
 

Yhdistystiedote 1/2016 

Tärkeimmät: 

 Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. 

 Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi 

meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen  

 Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% 

 Ystäväkurssilla vielä tilaa!  

Hinta sisältää koulutuksen ja tarjoilut 

 Itä-Suomen aivovammayhdistys on 

perustettu  
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Uutiset 
Jäsenjärjestöavustusta myönnettiin entiseen malliin 

Raha-automaattiyhdistyksen meille myöntämä 

jäsenjärjestöavustus saatiin jälleen vuodeksi 

2016. Nyt miettimään mitä rahalla tehdään 

teillä tänä vuonna. 

 

Toimistolle palkataan uusi työntekijä 

Iloisena uutisena on, että RAY-myönsi meille varoja palkata sihteeri työmme avuksi. Hänen 

tehtävänään tulee olemaan meidän toimiston toiminnasta huolehtiminen ja vapaaehtoisten 

hallinnollisista asioista huolehtiminen. Ajatuksena on, että hän olisi hyvin tavoitettavissa sillä aikaa, 

kun me muut kierrämme ympäri Suomea. 

Itä-Suomen aivovammayhdistys on perustettu  

Itä-Suomen aivovammayhdistys perustettiin 19.1.2016 hyisten 30 asteen pakkasten keskellä 

Joensuussa. Paikalla oli aktiivinen joukko vapaaehtoisia. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Itä-

Suomi. Onnea ja menestystä Aivovammaliiton uudelle untuvaiselle yhdistykselle ja tervetuloa 

joukkoomme!   

Jäsenhankintakampanja tuotti  

12% kasvun jäsenmäärässä! 

Yhdistys Uusia 
1.1.-31.12.2015 

Jäsenmäärä 
31.12.2015 

Kasvu 
% 

Aivovammayhdistys ry 64 763 8,4 
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry 9 161 5,6 
Keski-Suomen aivovammayhdistys ry 23 111 20,7 
Kymenlaakson aivovammayhdistys ry 25 106 23,6 
Oulun seudun aivovammayhdistys ry 57 295 19,3 
Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry 14 107 13,1 
Satakunnan aivovammayhdistys ry 14 124 11,3 
Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry 47 385 12,2 
Kaikki yhteensä 253 2052 12,3 
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Tehtävää 
Jäsenjärjestöavustus pähkinänkuoressa 

Yhdistysten on mahdollista hakea Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) 

myöntämää jäsenjärjestöavustusta Aivovammaliitolta.  

Avustuksen avulla on tarkoituksena kehittää yhdistysten toimintaa.  

Toimintamuodot, jolle avustusta voi hakea: 

1. Jäsenhankintaa ja näkyvyyttä: 

Yhdistyksen järjestämä näkyvyystempaus, jolla tavoitellaan uusia jäseniä 

2. Toiminnan aloitus uudella alueella: 

Uuden toimintaryhmän käynnistämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen.  

3. Nuorisotoiminta:  

Alueellinen aivovammautuneiden nuorten tapahtuma tai tapaaminen 

Tärkeitä tietoja avustuksesta: 

- Yhdistys voi hakea avustusta esim. 1-2 toimintamuodolle, yhdistykselle 

myönnettävän avustuksen yhteissumma on 1000€ 

- Avustusta haetaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä 

- Avustusta saadakseen on esitettävä kirjallinen suunnitelma ja budjetti 

o Avustusta myönnetään toimintaan joka kehittää yhdistystä. Luo uutta ja 

tuottaa tulosta mahdollisesti myös tulevaisuudessa.  

o Avustusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen. 

- Myönnetystä avustuksesta tehdään Aivovammaliiton ja yhdistyksen välinen sopimus 

- Avustuksen käytöstä raportoidaan Aivovammaliitolle aina 31.3. mennessä.  

Liitto raportoi edelleen RAY:lle. (Seuraavalla sivulla lisätietoja raportoinnista.) 
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Jos sinulla on idea, tee näin: 

1. Ota yhteyttä yhdistyksesi puheenjohtajaan ja kerro ideastasi. 

2. Etsikää sinulle kaveri, 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. Toiminta raportoidaan liitolle, joka raportoi sen RAY:lle.  

