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Yhdistystiedote
8/2016
Tärkeimmät:
- Ilmoittaudu mukaan paikallisen näkymisen
etäkoulutukseen 7.11. (lue lisää s. 5)
- Oma porukka näkyviin yhdistystoiminnanesittelyvideolle! (lue lisää s. 6)
- Aivoituslehden aineistot Heidille 11.11.
- Jäsenjärjestöavustus haetaan 30.11. mennessä!
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Uutiset
Lisäys henkilöstöön
Anni Heinonen on valittu Aivovammaliiton uudeksi
järjestöassistentiksi. Hän tekee töitä kolme päivää viikossa.
Työpäivät vaihtelevat ja ne löytyvät www-sivuilta parin
kuukauden erissä. Anni on koulutukseltaan
toimintaterapeutti ja opiskelee sosiaalipsykologiaa.

Sopeutumisvalmennus-esite saapuu yhdistyksiin
Sopeutumisvalmennusta ja lomatoimintaa -esite ilmestyy pian ja se postitetaan
yhdistyksiin suoraan painosta. Lisää esitteitä voi tilata Anulta
(anu.korhonen@aivovammaliitto.fi).

Liiton toimisto muuttaa
24.11.2016 Malmille
Liitto muuttaa 24.11. uusiin tiloihin Malmille.
Osoitteemme on Malminkaari 5, 00700 Helsinki.
Matka Malmin asemalta n. 200m.
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Liittopäivien kuulumiset
Kiitos kaikille mukana olleille! Päivät olivat onnistuneet. Koulutuksen ja keskustelun
ytimessä olivat paikallinen näkyminen, uusille alueille toiminnan laajentaminen,
toiminnan merkityksestä ääneen puhuminen, palvelukartalle hakeutuminen, vertaistuki
omassa vapaaehtoistehtävässä ja toinen toisiltamme saadut uudet ideat. Tästä on hyvä
jatkaa. Kiitos kun teette tämän mahdolliseksi!
Päivien koulutusmateriaalit ilmestyvät osoitteeseen:
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/koulutusmateriaalit/liittopaivat-2016/
Liitopäivien lopussa järjestettiin liiton syyskokous. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja valittiin hallitukseen toimijoita. Lisäksi liitto julkaisi jälleen
kannanoton, siitä alla lisätietoa.
Aivovammaliiton hallitus 2017
 Heikki Harri, pj (2016 – 2017)
 Jyrki Itäsalmi E-P (2017 – 2018)
 Annamaria Marttila, Oulu (2017-18)
 Timo Kallioja, Avy (2016-17
 Marge Miettinen, K-S (2016-17)
 Riitta Hätinen, AVY (2017 -18
 Kari-Pekka Rauhala, Avy (2016-17)

vara: Taina Mäkitalo S-K (2017 – 2018)
vara: Marko Eilittä, I-S (2017 - 18)
vara: Terje Vainio, V-S (2016 –2017)
vara: Reijo Salo, E-P (2016 – 2017)
vara: Jonna Ruohoniemi Osa(2017 - 18)
vara: Jenna Leppelmeier, Avy (2016 – 2017)

Liittokokouksen kannanotto kiinnosti lehtiä
Kannanotto on julkaistu tähän mennessä viidessä lehdessä.

Kannanotto: Aivovammaliitto huolissaan vakuutuslääkärikäytännöistä

Aivovammaliitto ry:n syysliittokokous on hyvin huolissaan aivovammaisten henkilöiden ja
vakuutusyhtiöiden välisistä toistuvista kiistatilanteista, joissa vakuutusyhtiöiden päätökset poikkeavat
selvästi vammaista ihmistä hoitaneiden lääkäreiden asiantuntijalausunnoista.
Liitto tutki syksyllä 2016, miten asiointi vakuutusyhtiön kanssa sujui vammautumisen jälkeen.
Kyselyyn vastasi 521 henkilöä, mikä on noin neljännes Aivovammaliiton jäsenmäärästä. Vastanneista
jopa 76 prosentilla oli vammautumisen jälkeen vaikeuksia vakuutusyhtiön kanssa, ja heistä hieman yli
puolet turvautui asianajajan apuun. Oikeusjutuista 53 prosenttia päättyi vammaisen hyväksi. Erään
aivovamma-asioihin erikoistuneen asianajajan jutuista 97 prosenttia päättyi asiakkaan eduksi.
Lue loput kannanotosta:
www.aivovammaliitto.fi/2016/10/aivovammaliitto-huolissaan-vakuutuslaakarikaytannoista/
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Toimintaa
Etäkoulutusta ja hyvien käytäntöjen vaihtoa
Koulutus on
Ajankohta
suunnattu sinulle,
yhdistysaktiivi
ma 7.11. klo 10-12
nuorisovastaava

