Tärkeää:
• Kesäterveiset
• Kansalaisareena etsii vuoden
vapaaehtoista
• Frisbeegolf-kisa elokuussa!
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Lämmin kiitos kaikille kuluneesta alkuvuodesta!
Kesän aika on juuri sitä ihmisen parasta rentoutumisen aikaa. Ladataan akkuja ja
varastoidaan energiaa tulevaa pitkää syksyä varten. Kesällä on hyvä tehdä asioita, jotka
kiireessä jäävät tekemättä. On myös ihanaa vain - olla.
Elokuussa on tulossa jäsenkysely, ja pyydän siihen teitä kaikkia vastaamaan, sillä
vastauksienne perusteella rakennetaan uudistuksia Aivovammaliittoon ja myös toiminnan
rahoittajalle vastauksenne ovat tärkeitä. Kiitos!
Oikein ihanaa, rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille!
Ystävällisin terveisin, Anne
Anne Porthén
toiminnanjohtaja
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Kansalaisareena etsii vuoden vapaaehtoista!
Vuoden vapaaehtoinen 2019 -kampanja starttaa ke 21.8., jolloin kuka tahansa – niin
yksityishenkilö kuin yhteisö – saa ehdottaa Vuoden vapaaehtoista Kansalaisareenan
verkkosivuilla. Ehdotuksia voi lähettää la 21.9. asti.
Vuoden vapaaehtoinen voi olla pitkän linjan vapaaehtoistoimija tai uusi tulokas. Hän
toimii vapaaehtoisena sydämellä ja innostaen missä päin Suomea tai millä alalla tahansa.
Hän voi olla yhteisön kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä,
siltojen rakentaja, erilaisten kohtaamisten synnyttäjä tai muuten ansioitunut ja aktiivinen
vapaaehtoinen. Vuoden vapaaehtoiseksi ei voi valita henkilöä, joka saa
hyväntekeväisyystyöstään myös rahallista korvausta (esim. vapaaehtoistyötä tarjoavan
järjestön työntekijä).
30.9. –27.10. ehdotusten pohjalta suoritetaan yleisöäänestys, jonka kymmenen kärjen
joukosta arvovaltainen raati valitsee Vuoden vapaaehtoisen 2019. Vuoden vapaaehtoinen
palkitaan Vapaaehtoisten päivän 5.12. alla.
Vuoden vapaaehtoinen 2018 -palkinto jaettiin poikkeuksellisesti kahdelle henkilölle:
Jouko ”Jouko the Street Barber” Näivälle Helsingistä ja Tapani Vainikaiselle Vantaalta.
Laittakaa siis mietintämyssyt päähän, merkatkaa 21.8. kalenteriin ja valmistautukaa
ehdottamaan Vuoden vapaaehtoista!
Lisätietoa: http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa.
Luomme edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan määrän lisäämiseksi ja laadun kehittämiseksi.
Kansalaisareena parantaa vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta, monimuotoisuutta,
innovatiivisuutta ja näkyvyyttä.

Aivovammayhdistysten yhteinen frisbeegolf-kisa
Seinäjoella!
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Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys järjestää frisbeegolf-kisan, joka on avoin
kaikille yhdistyksille. Ilmoittautuminen Reijo Salolle p. 040 512 6522 tai
reijo.salo@pp3.inet.fi
Frisbeegolf-kisa on 31.8. Seinäjoella, Törnävän frisbeegolf-radalla klo 12.00 alkaen.
Kisan jälkeen. n. klo 15.00 syödään keittolounas (keitto, leivät ja juomat) Seinäjoen
leirintäalueen ruokailutilassa.
Illalla vietetään aikaa pikkusyömisineen (grillattavaa, salaattia, leipää ja juomat) ja
pelaillaan Mölkkyä yms. niin kauan kun jaksetaan.
Osallistumismaksu 10€/henkilö maksetaan ennakkoon Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistyksen tilille: FI66 4108 0011 2442 10
Otahan omat frisbeegolf-kiekot mukaan! Etelä-Pohjanmaan
aivovammayhdistyksellä on neljä kappaletta kolmen kiekon settiä lainata
tarvittaessa, jos ei omia kiekkoja ole.
Maksu sisältää kisan, ruokailun, illanvieton ja majoituksen neljän hengen
yöpymismökeissä Seinäjoen leirintäalueella.
Kuljetus leirintäalueelta pelikentälle ja takaisin teemme kimppakyydillä omilla-autoilla.
P.S. kerrothan ilmoittautuessasi, keiden kanssa haluat majoittautua samaan mökkiin.

