Tärkeää
• Keksi Aivovammaliitolle slogan!
• Aivovammaliiton liittokokousedustajat
• PääFest ja Läheisten tapahtuma tulevat taas
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Kilpailu: Keksi Aivovammaliitolle uusi slogan
Slogan eli iskulause on jonkin ajatuksen lyhyeen ja iskevään muotoon kiteyttävä lause.
Tällä hetkellä Aivovammaliiton slogan on HYVINVOINTIA LOPPUELÄMÄKSI.
Mutta mikä voisi olla iskulauseemme strategiakaudelle 2020 - 2022? Olisiko se
”Luottamusta ja hyvinvointia?” Vai ”Avain onnelliseen elämään?” Vai jotakin ihan
muuta?
Keksi Aivovammaliitolle hyvä iskulause! Aivovammaliiton liittokokousedustajat
äänestävät mielestään parhaan iskulauseen. Voittanut ehdotus otetaan käyttöön
Aivovammaliiton sloganiksi strategiakaudelle 2020 - 2022.
Voittajasloganin ehdottaja palkitaan Aivovammaliiton tuotepaketilla.
Lähetä ehdotuksesi sähköpostitse pia.warvas@aivovammaliitto.fi viimeistään perjantaina
27.3.2020. Laita mukaan yhteystietosi, jotta voimme lähettää palkkion voittajaehdotuksen
laatijalle. Voittajan nimen julkistamiseen pyydetään erikseen lupa. Onnea matkaan!

Rahankeräyslaki uudistuu 1.3.2020
Rahankeräyslaki uudistuu ja uusi laki astuu voimaan 1.3.2020. Uuden lain myötä myös
yhdistysten on entistä helpompaa tehdä pienkeräyksiä.
Pienkeräys:
• Järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle vähintään viisi
arkipäivää ennen pienkeräyksen aloittamista.
• Saa kerätä enintään 10.000 euroa ja keräys voi kestää enintään 3 kuukautta.
• Keräyksen saa järjestää enintään 2 kertaa kalenterivuodessa.
• Poliisilaitokselle tehdään pienkeräystilitys kahden kuukauden kuluessa keräyksen
päättymisestä.
Aivovammaliitto kokoaa vielä tarkemman ohjeistuksen aivovammayhdistyksille, kun
laki astuu voimaan.

Aivoviikko 9. - 15.3.2020
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Neurologiset vammaisjärjestöt muistuttavat Aivoviikon tapahtumissa ympäri Suomen,
että aivoterveydestä huolehtiminen kannattaa aina: nuorena ja vanhana, terveenä ja
sairastuneena. Aivoviikkoa vietetään viikolla 11 eli 9. - 15.3.2020.
Neurologiset vammaisjärjestöt järjestävät Aivoviikolla monenlaisia tapahtumia.
Aivovammayhdistykset ovat myös mukana erilaisissa tapahtumissa ja Aivovammaliiton
työntekijät jalkautuvat tapahtumiin.

Uusien hallitusaktiivien perehdyttäminen
Monessa yhdistyksessä valitaan vuoden alussa uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen. On
hyvä muistaa perehdyttää uudet hallituksen jäsenet oman yhdistyksenne toimintatapoihin
ja sääntöihin. Myös Aivovammaliitolta on mahdollista saada tukea yhdistyshallintoon
liittyvistä asioista. Aivovammayhdistysten hyvän hallintotavan oppaan voi lukea tästä:
Aivovammayhdistysten hyvä hallintotapa
Opas löytyy osoitteesta: https://www.aivovammaliitto.fi/yhdistyksille/apuayhdistyshallintoon/
Yhdistyshallinnon asioissa auttaa järjestösuunnittelija Pihla Putkonen
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi, puh. 050 550 0541.

