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Juhlasymposiumin ilmoittautumisaikaa
jatkettu 1.3. saakka!
Kutsu oman alueen

ammattilainen
mukaan!

Lue lisää tämän yhdistystiedotteen viimeiseltä sivulta tai

www.aivovammaliitto.fi/aivovamma2017

Ilmoittakaa ryhmät Vertaistaloon 28.2. mennessä
Terveyskylä on asiantuntijoiden ja potilaiden yhdessä kehittämä
erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea
kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Osaksi
Terveyskylä-verkkopalvelua tehdään nyt Vertaistalo-palvelu.
Kyseessä on HUS:n koordinoima ja Suomen kaikkien
yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen
projektikokonaisuus, johon on saatu rahoitusta sosiaali- ja
terveysministeriöltä.
Vertaistaloon kootaan valtakunnallisesti tietoa vertaistukea tarjoavista
yhdistyksistä. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä.
Linkin löydät osoitteesta: www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/2017-2/
 Ilmoita ryhmäsi Vertaistaloon 28.2. mennessä: linkki
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Kevätliittokokous 8.4. Helsingissä
Kevätliittokokous järjestetään la 8.4. Iiris-keskuksessa Helsingissä.
Merkitse ajankohta kalenteriin!
Kevätliittokokouksen aineistot saapuvat yhdistysten puheenjohtajille kuukautta ennen
kokousta. Muistakaa tämä sopiessanne hallituksen kokouksen aikataulua!
Yhdistyshallituksen kokouksessa käsitellään liittokokouksen aineistot.
ps. Edellisenä päivänä 7.4. järjestetään yhdistyspäivä. Silloin paikalle saapuvat jo
yhdistysten puheenjohtajat sekä toinen edustaja jokaisesta yhdistyksestä. Lisätietoja
Heidiltä.

Mikä on Tuttukirja?
Onhan teidän ryhmässä käytössä Tuttukirja?
Se on kuin vieraskirja.
- Oikeanpuoleiselle sivulle kerätään
ryhmässä kävijöiden
nimet/nimimerkit ja
- vasemmanpuoleiselle sivulle voi
kirjoittaa/piirrellä kiitoksia tai
kehitysehdotuksia.
Tuttukirjasta voi katsoa mitä toimintaa
ryhmässä on ollut ja paljonko on ollut
kävijöitä. Lisäksi palautteen kerääminen
helpottuu.
Tilaa ryhmääsi maksuton Tuttukirja Heidiltä. heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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Vuosikello helmi-huhtikuu
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/

Maaliskuu Helmi

Toimintaryhmän
tehtävät

- Vuosikokouksen koollekutsuminen viimeistään nyt
- 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

Huhtikuu

Av-yhdistyksen tehtävät

- Aivoitus 2/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot
liittoon
- Aivovammaviikon alustava ideointi (vk 46)
- Etsitäänkö yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi vuodeksi
uusia jäseniä, nyt on aika jo ottaa asia puheeksi
- Jäsenmaksulaskut lähtevät jäsenille

- Aivovammaviikon alustava
ideointi (vk 46)
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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

Jäsenjärjestöavustus pähkinänkuoressa
Lisätietoa jäsenjärjestöavustuksen hakemisesta ja raportoinnista osoitteesta:
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/2017-2/
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Juttua toiminnastanne Aivoitukseen
Jos yhdistyksenne tilaisuuteen tulee joku mielenkiintoinen luennoitsija, josta Aivoituksen
lukijat voisivat olla kiinnostuneita, voit kutsua toimittaja Pia Warvaksen mukaan
tekemään juttua aiheesta.
Ja jos haluat itse kertoa oman tarinasi lehtemme lukijoille tai tiedät jonkun muun, jolla
olisi mielenkiintoinen tarina kerrottavanaan, ilmianna itsesi tai kaverisi Pialle. Kysythän
kuitenkin ensiksi luvan luennoitsijalta tai tutulta 
Pia Warvas, pia.warvas@aivovammaliitto.fi, p. 050 306 7916

Mitä teillä tapahtuu Aivoviikolla?
Aivoviikko järjestetään vuosittain viikolla 11 (13.-19.3.2017).
Onko teillä silloin toimintaa, jolle haluatte saada lisänäkyvyyttä?
Ilmoittakaa asiasta 6.3. mennessä sähköpostitse pia.warvas@aivovammaliitto.fi,
niin pääsette mukaan tiedotteluun.
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Ystäväkurssi siirtyy toukokuulle
Vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi ystäväkurssi siirretään.
Tähän mennessä ilmoittautuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Ystäväkurssi: Kurssi aivovammautuneiden ihmisten läheisille, jotka tarvitsevat
lisää tietoa aivovammasta.
Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi/tapahtuma/ystavakurssi/
Uusi aika: Lauantaina 20.5.2017 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.

Nuorten PääFest on nyt entistä pidempi
Viime vuonna PääFest-osallistujat toivoivat pidempää tapahtumaa. Haluttiin enemmän
yhteistä aikaa. Ja me otettiin haaste vastaan! Nyt luvassa entistä pidempi PääFest ja lisää
mukavaa tekemistä! Tule mukaan elokuussa!
Perustiedot:
Aika: 22.-25.8.2017 (ti-pe)
Paikka: Parinpellon leirikeskus,
Hollollassa (18km Lahdesta länteen)
Osallistumismaksu: jäsenille 155€, ei-jäsenille 175€
Osallistumismaksu sisältää täysihoidon, monipuolisen ohjelman ja yhteiskuljetuksen
Lahdesta. Muut matkakulut maksetaan itse. Jos junamatkasi kestää yli 4 tuntia yhteen
suuntaan, voit kysyä matkastipendiä liitosta.
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Ilmoittaudu 1.3. 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!
Lisätietoa: www.aivovammaliitto.fi/aivovamma2017

Vaikuta Aivoitukseen!
Aivoituksesta 1/17 tehdään lukijatutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään lehden
kehittämiseen. Tutkimus tulee sekä sähköisenä liiton nettisivuille että paperisena versiona
Aivoituksen välissä. Toivottavasti juuri sinullakin on aikaa vastata ja auttaa näin
tekemään yhteisestä lehdestämme entistäkin mieluisamman.
Helpoiten ja nopeiten vastaaminen hoituu sähköisen lomakkeen kautta:
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/kysely/
Lomake avautuu Aivoituksen ilmestyttyä viikolla 10.
Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Aivovammaliiton huppari, t-paita ja liiton
”pikkusälää”. Luonnollisesti voit halutessasi vastata myös nimettömänä. Tarkkaile siis
postiasi 
Tutkimus on osa Pia Warvaksen medianomi (YAMK) opintoja.
Lisätietoja Pialta, pia.warvas@aivovammaliitto.fi, p. 050 306 7916.

