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Uutiset 

Henkilöstöön muutoksia 

Järjestösuunnittelijana toiminut Pyry Hannila siirtyi 15.8. uusiin tehtäviin 

urasuunnitteluohjaajaksi Helsingin opetusvirastoon. Pyry kiittää lämpimästi yhteistyöstä 

kanssanne.  

Yhdistyspalstan tiedot voitte lähettää tästä eteenpäin jälleen Heidille 

(heidi.kokko@aivovammaliitto.fi). Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 26.8. 

mennessä.  

Myös avoimena olevan järjestöassistentin haku on käynnissä. Haku päättyy 19.8. ja uusi 

assistentti aloittaa syys-lokakuussa.  

2017 vuoden sopeutumisvalmennuskurssit on julkaisut 

Läheisen kanssa (tai voi tulla myös yksin) toteutettavat kurssit: 

• Parikurssi aivovammautuneelle ja puolisolle 3.-7.4.2017: Loma- ja kurssikeskus 

Högsand, Högsandintie 30, 10820 Lappohja 

• Työuran jälkeen vammautuneiden ja heidän läheistensä kurssi 15.-19.5.2017; 

Loma- ja kurssikeskus Högsand, Högsandintie 30, 10820 Lappohja 

• Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle 21.-25.8.2017: Loma- ja kurssikeskus 

Koivupuisto, Petäjäntie 137, 33480 Ylöjärvi 

• Mitä nyt? - kurssi vastavammautuneille tai äskettäin diagnoosin saaneille 

kuntoutujille ja heidän läheisilleen 18.-22.9.2017: Loma- ja kurssikeskus Högsand, 

Högsandintie 30, 10820 Lappohja 

• Voimavaroja arkeen - kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille kuntoutujille 

ja heidän läheisilleen 6.-10.11.2017; Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Petäjäntie 

137, 33480 Ylöjärvi 

Perhekurssit: 

• Perhekurssi 1 - Alle kouluikäisten ja pienten koululaisten perheille 5.-9.6.2017: 

Nuorisokeskus Piispala, Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski 

• Perhekurssi 2 - Isojen koululaisten ja teini-ikäisten perheille 7.-11.8.2017: 

Nuorisokeskus Piispala, Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski 
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Toimintaa 

Liittopäivät 28.-29.10. Orivedellä 

Kenelle suunnattu: 

- yhdistyksen puheenjohtaja, 

- toinen hallitusaktiivi ja  

- jokaisesta toimintaryhmästä edustaja.  

- Lauantaina mukaan liittyvät liittokokousedustajat (liittokokous klo 13-16 ja sitä 

ennen lounas).  

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  

Ilmoittautuminen 28.9. mennessä oman yhdistyksen puheenjohtajan kautta. 

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

Ohjelma 

Muutokset mahdollisia. 

PE 

klo 12:00-13:30 Saapuminen, majoittuminen ja lounas 

klo 13:30-14:00 Tapahtuman avaus, Heikki Harri 

 - Tiivistelmä jäsenkyselystä 

klo 14:00-16:30 Pajat: 

A) Vertaistukikonkareiden tapaaminen 

B) Paikallinen näkyvyys sosiaali- ja terveydenhuollossa 

C) Puheenjohtajien kokoontuminen 

Kahvit pajan tauolla 

klo 16:30-17:30 Päivällinen 

klo 18:30-20:00- Piristystä ja uusia ajatuksia… 

klo 20:30- Iltapala 

  

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

klo 8:00-9:30 Aamiainen 

klo 9:30-11:00 Oletko palvelukartalla? – alustus ja yhteistoimintaa 

klo 11:30-12:30 Lounas 

klo 12:30  Valtakirjojen tarkastus 

klo 13:00-16 Liittokokous 

 Kokoustauolla kahvit 

 

Ilmoittautuminen 28.9. mennessä oman 

yhdistyksen puheenjohtajan kautta 

Ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot: 

1. Nimi 

2. Puhelinnumero 

3. Sähköpostiosoite 

4. Erityisruokavaliot 

5. Majoitus on pääsääntöisesti kahden hengen 

huoneissa. Kenen kanssa osallistuja haluaa 

majoittua? Kirjoita nimi: 

6. Osallistumismaksun maksajan tiedot 

7. Muita erityistarpeita tai lisätietoja (esim. miten ja koska saavut) 

8. Pajavalinta perjantaina: 

A) Vertaistukikonkareiden tapaaminen 

B) Paikallinen näkyvyys sosiaali- ja terveydenhuollossa 

C) Puheenjohtajien kokoontuminen 
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Tehtävää 

Aivoituksen Yhdistyspalstan tiedot 26.8. Heidille  

 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 Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai 

050 3064181. 

 

Jäsenjärjestöavustuksesta rahoitus  

hyvään ideaan 

Monella yhdistyksellä on vielä tämän vuoden 

Jäsenjärjestöavustukset hakematta. Kannattaa 

toimia nyt, niin toimintaa voidaan toteuttaa jo 

tämän syksyn aikana.  

