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Liittokokouskuulumiset
Kevätliittokokouksessa otettiin jälleen kantaa:
Kokemustoimijat mukaan sote-uudistuksen valmisteluun
Aivovammaliiton kevätliittokokouksen edustajat ovat huolissaan siitä, että
palvelujärjestelmä ei hyödynnä riittävästi aivovammautuneen ihmisen kokemukseen
pohjautuvaa erityisosaamista uusien palveluiden rakentamisessa erityisesti soteuudistuksessa.
Lue koko kannanotto: http://www.aivovammaliitto.fi/2017/04/kevatliittokokouksenkannanotto-kokemustoimijat-mukaan-sote-uudistuksen-valmisteluun/

3
Yhdistyspäivän antia
Liittokokousta edeltävänä päivänä järjestettiin yhdistyspäivä. Yhdistyspäivän antiin voi
tutustua liiton sivuilla:
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/koulutusmateriaalit/yhdistyspaiva-2017/
Meidän palvelut kartassa – palvelukartta
Palvelukartta on yhdistystoimijalle tietoa soten toimijoista joita on yhdistyksen alueella
(yhteyshenkilöt). Soten toimijalle se on Tietoa yhdistyksestä/toimintaryhmästä,
minkälaista toimintaa on. Palvelukartta jäsentää hoito- ja kuntoutuspolkua ammattilaisen
ja vammautuneen silmissä ja luo meille toimivan sote-verkoston.
Esiintymissessio
Esiintymistaidot ovat kykyä käyttää sanallista ja sanatonta ilmaisua tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti. Esiintyjä osaa mukauttaa puhelimaisun ja kehonkielen
tilanteeseen sopivaksi.
Ihmisten kokoisia vapaaehtoistehtäviä
Yhdessä tekeminen ja itsensä voittaminen, meidän on mahdollista tarjota mielekästä
omatahtista toimintaa ja turvallinen oma porukka.
>> ”Haasta itsesi ja tee meidän kanssa tärkeää työtä.”

Uusin luento: Vasa Concept - intialaista viisautta
aivovammakuntoutukseen
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Intialainen fysioterapeutti Rajul Vasa on kehittänyt Vasa Concept kuntoutusmenetelmän, jonka avulla aivovammakuntoutuja voi tukea hermoyhteyksien
palautumista aivoissaan. Suomessa menetelmä on herättänyt positiivista kiinnostusta.
Luennolla ”Vasa Concept – intialaista viisautta aivovammakuntoutukseen” kerrotaan,
millaisesta menetelmästä on kyse ja kuinka menetelmää voi soveltaa omassa arjessa.
”Liike on lääke” toteaa luennon asiantuntija neuropsykologi Liisa Paavola. Mukana myös
Mika Raudasoja Oulun seudun aivovammayhdistyksestä kertomassa omakohtaisia
kokemuksia Vasa Concept -kuntoutumismenetelmästä.
http://www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/luennot/

5

Liiton syntymäpäiviä juhlitaan 27.10.
Aivovammaliitto viettää syksyllä 25 vuotissyntymäpäiviään, jota silmällä pitäen
perustettiin synttärityöryhmä suunnittelemaan liitolle arvoisiaan syntymäpäiväjuhlia.
Työryhmään kutsuttiin edustaja jokaisesta yhdistyksestä ja liiton toimistolta mukaan
hyppäsivät Anne ja Anni.
Työryhmä kokoontui liiton toimistolla helmikuun lopulla innostuneissa tunnelmissa.
Ideat lentelivät ja aikaansaatiin huikea synttäriohjelma, joka kuitenkin toistaiseksi
pidetään vielä salaisuutena. Sen verran pikkulinnut lauloivat, että viihdettä ja hyvää
ruokaa juhlista ei tule puuttumaan. Synttäreiden ajankohdaksi valikoitui työryhmän
keskustelun tuloksena liittokokousta edeltävä perjantai 27.10.
Työryhmä kokoontuu hiomaan ideoita eteenpäin 12.5. Synttäreiden lähestyessä
tiedotamme tarkemmin synttäreiden ohjelmasta, joten pysykäähän kuulolla!

Frisbee-golf-kisat Oulussa 5.8.
Oulun seudun aivovammayhdistys järjestää 5.8. klo
12 Frisbeegolf -kisan Hiirosen frisbeegolf-kentällä.
Kilpailun jälkeen kisatunnelmaa, grillaamisen ja
kahvittelun merkeissä Kesäkoti Irjalassa
Mustasaarentie 19, 90500 Oulu.
Maksuton majoitus mahdollisuus kahdessa neljän
hengen mökissä. Mahdollisuus saunomiseen.
Ilmoittaudu maksamalla 10 € osallistumismaksu yhdistyksen tilille:
FI78 5740 7520 0587 68 viimeistään 21.7.2017, viitteeksi frisbeegolfkisa.
Lisätiedot Mika Raudasoja p.040 352 5896 tai mirauda67@gmail.com
Tiedustelut majoituksesta Eila Sääskö p.040 765 6989 tai eila.saasko@gmail.com
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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

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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Vuosikello huhti-syyskuu
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/

Syyskuu

Kesäkuu

Toukokuu

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
- Syksyn toiminnan lukkoon lyöminen
(Aivoituksen 3/xxxx yhdistyspalstalle tulevat tiedot
voi toimittaa jo nyt liittoon, takaraja on elokuun
alkupuolella)
- Jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille
- Kesätauko alkaa
- Kevään aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen
KESÄTAUKO HEINÄ-ELOKUU
- Aivoitus 3/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot
liittoon
- Jäsentapaamiset alkavat
- 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

Toimintaryhmän
tehtävät
- Aivovammaviikon
alustava ideointi (vk
46)

- Syksyn toiminnan
suunnitteleminen
yhdessä ryhmän
kanssa  tietojen
toimittaminen omalle
yhdistykselle ja
liittoon
- Kevään aikana
muodostuneiden
kulujen tilittäminen
KESÄTAUKO
- Jäsentapaamiset
alkavat
- Kuka teiltä lähtee
mukaan liittopäiville?
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Ystäväkurssi 20.5., Helsinki
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.

