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Uusi järjestösuunnittelija esittäytyy
Hei, olen Leena Koivusaari ja aloitin työt 1.8.
järjestösuunnittelijana. Ammatiltani olen yhteisöpedagogi AMK
ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä opiskelen työnohessa
Yhteisöpedagogi YAMK-tutkintoa.
Työhistoriani on hyvin järjestöpainotteinen ja tähän tehtävään
siirryin Lihastautiliitosta, jossa työskentelin 3 vuotta
järjestösuunnittelijana. Kokemusta minulla löytyy myös nuorten
kanssa työskentelystä, niin kunnalliselta puolelta kuin järjestöistä.

Olen hyvin helposti innostuva työntekijä sekä haluan, että voitte lähestyä ja ottaa minuun
yhteyttä mahdollisimman helposti, joten kannustankin olemaan minuun yhteydessä hyvin
matalalla kynnyksellä. Työtehtäviini kuuluu Aivovammaliiton vertaistukitoiminnan ja
tapahtumien koordinointi sekä nuorisotoiminta ja erityisesti Pääfestin suunnittelu ja sen
toteuttaminen yhdessä nuorisovastaavien kanssa.
Nyt tältä syksyltä odotan erityisesti sitä, että pääsen tapaamaan teitä yhdistyksen aktiiveja
henkilökohtaisesti jo syksyn aikana. Yhteystietoni ovat: puh. 050 306 4181 ja
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi
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Liittopäivät ja syysliittokokous 26.-27.10.
Liittopäivät ja liittokokous järjestetään tänä syksynä merellisessä Helsingissä Hotelli
Rantapuistossa: https://www.rantapuisto.fi/
Aivovammaliitto järjestää liittopäivät viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaaville
aivovammayhdistysten toimijoille. Jokaisesta yhdistyksestä ja toimintaryhmästä voitte
valita liittopäiville osallistumaan henkilön, joka vastaa viestinnästä ja vaikuttamisesta.
Liittopäivillä järjestetään työpajoja, joista osallistujat voivat valita itseään eniten
kiinnostavan vaihtoehdon. Lisäksi ohjelmassa on johdatusluento aiheeseen. Lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeet lähetetään yhdistyksiin kirjeitse.
Liittokokouksessa valitaan liittohallitukseen uusia jäseniä. Liittohallituksessa on
vaihtumassa kolmen varsinaisen ja kolmen varajäsenen paikat.
Kun yhdistyksen hallitukset ovat käsitelleet ehdokkaat, toimittakaa täytetyt
ehdokasasettelulomakkeet toiminnanjohtaja Anne Porthénille elokuun loppuun
mennessä mieluiten sähköpostilla: anne.porthen@aivovammaliitto.fi
Liittokokouksessa valitaan myös jäsenien ehdottamien ehdokkaiden joukosta vuoden
2018 aktivaattori, heittäytyjä ja positiivari. Ehdotuksia voi lähettää 19.10. saakka
järjestösuunnittelija Pihla Putkoselle: pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi.

Aivovammaviikko: Iloa elämään!
Aivovammaliiton järjestämä valtakunnallinen teemaviikko järjestetään jo 15. kerran
marraskuussa viikolla 46. Viikkoa vietetään 12.-18.11.2018. Tämän vuoden teemana on
Iloa elämään! Viikon tarkoitus on lisätä aivovammatietoutta, tehdä aivovammatyötä
näkyväksi ja hälventää aivovammoihin liittyviä ennakkoluuloja.
Suunnitelkaa yhdistyksissä ja toimintaryhmissä, miten te voisitte osallistua viikkoon.
Aivovammaliiton työntekijät jalkautuvat Aivovammaviikolla eri yhdistysten ja
toimintaryhmien tapahtumiin. Voitte pyytää myös suunnitteluapua tapahtumiin
järjestösuunnittelija Leena Koivusaarelta: leena.koivusaari@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
3-2018 Minä selvisin – sopeutuminen ja kuntoutus
4-2018 Iloa elämään -vammaisurheilu, harrastukset ja
kuntoutus

Aineistopäivä Ilmestyy
24.8.
vk 39
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.

5
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/

Elo-syyskuu

Aivovammayhdistyksen tehtävät
•
•
•

Marraskuu

•
•
•
•
•
•

Joulukuu

Lokakuu

•
•
•

•

•

•
•

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
Liittopäiville ilmoittautuminen
Liittopäivät
Syyskokous (yhdistyksillä joilla on kaksi vuosikokousta)
Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot
Aivovammaviikon (vk 46) tapahtuma
Karhulaskutus menee liitosta syyskuussa laskutetuille
”ensilaskun saajille”
Aivoitus 4/2018 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon
9.11. mennessä
Vuoden aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen heti
viimeisen kuluja muodostaneen tapahtuman jälkeen
Aivoviikon (vk 11) tapahtumaan ilmoittautuminen
Loput jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille

Toimintaryhmien
tehtävät
• Jäsentapaamiset
alkavat
• Kuka teiltä lähtee
mukaan
liittopäiville?

•

Aivovammaviikon
(vk 46) tapahtuma

•

Vuoden aikana
muodostuneiden
kulujen
tilittäminen heti
viimeisen kuluja
muodostaneen
tapahtuman
jälkeen
Aivoviikon (vk
11) tapahtumaan
ilmoittautuminen

•
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Liittopäivät yhdistysten
viestijöille ja
vaikuttajille
26.-27.10.
Hotelli

Rantapuistossa

Liittokokous
lauantaina 27.10.
klo 13
Hotelli Rantapuistossa
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Ehdota Vuoden vapaaehtoista
Kansalaisareena etsii Vuoden 2018 vapaaehtoista. Palkinto jaetaan jo viidettä kertaa ja
kampanjan tarkoitus on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä. Vuoden
2018 vapaaehtoispalkinnon saaja toimii seuraavan vuoden vapaaehtoistoiminnan
lähettiläänä.
Vuoden vapaaehtoinen voi olla kokenut toimija tai uusi ja innostava tulokas
vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoinen voi toimia millä alalla tahansa missä päin
Suomea tahansa. Vuoden 2017 palkinnon saaja oli espoolainenHeidi Furu, joka on
toiminut viiden vuoden ajan vapaaehtoisena päihde- ja rikostaustaisten parissa.
Kuka tahansa (yksityishenkilö tai yhteisö) voi ehdottaa Kansalaisareenan verkkosivuilla
Vuoden vapaaehtoista ajalla 14.8.-14.9.2018. Linkki ehdokaslomakkeeseen:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/98d4e788-90b3-4c6f-b263f4e9885560aa?displayId=Fin1574948&surveyLocale=fi
Yleisöäänestys järjestetään verkkosivuilla lokakuun aikana (1.-31.10.). Raati valitsee
kymmenen eniten yleisöääniä saaneen joukosta Vuoden vapaaehtoisen. Palkinto
annetaan Vapaaehtoistoiminnan messuilla lauantaina 1.12.2018 Helsingin Vanhalla
ylioppilastalolla.

T-paitoja puulogolla voi tilata yhdistyksille!
Aivovammaliiton toimistolla on edelleen T-paitoja jäljellä.
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

