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Yhdistysten koulutuspäivä 25.-26.10. Tuusulassa 

Koulutuspäivä on Majatalo Onnelassa, osoitteessa Rantatie 34, Tuusula 

https://onnela.com/fi   

Koulutuspäivä on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille, sihteereille ja 

toimintaryhmän ohjaajille. Koulutuspäivän hinta on 40 €/hlö, sisältäen yhden yön   

(pe – la) majoituksen 2 hengen huoneessa, lounaan, päiväkahvit sekä päivällisen           

(jos haluat majoittua 1 hengen huoneessa, hinta on 73 €/hlö). Osallistumismaksu 

maksetaan paikan päällä Majatalo Onnelaan.   

Yhteiskuljetus lähtee Tikkurilan juna-asemalta perjantaina 25.10. klo 11.00 ja paluukyyti 

lähtee Onnelasta Tikkurilan juna-asemalle lauantaina 26.10. klo 16.00.   

Perjantain 25.10.2019 ohjelma:   

11.00 Yhteiskuljetus lähtee Tikkurilasta (ennakkoon ilmoittaneille)  

12.00 Lounas, päärakennus  

13.00 Majoittuminen, päärakennus  

14.00 Tervetuloa yhdistysten koulutuspäiville, Toukolan sali  

14.15 Jaksaminen yhdistystoimijana -luento, Toukolan sali  

15.00 - 15.30 Iltapäiväkahvit  

15.30 Työpaja ”Aivovammaliitto – Miten tästä eteenpäin”, Tilat: Toukolan sali sekä 

kabinetit Taabor ja Tammi    

17.00 Tauko   

17.15 - 18.30 Työpajojen yhteenveto, Toukolan sali  

18.30 Illallinen ravintolassa. Puheenjohtajille on varattu yhteinen pöytä, Taabor-kabinetti  

 22.00 Onnelan ravintola sulkeutuu  
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Lauantain 26.10.2019 ohjelma:   

10.00 – 12.00 Aivovammaliiton hallituksen kokous, Taabor-kabinetti  

10.00 – 11.00 Keskusteluryhmät yhdistystoimijoille: puheenjohtajat, sihteerit, 

toimintaryhmien vetäjät   

Yhdistykset ilmoittavat keskitetysti viimeistään 7.10.2019 yhdistysten 

koulutuspäivään tulevien henkilöiden tiedot tämän linkin kautta 

Syysliittokokous 26.10. 

Syysliittokokous järjestetään lauantaina 26.10. Tuusulassa Majatalo Onnelassa osoitteessa 

Rantatie 34, Tuusula. 

Syysliittokokouspäivän aikataulu:  

11.00 – 12.00 Ilmoittautuminen, päärakennus  

12.00 – 13.00 Lounas, päärakennus  

13.00 Syysliittokokous, Toukolan sali  

16.00 Yhteiskuljetus Tikkurilan asemalle (ennakkoon ilmoittaneille)   

Yhdistykset ilmoittavat syysliittokokoukseen tulevien virallisten edustajien ja 

mahdollisten muiden seuraajien tiedot linkin kautta.  

Jos haluat lisätietoa tai apua ilmoittautumisen kanssa, ota yhteyttä joko   

Sirpa Salonen sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi tai p. 050 408 7095,  

Pihla Putkonen pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai p. 050 550 054  

Leena Koivusaari leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi tai p. 050 306 4181   

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYhEJqArWfulNmyJZwB5DyHlUQ0tWVFBISU04N0dPMU03WU5WUkhWVldHTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYhEJqArWfulNmyJZwB5DyHlUQ0tWVFBISU04N0dPMU03WU5WUkhWVldHTi4u
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Terveisiä SyysFestiltä! 

Aivovammaliiton järjestämä nuorten aivovammautuneiden SyysFest, vertaistuellinen 

tapahtuma järjestettiin Virroilla 25.-27.9. Tapahtuma kokosi kahdeksan osallistujaa, 

kolme nuorisovastaavaa ja kaksi Aivovammaliiton työntekijää Nuorisokeskus Marttisen 

kauniisiin maisemiin. Tapahtuman tarkoitus oli tarjota vertaistukikokemuksia ja 

luontoelämyksiä. 

Ohjelmassa oli ensimmäisenä päivänä tutustumista toisiinsa positiivisuus- ja 

kannustustehtävien kautta. Illalla kokoonnuttiin kodalle grillaamaan ja viettämään aikaa 

yhdessä. Toisena päivänä aamupalan jälkeen osallistujat pääsivät melomaan kanooteilla 

henkeäsalpaavan kauniisiin maisemiin. Iltapäivällä ulkoiltiin luontopolulla ja 

perinnekylässä. Ilta vietettiin yhdessä saunoen ja oleskellen. 

