenmaksulaskut laiminlyöneiden jäsenten 
mahdollinen erottaminen  
 Erotettujen jäsenten eropäivän 
kirjaaminen jäsenrekisteriin 

- Vuosikokouksen koollekutsuminen 
- Aivoitus 1/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat 

tiedot liittoon 
- Kaupungin avustusten hakeminen (aikataulussa 

kuntakohtaisia eroja) 

- Toimintaryhmän vetäjä 
kirjoittaa edellisestä 
vuodesta yhdistyksen 
toimintakertomukseen 
oman ryhmän toiminnasta 

 

  

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

 
 

Aivovammaliiton uudet kotisivut on avattu 

19.10.2015 pääsemme nauttimaan liiton uusista sivuista. Osoitteena säilyy tuttu 

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

 

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
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Tilaa Aivovammaliiton tuotteita 

Kannatustuotteet 
Aivovammaliitto ry:stä saat kivoja ja käytännöllisiä tuotteita. Samalla tuet Aivovammaliiton 
ja -yhdistysten toimintaa. Tuotteet pyritään toimittamaan kahden viikon sisällä tilauksen 
vastaanottamisesta. Kiitoksia tilauksesta! Lisätietoja puhelimitse tai sähköpostitse. 
 
Tilaukset osoitteesta:  
www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/tilaa-aivovammaliiton-tuotteita/ 
 
 

 

Rämäpää-paidat! 

Väreinä pirteä lime ja turkoosi. Naisten koot S – XL, miesten koot 
M – XXL. Hinta 20 €/kpl + postikulut 

 

Aivotoimintaa!-pipot 

Joka kelin puuvillapipo Hinta: 12€ + postitusmaksut 
Värivaihtoehdot: sininen, punainen ja valkoinen. Yksi koko, sopii 
kaikille. Teksti: aivotoimintaa! 

 
Aivovaurio.fi-huppari 
Väri tumman harmaa. Koot XS-XXL. Hinta 40€./kpl + postikulut. Toimitetaan, kun saadaan 
liittoon yhteensä 10 kappaleen tilaukset.  
 
 

http://www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/tilaa-aivovammaliiton-tuotteita/
http://www.aivovammaliitto.fi/wp-content/uploads/2015/06/280813-051.jpeg
http://www.aivovammaliitto.fi/wp-content/uploads/2015/06/280813-055.jpeg