Aivovamma 2020 -kiertue Joensuussa 11.3.2020
Aivovamma 2020 -kiertue on tarkoitettu kaikille aivovamma-asioista kiinnostuneille.
Tilaisuudet koostuvat neurologin ja neuropsykologin luennoista, kokemuspuheenvuoroista sekä aivovammautuneen ihmisen sosiaalietuuksiin perehtymisestä.
Tapahtuma sopii erityisesti vastavammautuneille ja heidän läheisilleen sekä sellaisille
ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään aivovamman saaneita ihmisiä. Tilaisuudet ovat
maksuttomia. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden kautta!
Ilmoittaudu paikanpäälle tai etäyhteyden kautta osallistuvaksi tästä linkistä:
https://webropol.com/ep/tietokiertue-ilmoittautuminen
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Liittokokouksen edustajat

Aivovammaliiton liittokokous pidetään la 4.4.2020. Liittokokouskutsu ja -materiaalit
lähetetään yhdistysten puheenjohtajille sekä sähköpostitse että postitse maaliskuun
alussa. Kutsussa on ohjeet ja linkki ilmoittautumiseen. Viralliset liittokokousedustajat,
jotka osallistuvat liittokokoukseen, ilmoitetaan keskitetysti kutsussa olevan linkin kautta
viimeistään 12.3.2020.
Yhdistysten tulee toimittaa etukäteen pöytäkirjanote tai oikeaksi todistettu jäljennös siitä
yhdistyksenne vuosikokouksen pöytäkirjasta, jossa viralliset edustajat on nimetty,
sähköpostitse sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi.
Aivovammaliiton säännöissä määritellään yhdistysten liittokokousedustajien valinta
seuraavasti:
Kutakin varsinaista jäsenyhdistystä edustavat liittokokouksissa näiden yhdistysten
valitsemat edustajat. Jäsenyhdistys voi valita yhden edustajan kutakin edellisen
kalenterivuoden lopussa ollutta, alkavaa viittätoista (15) jäsentä kohden, kuitenkin
enintään kymmenen (10) edustajaa. Säätiöllä on yksi ääni. Vain virallisilla edustajilla on
äänioikeus liittokokouksissa, jokaisella yksi ääni.

Jäsenmäärät aivovammayhdistyksissä 31.12.2019:
Yhdistys
Aivovammayhdistys: 651 jäsentä
Etelä-Pohjanmaan Aivovammayhdistys: 202 jäsentä
Itä-Suomen Aivovammayhdistys: 117 jäsentä
Keski-Suomen Aivovammayhdistys: 115 jäsentä
Kymenlaakson Aivovammayhdistys: 110 jäsentä
Oulun Seudun Aivovammayhdistys: 316 jäsentä
Päijät-Hämeen Aivovammayhdistys: 120 jäsentä
Satakunnan Aivovammayhdistys: 146 jäsentä
Tampereen Seudun Aivovammayhdistys: 97 jäsentä
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys: 406 jäsentä

Liittokokousedustajat
10 edustajaa
10 edustajaa
8 edustajaa
8 edustajaa
8 edustajaa
10 edustajaa
8 edustajaa
10 edustajaa
6 edustajaa
10 edustajaa

Liittokokous 4.4.
Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila
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Aivoituksen aineistopäivät 2020
Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä,
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai puh. 050 550 0541.
Nro
2-2020
3-2020
4-2020

Teema
Aivovammat ja mielenterveys
Aivovammat, kuntoutuminen ja sopeutuminen
Aivovammakonkarit

Aineistopäivä
24.4.
7.8.
6.11.

Ilmestyy
vk 22
vk 37
vk 50

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen
Nro 2-2020 Itä-Suomen ja Keski-Suomen yhdistykset
Nro 3-2020 Kymenlaakson, Oulun seudun ja Päijät-Hämeen yhdistykset
Nro 4-2020 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 pia.warvas@aivovammaliitto.fi ja puh. 050 306 7916.

