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Aurinkoista kesää kaikille tämän postin saaville! 

 

Liitossa on ollut hyvä tekemisen meininki koko alkuvuoden, kun on suunniteltu tämän 

vuoden liittovetoisia tapahtumia. Toukokuussa pidimme läheisten viikonlopun, joka oli 

menestys. Saimme nauttia loistavasta säästä upeissa puitteissa Peurungalla. Palautteet 

olivat kiitettäviä, joten on varmaa, että tapahtuma tulee jatkossakin olemaan liiton 

järjestämä. Toinen vastaavanlainen tapahtuma on tulossa syyskuussa. Aivomyrsky on 

hyvinvointiviikonloppu vammautuneelle ja hänen läheiselleen. Tästä tiedotteesta voitte 

lukea siitä lisää.  Kuudes Pääfest-tapahtuma kokoaa nuoret Hollolaan elokuun lopussa. 

Tapahtuman koordinaatteja pitää käsissään nuorisovastaavat, vaikkakin liitosta on myös 

työntekijäreservi mukana.  Lokakuulle järjestellään parhaillaan liittopäiviä, ja paikaksi 

ollaan saatu, upea Rantapuisto Helsingistä. Siitä tuleekin tarkempaa informaatiota 

myöhemmin.  

Liitossa tehdään parhaillaan ensi vuoden suunnittelua, ja tapahtumat tulevat olemaan osa 

toimintaamme jatkossakin. Kiitos yhdistyksille ja toimijoille ahkerasta panoksestanne; 

toimintanne on ollut vilkasta! Uusia toimintaryhmiä on perustettu ja uutta toimintaa on 

kesän jälkeen starttaamassa. Nyt on hyvä aika hengähtää ja nauttia auringosta ja 

lämmöstä! 

 

Voimaannuttavaa ja virkistävää kesää! 

 

Ystävällisin terveisin, Anne 
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Tee kypärätemppu! 

Tee kypärätemppu on Aivovammaliiton kolmivuotinen hanke, joka tarjoaa mukana 

oleville nuorille tietoutta aivoterveydestä sekä oppia vaikuttamistyöstä. Hanke pyrkii 

vaikuttamaan positiivisesti nuorten asenteisiin pyöräilykypärän käytön suhteen. 

Kypärätempputiimiin kuuluu Aivovammaliiton asiantuntijat projektikoordinaattori 

Henna Väänänen ja viestintäkoordinaattori Anni Heinonen. 

Hanke toteutetaan vuosien 2018-2020 aikana kolmessa koulussa: Espoon Päiväkehrän 

koululla, Tampereella Normaalikoulussa ja Saarijärvellä Herajärven koulussa. Kouluista 

mukana ovat kaikki nelosluokkalaiset opettajineen. 

Kypärätempputiimi vierailee kouluissa järjestämässä Aivokiihdyttämöitä, joissa lapset 

pääsevät tutustumaan aivojen ihmeelliseen maailmaan kokeillen ja ihmetellen. 

Aivokiihdyttämöissä on mukana aina Aivovammaliiton kokemusasiantuntija kertomassa 

nuorille oman tarinansa. 

Kypärätempputiimi järjestää myös Kypäräkarnevaaleja, jotka ovat toiminnallisia 

tapahtumia. Kypäräkarnevaaleissa mielikuvat kypärän käytöstä muuttuvat yhteisen 

tekemisen kautta. Nuorten Akatemian vetämissä Idealaboratorioissa luodaan uusia 

pyöräilykypärän käyttöön liittyviä keksintöjä ja toteutetaan ideoita käytännössä. 

Hanketiimi kouluttaa myös avukseen nuorista asennevaikuttajia, jotka toimivat 

äänitorvina koululuokissa ja sosiaalisessa mediassa. Asennevaikuttajat toimivat myös 

roolimalleina muille lapsille pyöräilemällä aina pyöräilykypärä päässä. 

Tee kypärätemppu -hanketta voi tukea seuraamalla hanketta Facebookissa (Tee 

kypärätemppu), Instagramissa (kyparatemppu) ja Youtubessa. Lisäksi hankkeella on 

omat verkkosivut: https://teekyparatemppu.fi/ 

 

 

 

 

https://teekyparatemppu.fi/
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Jäsenjärjestöavustukset 2018 

Aivovammayhdistykset hakivat ahkerasti jäsenjärjestöavustuksia vuodelle 2018. 

Avustushakemuksia käsitellään parhaillaan. Erityisesti läheisten vuosi näkyi hakemuksissa 

ja useampi yhdistys hakikin juuri avustusta läheisten toiminnan kehittämiseen. Lisäksi 

hakemuksissa avustusta haettiin nuorten toiminnan tukemiseen ja 

näkyvyyskampanjointiin, sekä toiminnan juurruttamiseen.  

Tänä vuonna jäsenjärjestöavustukset tuli hakea aikaisemmin, kuin edellisinä vuosina. 

Näin yhdistyksille jää hyvin aikaa käyttää koko avustussumma kuluvan vuoden aikana. 

Myönnetty avustus täytyy käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana. 

Aivovammaliiton hallitus on myös linjannut, että jatkossa kaikilla yhdistyksillä tulee 

olla tilitoimisto käytössä, siten meille toimitettavat raportit ovat yhteneväiset ja 

kirjanpitonne selkiytyy. Muistattehan toimittaa myös siirtosopimukset tilitoimistoon, sillä 

siellä on ohjeita selvitysten tekoon. Niiden pohjalta raportoimme kulut tarkasti STEA:lle. 

