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Uutiset
Uusi järjestösuunnittelija aloitti
Huhtikuun alussa Aivovammaliiton
toimistolla aloitti jälleen uusi työntekijä.
Järjestösuunnittelija Pyry Hannila. Pyryn
tehtävänä yhdistystoimijoihin liittyen
jäsentyvät kevään kuluessa. Pyry on
parhaiten tavattavissa ma-ke.
Kevään aikana Pyry soittaa toimintaryhmiin
ja yhdistyksiin. Kannattaa tallentaa Pyryn
numero omaan kännykkään.
Pyryn tavoittaa puh. 040 512 4954
pyry.hannila@aivovammaliitto.fi

Jäsenhankinta vuonna 2016
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
Satakunnan aivovammayhdistys ry
Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry
Kaikki yhteensä

Uusia jäseniä liittynyt
1.1.-18.4.2016
24
11
11
3
3
12
4
1
18
87
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Tehtävää
Aivoituksen Yhdistyspalstan tiedot 29.4. Pyrylle
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

Touko-kesäkuussa ilmestyy uusi Aivoitus. Lehden
lopussa ilmestyvällä Yhdistyspalstalla on tietoja
toiminnastanne. Ovatko tiedot ajan tasalla? Koska
syksyn toiminta jatkuu? Onko kesällä tapahtuma, jota
pitäisi mainostaa?
Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan tulevaisuudessa
Pyry Hannilalle pyry.hannila@aivovammaliitto.fi tai
040 512 4954.

Rintanapit messuesittelijöille?
Neurologiset vammaisjärjestöt tilasivat messuilla ja
tapahtumissa käytettäväksi oheisenlaiset rintanapit.
Nyt Aivovammaliitolta on toivottu, että myös
aivovammayhdistyksille tulisi vastaavanlaisia rintanappeja.
Napissa voisi olla Aivovammaliiton logo ja sen
halkaisija on noin 10 cm. Yhden napin hinta on 1,40€.
Miltä kuulostaa – kiinnostaisiko? Jos kiinnostuit, puheenjohtajat voivat tilata rintamerkit
oman yhdistyksen ja toimintaryhmien tarpeisiin osoitteesta
merja.tapio@aivovammaliitto.fi
HUOM! Merkkejä tilataan, jos saamme vähintään 100 rintanapin tilauksen kasaan.
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Yhdistystoiminta näkyville!
Näkyville paikallislehdessä
Jos ja kun yhdistyksesi järjestää jonkin
tapahtuman, luennon tai muuta normaalista
poikkeavaa kivaa toimintaa, tehdään asiasta
lehdistötiedote. Ottakaa hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa yhteyttä liiton tiedottajaan pia.warvas@aivovammaliitto.fi
Esimerkiksi silloin, kun Hämeenlinnassa alkoi uusi toimintaryhmä, oli tapaamisessa
mukana 16 ihmistä. Heistä 12 oli tullut mukaan juuri aiheesta tehdyn lehtijutun
perusteella. Pidetään siis media tietoisena omasta toiminnastamme.
Näkyville Aivoituksessa
Yhdistykset voivat myös julkaista toiminnastaan kuvia Aivoituksen yhdistysosiossa tai
liiton sivuilla. Toimi näin:
1. Ota kuva tapahtumastanne tai muusta yhdistyksen tempauksesta
2. Kysy kuvassa esiintyviltä henkilöiltä saako kuvan julkaista Aivoituksessa tai liiton
kotisivuilla
3. Keksikää yhdessä kuvateksti
4. Lähetä kuva ja teksti Heidille: heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai 050 306 4181
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Vuosikello huhti-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

Av-yhdistyksen tehtävät
- 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
- 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
Katse kohti kesää – tuetulle lomalle vielä paikkoja
Kuortaneen Urheiluopistolla la - to 2. – 7.7.2016 järjestettävälle lapsiperheiden tuetulle
lomalle on vielä tilaa. Hakuaikaa on jatkettu 21.4.2016 asti.
Lue lisää Sopeutumisvalmennusesitteen sivulta 18 (www.aivovammaliitto.fi/palvelut/)
ja hae mukaan Maaseudun terveys- ja lomahuollon kautta (www.mtlh.fi)Vinkkaathan
kaverillekin - ja tietoa saa myös mielellään jakaa!
Huomaathan, että tuettu loma ei ole
sopeutumisvalmennuskurssi. Tuetulle lomalle voi
siis päästä, vaikka olisikin juuri ollut sope-kurssilla,
ja sopeutumisvalmennuskurssille voi päästä, vaikka
olisikin juuri ollut tuetulla lomalla. Hae siis rohkeasti
mukaan!