Jäsenjärjestöavustuksen raportointi vuodelta 2019
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Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan raportointi lähetetään
Aivovammaliittoon 2.3.2020 mennessä ja liitteet 31.3.2020 mennessä. Raportointilomake
on lähetetty jokaisen yhdistyksen puheenjohtajalle sähköpostitse. Täytetyn
raportointilomakkeen lisäksi tulee liittoon toimittaa kopiot seuraavista asiakirjoista:
• Avustuksen käyttäjän allekirjoitettu tilinpäätös, tase-erittelyt ja allekirjoitettu
tilintarkastuskertomus (ja/tai toiminnantarkastuskertomus)
• Kirjanpidon kustannuspaikan tilikohtainen tuloslaskelma avustetusta toiminnasta
• Toimintakertomus
Jos tarvitset apua raportoinnissa, ota yhteyttä järjestösuunnittelija Pihla Putkoseen puh.
050 550 0541 tai pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi

Raportoinnin viimeinen palautuspäivä on
aportin viimeinen palautuspäivä 31.3.
2.3.2020, liitteet viimeistään 31.3.2020

Jäsenjärjestöavustuksen haku vuodelle 2020
Aivovammaliiton hallitus on linjannut kolme kohdetta, joihin jäsenjärjestöavustusta
myönnetään:
1. Jäsenjärjestöavustuksen avulla perustetun toiminnan juurruttaminen ja
ylläpitäminen
2. Näkyvyyden lisääminen
3. Vertaistukitoiminnan järjestäminen ja kehittäminen
Hakemuksessa tulee kuvata: toiminnan tarve, tavoitteet, sisältö ja odotettavat tulokset.
Linkki Jäsenjärjestöavustus 2020 -hakemukseen:
https://webropol.com/s/AVLJasenjarjestoavustus2020
Täytetyn raportointilomakkeen lisäksi tulee liittoon toimittaa kopiot seuraavista
asiakirjoista:
• Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
• Yhdistyksen vuoden 2020 talousarvio

Vuoden 2020 jäsenjärjestöavustushaku 31.3.2020 saakka!

Jos tarvitset apua hakulomakkeen täytössä, ota yhteyttä järjestösuunnittelija Pihla
Putkoseen puh. 050 550 0541 tai pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
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Vuosikello 2020
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/

Maaliskuu

Yhdistyksen tehtävät
o Yhdistyksen vuosikokousasiakirjojen hyväksyminen

Toimintaryhmän tehtävät
-

Aivoviikon (vko 11)
tapahtuma

-

Aivovammaviikon (46)
alustava suunnittelu

-

Syksyn toiminnan
suunnitteleminen
>tietojen toimittaminen
omalle yhdistykselle

o Liiton kevätkokousaineistojen läpikäyminen
o Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan raportin
toimittaminen liittoon (toiminta- ja talousseloste) 2.3.2020
mennessä ja liitteet 31.3.2020 mennessä
Vuosikokous
o Liittokokousedustajat ilmoitetaan liittoon ennen huhtikuun
kevätliittokokousta viimeistään 12.3.2020 liittokokouskutsussa
olevan linkin kautta. Pöytäkirjanote tai oikeaksi todistettu
jäljennös siitä yhdistyksenne vuosikokouksen pöytäkirjasta, jossa
viralliset edustajat on nimetty, lähetetään sähköpostitse
sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi
o Jos jäsenmaksunne on muuttunut tai muuttumassa,
ilmoittakaa siitä mahdollisimman pian liittoon:
sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi. Tilitoimisto hoitaa
jäsenmaksulaskutuksen huhtikuussa.

Huhtikuu

o Jäsenjärjestöavustuksen viimeinen hakupäivä 31.3.
o Aivoitus 2/2020 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon
24.4. mennessä pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
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 3/2020
yhdistyspalstalle tulevat tiedot voi toimittaa jo nyt liittoon, takaraja
on 7.8.
o Jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille
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