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Aivovamma 2019-tietokiertue starttasi onnistuneesti
Aivovammaliiton ja paikallisyhdistysten järjestämä Aivovamma 2019 -tietokiertue
starttasi onnistuneesti 12.3. Helsingissä Malmitalolla. Tapahtuma keräsi 80 kuulijaa
paikalle. Kiertue on tarkoitettu vammautuneille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille.
Kiertueella jaetaan ajankohtaista tietoa aivovammoista. Helsingissä kuultiin neurologian
erikoislääkäri, dosentti Olli Tenovuon yleisluento aivovammoista, neuropsykologian
erikoispsykologi Jaana Sarajuuren luento aivovammautuneen neurologisesta
kuntoutuksesta ja sosiaalityöntekijä Elina Perttulan luento aivovammautuneen
sosiaaliturvasta.
Tilaisuudessa esiteltiin myös Aivovammaliiton toimintaa ja kuultiin kokemustoimijan
puheenvuoro, sekä pääkaupunkiseudulla toimivan Aivovammayhdistyksen edustajan
puheenvuoro. Seuraava kiertuepaikkakunta on Seinäjoki. Seinäjoen tilaisuus on 11.4.
Seinäjoen Järjestötalossa Paulan salissa. Tapahtumaan voi ilmoittautua Aivovammaliiton
sivuilta: http://www.aivovammaliitto.fi/2019/02/aivovamma-2019-tietokiertue-starttaahelsingista-2/
Seinäjoen ohjelma:
15.00 Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat
15.15 Yleisluento aivovammoista, Jussi Palomäki, neurologiaan erikoistuva lääkäri
16:00 Aivovammautuneen neuropsykologinen kuntoutus, Jaana Sarajuuri,
neuropsykologi
16.45 Tauko (30 min)
17.15 Aivovammaliiton esittely, Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistyksen esittely, Reijo
Salo, yhdistyksen puheenjohtaja
17.45 Kokemuspuheenvuoro, Markku Onnela, kokemustoimija
18.15 Aivovammautuneen sosiaaliturva, Elina Perttula, sosiaalityöntekijä
18.45 Kysymykset
19.00 Tilaisuus päättyy
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Aivovammaliiton uudet t-paidat ja kassit tilattavissa

Aivovammaliiton jäsenien suunnittelemat uudet t-paidat ja kassit voi tilata nyt
ennakkoon. Slogan ”Kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää” on myös jäseniemme ideoima.
O-aukkoisessa mallissa on koot naisille ja miehille. V-aukkoisen malli on sama sekä
naisille että miehille. Koot ovat XS-XXXXL. Ennakkoon on mahdollisuus tilata sekä vaukkoisia että o-aukkoisia paitoja edulliseen 10 €:n hintaan/kappale + postituskulut
lähetyksen painon mukaan. Ennakkotilauksen jälkeen hinta on 20 € + postituskulut.
Kangaskassin hinta on ennakkotilaajille 4 € + postituskulut lähetyksen painon mukaan.
Myöhemmin tilattavien kassien hinta on 6 € + postituskulut. Ennakkotilauksia otetaan
vastaan maanantaihin 8.4. saakka.
Tilauslomake ja tilausohjeet löydät Aivovammaliiton sivuilta:
http://www.aivovammaliitto.fi/2019/03/aivovammaliiton-uudet-t-paidat-ja-kassit-nyttilattavissa/

Jyväskylässä järjestettiin vertaistukikurssi
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Maaliskuussa järjestettiin Jyväskylässä, Kansalaistoiminnankeskus Matarassa
vertaistukikurssi. Kurssille osallistui neljä henkilöä. Kurssilla käsiteltiin muun muassa
mitä vertaistuki on ja millainen on hyvä vertaistukihenkilö sekä harjoiteltiin ihmisten
kohtaamista. Kävimme myös yhdessä Aivovammaliiton vertaistukitoimijoiden
toimintatavat ja käytännöt läpi. Kurssilla oli hyvä tunnelma ja luottamuksellinen ilmapiiri,
ja osallistujat oppivat ja saivat vahvistusta omille käsityksilleen siitä, millainen on hyvä
vertaistukihenkilö. Kaikissa vertaistukiasioissa (tuki, ohjaus ja neuvonta) voit olla
yhteydessä Leena Koivusaareen 050 306 4181 tai leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeeseen
etsitään innokkaita läheisiä kehittämistyöhön!
Projektin aikana kehitetään voimavaraistavan tuen malli, joka sisältää sekä tiedollista
tukea että vertaistukea aivovammautuneen läheiselle akuutissa vaiheessa. Tuen mallia
suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä läheisten ja hoitoalan ammattilaisten kanssa.
Läheisiltä saatava kokemustieto on todella arvokasta ja sen avulla mallista ja
materiaaleista voidaan tehdä juuri läheisten tarpeisiin vastaavia.
Kehittämistyöhön voivat osallistua ensisijaisesti yli 16-vuotiaana tapaturmaisesti
vammautuneiden läheiset. Osallistumisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä
hankkeen projektisuunnittelijaan. Hankkeen aikana läheiset voivat olla mukana eri
tehtävissä kehitystyön edetessä. Mukaan haluavat haastatellaan ja samalla pohditaan millä
tavalla osallistuminen sopisi juuri sinulle.
Jos kiinnostuit kehittämistyöhön osallistumisesta, olethan yhteydessä
projektisuunnittelijaan, niin keskustellaan lisää!
Tukea aivovammautuneen läheiselle
Projektisuunnittelija
Eeva Paavilainen