Lähtöpäivän aamuna osallistujat pääsivät kokeilemaan kädentaitojaan ja askartelemaan 

itselleen muistojen korun joko puuhelmistä tai nahasta. Perjantaina iltapäivällä kotiinpäin 

suuntasi tyytyväinen porukka monia kokemuksia ja kohtaamisia rikkaampina. 
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Aivomyrskyn kuulumiset 

Aivomyrsky-tapahtuma järjestettiin 27.-29.9. sopeutumisvalmennuskurssin vuosien 2018-

2019 aikana käyneille. Hotelli Nuuksioon kokoontui 51 henkilöä viettämään syksyistä 

viikonloppua yhdessä. Tapahtuman teemana oli hyviä hetkiä ja onnen oivalluksia. 

Viikonlopun aikana käsiteltiin hyvinvointiteeman ympärillä olevia asioita, esimerkiksi 

seksuaalisuus ja ihmissuhteet voimavarana, jossa johdattelijana toimi seksuaaliterapeutti 

Suvi Patrikainen. Nuuksio by patikka luonto voimavarana -retken ohjasivat Moose 

Activitiesin henkilökunta. 

Kokemustoimijat olivat aktiivisesti mukana viikonlopun luotsaamisessa. Itsensä 

tunteminen oli myös yhtenä aiheena, jossa johdattelijana toimi perhepsykoterapeutti Hely 

Streng. Vertaistuki oli myös yksi viikonlopun keskeisistä anneista osallistujille. 

 

Kuvassa kokemustoimijat Marge, Mape ja Outi. 
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Aivovamma 2019 -tietokiertue Kuopiossa 

Aivovamma 2019 -tietokiertue pidetään Kuopiossa 20.11.2019 (Kuopion 

Musiikkikeskus, Auditorio, 2. kerros, Kuopionlahdenkatu 23). 

Tilaisuudessa kuulet neurologin ja neuropsykologin luennon, kokemustoimijan 

puheenvuoron, saat tietoa aivovammautuneen ihmisen sosiaalietuuksista sekä kuulet 

Aivovammaliitosta ja paikallisen aivovammayhdistyksen toiminnasta. Tapahtuma sopii 

erityisesti vastavammautuneille ja heidän läheisilleen sekä sellaisille ammattilaisille, jotka 

kohtaavat työssään aivovamman saaneita ihmisiä. 

Tilaisuus on maksuton. 

Jos tarvitset lisätietoa tai apua ilmoittautumisen kanssa, ole yhteydessä Aivovammaliiton 

järjestösuunnittelija Leena Koivusaareen leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi tai            

puh. 050 306 4181   

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYm

e3FG6cPwJOpMLVRuC1uhBUQzVYNUlCWVdRTE1FNkYwQzBVNzVCVk1XRy4u 

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 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYme3FG6cPwJOpMLVRuC1uhBUQzVYNUlCWVdRTE1FNkYwQzBVNzVCVk1XRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYme3FG6cPwJOpMLVRuC1uhBUQzVYNUlCWVdRTE1FNkYwQzBVNzVCVk1XRy4u
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Aivovammaliiton syksyn tapahtumia 

25.-26.10. Aivovammaliiton yhdistysten koulutuspäivä: Onnela, Rantatie 34, 04310 

Tuusula 

26.10. Syysliittokokous: 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 

 

Sosiaalityöntekijän päivystysvuorot 

Aivovammaliitossa 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto: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/ 

 

 
 
 
 

Yhdistyksen tehtävät 

 

Toimintaryhmän tehtävät 

L
o

k
a
k

u
u

 

o Yhdistysten koulutuspäivä 25.-26.10. 
o Aivovammaliiton syysliittokokous 26.10. 
o Syyskokous (yhdistyksillä, joilla on kaksi 

vuosikokousta): toimita liittoon 
vuosikokousasiakirjoista kopiot 

• Yhdistysten 
koulutuspäivä 
25.-26.10. 

• Aivovammaliiton 
syysliittokokous 
26.10. 

M
a
rr

a
sk

u
u

 

o Aivovammaviikon (vk 46) tapahtuma 
o Karhulaskutus menee liitosta syyskuussa 

laskutetuille ”ensilaskun saajille”  
o Aivoitus 4/2019 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot 

liittoon 8.11. mennessä 

• Aivovammavii-
kon (vk 46) 
tapahtuma 

Jo
u

lu
k

u
u

 

o Vuoden aikana muodostuneiden kulujen 
tilittäminen heti viimeisen kuluja muodostaneen 
tapahtuman jälkeen  

o Aivoviikon (vk 11) tapahtuman suunnittelu  
o Loput jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille 

• Vuoden aikana 
muodostuneiden 
kulujen 
tilittäminen heti 
viimeisen kuluja 
muodostaneen 
tapahtuman 
jälkeen  

• Aivoviikon       
(vk 11) 
tapahtuman 
suunnittelu 

 

 

 

 

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

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

 

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen   

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.  

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 ja milloin kokous on kutsuttava viimeistään koolle. 
 
Kokouksen jälkeen muistakaa ilmoittaa Aivovammaliitolle, jos yhdistyksenne 
jäsenmaksuun tulee muutos. 
 


