Tärkeimmät:
 Liiton toimisto on muuttanut.
Tule tutustumaan uusiin tiloihin
jouluglögien merkeissä 12.12.
 Miten teillä otetaan vastaan
uudet? Entä miten heidät saadaan
tulemaan uudelleen? Vielä yksi
ryhmänvetäjien etäkoulutus
jäljellä 13.12. Ilmoittaudu!
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Vuoden 2017 Kurssi- ja lomatoimintaa
aivovammautuneille-esite on ilmestynyt
Esitteet toimitetaan jokaiseen yhdistykseen ja
toimintaryhmään kirjeitse. Esitteen voi tilata liitosta
itselleen tai sitä voi lukea kotisivuilta osoitteesta:
http://www.aivovammaliitto.fi/palvelut/

Meitä on 2203
Jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Nyt ollaan kivuttu yli 2200 jäsenen!

Liiton tapahtumakalenteri 2017 on julkaistu
Aivovammaliiton tapahtumakalenterin tulevalle vuodelle löytyy osoitteesta:
www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/tapahtumakalenteri/
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Tule juomaan glögit liiton
uudelle toimistolle 12.12.
Liiton toimisto on muuttanut uusiin tiloihin
Malmille, Malminkaari 5.
Tervetuloa tutustumaan tiloihin ja juomaan
kupposen kuumaa glögiä 12.12. klo 14-17.

Vuoden viimeinen etäkoulutus ryhmän vetäjille
Koulutus on
Ajankohta
suunnattu sinulle,
yhdistysaktiivi,
ti 13.12. klo 10-12
ryhmän vetäjä

Koulutuksen nimi
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. Lisätietoja Yhdistystiedote 8-2016:
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/v2016/
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Vuosikello joulu-helmikuu
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

- 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

Tammikuu

Toimintaryhmän
tehtävät

- 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 1/2017 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot
liittoon 27.1. mennessä
- Kaupungin avustusten hakeminen (aikataulussa
kuntakohtaisia eroja)

- Toimintaryhmän
vetäjä kirjoittaa
edellisestä vuodesta
yhdistyksen
toimintakertomukseen
oman ryhmän
toiminnasta

Helmikuu

Av-yhdistyksen tehtävät

- Jäsenmaksun ilmoittaminen liittoon,
jäsenmaksulaskutus tehdään huhtikuussa
- Vuosikokouksen koollekutsuminen viimeistään nyt

5
Aivoitus 2017 aineistopäivät ja ilmestyminen
Laita kalenteriin Aivoituksen aineistopäivät ja lehden ilmestymisviikko. Yhdistyspalstan
tiedot toimitetaan Heidille aina aineistopäivään mennessä,
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai 050 3064181.
Nro

Teema

Aineistopäivä Ilmestyy

1-2017 Aivovammatyötä 25 vuotta

27.1.

vk 10

2-2017 Aivovammat ja urheilu

28.4.

vk 22

3-2017 Uusia aivovammatuulia

25.8.

4-2017 Omaiset ja läheiset

7.11.

vk 40
vk 50
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Kutsu ystäväsi oppimaan aivovammoista
Ystäväkurssi: Kurssi aivovammautuneiden ihmisten läheisille, jotka tarvitsevat
lisää tietoa aivovammasta.
Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi/tapahtuma/ystavakurssi/
Aika:
Lauantaina 11.3.2017 klo 9.00 – 16.00
Paikka:
Aivovammaliiton toimisto, Malminkaari 5, 00700 Helsinki
Hinta:
20 € sisältää lounaan
Tarjolla ovat sekä ammattilaiset päivän vetäjinä, että vertaistukea muilta kurssilaisilta.

Katso luento aivovammojen
kuvantamismenetelmistä
Neuroradiologi Timo Kurki luennoi aivovammojen kuvantamismenetelmistä
Varsinais-Suomen aivovammayhdistyksen luennolla. Luento on katsottavissa
osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=ZLqsJ7R3eu8

