
 

 

Tärkeimmät: 

- Kesä ja kärpäset, nyt on aika rentoilla!  

Kiitos sinulle, olet tärkeä!  

- Elokuun lopussa kaivataan taas 

Aivoitukseen tietoja syksyn 

toiminnastanne. Aineistopäivä 25.8. 

- Huom! Tiivistelmä verottajan uudesta 

ohjeesta vapaaehtoistoiminnan 

verotukseen liittyen.  
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Toimisto on suljettuna heinäkuun 

Osa liiton toimiston työntekijöistä aloittelee kesälomaansa jo nyt. 

Kaikki palaavat asteittain takaisin heinäkuun lopussa, viimeistään 

elokuun alussa. Toimisto on kiinni heinäkuun ajan.  

Leppoisaa kesää kaikille ja kiitos kuluneesta kevätkaudesta!   

 

Liitolla on jäseniä 2172 

Alla taulukko, josta näette vähän jäsenrekisteristä koottua tietoa omasta yhdistyksestänne.  

Sähköpostilla tiedottaminen on edullinen ja helppo tapa viestiä jäsenille. Viimevuoden 

jäsenkyselyssä 58% vastanneista vastasi sähköpostin olevan heille mieluisin tapa 

saada tietoa yhdistyksesi/toimintaryhmäsi tapaamisista.  

Sähköpostin käyttäminen jäsentiedottamisessa on oiva juttu. Aiheesta löytyy opas.  

Kaikki koulutusoppaat jäsenrekisterinhoitajille löytyvät:  

www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenrekisteri/  

Yhdistys 
Jäsenten 
syntymävuoden 
keskiarvo 

Sähköpostil-
listen osuus 

Sope-kurssille 
hakeutuneiden 
osuus 2012-2017 

Aivovammayhdistys ry  1968 53 % 17 % 

Etelä-Pohjanmaan avy 1969 62 % 17 % 

Itä-Suomen avy 1967 75 % 29 % 

Keski-Suomen avy 1964 69 % 24 % 

Kymenlaakson avy 1967 55 % 19 % 

Oulun seudun avy 1969 68 % 21 % 

Päijät-Hämeen avy 1966 43 % 21 % 

Satakunnan avy 1964 54 % 20 % 

Varsinais-Suomen avy 1967 59 % 16 % 

Keskimäärin 1967 59 % 19 % 
 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenrekisteri/
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Koska vapaaehtoistoimijan ateria 

on veronalaistatuloa? 

Tässäpä teille muutamia poimintoja uudesta  
verohallinnon ohjeesta:  
”Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen 
vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset”.  
 
Koko ohje löytyy verohallinnon sivuilta: linkki.  
 

 Yleensä osallistujat itse tietävät ovatko  

tekemässä jotakin pyyteettömästi vai ei 

o Testikysymys:  

Tekisitkö jotain ilman esim. illallista vai ei? 

 

 Kiitosillallinen ei ole lahjaa vaan yleensä tavanomaista kohteliaisuutta, kun niistä ei ole 

sovittu 

o vapaaehtoistyöntekijälle voi tarjota joululounaan 

o tilintarkastajan voi viedä kerran vuodessa kiitosillalliselle 

o hallituksen kuukausittaiset illalliset eivät ole enää tavanomaista 

kohteliaisuutta vaan veronalainen etu 

 

 Veronalaisena ateriana ei pidetä kahvia, kahvileipää eikä virvoketarjoilua yms. jos ne 

eivät runsauden takia korvaa lounasruokaa tai illallista 

 

 Normaali ateriaetu ei ole mahdollista ilman veroseuraamuksia 

 

 Talkoissa järjestettävää tavanomaista tai kohtuullista tarjoilua ei pidetä 

veronalaisena etuna 

 

 Vapaaehtosityön aikana osallistuminen yleishyödyllisen yhteisön järjestämään 

tavanomaiseen yhteiseen ruokailuun ei ole veronalainen etu 

 

 

 

 

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Yleishyodyllisten_yhteisojen_ja_julkisyh
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Vuosikello kesä-lokakuu 