to 1.12. klo 10-12

yhdistysaktiivi,
ryhmän vetäjä

ti 13.12. klo 10-12

Koulutuksen nimi
Hyvien käytäntöjen vaihtokauppa:
Paikallinen näkyvyys
Nuorten toiminta näkyville! –
lisäkokoontuminen edellisen jatkoksi
Hyvien käytäntöjen vaihtokauppa:
Turvallinen ryhmä ja uudetkin mukaan

Ilmoittautumiset Heidille viikkoa ennen koulutusta heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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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Tehtävää
Nyt enää kuukausi aikaa hakea
jäsenjärjestöavustusta!
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

Paikalliseen näkyvyyteen potkua!
Yhdistystoiminnasta esittelyvideo
Liitto julkaisee yhdistystoiminnasta esittelyvideon. Jos haluat toimintanne näkyvän
videolla, kuvaa kännykkäkameralla toimintaa. Video toimitetaan Altti Rannikolle
30.11. mennessä.
Ohjeita:
- Altin kanssa voi myös suunnitella etukäteen mitä voisi kuvata.
- Muista kysyä kuvissa näkyviltä lupa videon julkaisemiseen!
- Videoklipit saisivat olla kestoltaan 10-30 sekunnin mittaisia. Mitä enemmän
materiaalia, sen parempi.
- Videomateriaalissa saisi tulla näkyville toiminnallisuus, innostus, vertaistuki ja
vapaaehtoisuus.
- Lisätietoja: Altti Rannikko puh. 040 512 4954 -posti:
altti.rannikko@aivovammaliitto.fi
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NV- yhdistysten paikalliselle yhteistyölle rahaa
NV - Neurologiset vammaisjärjestöt kannustavat paikallisyhdistyksiään yhteistyöhön
toisten NV- yhdistysten kanssa. NV- verkosto kannustaa yhteistyön tiivistämiseen
varsinkin alueilla, joissa yhdistyksillä ei ole riittävästi toimijoita järjestämään toimintaa
omin voimin.
Yhdistykset voivat hakea pienimuotoista tukea yhteistoimintaan hakulomakkeella, jonka
saatte Heidiltä. Hakuaika päättyy 30.11.2016 koskien vuoden 2017 toimintaa.
Avustus käytettävissä 1.3.2017 alkaen, kun RAY:n päätös vahvistettu.

Aivoituksen Yhdistyspalstan tiedot 11.11. Heidille
Nro

Teema

4/2016 Aivovammaviikko (teemana päihteet)

Aineistopäivä Ilmestyy
11.11.2016

vko 50

Joulukuun puolessa välissä ilmestyy vuoden viimeinen Aivoitus. Lehden lopussa
ilmestyvällä Yhdistyspalstalla on tietoja toiminnastanne. Yhdistyspalstan tiedot
toimitetaan Heidi Kokolle, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai 050 3064181.
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Vuosikello marras-tammikuu
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/

Marraskuu

Av-yhdistyksen tehtävät
- Aivovammaviikon (vk 46) tapahtuma
- Karhulaskutus menee liitosta syyskuussa laskutetuille
”ensilaskun saajille”
- Aivoitus 4/2016 yhdistyspalstalla julkaistavat
tiedot Heidille 11.11. mennessä