Luentoja ihmisoikeuksista
Ihmisoikeuskeskus on tuottanut uuden videoidun kokonaisuuden perus- ja
ihmisoikeuksista. Sarjassa tutustutaan mm. Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan
neuvoston ihmisoikeusjärjestelmiin, sekä Euroopan unionin ja Suomen
perusoikeusjärjestelmiin. Luentojen lisäksi asiantuntijat kertovat haastatteluissa työstään
perus- ja ihmisoikeuksien parissa. Luennot on julkaistu videoina ja pdfluentomateriaalina.
Luennot sopivat aiheen perusopetukseen ja niille, jotka työssään käsittelevät perus- ja
ihmisoikeuskysymyksiä, mutta joilla ei ole alan koulutusta. Johdatusluento sopii myös
laajempaan käyttöön niille, joilla on tarve ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksia.
Tutustu luentoihin osoitteessa: www.ihmisoikeuskeskus.fi/ihmisoikeuskoulutus/
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PääFestille kannattaa ilmoittautua ajoissa
PääFestille on ilmoittautunut jo 10 osallistujaa. Paikkoja jäljellä alle 20. Kannattaa siis
ilmoittautua, vaikka tapahtumaan on vielä kuukausia aikaa. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on 30.6. Lisätietoja: www.aivovammaliitto.fi/palvelut/paafest/
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.

Lomatoiminta
Maaseudun terveys- ja lomahuoltoliitto ry
järjestää yhdessä meidän kanssa tuettuja lomia
kaksi kappaletta tänä vuonna. Löydät ne tästä
linkistä:
http://mtlh.fi/fi/2017%20lomatarjonta/J%
C3%A4rjest%C3%B6lomat/Aivovammaliitt
o%20ry/
Ohjeet lomalle hakua varten löydät täältä:
http://mtlh.fi/fi/Lomatuen%20haku/
Nyt tarvitsemme lomalle hakijoita.
Viime vuonna lomat jouduttiin perumaan.
Toivottavasti saamme ne tänä vuonna toteutumaan!

Työuran jälkeen vammautuneiden ja heidän
läheistensä kurssi
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Kurssille voi osallistua myös ilman läheistä.
Aika:

15.-19.5.2017

Paikka:

Loma- ja kurssikeskus Högsand (http://hogsand.bvif.fi/fin/alku/),
Hanko

Haku:

Paikkoja on, kannattaa kysellä, Aivovammaliiton kurssien
hakulomakkeella

Kurssi on tarkoitettu vanhuuseläke-iässä tai lähellä eläkeikää vammautuneille
kuntoutujille (ja heidän läheisilleen), joilla on tarvetta saada lisää tietoa
aivovammoista ja tukea muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssin tavoitteina on paitsi
antaa tietoa, myös mahdollisuus vaihtaa kokemuksia aivovammojen oireista sekä
löytää keinoja selviytyä uudenlaisessa arjessa. Kurssilla käsitellään vamman
aiheuttamien muutosten tiedostamista, minäkuvan vahvistumista, ikääntymisen
merkitystä ja sosiaalisten suhteiden aktivoimista sekä omien voimavarojen
hyödyntämistä.
Kurssiohjelmassa on psykologin luentokeskustelu aivovammoista sekä
asiantuntijan luento sosiaalipalveluista ja lakisääteisistä oikeuksista. Myös
luentoa parisuhteesta on toivottu ja järjestymässä. Ohjatuissa ryhmäkeskusteluissa
käsitellään vammautumisen esiin nostamia kysymyksiä, tunteita ja kokemuksia.
Tietopuolisen ohjelman lisäksi ohjelmaan kuuluvat toiminnalliset harjoitukset, liikunta ja
rentoutus.
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Asiantuntijaluentoja kotisivuilla!
www.aivovammaliitto.fi/aivovammat/luennot/ sivulla on katsottavissa asiantuntijaluentoja liittyen
aivovammoihin. Kannattaa tutustua!

Uusin luento: Vasa Concept – intialaista
viisautta aivovammakuntoutukseen
Luennoitsijana Neuropsykologi Liisa Paavola.
Lisätietoja tästä luennosta löytyy tämän Yhdistystiedotteen
Uutisista sivulta 3.

Sinne ja takaisin – seikkailua arjessa
aivovamman kanssa
Luennoitsijana kokemuskouluttaja Pia Wright joka
sai aivovamman liikennetapaturmassa ollessaan
työajossa ambulanssissa. Pia kertoo omasta
elämästään sekä perheensä arjesta aivovammasta
aiheuttaneiden oireiden kanssa.

Aivo- ja kaularankavammat ja tyypilliset oireet
sekä aivovamma-arki ja liikunta
Luennoijina neurologi Helena Huhmar ja
fysioterapeutti, TtM Matti Vartiainen. Videolla on
kaksi luentoa, aluksi Helena Huhmar kertoo mistä
aivo- ja kaularankavammassa on kyse. Luennon
loppu puolella Matti Vartiainen kokoaa tärkeä
tietoa hyvinvoinnista, arjen ratkaisusta ja
liikunnasta.

