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Liiton syntymäpäivät 27.10. Helsingissä 

 

 

 

 

 

 

Kuinka saada uusia mukaan toimintaryhmään? 

Moni ryhmä pohtii, kuinka saada yhteys oman alueen  
jäseniin jotka eivät ole koskaan käyneet tapaamisessa.  
Nyt se on mahdollista! Toimintaryhmien vetäjät voivat saada  
käyttöönsä suppeat jäsenrekisterin käyttöoikeudet. Suppeat oikeudet  
merkitsevät, että ryhmän vetäjän on mahdollista tarkastella osaa jäsentiedoista ja ennen 
kaikkea lähettää tietoa toiminnasta alueen jäsenille esimerkiksi sähköpostin avulla.  

Uusiin ja vanhoihin jäseniin yhteyden ottaminen helpottuu ja näin ryhmiin on 
mahdollista kutsua jäseniä ryhmän toiminta-alueelta.  

Kylmiltään jäsenrekisterin käyttöön ei tarvitse sännätä. Luvassa on koulutusta, 
kirjalliset koulutusmateriaalit ja tarvittaessa myös yksilöllistä tukea. Lisätietoja voi kysellä 
Heidiltä tai oman yhdistyksen puheenjohtajalta.  

Jos asia kiinnostaa, toimi näin! 

1. Ilmoita oman yhdistyksen puheenjohtajalle, että olet kiinnostunut käyttämään 
jäsenrekisteriä. (Puheenjohtaja vie asian hallituksen käsiteltäväksi ja tämän jälkeen saat 
käyttöoikeudet.) 

2. Ilmoittaudu kaksiosaiseen koulutukseen aiheesta.  
o Koulutus järjestetään Skypen välityksellä ja sen ajankohdat ovat  

ti 10.10. ja ke 11.10 klo 10-12.  
o Lisätietoa koulutuksesta tämän Yhdistystiedotteen sivulta 6. 
o ps. Jos et ole ennen käyttänyt Skypeä, kysy neuvoja Heidiltä.  

Skypen käyttö on helppoa, kunhan alkuun pääsee.  
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Esitetilaukset tehdään netissä 

Tilaa esitteitä osoitteessa:  
www.aivovammaliitto.fi/tiedotus/esitteet-ja-kirjat/tilaa-esitteita/  

Aivovammaliitosta voi tilata monenlaisia esitteitä. Tuotteet pyritään toimittamaan kahden 
viikon sisällä tilauksen vastaanottamisesta. Voit tutustua esitteisiin ja tulostaa niitä 
käyttöösi Aivovammaliiton nettisivuilta.  

Maksutta esitteitä saa yksittäiskappaleita ja isojakin määriä 
silloin, kun menee edustamaan Aivovammaliittoa tai -
yhdistystä vaikkapa messuille tai toritapahtumiin tai menee 
muutoin luennoimaan aivovamma-asioista esimerkiksi 
kokemuskouluttajana. Muille esitteet maksavat 35 
senttiä/kappale + postituskulut. 

Aivoitus 2017 aineistopäivät ja ilmestyminen 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Heidille aina aineistopäivään mennessä, 

heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai 050 3064181. 
 

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

3-2017 Uusia aivovammatuulia 25.8. vk 40 

4-2017 Omaiset ja läheiset 7.11. vk 50 
 

Hakekaa jäsenjärjestöavustus nyt! 

Lisätietoa jäsenjärjestöavustuksen hakemisesta ja raportoinnista osoitteesta:  

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

 

 

http://www.aivovammaliitto.fi/tiedotus/esitteet-ja-kirjat/tilaa-esitteita/
mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/2017-2/
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Vuosikello elo-joulukuu 

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 

E
lo

k
u
u
 

- Tarkasta että yhdistyksen tiedot löytyvät Vertaistalo.fi 

palvelusta ☺ 

- Aivoitus 3/2017 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon 
25.8. mennessä 

- Olettehan hakeneet jäsenjärjestöavustuksen? 

- Aivoitus 3/2017 
yhdistyspalstalla 
julkaistavat tiedot 
yhdistyksen tiedottajalle 
25.8. mennessä 

S
yy

sk
u
u
  

- 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 tähän mennessä liittyneet jäsenet, jotka 
saavat Aivoituksen 3/2017 

- Jäsentapaamiset alkavat 

- Kuka teiltä lähtee mukaan 
liittopäiville? 

