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Yhdistystoiminnan esittelyvideo on julkaistu 

Aivovammaliiton yhdistystoiminnan esittelyvideo on valmistunut. Kiitoksia kaikille, jotka 

lähettivät videoclippejä. Niitä tuli runsaasti. Erityiskiitokset kaikille, jotka suostuivat 

haastatteluihin. Toivottavasti video innostaa uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Tässä 

linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=nukRwQyI1eY 

 

Juhlasymposiumiin on vielä tilaa!  

Kutsu oman alueen ammattilainen mukaan 

Lue lisää tämän yhdistystiedotteen viimeiseltä sivulta tai 

www.aivovammaliitto.fi/aivovamma2017 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nukRwQyI1eY
http://www.aivovammaliitto.fi/aivovamma2017
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Jäsensivuilla on koulutusmateriaalia  

toimintanne tueksi! 

Muistathan, että osoitteesta www.aivovammaliitto.fi/jasenille/ löytyy toiminnan tueksi 

koulutusmateriaaleja eri aiheista. Uusimpina:  

Facebook-päivitys yhdistyksen sivulle 

Kuvallinen koulutusmateriaali Facebook-peruskäytöstä, jonka avulla voi 

kokemattomampikin päivittää yhdistyksen Facebook-sivua. Kannattaa käydä 

kurkkaamassa: www.aivovammaliitto.fi/jasenille/markkinointi/  

Mitä puheenjohtajan on syytä tietää 

Koulutusmateriaali puheenjohtajan vastuista. Sopii luettavaksi myös hallituksen jäsenille.  

 

 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/markkinointi/
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Vuosikello tammi-maaliskuu 

Vuosikello on apuväline yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Siitä voit lukea, mitä 

tehtäviä juuri nyt ja lähiaikoina on muistettava tehdä. Koko vuoden vuosikello löytyy: 

www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/ 

 

Av-yhdistyksen tehtävät Toimintaryhmän 

tehtävät 

T
am

m
ik

u
u
  

- 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 

H
el

m
ik

u
u
  

- Vuosikokouksen koollekutsuminen viimeistään nyt  

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
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M
aa

lis
k
u
u
  

- Hallituksen kokous 
o Yhdistyksen vuosikokousasiakirjojen 

hyväksyminen (katso lisätietoja 
vuosikokouksista tämän taulukon alla) 

o Liiton kevätkokousaineistojen läpikäyminen 

- Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan 
raporttien toimittaminen liittoon (toiminta- ja 
talousselosta) 

- Vuosikokous 
o Taulukon alla on lista vuosikokouksissa 

tavallisimmin käsiteltävistä asioista 
o Liittokokousedustajat ilmoitetaan liittoon 

ennen huhtikuun kevätliittokokousta. 
Pöytäkirjanote toimitetaan samassa yhteydessä.  

- Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot 

- Aivoviikon (vk 11) tapahtuma 

- Jäsenmaksun ilmoittaminen liittoon, 
jäsenmaksulaskutus tehdään huhtikuussa 

 

- Aivoviikon (vk 11) 
tapahtuma 

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. vk 40 

4-2017 Omaiset ja läheiset 7.11. vk 50 

  

mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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Jäsenjärjestöavustus pähkinänkuoressa 

Lisätietoa jäsenjärjestöavustuksen hakemisesta ja raportoinnista osoitteesta:  

www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/2017-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyötä alueen NV-yhdistysten kanssa 

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt haastaa nyt toista kertaa NV-yhdistyksiä 

järjestämään yhdessä kuntavaaliehdokkaiden ja yhdistystoimijoiden kohtaamisen Kantti 

kestää -boccia-kisan merkeissä. Vuonna 2012 bocciaa pelattiin Joensuussa, Jyväskylässä, 

Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Raumalla, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. 

Saadaanko tänä keväänä ehdokkaat liikkeelle koko Suomessa? 

Lue lisää: www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/2017-2/ 

 

 

 

 

  

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/2017-2/
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/2017-2/
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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.  

 

Oletko kuullut Celiasta? 

Celiasta voi lainata äänikirjoja. Kirjoja voivat lainata kaikki, joille tavallisen kirjan 
lukeminen on sairauden tai vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Kirjallista 
todistusta lukemisesteestä ei kysytä. 
 
Celian maksuttoman äänikirjapalvelun käyttäjäksi voi liittyä kirjastossa. Tarkasta lähin 
kirjasto jossa voit liittyä Celiaan:  
https://www.celia.fi/palvelut/aanikirjat-yksityishenkiloille/ 
 
Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen Celiasta on täysin maksutonta. Vuosittain Celia 
tuottaa saavutettavaan muotoon eli mm. ääni- ja pistekirjoiksi noin 30 % kaikesta 
Suomessa julkaistusta kauno- ja tietokirjallisuudesta. Tällä hetkellä valikoimassa on noin 
40 000 eri äänikirjaa, joita voi kuunnella suoraan verkosta. 
 
Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. 
 
https://www.celia.fi/tietoa-celiasta/ 

  

http://www.aivovammaliitto.fi/tapahtuma/ystavakurssi/
https://www.celia.fi/palvelut/aanikirjat-yksityishenkiloille/
https://www.celia.fi/celian-kirjat/
https://www.celia.fi/tietoa-celiasta/
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Ilmoittaudu 15.2. mennessä! 

Aivovamma 2017 juhlasymposiumi 

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 
 
 

Kovat asiantuntijat puhumassa! 
 Kaitaro Timo, FT, neuropsykologian erikoispsykologi, Validia Kuntoutus Helsinki 

 Kilpinen Riikka, neuropsykologi, TAYS 

 Koivisto Keijo, neurologian ylilääkäri EPSHP 

 Koskinen Sanna, neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, Helsingin yliopisto 

 Marttila Annamaria, tohtorikoulutettava FM, TtM Oulun yliopisto, kokemuspuhuja 

 Nissinen Minna, sosiaalityöntekijä, TAYS 

 Pietikäinen Sirpa, europarlamentaarikko 

 Rellman Johanna, neurologian erikoislääkäri, TAYS 

 Risikko Paula, sisäministeri 

 Ruponen Mikko, kokemuskouluttaja 

 Salmenjaakko Jouni, kokemuspuhuja 

 Tenovuo Olli, neurologian erikoislääkäri, neurologian ja neurotraumatologian dosentti 

TYKS 

 Vainion perhe, kokemuspuhujat 

 Vakuutuskuntoutus VKK ry 

 Ylinen Aarne, neurologi, LKT, dosentti, ylilääkäri, HUS 

 

Lisätietoa:  www.aivovammaliitto.fi/aivovamma2017  

http://www.aivovammaliitto.fi/aivovamma2017

