Tärkeimmät:
- Ennakkotietoa
sopeutumisvalmennuskursseista ja
tuetuista lomista
- Loppuvuoden aikana jäseneksi liittyneet
eivät maksa 2017 jäsenmaksua
- Anna-Mari siirtyi uusiin tehtäviin

Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään:
Uutiset ........................................................................................ 2
Anna-Mari Bruns on siirtynyt uusiin tehtäviin ..................................................................... 2
Uusista jäsenistä asiaa .............................................................................................................. 2

Tehtävää ..................................................................................... 3
Aivoitus 2017 aineistopäivät ja ilmestyminen ....................................................................... 3
Hakekaa jäsenjärjestöavustus nyt! .......................................................................................... 3
Vuosikello loka-tammikuu ...................................................................................................... 4

Toimintaa ................................................................................... 5
Syksyn etäkoulutuksia, tule mukaan!...................................................................................... 5

Vinkkaa ryhmäläisille ................................................................. 6
Ei myytävänä kansalaisaloite ................................................................................................... 6
Ennakkotietoa 2018 sope-kursseista ja tuetuista lomista .................................................. 6
Vammautuneen vierellä -chat omaisille ................................................................................. 8

2

Anna-Mari Bruns on siirtynyt uusiin tehtäviin
Palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns liiton toimistolla siirtyi Mahdollisuus lapselle ry:n
toiminnanjohtajaksi. Anna-Marin seuraajaa rekrytoidaan parhaillaan ja uusi työntekijä
aloittanee tehtävässä marraskuun aikana.

Uusista jäsenistä asiaa
Liitto on kasvanut hienosti viimevuosien aikana.
Kiitos siitä teille jokaiselle! Alla kaavio liittyneistä jäsenistä.
Tällä hetkellä liiton jäsenmäärä on 2228.
Nyt voitte halutessanne houkutella uusia jäseniä mukaan.
Nimittäin loppuvuoden jäsenmaksu on aina maksuton,
kun uusi jäsen liittyy syyskuun puolen välin jälkeen.
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Aivoitus 2017 aineistopäivät ja ilmestyminen
Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Heidille aina aineistopäivään mennessä,
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai 050 3064181.
Nro Teema
4-2017 Omaiset ja läheiset

Aineistopäivä Ilmestyy
7.11.
vk 50

Hakekaa jäsenjärjestöavustus nyt!
Lisätietoa jäsenjärjestöavustuksen hakemisesta ja raportoinnista osoitteesta:
www.aivovammaliitto.fi/jasenille/yhdistystiedotteet/2017-2/
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Vuosikello loka-tammikuu
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/

Lokakuu

Toimintaryhmän tehtävät

-

Liiton syntymäpäivät
Syyskokous (yhdistyksillä joilla on 2 vuosikokousta)
Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot

Marraskuu

Av-yhdistyksen tehtävät

-

Aivovammaviikon (vk 46) tapahtuma
Karhulaskutus menee liitosta syyskuussa laskutetuille
”ensilaskun saajille”
Aivoitus 4/2017 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon
7.11. mennessä
Jäsenjärjestöavustuksen viimeinen hakupäivä 30.11.

-

Aivovammaviikon (vk 46)
tapahtuma

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
Toimintaryhmän vetäjä
kirjoittaa edellisestä
vuodesta yhdistyksen
toimintakertomukseen
oman ryhmän toiminnasta

-

Joulukuu

-

Tammikuu

-

-

-

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/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon
Kaupungin avustusten hakeminen (aikataulussa
kuntakohtaisia eroja)

-
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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

Nettisivujen päivitys
ke 25.10. klo 10-12
ke 29.11. klo 10-12
- Wordpress-julkaisuohjelman käyttö
- Soveltuu myös oivana
kertauskurssina nettipajaan
osallistuneille

Jäsenrekisteri toimintaryhmän ilona!
Tämän koulutuksen ajankohtia joudutaan siirtämään. Uudet ajankohdat sovitaan
ilmoittautuneiden kanssa. Ilmoittaudu heti mukaan, niin saat lisätietoja.
Jäsenrekisteri toimintaryhmän ilona! - koulutuksen osa 1
- Mitä hyötyä jäsenrekisteri tarjoaa toimintaryhmien tarpeisiin?
- Jäsenrekisterin peruskäyttö, vastuut ja henkilötietolaki
Sähköpostia omalle alueelle - koulutuksen osa 2
- Miten poimit oman alueen jäsenet jäsenrekisteristä ja lähetät heille sähköpostia?
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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.
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.

