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Tärkeää
• Liittopäivien teemana oli viestintä
ja vaikuttaminen
• Avoimet ovet Aivovammaliiton
toimistolla 12.12.2018
• Nuori, anna äänesi kuulua!
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Liittopäivien teemana oli viestintä ja vaikuttaminen
Liittopäivät pidettiin tänä vuonna meren rannalla Helsingissä hotelli Rantapuistossa 26.27.11. Liittopäivien teema oli viestintä ja vaikuttaminen ja paikalle oli kutsuttu edustajia
aivovammayhdistyksistä ja toimintaryhmistä. Ohjelman avasi perjantaina
Aivovammaliiton hallituksen puheenjohtaja Seppo Kantola. Kantolan jälkeen yleisölle
puhui kansanedustaja Jari Ronkainen aiheesta Valtakunnallinen vaikuttaminen. Myös
Aivovammaliiton Tee kypärätemppu -hanke kertoi toiminnastaan.
Tervetulotilaisuuden jälkeen yhdistysväki sai valita kolmesta työpajasta itseään eniten
kiinnostavan. Työpajoissa käsiteltiin viestintää ja vaikuttamista paikallisella tasolla,
messujen ja tapahtumien järjestämistä sekä jäsenjärjestöavustusta. Lauantaina aamulla
liittopäivät jatkuivat aiheella: Sosiaalisen median trendit ja muutokset.
Liittopäivät keräsi paljon positiivista palautetta osallistujilta. Hotelli Rantapuisto paikkana
sai paljon kehuja. Osallistujat toivoivat, että jatkossakin järjestämme valtakunnallisen
liittopäivän, jossa eri yhdistysten edustajat ympäri Suomen pääsevät tapaamaan toisiaan ja
ideoimaan toimintaansa. Kaikki liittopäivien koulutusmateriaali tullaan julkaisemaan
Aivovammaliiton verkkosivuilla.
Liittopäivien jälkeen pidettiin Aivovammaliiton syysliittokokous.

Avoimet ovet Aivovammaliiton toimistolla 12.12.
Toimiston väki toivottaa kaikki tervetulleiksi keskiviikkona 12.12. klo 13-15 nauttimaan
kanssamme joulutunnelmasta Aivovammaliiton toimistolle. Osoite on Malminkaari 5,
00700 Helsinki. Ohjelmassa on pientä herkuttelua ja mukavaa yhdessäoloa. Lämpimästi
tervetuloa!
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Nuori, anna äänesi kuulua!
Aivovammaliitto kutsuu nuoria mukaan ideoimaan ja kehittämään Aivovammaliiton
nuorisotoimintaa.
Tule mukaan vaikuttamaan ja kehittämään Aivovammaliiton nuorisotoimintaa. Pääset
ideoimaan yhdessä muiden nuorten kanssa esimerkiksi lehtijuttuja tai tuottamaan sisältöä
sosiaaliseen mediaan. Sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua muiden
järjestötoimijoiden kanssa. Kokoonnumme 1-2 kertaa vuodessa ja muu yhteydenpito
tapahtuu Skypen ja WhatsApin kautta. Tule mukaan pitämään hauskaa ja innostumaan.
Tehdään yhdessä ja vaikutetaan aivovammaisten nuorten elämään ja oikeuksiin.
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan, mutta toivomme, että otat seuraavat asiat
huomioon:
• Olet alle 29-vuotias
• Toiminta alkaa perehdytyksellä, joten et tarvitse aikaisempaa kokemusta
• Olet motivoinut ja innostunut toimimaan vapaaehtoisena
• Haluat olla mukana tuottamassa sisältöä sosiaalisen median eri palveluihin
nuorisolähtöisesti
Kokoontuminen ja perehdytys tapahtuu Aivovammaliiton toimistolla 11.12.2018 klo
12.00-18.00
(Järjestämme tarvittaessa majoituksen, sitä tarvitseville. Majoitus 2hh huoneessa. Matkat
korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan.)
Mukaan mahtuu 10 nuorta. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääset tästä: Linkki
hakulomakkeeseen

Lisätiedot nuorisotoiminnasta vastaavalta työntekijältä:
Leena Koivusaari
Järjestösuunnittelija
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi
tai puh. 050 306 4181 (myös WhatsApp)
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Aivoituksen aineistopäivät ja kirjoitusvuorot 2018
Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan järjestösuunnittelija Pihla Putkoselle aina
aineistopäivään mennessä, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai 050 550 0541.
Nro
Teema
4-2018 Iloa elämään -vammaisurheilu, harrastukset ja
kuntoutus

Aineistopäivä Ilmestyy
9.11.
vk 50

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen
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.

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 tarkoituksena on lisätä aivovammatietoutta, tehdä
aivovammatyötä näkyväksi ja hälventää aivovammoihin liittyviä ennakkoluuloja. Viikon
aikana aivovammayhdistykset järjestävät tapahtumia ympäri Suomen.
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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/

Joulukuu

Marraskuu

Aivovammayhdistyksen tehtävät

• 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
• Jäsenjärjestöavustus on käytettävä vuoden
loppuun mennessä

Toimintaryhmien
tehtävät

• Aivovammaviikon (vk 46)
tapahtuma

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

Muistattehan käyttää jäsenjärjestöavustukset vuoden loppuun
mennessä!

