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Yhdistystiedote 7/2016
Tärkeimmät:
- Etäkoulutukset ovat hyvien käytäntöjen
vaihtokauppaa. Ilmoittaudu mukaan!
- Yhdistystoiminnasta tuotetaan
esittelyvideo, ideoita 6.10. mennessä
- Liittopäiviin ilmoittautuminen nyt!
- Jäsenjärjestöavustus haetaan 30.11.
mennessä
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Uutiset
Henkilöstöön muutoksia
Järjestöassistentin rekrytoinnissa ollaan jo loppusuoralla ja näillä näkymin uusi assistentti
aloittaa lokakuun aikana. Hänestä lisää myöhemmin.
Lisäämme myös viestinnän tiimiin lisäresursseja kolmeksi kuukaudeksi. Tiimissä aloittaa
Altti Rannikko. Yhtenä tavoitteenamme on saada aikaan yhdistystoiminnasta
viestinnällisiä materiaalia kuten video tai videoita. Tästä lisää alla.

Paikalliseen näkyvyyteen potkua!
Yhdistystoiminnasta esittelyvideo
Viestinnän tiimin määräaikaisesti palkattava Altti Rannikko tekee yhdistyskentän
toiminnasta esittelyvideon. Mitä toimintaa teiltä voitaisiin tulla kuvaamaan? Ota yhteyttä
Heidiin 6.10. mennessä heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

2017 on Aivovammaliiton 25 -vuotisjuhlavuosi
Aivovammaliiton juhlavuonna luvassa suurseminaari Seinäjoella. Luvassa myös
jäsenhintaisia paikkoja. Seuraa tiedottelua.
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Toimintaa
Etäkoulutusta ja hyvien käytäntöjen vaihtoa
Koulutus on
Ajankohta
suunnattu sinulle,
nuorisovastaava ke 5.10. klo 10-12
jäsenrekisterivastaava
yhdistysaktiivi
yhdistysaktiivi,
ryhmän vetäjä

Koulutuksen nimi

Hyvien käytäntöjen vaihtokauppa:
Nuorisovastaavat
ma 24.10. klo 10-12 Jäsenrekisterikoulutus
(*
ma 7.11. klo 10-12 Hyvien käytäntöjen vaihtokauppa:
Paikallinen näkyvyys
ti 13.12. klo 10-12
Hyvien käytäntöjen vaihtokauppa:
Turvallinen ryhmä ja uudetkin mukaan

Ilmoittautumiset Heidille viikkoa ennen koulutusta heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
(* Huom! Jäsenrekisterikoulutukseen ilmoittautumiset jo ma 10.10. mennessä.
Koulutukseen osallistuminen on mahdollista joko sähköisen etäyhteyden avulla
(Skype) tai paikan päälle tulemalla. Jos yhdistyksenne osallistuu Skype-yhteydellä, on
suositeltavaa kokoontua yhteen. Saman yhdistyksen osallistujat voivat seurata koulutusta
yhdessä. Paikan päälle saapuville ei korvata liiton toimesta matkakustannuksia, vaan
niistä vastaa kunkin osallistujan oma yhdistys.
Skypen käyttöönotto
Skype on tietokoneelle asennettava ohjelma, jonka avulla voit soittaa maksuttomia
puheluita toisille Skypen käyttäjille. (Soitot normaalipuhelimiin ovat maksullisia.) Skypen
käyttöönotto vaatii Skype-ohjelman lataamista ja asentamista tietokoneelle sekä
rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.
Asenna ohjelma osoitteesta:
www.skype.com/fi/download-skype/skype-for-windows/downloading/
Rekisteröitymisohjeet:
support.skype.com/fi/faq/FA10184/miten-voin-liittya-skypeen
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Oletko ilmoittautunut?
Liittopäivät Orivedellä 28.-29.10.
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
Lisätietoja: Heidi Kokko (heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 306 4181)
Ohjelma: Ohjelmasta tarkempia tietoja Yhdistystiedote 6-2016.
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/v2016/
Pajat:

A) Vertaistukikonkareiden tapaaminen
B) Paikallinen näkyvyys sosiaali- ja terveydenhuollossa
C) Puheenjohtajien kokoontuminen

Ilmoittautuminen 28.9. mennessä oman yhdistyksen puheenjohtajan kautta!
Ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot:
1. Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
2. Erityisruokavaliot
3. Majoitus on pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa. Kenen kanssa osallistuja
haluaa majoittua?
4. Osallistumismaksun maksajan tiedot
5. Muita erityistarpeita tai lisätietoja (esim. miten ja koska saavut)
6. Pajavalinta perjantaina:
A) Vertaistukikonkareiden tapaaminen
B) Paikallinen näkyvyys sosiaali- ja terveydenhuollossa
C) Puheenjohtajien kokoontuminen

5

Tehtävää
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:

Hakekaa
jäsenjärjestöavustus
30.11. mennessä!

 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
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Vuosikello syys-joulukuu
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/

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Av-yhdistyksen tehtävät

Toimintaryhmän
tehtävät

- 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)
- Liitosta laskutetaan jäsenmaksujen karhulaskut ja
tähän mennessä liittyneet jäsenet, jotka saavat
Aivoituksen 3/xxxx
- Liittopäiviin ilmoittautuminen 28.9. mennessä
- Liittopäivät Orivedellä 28.-29.10.
- Syyskokous (yhdistyksillä joilla on kaksi
vuosikokousta)
- Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot
- 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

- Jäsentapaamiset
alkavat
- Kuka teiltä lähtee
mukaan
liittopäiville?

- Vuoden aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen
heti viimeisen kuluja muodostaneen tapahtuman
jälkeen
- Aivoviikon (vk 11) tapahtumaan ilmoittautuminen
- Loput jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille

- Vuoden aikana
muodostuneiden
kulujen tilittäminen
heti viimeisen
kuluja
muodostaneen
tapahtuman jälkeen
- Aivoviikon (vk 11)
tapahtumaan
ilmoittautuminen

- Aivovamma-viikon
(vk 46) tapahtuma
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Vinkkaa ryhmäläisille
Vammaispalvelulaki-koulutusta verkossa
Invalidiliitto järjestää koulutusta maksutonta ja kaikille avointa koulutusta verkossa.
Luennoitsijana toimii Invalidiliiton lakimies Elina Akaan-Penttilä.
10.10. Määrärahasidonnaiset ja subjektiiviset oikeudet vammaispalvelulain perusteella
17.10. Kuljetuspalvelut
24.10. Palveluasuminen
31.10. Henkilökohtainen apu
21.11. Asunnon muutostyöt
28.11. Palveluiden hakeminen ja muutoksenhaku
Ilmoittaudu mukaan:
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toiminta/jarjestokoulutus/koulutuskalenteri/

Katso aivovammaluento tietokoneeltasi
Asiantuntijaluento pidettiin la 14.11.2015 ja se on
vuoden verran katsottavissa. Eli nyt on aika toimia, jos
haluaa hyödyntää luennon, eikä ole sitä vielä
muistanut tehdä.
Aiheena:



Aivo- ja kaularankavammat ja tyypilliset oireet,
LL, neurologi Helena Huhmar
Aivovamma-arki ja liikunta, fysioterapeutti, TtM
Matti Vartiainen

Esitys on katsottavissa osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/aivovammayhdistys
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Kelan palvelutuottajan haku
Liiton porukka hyödyntää Kelan sivuilta löytyvää palveluntuottajahakua
markkinoinnissaan. Sieltä löytävät kaikki ne terapiapalvelut, jotka tarjoavat Kelan
sopimuksilla aivovammautuneille ihmisille terapiaa. Tässä alla on ohjeet, miten
palveluntuottajahakua käytetään.
Kuvassa oleva sivu löytyy osoitteesta: www.kela.fi/kuntoutuspalvelut/.
Oikeassa laidassa on punainen laatikko, josta klikkaamalla löydät palvelutuottajahaun.
1. Valitse ensin minkä tyyppistä kuntoutusta haet. Aivovammoihin liittyvä kuntoutus
löytyy parhaiten vaativa lääkinnällinen kuntoutus -palvelujen alta.
2. Valitse se vaihtoehto ja pääset kirjoittamaan kotikuntasi Hakijan kotikunta laatikkoon.
3. Tämän jälkeen voit hakea eri terapioiden perusteella palveluntuottajia. Useat
palveluntuottajat tarjoavat useita eri terapiamuotoja.

