
 

 

Tärkeimmät:  

- Liittohallitukseen uutta väkeä! 

- Uudet työntekijät aloittavat 1.1.2018 

- Jäsenjärjestöavustus on vielä monelta 

hakematta. Hakuaika päättyy 30.11.! 
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Liittohallitukseen uutta väkeä 

Liiton puheenjohtaja Heikki Harri ei asettunut enää ehdolle. Hän toiminut liiton 

puheenjohtaja kuuden vuoden ajan. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti 

Seppo Kantola (ryhmäpsykoanalyytikko, psykoterapeutti sekä työnohjaaja ja 

organisaatiokonsultti). Seppo on pitkänlinjan aivovamma-alan ammattilainen. Hän on 

toiminut liiton sopeutumisvalmennuskursseilla ohjaajana viimeisen 10 vuoden aikana.  

Uutena liittohallitukseen nousi Itä-Suomen yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo 

Heinonen.  

Aivovammaliiton hallitus vuonna 2018 

Seppo Kantola, puheenjohtaja (2018 – 2019) 
Jyrki Itäsalmi, E-P (2017 – 2018), vara: Taina Mäkitalo S-K (2017 – 2018) 
Annamaria Marttila, Oulu (2017 – 2018), vara: Marko Eilittä, I-S (2017 – 2018) 
Riitta Hätinen, AVY (2017 – 2018), vara: Jonna Ruohoniemi Osa (2016 – 2018) 
Timo Kallioja, AVY (2018 – 2019), vara: Terje Vainio, V-S (2018 – 2019) 
Marge Miettinen, K-S (2018 – 2019), vara: Kari-Pekka Rauhala, AVY (2018 – 2019) 
Kimmo Heinonen, Itä-Suomi (2018 – 2019), vara: Reijo Salo, E-P (2018 – 2019) 

Uusi järjestösuunnittelija aloittaa 1.1.2018 

Aivovammaliitossa aloittaa työt järjestösuunnittelija Pihla Putkonen 1.1.2018. Pihlan 

vastuualueina ovat: yhdistysten tuki, läheisten toiminta, ja vapaaehtoistyön 

käynnistäminen Aivovammaliitossa.  

Heidi on opintovapaalla huhti-kesäkuun, jonka aikana häntä sijaistaa järjestösuunnittelija 

Susanna Jämsä. Susanna toimii liiton palveluksessa 1.1.-31.7.2018.  
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Aivovammayhdistyksillä nyt yhteiset kotisivut!  

 

  

http://www.aivovammayhdistykset.fi/
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Aivoituksen aineistopäivä on ensi perjantai 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Heidille aina aineistopäivään mennessä, 

heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai 050 3064181. 
 

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

4-2017 Omaiset ja läheiset 10.11. vk 50 
 

 

Hakekaa jäsenjärjestöavustus nyt! 

Lisätietoa jäsenjärjestöavustuksen hakemisesta ja raportoinnista LINKISTÄ  

 

Kysykää lisätietoja ja tukea Heidiltä! 

 

mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
http://www.aivovammaliitto.fi/wp-content/uploads/2017/01/J%C3%A4senj%C3%A4rjest%C3%B6avustus-p%C3%A4hkin%C3%A4n-kuoressa.pdf
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Kelan palvelutuottajan haku  

Liiton työntekijät hyödyntävät Kelan sivuilta löytyvää 

palveluntuottajahakua markkinoinnissaan. Sieltä löytävät 

kaikki ne terapiapalvelut, jotka tarjoavat Kelan 

sopimuksilla aivovammautuneille ihmisille terapiaa. Tässä 

alla on ohjeet, miten palveluntuottajahakua käytetään.  

Kuvassa oleva sivu löytyy osoitteesta: 

https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/  

Oikeassa laidassa on punainen laatikko, josta klikkaamalla löydät palvelutuottajahaun. 

1. Valitse ensin minkä tyyppistä kuntoutusta haet. Aivovammoihin liittyvä kuntoutus 

löytyy parhaiten vaativa lääkinnällinen kuntoutus -palvelujen alta.  

2. Valitse se vaihtoehto ja pääset kirjoittamaan kotikuntasi Hakijan kotikunta -

laatikkoon.  

3. Tämän jälkeen voit hakea eri terapioiden perusteella palveluntuottajia. Useat 

palveluntuottajat tarjoavat useita eri terapiamuotoja. 
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Vuosikello marras-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/ 

 

Av-yhdistyksen tehtävät 
Toimintaryhmän tehtävät 

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 

- Jäsenjärjestöavustuksen viimeinen hakupäivä 30.11. 
 

- 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 

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/xxxx yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon 

- Kaupungin avustusten hakeminen (aikataulussa 
kuntakohtaisia eroja) 

- Toimintaryhmän vetäjä 
kirjoittaa edellisestä 
vuodesta yhdistyksen 
toimintakertomukseen 
oman ryhmän toiminnasta 

 

  

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
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Vammautuneen vierellä -chat omaisille  

Vammautuneen vierellä -chatin viimeinen kokoontumisaika ja teema: 

• 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 
 

Aivovammaviikko on ensiviikolla! 

 

mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
mailto:kirsi.ronka@tatury.fi

