
 

Yhdistystiedote 4/2016 
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- Kannustakaa kaikki antamaan  

toiminnasta palautetta: 

JÄSENKYSELY 2016! 

 

- AivoMyrsky järjestetään syyskuussa, 

ilmoittautuminen 20.6. mennessä 
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Uutiset 

Aivovammaliiton JÄSENKYSELY 2016 on julkaistu 

Kysely tuottaa arvokasta tietoa liitolle ja aivovammayhdistyksille toiminnan 

kehittämiseksi. Kyselyn löydät osoitteesta: www.aivovammaliitto.fi/jasenille/jasenkysely/ 

Vastaa kyselyyn 23.6.2016 mennessä. 
 

Yhdistysaktiiveille kysely on pidempi kuin perusjäsenelle, eli koittakaa jaksaa ja keittäkää 

kuppi kahvia ennen kyselyyn vastaamista.  Kannustakaapa kaikki täyttämään kysely ja 

täyttäkää itse. 
 

ps. Perusjäsenet voivat halutessaan täyttää myös Aivoitus-lehden keskiaukeamalta 

löytyvän suppeamman version kyselystä. 

Uusi esite sote-alan toimijoille  

Aivovammaliitolta ilmestyy 8.6. uusi esite. Tiivis tietopaketti on 

suunnattu sellaisille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka 

kohtaavat työssään aivovammaisia ihmisiä, mutta tietävät 

aivovammoista sekä Aivovammaliitosta ja -yhdistyksistä vain 

vähän tai eivät ollenkaan. Erityisesti Aivovammaliiton 

nettisivuille tulevaa sähköistä versiota kannattaa jakaa oman 

alueen sote-alan ihmisille.    

Meillä on nyt 2116 jäsentä 

Yhdistys Uusia jäseniä liittynyt 
1.1.-24.5.2016 

Aivovammayhdistys ry  35 

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry 14 

Itä-Suomen aivovammayhdistys ry 15 

Keski-Suomen aivovammayhdistys ry 6 

Kymenlaakson aivovammayhdistys ry 8 

Oulun seudun aivovammayhdistys ry 14 

Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry 4 

Satakunnan aivovammayhdistys ry 2 

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry 20 

Kaikki yhteensä 118 
 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/jasenkysely/
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Tehtävää 

Aivoituksen Yhdistyspalstan tiedot 26.8. Pyrylle  

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

3/2016 Vauvasta vaariin – lapset, koti ja perhe 26.8.2016 vko 39 

4/2016 Aivovammaviikko (teemana päihteet) 11.11.2016 vko 50 
 

Syyskuun lopussa ilmestyy uusi Aivoitus. Lehden 

lopussa ilmestyvällä Yhdistyspalstalla on tietoja 

toiminnastanne. Ovatko tiedot ajan tasalla?  

 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 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.  

  

mailto:pyry.hannila@aivovammaliitto.fi
mailto:merja.tapio@aivovammaliitto.fi
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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 

  

mailto:pia.warvas@aivovammaliitto.fi
mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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Vuosikello touko-syyskuu 

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/ 

 Av-yhdistyksen tehtävät Toimintaryhmän tehtävät 

T
o

u
k
o

k
u
u
  

- Syksyn toiminnan lukkoon lyöminen  
(Aivoituksen 3/xxxx yhdistyspalstalle tulevat tiedot 
voi toimittaa jo nyt liittoon, takaraja on elokuun 
alkupuolella) 

- Jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille 
 

- Syksyn toiminnan 
suunnitteleminen 
yhdessä ryhmän kanssa 

 tietojen 
toimittaminen omalle 
yhdistykselle ja liittoon 

K
es

äk
u
u
  

- Kesätauko alkaa 

- Kevään aikana muodostuneiden kulujen 
tilittäminen 

 

- Kevään aikana 
muodostuneiden kulujen 
tilittäminen 

- Kesätauko alkaa 

E
lo

k
u
u
  

- Aivoitus 3/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot 
liittoon 

KESÄTAUKO 

S
yy

sk
u
u
  

- Jäsentapaamiset alkavat  

- Yhdistykset joilla on kaksi vuosikokousta:  
o Hallituksen kokous jossa viimeistellään 

toimintasuunnitelma ja talousarvio 
o Syyskokouksen koollekutsuminen 

- Aivoviikon (vk11) alustava ideointi 

- Aivovammaviikon suunnitelmat valmiiksi (vk 46) 

- Laskutetaan jäsenmaksujen karhulaskut ja tähän 
mennessä liittyneet jäsenet, jotka saavat 
Aivoituksen 3/xxxx 

 

- Jäsentapaamiset alkavat 

 
  

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
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Vinkkaa ryhmäläisille 

Kaikki täyttämään JÄSENKYSELY 2016 

Muistattehan mainita ryhmäläisille jäsenkyselystä (esim. laittakaa kyselyn linkkiä 

sähköpostitse jakoon).  