L
o

k
ak

u
u
  

- Liiton syntymäpäivät 

- Syyskokous (yhdistyksillä joilla on 2 vuosikokousta) 

- Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot 

 

M
ar

ra
sk

u
u
  

- Aivovammaviikon (vk 46) tapahtuma 

- Karhulaskutus menee liitosta syyskuussa laskutetuille 
”ensilaskun saajille” 

- Aivoitus 4/2017 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon 
7.11. mennessä 

 

- Aivovammaviikon (vk 46) 
tapahtuma 

Jo
u
lu

k
u
u
  

- 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 

- Aivoviikon (vk 11) 
tapahtumaan 
ilmoittautuminen 

 

  

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
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Löytyykö ryhmänne Vertaistalosta? 

Vertaistalo on nyt avattu. Meitä löytyy sieltä jo kivasti. Kiitos! 

Käykää tarkastamassa, että myös teidän yhdistys löytyy  

ja kaikki toimintapaikkakunnat löytyvät:  

https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/etsi-vertaistukea  

Jos teidän ei löytynyt, sopikaa yhdistyksessä kuka käy lisäämässä teidän tiedot.  

• Lomakkeen täyttäminen vie noin 5-10 minuuttia.  linkki 

• Tuloksena saatte näkyvyyttä toiminnallenne. Vertaistaloa tehdään yhteistyössä 

terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.  

• Lomakkeen lopussa kysytään avainsanoja, tässä avainsanalista käyttöönne:  

traumaattinen aivovamma, päänvamma, niskanretkahdusvamma, aivo, 

tapaturmainen, aivovamma, aivoruhje, kallonpohjanmurtuma, kallomurtuma, 

aivojen kontuusio-vamma, diffuusi aksonivaurio, otsalohkovamma  

Mistä on kyse?  

• Vertaistaloon kootaan tietoa vertaistukea tarjoavista yhdistyksistä. 

• 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. 

 

Lisätietoa ja tukea antaa Anna-Mari Bruns:  

anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi 

p. 050 550 0541 

  

https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/etsi-vertaistukea
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=509455815&_k=Ppqafy8vWam1IxkjbWsq-_-1E0dNjJOFBLz-_6haGrMIr96r8HBSBl6qk0QXSiHP&_hid=Tervetuloa-mukaan-Vertaistaloon&utm_source=SOSTEkirje+31.1.2017+Alkoholilaki%2C+sote%2C+EU-vaikuttaminen&utm_medium=email&utm_campaign=SOSTEkirje
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Syksyn etäkoulutuksia, tule mukaan! 

 

Koulutukset järjestetään Skypen 

välityksellä. Jos Skypen käyttö 

askarruttaa, saat tukea Heidiltä. 

Muista ilmoittautua  

viikkoa ennen!  
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi 

 

Sähköpostia omalle yhdistykselle 

ke 13.9. klo 10-12 

Koulutus suunnattu 

jäsenrekisterinhoitajille tai muille joilla  

on käytössään jäsenrekisterin täydet 

yhdistyskäyttöoikeudet.  

- Miten poimit jäsenet jäsenrekisteristä 

ja lähetät heille sähköpostia? 

 

Taloudenhoitajien hyvät käytännöt  

ke 4.10. klo 10-12 

- Tilityslomake tilitysten 

selkiyttämiseen 

- Jäsenjärjestöavustuksen 

raportoiminen, kokemuksia 

 

Jäsenrekisteri toimintaryhmän ilona! 

ti 10.10. klo10-12 (koulutuksen osa 1) 

- Mitä hyötyä jäsenrekisteri tarjoaa 

toimintaryhmien tarpeisiin? 

- Jäsenrekisterin peruskäyttö, vastuut ja 

henkilötietolaki  

Sähköpostia omalle alueelle 

ke 11.10. klo 10-12 (koulutuksen osa 2) 

- Miten poimit oman alueen jäsenet 

jäsenrekisteristä ja lähetät heille 

sähköpostia? 

 

 

Nettisivujen päivitys 

ke 29.11. klo 10-12  

- Wordpress-julkaisuohjelman käyttö 

- Soveltuu myös oivana  

kertauskurssina nettipajaan 

osallistuneille 

  

mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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Paikallista vaikuttamista yhteistyössä NV:n kanssa 

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt tulee olemaan mukana maakuntavaaleissa, jotka 

tämän hetken tiedon mukaan järjestetään marraskuussa 2018.  

Tavoitteena on järjestää syksyllä 2018 maakuntavaaliehdokkaiden ja 

yhdistystoimijoiden kohtaaminen Kantti kestää -kisan merkeissä.  

Lajina voi olla boccia tms. soveltuva laji tai esteetön tapahtuma.  

