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Uutiset
Toimistolle uutta väkeä
Aivovammaliiton toimistolle saadaan uusia työntekijöitä.
Helmikuussa työskentelyn aloitti järjestösihteeri Merja Tapio.
Merjan tehtävänä tulee olemaan toimiston toiminnasta
huolehtiminen ja vapaaehtoisten hallinnollisista asioista
huolehtiminen.
Yhdistysten tueksi palkataan lisäksi maalis-huhtikuun aikana
50% työajalla järjestösuunnittelija. Tehtävä on
määräaikainen 2016 vuoden loppuun saakka.
Tiedoksenne että palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns on opintovapaalla 1.6.2016
saakka. Tarvittaessa yhteydenotot Anne Porthéniin.

Jäsenhankintaa alkuvuodesta
Yhdistys
Aivovammayhdistys ry
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry
Itä-Suomen aivovammayhdistys ry
Keski-Suomen aivovammayhdistys ry
Kymenlaakson aivovammayhdistys ry
Oulun seudun aivovammayhdistys ry
Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry
Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry
Kaikki yhteensä

Uusia jäseniä liittynyt
1.1.-1.3.2016
10
8
3
2
1
8
2
11
45
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Tehtävää
Jäsenjärjestöavustus raportointiin
aikaa alle kuukausi!
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
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Kevätkokouskutsut lähetetään ensi viikolla
Kevätkokous järjestetään 9.4. Iiris-keskuksessa Helsingissä. Kevätkokouskutsut
lähetetään yhdistyksiin ensi viikolla. Kutsun aineisto käsitellään yhdistyshallituksessa.
Puheenjohtajat toimittavat kokousedustajien tiedot Pialle viimeistään 29.3.2016.

Tuttukirja ryhmien iloksi
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistyksessä on jo jonkin aikaa ollut käytössä Tuttukirja.
Hyvien kokemusten innoittamana liitto painatti aivovammayhdistysten ryhmille käyttöön
omat Tuttukirjat. Saatte omanne Yhdistystiedotteen kanssa samassa kirjekuoressa.
Jos tarvitsette Tuttukirjaa myös jollekin toiminnalliselle ryhmällenne, ottakaa yhteyttä
Heidiin.

Aivoitus vuonna 2016
Nro

Teema

2/2016 Terapian tarpeessa – hoito- ja terapiamuotoja
3/2016 Vauvasta vaariin – lapset, koti ja perhe
4/2016 Aivovammaviikko (teemana päihteet)

Aineistopäivä Ilmestyy
29.4.2016
26.8.2016
11.11.2016

vko 22
vko 39
vko 50

NV-yhdistysten paikallisen yhteistyön tukeminen
NV - Neurologiset vammaisjärjestöt kannustavat paikallisyhdistyksiään yhteistyöhön
toisten NV-yhdistysten kanssa. NV-verkosto kannustaa yhteistyön tiivistämiseen
varsinkin alueilla, joissa yhdistyksillä ei ole riittävästi toimijoita järjestämään toimintaa
omin voimin. Avustusta myönnetään vähintään kolmen NV-yhdistyksen välisen
yhteistyön tueksi.
Hakuaika päättyy 31.3.2016. Rahoituksen käyttöaika on toimintavuosi 2016.
Lisätietoja Heidiltä.
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Vuosikello maalis-kesäkuu
Vuosikello on apuväline yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Siitä voit lukea, mitä
tehtäviä juuri nyt ja lähiaikoina on muistettava tehdä. Koko vuoden vuosikello:
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Av-yhdistyksen tehtävät
- 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
- Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot
- Aivoitus 2/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot
liittoon
- Aivovammaviikon alustava ideointi (vk 46)
- Etsitäänkö yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi
vuodeksi uusia jäseniä, nyt on aika jo ottaa asia
puheeksi
- Jäsenmaksulaskut lähtevät jäsenille
- Syksyn toiminnan lukkoon lyöminen
(Aivoituksen 3/xxxx yhdistyspalstalle tulevat tiedot
voi toimittaa jo nyt liittoon, takaraja on elokuun
alkupuolella)
- Jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille
- Kesätauko alkaa
- Kevään aikana muodostuneiden kulujen
tilittäminen

Toimintaryhmän tehtävät
- Aivoviikon (vk 11)
tapahtuma

- Aivovammaviikon
alustava ideointi (vk 46)

- Syksyn toiminnan
suunnitteleminen
yhdessä ryhmän kanssa
 tietojen
toimittaminen omalle
yhdistykselle ja liittoon
- Kevään aikana
muodostuneiden kulujen
tilittäminen
- Kesätauko alkaa
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Vinkkaa ryhmäläisille
Suuri suosio! Yhdistysten Tallinnan matkalle
tilaa vain peruutuspaikoilla
Tiedustelut Reijo Salolta puh. 040 512 6522 tai reijo.salo@pp3.inet.fi. Hinta 50,50€ /
osallistuja. Ajankohta ti 24.-26.5.

PääFest touko-kesäkuun vaihteessa Lahdessa
PääFest on suunnattu 17-35vuotiaille 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 päättyy 2.5.2016. Ilmoittautumislomakkeen löydät
Aivoituksesta 1/2016 tai www.aivovammaliitto.fi/palvelut/paafest/
Ota yhteyttä Heidiin 050 3064181 / heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

Esteetön ja
muutenkin
mainio!