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/ 

 
Av-yhdistyksen tehtävät 

Toimintaryhmän tehtävät 

K
es

äk
u
u
  

- Kesätauko alkaa 

- Kevään aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen 

- Tarkasta että yhdistyksen tiedot löytyvät Vertaistalo.fi 

palvelusta  
 

- Kevään aikana 
muodostuneiden kulujen 
tilittäminen 

- Tarkasta että yhdistyksen 
tiedot löytyvät 

Vertaistalo.fi palvelusta  

 

KESÄTAUKO HEINÄ-ELOKUU 

- Aivoitus 3/2017 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon 
25.8. mennessä 

KESÄTAUKO 

S
yy

sk
u
u
  

- Jäsentapaamiset alkavat  

- Yhdistykset joilla on kaksi vuosikokousta:  
o Hallituksen kokous jossa viimeistellään 

toimintasuunnitelma ja talousarvio 
o Syyskokouksen koollekutsuminen 

- Aivoviikon (vk11) alustava ideointi 

- Aivovammaviikon suunnitelmat valmiiksi (vk 46) 

- Liitosta laskutetaan tähän mennessä liittyneet jäsenet, jotka 
saavat Aivoituksen 3/xxxx 

- Liittopäiviin ilmoittautuminen 

- Jäsentapaamiset alkavat 

- Kuka teiltä lähtee mukaan 
liittopäiville? 

L
o

k
ak

u
u
  

- Liittopäivät 

- Syyskokous (yhdistyksillä joilla on 2 vuosikokousta) 

- Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista kopiot 

 

Aivoitus 2017 aineistopäivät ja ilmestyminen 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Heidille aina aineistopäivään mennessä, 

heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai 050 3064181. 
 

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

3-2017 Uusia aivovammatuulia 25.8. vk 40 

4-2017 Omaiset ja läheiset 7.11. vk 50 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
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Nuorten PääFestille vielä 8 paikkaa jäljellä 

Ilmoittautumisaika päättyy 30.6.2017. 

Perustiedot: 

Aika: 22.-25.8.2017 (ti-pe) 

Paikka: Parinpellon leirikeskus, Hollollassa (18km 

Lahdesta länteen) 

Osallistumismaksu: jäsenille 155€, ei-jäsenille 

175€ Osallistumismaksu sisältää täysihoidon, 

monipuolisen ohjelman ja yhteiskuljetuksen 

Lahdesta. Muut matkakulut maksetaan itse. Jos 

junamatkasi kestää yli 4 tuntia yhteen suuntaan, 

voit anoa vähennystä matkakustannusten 

osuudelta. 

 

 

Frisbee-golf-kisat Oulussa 5.8. – Menkää mukaan! 
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Lomatoiminta 

Maaseudun terveys- ja lomahuoltoliitto ry 

järjestää yhdessä meidän kanssa tuettuja lomia 

kaksi kappaletta tänä vuonna. Löydät ne tästä 

linkistä: 

http://mtlh.fi/fi/2017%20lomatarjonta/J%

C3%A4rjest%C3%B6lomat/Aivovammaliitt

o%20ry/ 

Ohjeet lomalle hakua varten löydät täältä: 

http://mtlh.fi/fi/Lomatuen%20haku/ 

Nyt tarvitsemme lomalle hakijoita.  

Viime vuonna lomat jouduttiin perumaan.  

Toivottavasti saamme ne tänä vuonna toteutumaan!  

 

Huomio teini-ikäisten vanhemmat! 

Runsaan hakijamäärän vuoksi Aivovammaliitto 

järjestää myös toisen perhekurssin perheille, jossa 

on yläkouluikäisiä ja/tai teini-ikäisiä lapsia. 

Kurssi pidetään 7. – 11.8.2017 Piispalassa 

Kannonkoskella. 

Ilmoittautuneita on jo, mutta mukaan mahtuu vielä.  

Tiedustelethan pikaisesti 

anu.korhonen@aivovammaliitto.fi tai 

puhelimitse 050 373 9076. 

 

http://mtlh.fi/fi/2017%20lomatarjonta/J%C3%A4rjest%C3%B6lomat/Aivovammaliitto%20ry/
http://mtlh.fi/fi/2017%20lomatarjonta/J%C3%A4rjest%C3%B6lomat/Aivovammaliitto%20ry/
http://mtlh.fi/fi/2017%20lomatarjonta/J%C3%A4rjest%C3%B6lomat/Aivovammaliitto%20ry/
http://mtlh.fi/fi/Lomatuen%20haku/