Kisa järjestetään yhteistyössä alueen muiden NV-järjestöjen kanssa.  

• Tapahtumien toteuttamisessa tulee olla mukana vähintään kolme  
NV yhdistystä/kerhoa, jotka saavat  
300 € / tapahtuma bonusraha yhdistyksille 
200 € / kulukorvauksiin 
 

• Tapahtumia on tarkoitus järjestää 18 paikkakunnalla 

maakuntavaalien alla. 

 

Lähdettekö te mukaan kisan järjestämiseen? Jos 

vastaus on kyllä, selvittäkää mitkä NV-yhdistykset ovat 

alueellanne myös kiinnostuneita.  

 

Kaikki NV-yhdistykset löytyvät: www.nv.fi/alueellinen-toiminta/jasenyhdistykset  

 

PS. Kisan järjestäminen voi näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa 2018.  

 

 

 

http://www.nv.fi/alueellinen-toiminta/jasenyhdistykset
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Ei myytävänä kansalaisaloite 

Kaikkien vammaisten ihmisten perusoikeudet eivät toteudu tämän päivän 
Suomessa. Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta ovat 
tehneet kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen 
kilpailuttamisen lopettamiseksi. Kansalaisaloite on allekirjoitettavissa osoitteessa 
www.kansalaisaloite.fi 12.6.-12.12.2017 välisen ajan. 
 
Vammaisjärjestöt ovat asettaneet yhteiseksi tavoitteekseen lakimuutoksen, jossa 
vammaisten henkilöiden välttämättömät palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan 
ulkopuolelle. Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten 
henkilöiden oikeuksista. Vammaisilla ihmisillä ei kilpailutuksissa ole osallisuutta eikä 
oikeussuojakeinoja omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä. Lähes poikkeuksetta 
kilpailutukset on ratkaissut hinta, joka on sivuuttanut palveluiden laadun. Toistuvat 
kilpailutukset luovat epävarmuutta ja vaikeuttavat suuresti vammaisten ihmisten arkea. 
 
Lisätietoa Ei myytävänä! -kampanjasta osoitteessa www.eimyytavana.fi 
 
Kannata sinäkin!  

Jotta aloite etenee 

eduskunnan käsiteltäväksi, 

sen on kerättävä vähintään 50 

000 kannatusilmoitusta 

kuuden kuukauden kuluessa. 

Aloitteen kannattaminen on 

nopeaa ja vaivatonta.  

Pääset lukemaan aloitteen sisällön kokonaisuudessaan osoitteessa www.kansalaisaloite.fi. 

Samalla sivulla on myös linkki Kannata aloitetta. Kannattaminen vaatii pankkitunnuksilla 

tunnistautumisen. Huom! Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä. 

  

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538
http://www.eimyytavana.fi/
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538
https://tunnistaminen.suomi.fi/sivut/discovery-page/?entityId=https%3A%2F%2Fwww.kansalaisaloite.fi%2F&return=%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1&timeout=295&target=%2Fsp-secured%3Ftid%3Djlccdo7foad2dn96tb2esvrv2o%26pid%3D413494512f31de142c81d522df0490792f282e34803744322d6195ba52b1f706%26tag%3D1706120714cafd&authMethdReq=TUPAS;HST;MOBIILI
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AivoMyrsky 8.-10.9. 

 

 
 

Aivomyrsky on aivovammautuneille ja heidän läheisilleen suunnattu lämminhenkinen 
virkistystapahtuma. Aikuisten oman viikonlopun aikana on luvassa tasokkaassa 
ympäristössä vertaistukea, verkostoitumista, hemmottelua, virkistystä ja faktaa. 

 
 Osallistumismaksu 197 €/2hh (1 hengen huonelisä 34,00 € / vrk / hlö) sisältää 
viikonlopun täysihoidon, ohjelman, asiantuntijaluennon ja kylpyläosaston käytön. 
Tapahtumapaikkana Kylpylähotelli Päiväkumpu, Ylhäntie 1, 09120 KARJALOHJA 
  

Ilmoittautuminen ja maksuttomat peruutukset 28.8.2017 
mennessä! 
 
Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa:  
www.aivovammaliitto.fi/palvelut/aivomyrsky/ 
 
Lisätietoja Anna-Mari Bruns puh. 050 550 0541 
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi 
 

http://www.aivovammaliitto.fi/palvelut/aivomyrsky/
mailto:anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi
http://www.aivovammaliitto.fi/wp-content/uploads/2016/06/aivomyrsky_kansi.jpg