Etsintäkuulutus
– Asemalla kirjoittaja kateissa
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
Olisiko sinulla jotain ajatuksia liittyen johonkin seuraavista arkisen elämän
aihepiireistä:
- Arjen askareita tekemässä
- ”Näin minä aina teen…”
- Parisuhde ja ystävät
- Joku yksittäinen aivovammaan liittyvä muisto, joka olisi hieno jakaa muille
- tai jotain muuta mieleesi tulevaa
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AivoMyrsky vie aikuiset kylpylään

AivoMyrsky on lämminhenkinen virkistysviikonloppu,
jonka aikana saamme yhdessä uusia ajatuksia ja kokemuksia!

Tapahtuma on suunnattu täysi-ikäisille
aivovammautuneille ja heidän aikuisille
läheisilleen.

Ilmoittaudu
mukaan 20.6.
mennessä!

Luvassa vertaistukea, verkostoitumista, virkistystä ja faktaa.
Osallistumismaksu 160 € sisältää täysihoidon, monipuolisen ohjelman ja
kylpyläosaston käytön. Lisämaksusta voit ostaa hemmotteluhoitoja Summassaaren
monipuolisesta tarjonnasta. Matkakulut maksetaan itse.
Tapahtuma järjestetään pe 9.- su 11.9.2016 Summassaaren kylpylähotellissa 65 km
Jyväskylästä pohjoiseen.
Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan
Anu Korhonen puh. 050 373 9076
anu.korhonen@aivovammaliitto.fi
Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi
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Nyt E-lasku vihdoinkin meillä!
Olemme ottaneet käyttöön E-laskun. E-laskulla
tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa laskua,
minkä saat verkkopankkiisi. E-laskun etuja ovat:
E-lasku on helppo
Viivakoodi, tilinumerot ja muut laskun tiedot
ovat laskussa valmiina. Niitä ei tarvitse erikseen näppäillä!
E-lasku on turvallinen
Lasku toimitetaan suoraan omaan verkkopankkiisi.
E-lasku on kätevä
Sähköiset laskut säilyvät arkistoituna myöhempääkin tarkastelua varten.
E-lasku on ekologinen.
Sähköinen laskutus vähentää merkittävästi ympäristön kuormitusta.
E-lasku lisää vapautta
E-laskun voit vastaanottaa missä ja milloin haluat.
Jos haluat ottaa e-laskun käyttöön, toimi näin:
1. Jäsenen tulee aina itse tilata e-lasku, ennen kuin e-laskuja voidaan lähettää. Tilaus
onnistuu oman verkkopankin kautta. Kysy lisää ohjeita omasta pankistasi!
Pankkien sivuilla löytyy yleensä ohje: Miten otan E-laskun käyttöön.
2. Kun olet tilannut e-laskun ja tilaustiedot ovat kirjautuneet jäsenrekisterin tietoihin,
lähtee jäsenen seuraava jäsenmaksulasku e-laskuna.
3. Kun e-lasku on käytössä saa jäsen omaan verkkopankkiinsa tiedon saapuneesta elaskusta. Pankki voi lähettää herätteen saapuneesta e-laskusta tekstiviestillä tai
sähköpostilla.
4. Voit itse verkkopankissa valita, että lasku veloitetaan automaattisesti eräpäivänä.
Tällöin e-lasku vastaa käytännössä suoraveloitusta.
E-laskun tilaaminen verkkopankissa:
- Hae aluksi laskuttajan tiedot: Aivovammaliitto ry
- Lisää tunnistetieto: Aivovammaliiton yhdistyksen jäsennumero
(löytyy mm. edelliseltä laskulta ja Aivoituslehden osoitekentästä)