Sosiaalityöntekijän päivystysvuorot
Aivovammaliitossa
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Mietityttääkö sosiaaliturva-asiat? Nyt on mahdollisuus saada neuvoja.
Sosiaalityöntekijä Elina Perttula vastaa sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin
Aivovammaliitossa klo 9 - 12 seuraavina maanantaipäivinä puhelimitse ja sähköpostitse.
Kevään päivystysvuorot ovat ma 15.4., ma 6.5. ja ma 20.5.
Syksyn päivystysvuorot ovat ma 5.8. ma 19.8., ma 2.9., ma 16.9., ma 14.10., ma 28.10.,
ma 18.11., ma 25.11., ma 2.12. ja ma 16.12.
Elinan yhteistiedot puh: 050 575 7371 ja sähköposti: elina.perttula@aivovammaliitto.fi

Liittokokous 6.4.2019 Kulttuuritalossa,
Helsingissä
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Aivoituksen aineistopäivät 2019
Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä,
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai puh. 050 550 0541.
Nro
2-2019
3-2019
4-2019

Teema
Yhdistystoiminnan kirjo
Ikäihmiset ja aivovamma
Lapset, nuoret ja aivovamma

Aineistopäivä
26.4.
23.8.
8.11.

Ilmestyy
vk 22
vk 39
vk 50

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen
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 Pia Warvakseen, joka on Aivoituksen
toimittaja. Hän voi kirjoittaa jutun puolestanne. Kirjoitusasioissa Pian tavoittaa:
pia.warvas@aivovammaliitto.fi ja puh. 050 306 7916.

Jäsenjärjestöavustukset
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Jos tarvitset apua hakemuksen teossa, ota yhteyttä järjestösuunnittelija Pihla Putkoseen
puh. 050 550 0541 tai pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
Jäsenjärjestöavustusta voi hakea jo nyt. Avustusta voi hakea:
1. Jäsenjärjestöavustuksen avulla perustetun toiminnan juurruttaminen ja
ylläpitäminen
2. Läheisten toiminnan kehittäminen
3. Näkyvyyden lisääminen
4. Uudelle paikkakunnalle toimintaryhmän perustaminen
5. Nuorten toiminnan tukeminen ja kehittäminen
Avustushakemuksen ja ohjeet löydät Aivovammaliiton yhdistyksille-sivuilta:
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/

Vuoden 2019 jäsenjärjestöavustusta 31.5.
aportin viimeinen palautuspäivä 31.3.
voi hakea saakka
Vuoden 2019 jäsenjärjestöavustusta
voi hakea jo nyt!
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Vuosikello
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/

Huhtikuu

Yhdistyksen tehtävät
o Aivoitus 2/2019 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon 26.4.
mennessä pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi

Toimintaryhmän tehtävät
-

Aivovammaviikon (46)
alustava suunnittelu

-

Syksyn toiminnan
suunnitteleminen
>tietojen toimittaminen
omalle yhdistykselle ja
liittoon

-

Kevään aikana
muodostuneiden kulujen
tilittäminen

o Aivovammaviikon alustava ideointi (vk 46)
o Etsitäänkö yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi vuodeksi uusia
jäseniä, nyt on aika jo ottaa asia puheeksi

Toukokuu

o Jäsenmaksulaskut lähtevät jäsenille
o Syksyn toiminnan lukkoon lyöminen (Aivoituksen 3/2019)
yhdistyspalstalle tulevat tiedot voi toimittaa jo nyt liittoon, takaraja
on 23.8.
o Jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille

Kesäkuu

o Jäsenjärjestöavustuksen viimeinen hakupäivä 31.5.
o Kesätauko alkaa
o Kevään aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen

