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Jouluterveiset 

 

Lämmin kiitos sinulle, kun olet ollut mukana tänäkin vuonna! Toivon, että voit joulun 

aikaan levähtää ja kerätä voimia ensi vuoteen. Joulu tulee vähemmälläkin tekemisellä ja 

stressillä.; totesivat tänään Marttaliiton martatkin. Siis luvan kanssa, saamme höllätä. 

Toivotankin sinulle, läheisellesi ja perheellesi mitä parhainta, kiireetöntä yhdessäolon 

aikaa ja jouluun iloa! 

 

Lämpimin jouluterveisin, Anne 

 

 

 

 

 

 



3 

    

Aivovammaliitto Vapaaehtoistoiminnan messuilla 

Järjestösuunnittelijat Leena Koivusaari ja Pihla Putkonen jalkautuivat Helsingissä 

Vapaaehtoistoiminnan messuille lauantaina 1.12. Vapaaehtoistoiminnan messuilla 

Aivovammaliitto esitteli erilaisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, joita liitossa ja 

jäsenyhdistyksissä voi tehdä. Lähes 90 ihmistä pysähtyi keskustelemaan kanssamme liiton 

vapaaehtoistoiminnasta. Aivovammaliiton pisteellä sai myös askarrella 

vapaaehtoistoimijoillemme tsemppikortteja. Ihmiset olivat todella vaikuttuneita siitä, 

kuinka hienoa työtä jäsenyhdistyksemme tekevät aivovammautuneiden ihmisten ja 

heidän läheistensä eteen.  

 

Esittelimme myös vaihtoehtoja, minkälaista vapaaehtoistoimintaa Aivovammaliitto 

auttaa toteuttamaan. Liitto tukee kouluttamalla ja ohjaamalla esimerkiksi 

vertaistukitoimijoita, yhdistysten hallituksia, somevapaaehtoisia ja aivovammautuneita 

nuoria vaikuttajia. 
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Nuoret suunnittelivat vaikuttamistoimintaa 

Tiistaina 11.12. kokoontui liiton toimistolle viisi aivovammautunutta nuorta yhdessä 

järjestösuunnittelija Leena Koivusaaren kanssa ideoimaan ja suunnittelemaan 

Aivovammaliiton nuorten vaikuttamistoimintaa. Kokoontumisen myötä syntyi 

Instagramiin aivovammanuoret-niminen sivu, jossa on tarkoitus julkaista nuorten omia 

tarinoita ja kokemuksia. Sivuilla tullaan esittelemään mahdollisesti myös 

aivovammayhdistysten toimintoja. Löydät sivun Instagramista nimellä aivovammanuoret. 

Voit myös ehdottaa sivuilla aiheita, josta haluaisit kuulla enemmän. 

Jos olet alle 29-vuotias ja haluat mukaan nuorten vaikuttamistyöhön, niin ole yhteydessä 

järjestösuunnittelija Leena Koivusaareen: leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi tai puh. 

050 306 4181 (myös WhatsApp). 

 

Tule mukaan suunnittelemaan läheistentoimintaa 

Järjestösuunnittelija Pihla Putkonen kokoaa aivovammautuneiden ihmisten läheisistä 

suunnitteluryhmää. Haluamme saada läheisten äänen kuuluville ja miettiä yhdessä, 

minkälaista tukea aivovammautuneiden läheiset tarvitsevat. Ryhmän tarkoituksena on 

käydä säännöllisesti keskustelua. Keskustelua käydään esimerkiksi Facebookissa, Skypen 

välityksellä tai sähköpostitse. Jokainen saa osallistua keskusteluun omien voimavarojen ja 

aikataulujen mukaan. Jos haluat mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan läheisten 

toimintaa, niin ota yhteyttä:  

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

 

 

 

 

 

 

mailto:leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi
mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
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NV-yhdistystukea voi hakea 31.12.2018 saakka 

Nyt on mahdollisuus hakea kevyellä prosessilla rahaa esimerkiksi Aivoviikon (viikko 11) 

tapahtumien, kuntosalivuorojen tai vaikkapa yhteisen ryhmätoiminnan järjestämiseen, 

yhteistyössä alueen muiden neurologisten vammaisyhdistysten tai –kerhojen kanssa.  