 

Lisätietoja tämän Yhdistystiedotteen Uutisista ja osoitteesta: 

www.aivovammaliitto.fi/jasenille/jasenkysely/  

 

Nyt treenaamaan! Frisbeegolf-kisa syyskuussa 

Frisbeegolf-kisa järjestetään 

lauantaina 17.9. klo 12 alkaen 

Hiirosen frisbeegolfkentällä. 

Oulunseudun aivovammayhdistys 

tarjoaa kaikille osallistujille Seelarin 

(Puomintie) grillikatoksella 

kisaeväät kilpailun jälkeen.  

 

Ilmoittaudu maksamalla 10€ 

osallistumismaksu yhdistyksen 

tilille FI78 5740 7520 0587 68 

viimeistään 5.9.2016, viitteeksi 

frisbeegolfkisa.  

 

Lisätiedot Mika Raudasoja 040 352 5896 tai mirauda67@gmail.com Kolme parasta 

palkitaan, lohdutuspalkinnot kaikille!  

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/jasenkysely/
mailto:mirauda67@gmail.com
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Kysely vammaisten ihmisten syrjintäkokemuksista 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu tekee vuoden 2016 aikana selvityksen vammaisten 

kokemasta syrjinnästä arjessa. Selvitys toteutetaan oikeusministeriön ja syrjinnän 

seurantaryhmän toimeksiannosta. Keräämme tietoa vammaisten ihmisten 

syrjintäkokemuksista verkkokyselyllä ja yksilöhaastatteluilla touko-kesäkuun aikana.  

Olemme avanneet suomenkielisen verkkokyselyn ja pyydämme ystävällisesti välittämään 

alla olevaa linkkiä jäsenistöllenne.  

https://fi.surveymonkey.com/r/kysely_vammaisten_syrjintakokemuksista 

Vastaajat huomioikaa, että keskeneräistä kyselyä ei voi jatkaa myöhemmin. Jos keskeytät 

kyselyn, joudut aloittamaan alusta. Jos sinulla on vaikeuksia täyttää kysely, voit tehdä sen 

toisen henkilön avustamana.  

Tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa selvityksestä löytyy  

yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivulta.  

 

Kysely: Elämäni kolarin jälkeen 

Elämäni kolarin jälkeen kyselyyn voi vastata vielä toukokuun loppuun asti. Kysely 

meidän nettisivuilla: 

www.aivovammaliitto.fi/2016/05/elamani-kolarin-jalkeen-tutkimus-vastattavissa/ 

Kansainvälinen tutkimus “Elämäni kolarin jälkeen” on avattu. Kysely toteutetaan yli 20 

maassa, joista Suomi on yksi. Valitettavasti suomea ei voi valita vastauskieleksi, mutta 

tutkimukseen voi vastata usealla muulla kielellä aina englannista turkkiin. 

Kyselylomakkeen täyttämiseen menee noin 20 minuuttia. 

Tutkimuksen toteuttavat European Federation of Road Traffic Victims (FEVR) and the 

Belgian Road Safety Institute (BRSI). (Eurooppalainen tieliikenneonnettomuuksien uhrit 

-järjestö ja Belgian tieturvallisuusinstituutti). 

 

https://fi.surveymonkey.com/r/kysely_vammaisten_syrjintakokemuksista
http://www.syrjinta.fi/web/fi/-/selvitys-vammaisten-syrjintakokemuksista-arjessa
http://www.aivovammaliitto.fi/2016/05/elamani-kolarin-jalkeen-tutkimus-vastattavissa/
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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. 

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 
Anna-Mari Bruns  
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi 
p. 050 550 0541 

Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi 

 

Ilmoittaudu 

mukaan 20.6. 

mennessä! 

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