5

Nuorille suunnattu SyysFest
Aivovammaliitto järjestää 25.-27. syyskuuta 17-35 -vuotiaille aivovammautuneille nuorille
suunnatun SyysFest-tapahtuman Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla.
Tapahtuman ilmoittautuminen avataan kesäkuun lopulla. Lisätietoja tapahtumasta voi
kysyä järjestösuunnittelija Leena Koivusaarelta: leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi tai
p. 050 306 4181.

Muita Aivovammaliiton syksyn tapahtumia
18.9. Aivovamma 2019 -kiertue Pori, Teknologiakeskus Pripoli, kokoustila: Ajatus
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
25.-26.10 Aivovammaliiton Liittopäivät: Sisältää yhdistysten koulutuspäivän ja
syykokouksen. Onnela, Rantatie 34, 04310 Tuusula
26.10. Syyskokous: Onnela, Rantatie 34 04310 Tuusula
11.-17.11. Aivovammaviikko: teemana Lapset, nuoret ja aivovamma
20.11. Aivovamma 2019 -kiertue Kuopio: Musiikikeskus kokoustila: Auditorio,
Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio

Virkistys- ja koulutusviikonloppu
kokemustoimijoille ja vertaistukijoille
Virkistys- ja koulutusviikonloppu kokemustoimijoille ja vertaistukijoille ensi syksynä
la - su 12.10.-13.10.2019 Oulun seutuvilla. Tarkka paikka ilmoitetaan heti, kun se on
valittu. Mutta panethan päivän jo valmiiksi kalenteriisi, jos yhteinen viikonloppu muiden
kokemustoimijoiden ja vertaistukijoiden kanssa kuulostaisi mukavalta idealta! Ohjelmassa
on sekä kokemustoimijoille ja vertaistukijoille räätälöityä omaa ohjelmaa että yhteistä
virkistystä.

Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit
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• UUTTA! Avokurssi aiheesta fatiikki (väsyvyys) ja toimiva arki yhteistyössä
Neuroliiton kanssa. Aika: AVO-kurssi tiistaisin klo 17-19. Päivämäärät ovat 3.9,
10.9, 17.9, 24.9, 1.10, 8.10, 15.10, 22.10.2019 Paikka: Aivovammaliitto,
Malminkaari 5, 00700 HELSINKI Haku: 4.8.2019 mennessä, Aivovammaliiton
kurssien hakulomakkeella.
• Väsyvyyskurssi vammautuneelle kuntoutujalle ja läheiselle. Aika: 30.9. -4.10.2019
Paikka: Verve, Lahti Haku: 30.7.2019 mennessä, Aivovammaliiton kurssien
hakulomakkeella.
• Voimavaroja arkeen -kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille
kuntoutujille yksin tai läheisen kanssa. Aika: 4.-8.11.2019 Paikka: Kuntoutuskeskus
Kankaanpää, Kankaanpää Haku: 4.9.2019 mennessä, Aivovammaliiton kurssin
hakulomakkeella.

Sosiaalityöntekijän päivystysvuorot
Aivovammaliitossa
Mietityttääkö sosiaaliturva-asiat? Nyt on mahdollisuus saada neuvoja.
Sosiaalityöntekijä Elina Perttula vastaa sosiaalipalveluihin liittyviin kysymyksiin
Aivovammaliitossa klo 9 - 12 seuraavina maanantaipäivinä puhelimitse ja sähköpostitse.
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
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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/

Heinäkuu

o Kesätauko alkaa
o Kevään aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen

o Aivovammaliiton toimisto on kiinni
1.-31.7.2019

Elokuu-Syyskuu

Kesäkuu

Yhdistyksen tehtävät

o Lähetetään Aivoituksen yhdistyspalstan 3/2018
asiat liittoon, aineistopäivä on 23.8.
o Jäsentapaamiset alkavat
o Yhdistykset, joilla on kaksi vuosikokousta:
➔ Hallituksen kokous, jossa viimeistellään
toimintasuunnitelma ja talousarvio
➔ Syyskokouksen koolle kutsuminen
o Aivovammaviikon suunnitelmat valmiiksi (vk 46)
o Liitosta laskutetaan tähän mennessä liittyneet
jäsenet, jotka saavat Aivoituksen 3/2019
o Liittopäiville ilmoittautuminen

Toimintaryhmän tehtävät

• Kevään aikana
muodostuneide
n kulujen
tilittäminen

Aurinkoista kesää!

• Jäsentapaamiset
alkavat
• Kuka teiltä
lähtee mukaan
liittopäiville?
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Aivoituksen aineistopäivät 2019
Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä,
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai puh. 050 550 0541.
Nro

Teema

3-2019

Ikäihmiset ja aivovamma

4-2019

Lapset, nuoret ja aivovamma

Aineistopäivä
23.8.
8.11.

Ilmestyy
vk 39
vk 50

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen
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.