Toimintaryhmän
tehtävät
- Aivovamma-viikon
(vk 46) tapahtuma

Joulukuu

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

Tammikuu

- Jäsenjärjestöavustuksen hakeminen 30.11.
mennessä

- Toimintakertomus
- Tilinpäätös ja toiminnantarkastus
- Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan
raportoiminen liittoon (toiminta- ja talousseloste)
viimeistään maaliskuun loppuun mennessä
- Hallituksen kokous
o Hallituksen järjestäytyminen, eli vastuualueiden
jakaminen hallituksen jäsenten kesken
o Jäsenmaksulaskut laiminlyöneiden jäsenten
mahdollinen erottaminen
 Erotettujen jäsenten eropäivän kirjaaminen
jäsenrekisteriin
- Vuosikokouksen koollekutsuminen
- Aivoitus 1/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot
liittoon
- Kaupungin avustusten hakeminen (aikataulussa
kuntakohtaisia eroja)

- Vuoden aikana
muodostuneiden
kulujen tilittäminen
heti viimeisen
kuluja
muodostaneen
tapahtuman jälkeen
- Aivoviikon (vk 11)
tapahtumaan
ilmoittautuminen
- Toimintaryhmän
vetäjä kirjoittaa
edellisestä vuodesta
yhdistyksen
toimintakertomuks
een oman ryhmän
toiminnasta
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Vinkkaa ryhmäläisille
2017 on Aivovammaliiton 25 -vuotisjuhlavuosi
Aivovammaliiton juhlavuonna luvassa suurseminaari Seinäjoella. Luvassa myös
jäsenhintaisia paikkoja.

Lisätietoja:
http://www.aivovammaliitto.fi/aivovamma-2017-symposiumi-2/

Huippumalli haussa!
Harrastajavalokuvaaja Johanna Kare etsii valokuvattavaksi pahoinpitelyn seurauksena
aivovamman saaneita ihmisiä. Erityisesti häntä kiinnostavat naiset, jotka mies on
pahoinpidellyt, sillä hän on itse saanut kallonmurtuman ja aivovamman pahoinpitelyn
seurauksena.
Johanna koostaa valokuvista Vain yksi lyönti -nimisen näyttelyn. Aikaisemmin Kareen
valokuvia on ollut esillä muun muassa Validiassa (Käpylän kuntoutuskeskus) ja erilaisissa
gallerioissa. Jos olet kiinnostunut ja voit tulla Helsinkiin valokuvattavaksi, ota yhteyttä
sähköpostitse osoitteeseen valokuvaaja.kare@gmail.com Kenenkään kuvia ei julkaista
ennen kuin malli itse on hyväksynyt otoksen.
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Vammaispalvelulaki-koulutusta verkossa
Invalidiliitto järjestää koulutusta maksutonta ja kaikille avointa koulutusta verkossa.
Luennoitsijana toimii Invalidiliiton lakimies Elina Akaan-Penttilä.
21.11. Asunnon muutostyöt
28.11. Palveluiden hakeminen ja muutoksenhaku
Ilmoittaudu mukaan:
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toiminta/jarjestokoulutus/koulutuskalenteri/

Kutsu ystäväsi oppimaan aivovammoista
Ystäväkurssi: Kurssi aivovammautuneiden ihmisten läheisille, jotka tarvitsevat
lisää tietoa aivovammasta.
Aivovammaan liittyvät muutokset mullistavat vammautuneen lisäksi hänen lähellään
elävien ihmisten elämää. Kurssi tarjoaa tietoa siitä, mitä on tapahtunut, mistä monet
vaikeasti ymmärrettävät muutokset johtuvat ja kuinka selviytyä arjessa vammautuneen,
läheisen ihmisen kanssa.
Aika:

Lauantaina 11.3.2017
klo 9.00 – 16.00

Paikka:

Aivovammaliiton toimisto
Malminkaari 5, 00700 Helsinki

Hinta:

20,00 € sisältää lounaan

Tarjolla ovat sekä ammattilaiset päivän vetäjinä, että vertaistukea muilta kurssilaisilta.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 28.2.2017:
Anna-Mari Bruns
palvelusuunnittelija
050 550 0541
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi
Aivovammaliiton tavoitteena on jakaa tietoa aivovammasta ja antaa valmiuksia kohdata
vammautumisen myötä muuttunut elämäntilanne, vahvistaa elämänhallintaa ja lisätä
voimavaroja.