Vuoden 2018 avustusten käytöstä raportoidaan Aivovammaliittoon 

järjestösuunnittelijalle erillisellä raportointilomakkeella 31.3.2019 mennessä. 

Raportointilomakkeen löydätte Aivovammaliiton verkkosivuilta: 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/ 

Lomake palautetaan osoitteeseen pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai kirjeitse 

Aivovammaliiton toimistoon osoitteeseen Malminkaari 5, 00700 Helsinki. 

 

 

 

 

 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/
mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
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T-paitoja puulogolla voi tilata yhdistyksille! 

Yhdistykset voivat tilata Aivovammaliiton mustia T-paitoja puulogolla yhdistysten 

käyttöön. Jokaiselle yhdistykselle annetaan yksi T-paita ilmaiseksi ja muuten paidan hinta 

on 15 euroa kappale.  

Toimittakaa yhdistyksenne tilaus, josta ilmenee haluamanne paitamäärä ja koot 

osoitteeseen: pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi 

 

 

 

 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
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Aivoituksen aineistopäivät ja kirjoitusvuorot 2018 
 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä, 

pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai 050 550 0541. 

 
 

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

3-2018 Minä selvisin – sopeutuminen ja kuntoutus 24.8. vk 39 

4-2018 Iloa elämään -vammaisurheilu, harrastukset ja 
kuntoutus 

9.11. vk 50 

 

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen 

3-2018 Kymenlaakson ja Oulun yhdistykset 

4-2018 Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhdistykset  

 

Kirjoituksien ei tarvitse tulla suoraan emoyhdistyksiltä, vaan myös toimintaryhmät voivat 

kirjoittaa toiminnastaan halutessaan! 

 

Kirjoitusasioissa voi olla yhteydessä Aivoituksen toimittajaan, yhteystiedot: 

Pia Warvas pia.warvas@aivovammaliitto.fi puh: 050 306 7916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
mailto:pia.warvas@aivovammaliitto.fi
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Vuosikello yhdistyksille 

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/ 

 

 
 
 
 

Aivovammayhdistyksen tehtävät  Toimintaryhmien 
tehtävät 

K
es

äk
u
u
 

• Kesätauko alkaa  

• Kevään aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen  

• Aivoituksen yhdistyspalstan 3/2018 asiat voi lähettää 
jo nyt liittoon. Aineistopäivä on 24.8. 

 

• Kevään aikana 
muodostuneiden 
kulujen 
tilittäminen 

 

KESÄTAUKO HEINÄKUU 

• Aivovammaliiton toimisto on suljettu heinäkuun ajan 
 
 

KESÄTAUKO 

E
lo

-s
yy

sk
u
u
 

• Lähetetään Aivoituksen yhdistyspalstan 3/2018 asiat 
liittoon, aineistopäivä on 24.8. 

• 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 3/2018  

• Liittopäiviin ilmoittautuminen 

• Jäsentapaamiset 
alkavat  

• Kuka teiltä lähtee 
mukaan 
liittopäiville? 

L
o

k
ak

u
u
 

• Liittopäivät  

• Syyskokous (yhdistyksillä joilla on 2 vuosikokousta) 

• Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
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Pääfest aivovammautuneille 

nuorille ja heidän läheisilleen 

Hollolan Parinpellon 

leirikeskuksessa 

28.8.- 31.8. 

Aivomyrsky 

vammautuneelle ja 

hänen läheiselleen 

Kaisankodissa 

Espoossa 

 22.-23.9. 
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Pääfest-nuortentapahtuma 

Pääfest järjestetään elokuussa 28.-31.8. Parinpellon leirikeskuksessa Hollolassa. Pääfest 

on tarkoitettu 17-40-vuotiaille aivovammautuneille ja heidän läheisilleen. Leirin tarkoitus 

on tarjota vertaistukea, hauskanpitoa ja yhdessätekemistä ihanassa järvimaisemassa. 

Pääfestin suunnittelusta vastaavat Aivovammayhdistysten nuorisovastaavat. He ovat 

suunnitelleet ohjelman nuorille, nuorten ehdoilla. Osallistumismaksu 

aivovammayhdistysten jäseniltä on 155 euroa ja ei-jäseneltä 175 euroa. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Pihla Putkonen 050 550 0541 / 
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi 

Ilmoittautumiset pe 15.6.2018 mennessä. 

Aivomyrsky syyskuussa 

Aivomyrsky on hyvinvointiviikonloppu vammautuneelle ja läheiselle yhdessä. 

Aivomyrsky järjestetään 22.-23. syyskuuta Kaisankodissa Espoossa. Viikonloppu tarjoaa 

virkistäytymistä, vertaistukea ja yhdessäoloa. 

Tapahtuman hinta on 96 euroa/henkilö ja se sisältää ohjelman, ruokailut ja 

majoittumisen kahden hengen huoneessa. Hintaan sisältyy myös mahdollisuus käyttää 

Kaisankodin kuntosalia ja allasosastoa tapahtuman ajan. Lisähinta yhden hengen 

huoneessa on 30 euroa. 

Ilmoittautumislomake löytyy Aivovammaliiton verkkosivuilta ja tästä linkistä: 

https://qa.analystica.com/Online/QA/QADataEntry.aspx?Q=00400151450 

Lisätietoja tapahtumasta antaa kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen p. 050 373 9076 

tai s-posti: arja.kaasalainen@aivovammaliitto.fi 

https://qa.analystica.com/Online/QA/QADataEntry.aspx?Q=00400151450