 

 

 

RAPORTOINTI avustuksen käytöstä 

Aivovammaliitolle 31.3. mennessä: 

Raportti pitää sisällään yhteenvedon avustetusta 

toiminnasta sisältäen toimintaosion ja talousosion:  

- Toimintaosio:  

o Lyhyt raportti jäsenjärjestöavustuksen avulla järjestetystä toiminnasta, josta 

ilmenee: 

 kuinka onnistuttiin (esim. osallistujamäärä, saatu palaute) 

 mitä opittiin  

 mitä saavutettiin (pidemmän aikavälin mahdolliset hyödyt) 

 

- Talousosio: 

o Jäsenjärjestöavustuksella toteutettu toiminta kirjataan normaalilla tavalla 

osaksi yhdistyksen kirjanpitoa.  

o Näille maksuille on luotava kirjanpitoonne oma kustannuspaikka esim. 

nimeltään ”Jäsenjärjestöavustus”  

o Talousosio saadaan aikaan kun kirjanpidostanne otetaan erillinen ote 

”Jäsenjärjestöavustus-kustannuspaikasta”, joka toimitetaan liittoon.  

 

- Lisäksi toimitetaan yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

Lisätietoja Heidiltä p. 050 3064181 tai heidi.kokko@aivovammaliitto.fi  

  

mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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Vuosikello tammi-maaliskuu 

Vuosikello on apuväline yhdistyksen toiminnan 

suunnitteluun. Siitä voit lukea, mitä tehtäviä juuri 

nyt ja lähiaikoina on muistettava tehdä. Koko 

vuoden vuosikello:  

 

Av-yhdistyksen tehtävät Toimintaryhmän 

tehtävät 

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 
toimintakertomuk
seen oman 
ryhmän 
toiminnasta 

H
e
lm

ik
u u

  

- Vuosikokouksen koollekutsuminen viimeistään nyt 
- Jäsenmaksun ilmoittaminen liittoon, jäsenmaksulaskutus tehdään 

maaliskuussa 

 

M
aa

lis
ku

u
  

- Hallituksen kokous 
o Yhdistyksen vuosikokousasiakirjojen hyväksyminen (katso 

lisätietoja vuosikokouksista tämän taulukon alla) 
o Liiton kevätkokousaineistojen läpikäyminen 

- Vuosikokous 
o Taulukon alla on lista vuosikokouksissa tavallisimmin käsiteltävistä 

asioista 
- Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan raporttien 

toimittaminen liittoon (toiminta- ja talousselosta) 
- Aivoviikon (vk 11) tapahtuma 

 

- Aivoviikon (vk 11) 
tapahtuma 

Aivoitus vuonna 2016  

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

1/2016 Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus 29.1.2016 vko 9 

2/2016 Terapian tarpeessa – hoito- ja terapiamuotoja 29.4.2016 vko 22 
3/2016 Vauvasta vaariin – lapset, koti ja perhe 26.8.2016 vko 39 
4/2016 Aivovammaviikko (teemana päihteet) 11.11.2016 vko 50 
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Vinkkaa ryhmäläisille 

Katso aivovammaluento tietokoneeltasi 

Asiantuntijaluento pidettiin la 14.11.2015 

 Aivo- ja kaularankavammat ja tyypilliset oireet, 
LL, neurologi Helena Huhmar 

 Aivovamma-arki ja liikunta, fysioterapeutti, TtM 
Matti Vartiainen 

Esitys on katsottavissa osoitteessa: 
http://www.mediaserver.fi/live/aivovammayhdistys 
 

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/ 
 
Aivovaurio.fi-huppari 
Väri tumman harmaa. Koot XS-XXL. Hinta 40€./kpl + 
postikulut.  
 

  

http://www.mediaserver.fi/live/aivovammayhdistys
http://www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/tilaa-aivovammaliiton-tuotteita/
http://www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/tilaa-aivovammaliiton-tuotteita/
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Ystäväkurssi läheisille 6.2.2016 
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PääFest tulee taas toukokuussa  

 
PääFestin takana ovat Aivovammayhdistysten nuorisovastaavat. He ovat tehotiimi, joka on 
suunnitellut tapahtuman ohjelman nuorille, nuorten ehdoilla. PääFest on suunnattu 17-35-
vuotiaille aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen. Emme kuitenkaan ole 
tiukkapipoisia, joten jos olet hiukan vanhempi, niin olet kyllä tervetullut mukaamme. 
 
Tapahtuma järjestetään ti 31.5. – to 2.6.2016 Parinpellon leirikeskuksessa, Hollollassa 
(18km Lahdesta länteen). 
 
Ilmoittautuminen tapahtumaan käynnistyy maaliskuussa. Ilmoittautumislomakkeen löydät 
Aivoituksesta 1/2016 tai www.aivovammaliitto.fi/palvelut/paafest/   
 
Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu kiinnostuneiden listalle! 
Ota yhteyttä Heidiin 050 3064181 / heidi.kokko@aivovammaliitto.fi 
 
Ja hei, tykkääthän meistä myös Facebookissa: https://www.facebook.com/PaaFest 

 

 

Esteetön ja 

muutenkin 

mainio! 

http://www.aivovammaliitto.fi/palvelut/paafest/

