
 

Yhdistystiedote 5/2016 

Tärkeimmät: 

- Toimi ennen juhannusta, täytä 

JÄSENKYSELY! Vinkkaa myös 

jäsenille! 

 

- AivoMyrsky järjestetään syyskuussa, 

ilmoittautuminen 20.6. mennessä 

 

- Liittopäivät järjestetään 28.-29.10. 

Orivedellä 
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Uutiset 

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus  

vihdoin voimaan Suomessa - nyt juhlitaan! 

Suomi on kymmenen vuoden odottelun jälkeen ratifioinut vammaisten ihmisten 

oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen. Sopimus astuu voimaan 10.6.2016.  

YK hyväksyi yleiskokouksessaan vuonna 2006 vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevan yleissopimuksen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 

CRPD).  Se kieltää kaikenlaisen vammaisiin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän, 

korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja edellyttää vammaisten 

ihmisten ja heidän järjestöjensä mukana olemista kaikessa päätöksenteossa. 

Vammaisella ihmisellä on oikeus määrätä itse omasta elämästään. Fyysisen ympäristön 

tulee olla esteetön ja tiedon saavutettavissa. Sopimuksen lähtökohtia ovat myös ihmisten 

välinen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen 

osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen. 

 

Työsuhde päättynyt ja toimiston kesän aukiolo 

Tiedoksenne, että järjestösihteeri Merja Tapion työsuhde on päättynyt 

Aivovammaliitossa. Tehtävään etsitään jatkajaa mahdollisimman pian.  

Liiton toimiston työntekijät aloittelevat kesälomaansa jo ensi viikolla ja palaavat asteittain 

takaisin heinäkuun lopussa, elokuun alussa. Toimisto on kiinni heinäkuun ajan.  
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Meillä on nyt 2105 jäsentä 

Yhdistys Uusia jäseniä liittynyt 
1.1.-13.6.2016 

Aivovammayhdistys ry  39 

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry 15 

Itä-Suomen aivovammayhdistys ry 16 

Keski-Suomen aivovammayhdistys ry 8 

Kymenlaakson aivovammayhdistys ry 7 

Oulun seudun aivovammayhdistys ry 18 

Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry 4 

Satakunnan aivovammayhdistys ry 2 

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry 21 

Kaikki yhteensä 130 
 

Liittopäivät järjestetään 28.-29.10. Orivedellä 

Liittopäivät järjestetään Oriveden opistolla. Luvassa koulutusta palvelukartasta, 

vaikuttamistyöstä, viestinnästä ja ryhmätoiminnasta. Aikataulu ja ohjelma tarkentuvat 

elokuussa. Lisätietoja luvassa! Ilmoittautumiset yhdistyksen puheenjohtajan kautta.  

Mukaan: 

- yhdistyksen puheenjohtaja, 

- toinen hallitusaktiivi ja  

- jokaisesta toimintaryhmästä edustaja.  

- Lauantaina mukaan liittyvät liittokokousedustajat (liittokokous klo 13-16).  

Hinta: Liittopäivät 40 € / 2hh, sisältäen täyshoidon, ohjelman ja matkakulut edullisinta 

matkustustapaa käyttäen. Huomioittehan julkiset liikennevälineet ja kimppakyydit.  

Paikka: Oriveden opisto (os. Koulutie 5, Orivesi) 

www.ahlman.fi/images/Oriveden%20Opisto/Oriveden_Opisto_tilat.pdf  

Aika: pe 28.- la 29.10.  

Perjantaina majoittuminen alkaa klo 12. Lauantaina liittokokous päättyy viim. klo 16.  

Ilmoittautuminen: Oman yhdistyksen puheenjohtajan kautta. Puheenjohtajille 

lähetetään ilmoittautumislinkki elokuun loppuun mennessä. Ilmoittautumiset tulee tehdä 

28.9. mennessä.  

Lisätietoja: Heidi Kokko (heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 306 4181) 

http://www.ahlman.fi/images/Oriveden%20Opisto/Oriveden_Opisto_tilat.pdf
mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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Tehtävää 

Vuosikello kesä-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 

K
es

äk u
u
  

- Kesätauko alkaa 

- Kevään aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen 
 

- Kulujen 
tilittäminen 

E
lo

k

u
u
  

- Aivoitus 3/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon 26.8. 
mennessä 

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 

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. 

 
  

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
mailto:pyry.hannila@aivovammaliitto.fi
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Vinkkaa ryhmäläisille 

Toimi ennen juhannusta, täytä JÄSENKYSELY! 

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.  Kannustakaa kaikki täyttämään kysely ja 

täyttäkää se myös itse! 
 

ps. Perusjäsenet voivat halutessaan täyttää myös Aivoitus-lehden keskiaukeamalta 

löytyvän suppeamman version kyselystä. 

 

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


 

 

AivoMyrsky –  ilmoittaudu 20.6. me nne ssä  

 

 

 

 

 

 

 

AivoMyrsky on lämminhenkinen virkistysviikonloppu,  

jonka aikana saamme yhdessä uusia ajatuksia ja kokemuksia!  

Tapahtuma on suunnattu täysi-ikäisille aivovammautuneille ja 

heidän aikuisille läheisilleen. 

Luvassa tasokkaassa ympäristössä vertaistukea, verkostoitumista, virkistystä ja faktaa.  

Pe 9.9. Majoittautuminen klo 15 alkaen. Yhteinen ohjelma alkaa klo 16:30. Päivän aikana 

tutustutaan ja vietetään aikaa yhdessä. Luvassa kylpylän käyttöä ja maukasta ruokaa.  

La 10.9. Päivän aikana seksuaaliterapeutti Salla Järvinen luennoi aiheella: Asiaa seksistä. 

Luento on soveltuu elämäntilanteesta riippumatta kaikille. Lisäksi ulkoilua, illanviettoa ja 

kylpylän käyttöä.  

Su 11.9. Päivän aikana kokeilemme rentoja toiminnallisia harjoitteita, jotka vapauttavat 

mielen uusille ajatuksille ja näkökulmille. Kotimatkalle lähdetään lounaan jälkeen.  

Osallistumismaksu 160 €/2hh sisältää viikonlopun täysihoidon, 

ohjelman, asiantuntijaluennon ja kylpyläosaston käytön. 

Lisämaksusta voit ostaa hemmotteluhoitoja Summassaaren 

monipuolisesta tarjonnasta. Matkakulut maksetaan itse. 

Tapahtuma järjestetään Summassaaren kylpylähotellissa  

65 km Jyväskylästä pohjoiseen.  

Ilmoittaudu mukaan 20.6. mennessä: 

www.aivovammaliitto.fi/palvelut/aivomyrsky/ 

Kysy lisätietoja Anna-Mari Bruns puh. 050 550 0541 

anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi  

Uusia ja vanhoja 

tuttuja ympäri 

Suomen! 

Kutsu mukaan omat 

sopeutumisvalmennus-

kurssikaverit! 

Ilmoittaudu 

mukaan 20.6. 

mennessä! 

mailto:anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi

