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• EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 

25.5.2018 
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EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5. 

Aivovammaliitto kouluttaa yhdistyksen edustajat yhdistyspäivänä 6.4. EU:n 

tietosuoja-asetukseen liittyvistä asioista.  

Euroopan Unionin ja Suomen tietosuojalait ovat uudistumassa. Tietosuoja-asetus tulee 

voimaan 25.5.2018. Jatkossa kaikkien, jotka käsittelevät henkilötietoja rekistereissään, 

täytyy laatia tietosuojaseloste. Se on laajennettu versio rekisteriselosteesta, jossa 

informoidaan entistä paremmin rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaseloste täytyy olla 

nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla tai toimipaikassa.  

Keskeistä muutoksessa on, että ihmisillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet saada 

tietoa siitä, miten heidän tietojaan käsitellään ja minne niitä luovutetaan. Ihmisillä on 

myös oikeus vaatia omia tietojaan poistettavaksi rekistereistä, eli oikeus tulla 

unohdetuksi. Rekisterinpitäjällä on ilmoitusvelvollisuus tietosuojaloukkauksista 

tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle.  

Tampere sai oman aivovammayhdistyksen 

Suomen kymmenes aivovammayhdistys on perustettu alkuvuodesta 2018 ja se kantaa 

nimeä Tampereen Seudun Aivovammayhdistys eli TSAVY. Aikaisemmin Tampereella 

on toiminut toimintaryhmä, joka on ollut osa Aivovammayhdistys ry:tä. Nyt kaikilla 

Tampereen seudulla ja lähialueilla asuvilla on mahdollisuus liittyä oman seudun 

paikallisyhdistykseen. 

Jos haluat liittyä Tampereen Seudun Aivovammayhdistykseen, löydät liittymislomakkeen 

tästä linkistä: https://voltage.sebacon.net/aivovammaliitto/ 

Jos haluat siirtyä toisesta aivovammayhdistyksestä Tampereen Seudun 

aivovammayhdistykseen, kirjoita lomakkeen lisätietoja kohtaan: siirryn toisesta 

yhdistyksestä. Voit myös ottaa yhteyttä liittymisasioissa Aivovammaliittoon 

järjestöassistentti Sirpa Saloseen puh: 050 408 7095 tai sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi 

https://voltage.sebacon.net/aivovammaliitto/
mailto:sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi
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EU:n vammaiskortti tulee käyttöön toukokuussa 

EU:n vammaiskortti eli EU Disability Card tulee käyttöön toukokuussa Suomeen. 

Korttia voi hakea, jos henkilöllä on voimassa Kelan vammaiskorttiin oikeuttava päätös. 

Lisätietoja hakemisesta saa toukokuussa Kelan sivuilta 

http://www.kela.fi/vammaiskortti ja vammaiskortti- sivustolta 

http://www.vammaiskortti.fi/. Hakemuslomakkeita voi pyytää myös Kelan toimistoista. 

Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti ja sitä voi käyttää Suomessa, sekä 

muissa EU-maissa. 

 
 

http://www.kela.fi/vammaiskortti
http://www.vammaiskortti.fi/
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Aivoituksen aineistopäivät 2018 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä, 

pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai 050 550 0541. 
 

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

2-2018 Aivovaurion monet kasvot– kuntoutus, omaiset ja 
läheiset 

27.4. vk 22 

3-2018 Minä selvisin – sopeutuminen ja kuntoutus 24.8. vk 39 

4-2018 Iloa elämään -vammaisurheilu, harrastukset ja 
kuntoutus 

9.11. vk 50 

 

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen 

Kertauksena vielä yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen: 

 

2-2018 Itä-Suomen ja Keski-Suomen yhdistykset 

3-2018 Kymenlaakson ja Oulun yhdistykset 

4-2018 Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhdistykset  

 

Kirjoituksien ei tarvitse tulla suoraan emoyhdistyksiltä, vaan myös toimintaryhmät voivat 

kirjoittaa toiminnastaan halutessaan! 

 

Kirjoitusasioissa voi olla yhteydessä Aivoituksen toimittajaan, yhteystiedot: 

Pia Warvas pia.warvas@aivovammaliitto.fi puh: 050 306 7916. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
mailto:pia.warvas@aivovammaliitto.fi


5 

    

Vuosikello maalis-toukokuu 

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/ 

 
 
 
 

Aivovammayhdistyksen tehtävät  Toimintaryhmien 
tehtävät 

M
aa

lis
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el
m

ik
u
u
 

 

Hallituksen kokous  

o Yhdistyksen vuosikokousasiakirjojen hyväksyminen (katso 

lisätietoja vuosikokouksista tämän taulukon alla)  

o Liiton kevätkokousaineistojen läpikäyminen - 

Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan raporttien 

toimittaminen liittoon (toiminta- ja talousseloste)  

Vuosikokous  

o Liittokokousedustajat ilmoitetaan liittoon ennen huhtikuun 

kevätliittokokousta. Pöytäkirjanote toimitetaan samassa 

yhteydessä. -> Toimita liittoon vuosikokousasiakirjoista 

kopiot.  

o Jäsenmaksun ilmoittaminen liittoon, 

jäsenmaksulaskutus tehdään huhtikuussa  

o Jäsenjärjestöavustuksen raportoinnin palautus 

viimeistään 31.3. mennessä 

pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi 

 

 

- Aivoviikon  
(vk 11) 
tapahtuma 

 

H
u
h

ti
k
u
u
 

o Aivoitus 2/2018 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon 
27.4. 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  
 
o Jäsenmaksulaskut lähtevät jäsenille 

- Aivovamma-
viikon 
alustava 
ideointi  
(vk 46) 

T
o

u
k
o

k
u
u
 

o Syksyn toiminnan lukkoon lyöminen (Aivoituksen 3/2018) 
yhdistyspalstalle tulevat tiedot voi toimittaa jo nyt liittoon, 
takaraja on 24.8.  
 
o Jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille 
  
o Jäsenjärjestöavustuksen viimeinen hakupäivä 31.5. 

- Syksyn 
toiminnan 
suunnittelemi
nen >tietojen 
toimittamine
n omalle 
yhdistykselle 
ja liittoon 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
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Jäsenjärjestöavustuksen raportointi 

Viime vuoden jäsenjärjestöavustusraportointi täytyy palauttaa viimeistään 31.3. 
Aivovammaliittoon. Raportointilomake löytyy Aivovammaliiton verkkosivuilta 
seuraavasta linkistä: http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-
yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/ 
 
Jos olette ehtineet raportoida avustuksesta ilman, että olette käyttäneet uutta 
raportointipohjaa, niin huomioikaa, että raportoinnista tulee löytyä erityisesti seuraavat 
tiedot: 
 

• Lähtötilanne: mihin toiminnalla pyrittiin? 

• Mitä järjestöavustuksella tehtiin? 

• Osallistujamäärät tapahtumissa/tapaamisissa. 

• Kuinka onnistuitte toiminnan toteuttamisessa? 

• Mitä toiminnalla saavutettiin? 

• Talous: erittely kuluista 
 
 
Raportointi ja uudet hakemukset palautetaan järjestösuunnittelija Pihla Putkoselle: 
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vuoden 2017 

jäsenjärjestöavustuksen 

raportointi palautetaan 

viimeistään 31.3.2018 

 

Vuoden 2018 

jäsenjärjestöavustusta voi 

hakea 31.5. saakka 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/
http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/
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Yhdistyspä ivä  
6.4. Iiris-

keskuksessä 
 

        

Aivovammaliiton 

toimisto on kiinni 

pääsiäisenä  

30.3.-2.4. 

 

Liittokokous 

7.4. klo 13 
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