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Aivovammaliitto hakee uutta toiminnanjohtajaa
Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Anne Porthén on lähtenyt uusiin haasteisiin LuontoLiittoon. Aivovammaliitto hakee uutta toiminnanjohtajaa parhaillaan: https://paikat.tepalvelut.fi/tpt/10066496?searchPhrase=aivovammaliitto&&&announced=0&leasing=0
&&&&english=false&sort=1

Tulorekisteri ja yhdistysrekisterin uudistuminen
Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan kattavat palkka-, eläke- ja
etuustiedot yksilötasolla. Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot
palkoista ja ansiotuloista, sekä vuodesta 2021 ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.
Sähköistä asiointia varten yhdistys tarvitsee Y-tunnuksen. PRH:n Yhdistysrekisteri
uudistuu 18.9. ja sen myötä kaikki tietojärjestelmät ja palvelut uudistuvat.
Yhdistysrekisterin uudistuksen myötä kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen.
Jos yhdistyksellä on jo tunnus, se pysyy samana. Jos yhdistyksellä ei ole tunnusta, niin
yhdistyksen ei tarvitse tehdä mitään. PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen
automaattisesti. Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai
ytj.fi-verkkosivuston yrityshausta.
Aivovammaliitto lähettää jokaisen yhdistyksen puheenjohtajalle oppaan, mitä
aivovammayhdistysten on hyvä ottaa huomioon tulorekisteriin ilmoittamisessa.

Aivovammaviikon teema: lapset, nuoret ja
aivovamma
Aivovammaviikkoa vietetään taas viikolla 46 eli 11.-17.11.2019. Tänä vuonna teemana
on lapset, nuoret ja aivovamma. Aivovammaliitto kokoaa yhdistysten tapahtumat ja
viestii niistä medialle. Voitte lähettää tiedot yhdistyksenne järjestämästä
Aivovammaviikon tapahtumasta järjestösuunnittelija Pihla Putkoselle sähköpostitse:
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
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Aivovamma 2019 -tietokiertue Porissa
18.9.2019 klo 15.00-19.00
Teknologiakeskus Pripoli, K-rakennus, Kokoustila Ajatus, 1. kerros
Osoite Tiedepuisto 4, 28600 Pori
Aikataulu:
15.00 Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat, Aivovammaliitto ry
15.15 Yleisluento aivovammoista, Olli Tenovuo, neurologian erikoislääkäri, dosentti
16:00 Aivovammautuneen neuropsykologinen kuntoutus, Jaana Sarajuuri,
neuropsykologi
16.45 Tauko (30 min)
17.15 Aivovammaliiton esittely, Leena Koivusaari ja Pia Warvas, Aivovammaliitto ry
sekä Satakunnan Aivovammayhdistyksen esittely, Taina Mäkitalo, yhdistyksen
puheenjohtaja
17.45 Kokemuspuheenvuoro, Ritva Parjanen, kokemustoimija
18.15 Aivovammautuneen sosiaaliturva, Elina Perttula, sosiaalityöntekijä
18.45 Kysymykset
19.00 Tilaisuus päättyy
Jos tarvitset lisätietoa tai apua ilmoittautumisen kanssa, ole yhteydessä Aivovammaliiton
järjestösuunnittelija Leena Koivusaari: leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi tai
puh. 050 306 4181
Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYm
e3FG6cPwJOpMLVRuC1uhBUQzVYNUlCWVdRTE1FNkYwQzBVNzVCVk1XRy4u

Nuorille suunnattu SyysFest
Aivovammaliitto järjestää 25.-27. syyskuuta 17-35 -vuotiaille aivovammautuneille
nuorille suunnatun SyysFest-tapahtuman Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla.
Tapahtumaan voit ilmoittautua Aivovammaliiton verkkosivuilta:
http://www.aivovammaliitto.fi/palvelut/nuoret/syysfest/
Lisätietoja tapahtumasta voi kysyä järjestösuunnittelija Leena Koivusaarelta:
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi tai p. 050 306 4181.

Syyskokous ja yhdistysten koulutuspäivä 2019
Aivovammaliiton syyskokous ja yhdistysten koulutuspäivä järjestetään 25.-26.10.
Tuusulassa Onnelassa. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja ilmoittautuminen
lähetetään jokaiselle yhdistykselle erikseen sähköpostilla. Yhdistysten koulutuspäivä on
suunnattu yhdistysten puheenjohtajille ja toimintaryhmien ohjaajille.
Miettikää yhdistyksissä, kuka teiltä haluaa asettua liittohallitukseen ehdolle
syyskokouksessa. Lähettäkää liittohallitusehdokkaista tiedot sähköpostitse
järjestösuunnittelija Pihla Putkoselle pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi

Aivovammaliiton syksyn tapahtumia
18.9. Aivovamma 2019 -kiertue Pori, Teknologiakeskus Pripoli, kokoustila: Ajatus
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
25.-26.10 Aivovammaliiton yhdistysten koulutuspäivä: 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: Musiikkikeskus kokoustila: Auditorio,
Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio
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Virkistys- ja koulutusviikonloppu
kokemustoimijoille ja vertaistukijoille
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la - su 12.10.-13.10.2019 Rokua Health & Spa Hotelissa, Rokualla Hotellin osoite:
Kuntoraitti 2, 91670 Rokua (Rokualle on noin tunnin ajomatka Oulusta)
Tule mukaan jakamaan kokemuksia vapaaehtoisena toimimisesta toisten vertais- ja
kokemustoimijoiden kanssa. Viikonloppu sisältää myös virkistäytymistä ja yhteistä
mukavaa ohjelmaa.
Tilaisuuden aikataulu (muutokset ovat mahdollisia):
La 12.10.
11.00 Ilmoittautuminen ja lounas
12.30 Tervetuloa ja tutustuminen, Leena Koivusaari ja Pia Warvas, Aivovammaliitto ry
13.30 Kahvitauko
14.00 Mistä energiaa arkeen, Tiiu Pohjolainen, Toimittaja, Valmentaja, Kokemustoimija
16.00 Kokemuskeskustelut (jakaudutaan vertaistuki- ja kokemustoimijoiden kesken)
17.00 Päivällinen
18.00 Vapaata ohjelmaa
Kylpylä avoinna klo 20.00 asti.
Sovitaan yhteinen illanviettopaikka
Su 13.10
8.00 Aamupala
9.00 Miltä sinun unelmasi näyttävät? Tiiu Pohjolainen, Toimittaja, Valmentaja,
Kokemustoimija
11.00 Yhteinen loppukeskustelu
11.30 Lounas
12.30 Kotiinlähtö

Lisätietoa tilaisuudesta: järjestösuunnittelija Leena Koivusaari,
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi puh. 050 306 4181 tai tiedottaja Pia Warvas
pia.warvas@aivovammaliitto.fi puh. 050 306 7916.
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Tilaisuus on maksuton, mutta matkakustannuksista vastaa jokainen osallistuja itse.
Peruutusehto: Ilmoittautuminen tulee perua 27.9.2019 mennessä. Peru ilmoittautuminen
ottamalla yhteyttä Leenaan tai Piaan. 27.9.2019 jälkeen peruneilta tai perumatta jättäneiltä
laskutetaan 40 euroa.
Yhteiskuljetus: Tapahtumaan on järjestetty yhteiskuljetus sitä tarvitseville. Lähtö Oulusta
rautatieasemalta 12.10. klo 10.00 ja paluu Rokualta 13.10 klo 12.30
Ilmoittautuminen tapahtumaan tämän linkin kautta:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYm
e3FG6cPwJOpMLVRuC1uhBUMkUwT09DV0tYRVA1VEJBTDUxUUJFTVBVOS4u

Kokemustoimijan peruskoulutus Porissa
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Satakuntaan koulutetaan uusia kokemustoimijoita. Kokemustoimija on
Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon
jakaja.
Kokemustoimija pyrkii eri alojen ammattilaisten ja opiskelijoiden käytännön tietämyksen
ja ymmärryksen laajentamiseen kokemustiedon avulla.
Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat
olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa,
kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo
läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan. Kokemustoimijalla
on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki.
KOULUTUKSEN LÄHIPÄIVÄT:
Pe 15.11. klo 16.30-20.00
La 16.11. klo 10.00-16.00
La 30.11. klo 10.00-16.00
Pe 13.12. klo 16.30-20.00
La 14.12. klo 10.00-16.00
Paikka: Yhteisötalo OTAVA

Saat lisätietoja Pialta Aivovammaliitosta, pia.warvas@aivovammaliitto.fi
tai 050 306 7916.

Sosiaalityöntekijän päivystysvuorot
Aivovammaliitossa
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Mietityttääkö sosiaalipalveluasiat? 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 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/

Elokuu-Syyskuu

Toimintaryhmän tehtävät

o Lähetetään Aivoituksen yhdistyspalstan 3/2019
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 Aivovammaliiton syyskokoukseen ja yhdistysten
koulutuspäiville ilmoittautuminen

• Jäsentapaamiset
alkavat
• Kuka teiltä lähtee
mukaan
yhdistysten
koulutuspäiville?

Lokakuu

Yhdistyksen tehtävät

o Yhdistysten koulutuspäivä 25.-26.10.
o Aivovammaliiton syyskokous 26.10.

• Yhdistysten
koulutuspäivä
25.-26.10.
• Aivovammaliiton
syyskokous 26.10.
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Aivovammayhdistysten syyskokouksessa käsiteltäviä asioita:
- toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
- jäsenmaksun suuruuden päättäminen tulevalle vuodelle
Valitaan:
o hallituksen puheenjohtaja
o hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
o toiminnantarkastajat ja varahenkilöt näille
o Aivovammaliiton syyskokousedustajat
- yhdistyksen säännöissä määrätyt muut asiat
- muut kokouskutsussa mainitut asiat
HUOM! Tarkista yhdistyksen säännöistä, koska vuosikokous/kokoukset on
pidettävä. Milloin kokous on kutsuttava viimeistään koolle.

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.