Kysy ryhmäläiseltä:
Olisitko sinä Asemalla-kirjoittaja?
Oletko sinä tai joku tuntemasi aivovammautunut/läheinen
sopiva Facebookin Asemalla-sarjan kirjoittaja?
Aivovammaliiton Facebook sivulla julkaistava Asemalla-sarja
käsittelee
elämää aivovamman kanssa laajasti, koskettavasti ja osuvasti. Kirjoittaa voi nimettömänä,
sellaisista aiheista, jotka koskettavat sinua.
Lisätietoja Pialta 050 306 7916 / pia.warvas@aivovammaliitto.fi
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Kovat asiantuntijat koolla, tule kuulemaan!
Tervetuloa Aivovammaliiton, Validia Kuntoutuksen ja Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin Aivovamma 2017 –juhlasymposiumiin ”Kerralla rysähti, kaikki
muuttui”.
Aika: to – pe 16. – 17.3.2017
Paikka: Seinäjoen keskussairaan auditorio (Hanneksenrinne 7, Seinäjoki)
Hinnat:
– ammattilaiset ja suuri yleisö: 185 €/2 päivää, 125 €/päivä
– Aivovammaliiton ja Invalidiliiton jäsenet ja opiskelijat: 40 €/2 päivää ja 20 €/päivä

OHJELMA

TORSTAI 16.3.2017 9.00 – 16.00

klo 9.00
klo 9.30

klo 9.50
klo 10.20
klo 11.10
klo 11.50
klo 12.00
klo 13.00
klo 13.45
klo 14.00
klo 14.30
klo 15.00

Päivän puheenjohtaja Olli Tenovuo
neurologian erikoislääkäri, neurologian ja neurotraumatologian dosentti
TYKS
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Symposiumin avaus
Paula Risikko, sisäministeri
Julkilausuman luovutus Paula Risikolle
Unto Reinikainen ja Reijo Salo, Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys
Miksi Aivovammaliittoa tarvittiin
Timo Kaitaro, FT, neuropsykologian erikoispsykologi,
Validia Kuntoutus Helsinki
Äkillisten aivovaurioiden kuntoutus konsensuskokouksen jälkeinen
kehitys aivovammatoiminnassa sairaanhoitopiireissä Aarne Ylinen,
neurologi, LKT, dosentti, ylilääkäri, HUS
Mitä tapahtui vuonna 1999, kun vammauduin erämaassa”
Annamaria Marttila, kokemuspuhuja
Aamupäivän yhteenveto
Lounas
Ensihoito tapaturmapaikalla ja päivystyksessä
ensihoidon erikoislääkäri EPSHP
”Mun ensihoito meni h*lvetin hyvin” Mikko Ruponen, kokemuskouluttaja
Biomarkkerit aivovammojen diagnosoinnissa
Olli Tenovuo, neurologian erikoislääkäri, neurologian ja neurotraumatologian
dosentti TYKS
Kahvitauko
Aivovammapotilaan hoitopolku Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirissä Keijo Koivisto, neurologian ylilääkäri EPSHP
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PERJANTAI 17.3.2016 8.30 – 14.15
klo 8.
klo 9.00
klo 9.05
klo 9.25
klo 9.45
klo 10.15
klo 10.45
klo 11.15
klo 11.45
klo 12.45
klo 13.15

klo 14.00

Päivän puheenjohtaja Riitta Mäkilä kuntoutusohjaaja, TAYS
Ilmoittautuminen ja kahvi
Päivän avaus
Aivovammapotilaan hoito kuntoon ja aivoterveys tavoitteeksi EU:ssa
Sirpa Pietikäinen europarlamentaarikko
”Kerralla rysähti –kaikki muuttui elämässämme” perhe Vainio
Aivovammautuneen kuntoutus Käypä hoito -suosituksen mukaan
Johanna Rellman, neurologian erikoislääkäri, TAYS
”Kuka olen – määrittelen itseäni joka päivä ”
Jouni Salmenjaakko, kokemuspuhuja
Neuropsykologinen kuntoutus ja sen tulevaisuuden näkymät
aivovammakuntoutuksessa
Sanna Koskinen, neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, Helsingin yliopisto
”Elämää etananpyörässä” – hajaantunut itse aivovammautuneiden
kerronnassa Annamaria Marttila, tohtorikoulutettava FM, TtM Oulun
yliopisto
Lounas ja kahvi
Työelämä ja koulutus vammautumisen jälkeen
Vakuutuskuntoutus VKK ry
Moniammatillinen kuntoutuksen suunnittelu TAYSissa
Minna Nissinen, sosiaalityöntekijä, TAYS
Johanna Rellman, neurologin erikoislääkäri, TAYS
Riikka Kilpinen, neuropsykologi, Tays
Juhlasymposiumin AIVOVAMMA 2017 yhteenveto,
päätössanat – Elämä jatkuu

LISÄTIETOJA
www.aivovammaliitto.fi/aivovamma2017
Linkin kautta löydät tämän ohjelman ja lisätietoja:
- Ilmoittautumisesta
- Majoituksen varaamisesta ja hinnoista