Neurologisten vammaisjärjestöjen verkosto eli NV-verkosto jakaa tukea yhteistyöhön, 

jossa on mukana vähintään kolme paikallisyhdistystä tai –kerhoa. Lyöttäydy siis 

yhteen vanhojen tuttujen NV-toimijoiden kanssa tai etsi alueeltasi uusia 

yhteistyömahdollisuuksia. Yhdessä voitte hakea tukea kohderyhmienne hyväksi. Kaikki 

Suomen NV-yhdistykset löytyvät nv.fi-verkkosivuilta: http://www.nv.fi/ 

Pienimuotoinen tuki haetaan viimeistään 31.12.2018. Hakulomakkeen voi täyttää 

verkossa täällä tai lähettää hakulomakkeessa olevien ohjeiden mukaan Muistiliittoon. 

Päätökset tuen jakamisesta tehdään 31.1.2019 mennessä. Hakulomakkeen voit myös 

pyytää Aivovammaliiton järjestösuunnittelijoilta Leena Koivusaarelta 

leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi tai Pihla Putkoselta 

pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi. 

Mikäli rahoitus myönnetään, hakija sitoutuu täyttämään avustuksen käyttöä koskevan 

selvitysliitteen ja arviointilomakkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nv.fi/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=799085295&_k=KuGwwwMG6exyjzGO4F4PgUlNz4dEpP29FI65hFOKYEWPs9Ftk-boefrZtNhdD_UE
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Oikaisu Aivoituksen takasivun mainokseen 

Aivoituksessa 4/2018 on takasivulla mainos kenkiin laitettavista liukuesteistä. Siitä oli 

vahingossa tippunut tilaustiedot pois. Tässä on mainos tilaustietoineen: 

 

 

Liiton toimisto joulunajan kiinni 

 

 

 

 
 
 

 

Liiton toimisto on kiinni 22.12.2018-6.1.2019 
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Aivoituksen aineistopäivät ja kirjoitusvuorot 2019 
 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan järjestösuunnittelija Pihla Putkoselle aina 

aineistopäivään mennessä, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai 050 550 0541. 

 
 

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

1-2019 Aivovamma ja yhteiskunta 25.1. vk 10 

2-2019 Yhdistystoiminnan kirjo 26.4. vk 22 

3-2019 Ikäihmiset ja aivovamma 23.8. vk 39 

4-2019 Lapset, nuoret ja aivovamma 8.11. vk 50 

 

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen 

Nro 1-2019 Aivovammayhdistys ja Etelä-Pohjanmaan yhdistys 

 

Nro 2-2019 Itä-Suomen ja Keski-Suomen yhdistykset 

 

Nro 3-2019 Kymenlaakson, Oulun seudun ja Päijät-Hämeen yhdistykset 

 

Nro 4-2019 Tampereen seudun, Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhdistykset 

 

Kirjoituksien ei tarvitse tulla suoraan emoyhdistyksiltä, vaan myös toimintaryhmät 

voivat kirjoittaa toiminnastaan halutessaan! Ajatuksena on, että muut yhdistykset ja 

toimintaryhmät saisivat ideoita omaan toimintaansa juttujen innoittamana. Jos tuntuu 

siltä, ettei itse osaa tai ehdi juttua tehdä, ota yhteys Piaan. Hän voi kirjoittaa jutun 

puolestanne. Kirjoitusasioissa voi olla yhteydessä Aivoituksen toimittajaan, yhteystiedot: 

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

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 

• Jäsenjärjestöavustus on käytettävä vuoden 2018 

loppuun mennessä 

• Vuoden aikana 
muodostuneiden 
kulujen tilittäminen 
heti viimeisen 
kuluja muodosta-
neen tapahtuman 
jälkeen 

•  Aivoviikon (vk 11) 

tapahtumaan 

ilmoittautuminen 

T
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• 10.1.2019 jäsenjärjestöavustuksen talousosion 
raportointi Aivovammaliitolle 

• 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 1/2019 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot 
liittoon 25.1.2019 

• Kaupungin avustusten hakeminen (aikataulussa 
kuntakohtaisia eroja) 

• Toimintaryhmän 
vetäjä kirjoittaa 
edellisestä vuodesta 
yhdistyksen 
toimintakertomuks
een oman ryhmän 
toiminnasta 

 

 

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