Ennakkotietoa 2018
sope-kursseista ja
tuetuista lomista
Tuetut lomat 2018
Lomateema
Voimaa vertaisuudesta,
omatoimiset
lapsiperheet
Voimaa vertaisuudesta,
omatoimisille aikuisille

Lomakohde
Spa Hotel Runni

Loma-aika
15.07.2018 20.07.2018

Lapsia Aikuisia
20
20

Sport & Spa Hotel
Vesileppis Oy

23.09.2018 28.09.2018

0

20
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Sopeutumisvalmennuskurssit 2018
Vammautuneille tarkoitetut kurssit
• Väsyvyyskurssi vammautuneille 19.-23.2.2018: Loma- ja kurssikeskus
Koivupuisto, Petäjäntie 137, 33480 Ylöjärvi
• Mindfulness kurssi vammautuneille 19.-23.3.2018: Nuorisokeskus Piispala,
Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski
Vammautuneille yksin tai yhdessä läheisen kanssa tarkoitetut kurssit
• Voimavaroja arkeen - kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille kuntoutujille
ja heidän läheisilleen 15.-19.1.2018: Nuorisokeskus Piispala, Kurssitie 40, 43300
Kannonkoski
• Parikurssi aivovammautuneelle ja puolisolle 23.-27.4.2018: Kuopion Kylpylä Oy,
Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio
• Väsyvyyskurssi vammautuneelle ja läheiselle 27.-31.8.2018: Kuopion Kylpylä Oy,
Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio
• Mitä nyt? - kurssi vastavammautuneille tai äskettäin diagnoosin saaneille
kuntoutujille ja heidän läheisilleen 10.-14.9.2018: Kuopion Kylpylä Oy,
Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio
• Voimavaroja arkeen - kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille kuntoutujille
ja heidän läheisilleen 1.-5.10.2018; Nuorisokeskus Piispala, Kurssitie 40, 43300
Kannonkoski
Perhekurssit
• Perhekurssi 1 - Alle kouluikäisten ja koululaisten perheille 11.-15.6.2018: Kiipulan
koulutus- ja kuntoutuskeskus, Kiipulantie 507, PL 13, 14210 Turenki
• Perhekurssi 2 - Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten perheille 17.-21.10.2018:
Nuorisokeskus Piispala, Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski
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Vammautuneen vierellä -chat omaisille
Vammautuneen vierellä -chatin kokoontumisajat ja teemat ovat seuraavat:
• 4.10. klo 18.00 – 20.00 Lähellä ja tukena, mukana kuntoutussuunnittelija Anu
Korhonen Aivovammaliitosta
• 6.11. klo 18.00 – 20.00 Omaishoitajana toiminen, miten jaksan?
• 29.11. klo 18.00 – 20.00 Jaetaan vinkkejä jaksamisesta ja arjen käytännöistä
Ketkä keskustelevat?
Keskustelua Vammautuneen vierellä -chatissä käydään anonyymisti nimimerkeillä.
Keskustelu on tarkoitettu kaikille aivovamman saaneiden läheisille iästä, sukupuolesta tai
olinpaikasta riippumatta. Keskustelemaan mahtuu kerrallaan 12 osallistujaa.
Näin pääset mukaan
Vammautuneen vierellä -chatiin pääset mukaan rekisteröitymällä Tukinettiin,
kirjautumalla sisään palveluun ja saapumalla paikalle chat-keskustelun alkaessa. Linkki
kulloiseenkin Vammautuneen vierellä -chatiin löytyy tuolloin Tukinetin etusivulta ja
liveryhmäsivulta.
Jos sinulla on kysyttävää Vammautuneen vierellä -chatiin liittyen ota rohkeasti yhteyttä
Aivovammaliiton Heidi Kokko heidi.kokko@aivovammaliitto.fi , 050 306 4181 tai Tatu
Ry:stä Kirsi Rönkä kirsi.ronka@tatury.fi, 044 274 7618