Nyt ideoimaan mitä uutta voitaisiin tehdä teidän 

yhdistyksessänne? Avustusta myönnetään 

kolmentyyppisiin toimintamuotoihin: 

 Nuorisotoiminta: Alueellinen aivovammautuneiden nuorten tapahtuma/tempaus 

 Jäsenhankintaa ja näkyvyyttä:  

Yhdistyksen järjestämä näkyvyystempaus, jolla tavoitellaan uusia jäseniä 

 Toiminnan aloitus uudella alueella:  

Uuden toimintaryhmän käynnistämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen  

  

 

Hakekaa 

jäsenjärjestöavustus 

30.11. mennessä! 

mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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Vuosikello elo-marraskuu 

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 

E
lo

k
u
u
  

- Aivoitus 3/2016 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot Heidille 
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 

- Jäsen-
tapaamiset 
alkavat 

L
o

k
ak

u u
  

- Syyskokous (yhdistyksillä joilla on kaksi vuosikokousta) 

- Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot 

- Aivoitus 4/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon 

 

M
ar

ra
sk

u
u
  

- Aivovammaviikon (vk 46) tapahtuma 

- Karhulaskutus menee liitosta syyskuussa laskutetuille 
”ensilaskun saajille” 

- Aivoitus 4/2016 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot Heidille 
11.11. mennessä 

- Jäsenjärjestöavustuksen hakeminen 30.11. mennessä 
 

- Aivovamma-
viikon (vk 46) 
tapahtuma 

 

  

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

Oletteko jo ilmoittautuneet! 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€ 

osallistumismaksun 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! 

 

  

mailto:mirauda67@gmail.com
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Ei myytävänä! -tapahtuma 8.9.2016 Helsingissä 

Huutolaislaki ei ole enää voimassa. Miten on 

mahdollista, että ihmisten perusoikeudet eivät 

silti vieläkään toteudu tämän päivän Suomessa?  

 

Tule sinäkin mukaan osoittamaan tukesi meidän 

kaikkien ihmisarvoisen elämän puolesta  

Ei myytävänä! -tapahtumaan torstaina 8.9.2016 

klo 14-16 Kansalaistorille Helsinkiin!  

 

Ohjelmassa kannanottoja ja tervehdyksiä alan asiantuntijoilta ja mm. 

europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiseltä ja Merja Kyllöseltä. Tapahtuman musiikista 

vastaavat Pertti Kurikan Nimipäivät, Tumppi Varonen, Kalle Salonen ja Kalle 

Havumäki.  

 

Tapahtuman järjestävät Vammaisfoorumi ja Kehitysvamma-alan asumisen 

neuvottelukunta (KVANK). 

 

Lisätietoja: http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/v2016/  

 

 

Osallistu Twitterissä:  #eimyytävänä #hankintalaki 

Lehtijuttua aiheesta: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081822170309_uu.shtml 

 

  

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/v2016/
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081822170309_uu.shtml
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Haussa vuoden vapaaehtoinen 

Järjestyksessään kolmas Vuoden vapaaehtoinen -kampanja 

käynnistyy 15.8.2016. Kansalaisareena ry hakee Vuoden 

vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi henkilöä, joka voi olla pitkän 

linjan toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoiminnan saralla. 

Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin 

Suomea tahansa. Vuoden vapaaehtoinen voi olla myös yhteisönsä 

kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä tai 

jotenkin muuten ansioitunut vapaaehtoinen. 

 

Ehdota palkinnon saajaa! Kuka tahansa – niin yksityishenkilö kuin yhteisökin – voi 

ehdottaa Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaa. Kampanjassa palkitaan henkilö, joten 

ryhmää tai yksittäistä tekoa ei voi ehdottaa. Ehdotusaika on 15.8 - 15.9.2016 

 

Lue lisää ja jätä ehdotus palkittavasta henkilöstä: 

http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/ 

 

Lisätiedot kampanjasta: Pinja Nieminen: pinja.nieminen@kansalaisareena.fi, p. 050 66627 

 

  

http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
mailto:pinja.nieminen@kansalaisareena.fi
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Tukilinja tukee  

Tukilinja tukee toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista 

elämää: ammatillista kouluttautumista, ammatillista 

kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai 

muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan 

toimintaan. 

 

Alkuvuodesta 2015 uutisoitiin tästä asiasta 

yhdistystiedotteessa, mutta yleisön pyynnöstä teille 

vielä tiedoksi: 

 

Keski-Suomen avy tarvitsi yhdistyksen hallinnon pyörittämiseen tietokonetta ja haki tukea 

Tukilinjalta. Tuki myönnettiin tietokoneeseen, Office -pakettiin ja tulostimeen. 

Olisiko teidän yhdistyksellänne tarve tuelle? Lue lisää:  

 www.tukilinja.fi/apurahat/tatatuemme/ 

 www.tukilinja.fi/yhteiso/ 

 www.tukilinja.fi/apurahat/hakemukset/?ryhma 

ps. Vinkkinä jäsenille! Tukilinjan tukea voi hakea myös vammautuneet. Tietotekniikka on 

tärkeä asioinnin, tiedonhaun ja sosiaalisen kanssakäymisen väline. 

 

http://www.tukilinja.fi/apurahat/tatatuemme/
http://www.tukilinja.fi/yhteiso/
http://www.tukilinja.fi/apurahat/hakemukset/?ryhma

