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Yhdistyspäivässä ideoitiin jäsenjärjestöavustusta 

Yhdistyksien edustajia kokoontui perjantaina 6.4. kouluttautumaan ja suunnittelemaan 

jäsenjärjestöavustusasioita. Jäsenjärjestöavustustyöpajassa yhdistykset ideoivat, mihin 

avustusta voisi tulevina vuosina käyttää. Jatkossa jäsenjärjestöavustus tulee käyttää 

samana vuonna, kuin se on haettu. Eli toukokuun loppuun mennessä haettava avustus 

on käytettävä vuoden 2018 aikana. 

Yhdistyspäivän työpajassa syntyi loistavia ideoita. Tässä niistä muutamia, joita saa 

vapaasti käyttää: 

• Liikuntapäivä: järjestetään yhdessä toisen aivovammayhdistyksen kanssa 

liikunnallinen päivä, jossa jaetaan samalla aivovammatietoutta ja liikutaan yhdessä. 

• Toritapahtuma: Lisätään aivovammatietoutta toritapahtuman avulla. 

Toritapahtumaan voi yhteistyökumppaniksi houkutella vaikka oman 

paikkakunnan muita yhdistyksiä ja yrityksiä. 

• Lasten huvipuistopäivä: Järjestetään vammautuneille ja ei-vammautuneille 

lapsille yhteinen huvittelupäivä esimerkiksi Linnanmäellä tai vastaavassa. Jaetaan 

samalla aivovammatietoutta ja tehdään asiaa tunnetuksi iloisen tapahtuman kautta. 

• Päätöntä menoa: katusoitto/festaritapahtuma: Yhdistys voi pyytää 

muusikkoja katusoittotapahtumaan hyvän asian puolesta. Jaetaan 

katusoittotapahtumassa yhdistyksen esitteitä ja aivovammatietoutta. Yhdistykset 

voivat myös kysyä mahdollisuutta pitää järjestöpöytää oman, tai lähipaikkakuntien 

festivaalitapahtumissa. 

• Läheisten ja vammautuneiden virkistystapahtuma: Läheisille ja 

vammautuneille järjestetään yhteistä virkistystoimintaa, kuten yhteinen 

mökkireissu isommalla porukalla tai yhteinen ravintolapäivä. Tapahtuma tarjoaisi 

vertaistukea ja virkistäytymistä. 

• Nuorten peliryhmä verkossa: Ryhmään on helppo liittyä ympäri Suomea. 

Nuoret voivat tutustua pelien kautta ja tehdä yhteisiä reissuja esimerkiksi 

Pelimessuille tai muihin tapahtumiin. 
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Mikkeli sai oman toimintaryhmän 

Mikkeliin on perustettu oma toimintaryhmä aivovammautuneille ja heidän läheisilleen. 

Toimintaryhmä kuuluu Itä-Suomen aivovammayhdistyksen alle. Mikkelin kaupungin 

kirjastossa järjestettiin 24.4. toimintaryhmän aloitusluento, jossa neuropsykologi Merja 

Varpamäki luennoi Aivovamman moninaisesta oirekuvasta.  

Ennen luentoa Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Anne Porthèn kertoi yleisölle liiton 

terveiset. Luennon jälkeen Itä-Suomen aivovammayhdistys kertoi omasta toiminnastaan 

ja Mikkelin toimintaryhmästä. Mikkelin toimintaryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa 

keskiviikkona 3.5. klo 16-18 Estery talossa. Osoite on Otto Mannisenkatu 4, 50100 

Mikkeli. Seuraava tapaaminen on 31.5. samassa paikassa. Ryhmä kokoontuu jatkossa aina 

kuun viimeinen torstai. Lisätietoa ryhmästä löydät Itä-Suomen aivovammayhdistyksen 

verkkosivuilta http://aivovammayhdistykset.fi/iavy/ 

 Kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! 

Seitti järjestää toimintaa nuorille 

Seitti on neljän vammaisjärjestön nuorisoyhteistyötaho, joka järjestää vapaa-ajan 

toimintaa 13-29 -vuotiaille liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille. Toimintaan on 

tervetulleita kaikki nuoret yli diagnoosirajojen. 

Seitin yhteistyöjärjestöjä on Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Lihastautiliitto ry, Suomen CP-

liitto ry ja Tatu ry. Sinun ei tarvitse olla kyseisten järjestöjen jäsen osallistuaksesi Seitin 

järjestämään toimintaan.  

Seitti tekee mielellään yhteistyötä eri järjestöjen kanssa ja tukee nuorten itse 

suunnittelemia ja toteuttamia tapahtumia. Lisätietoja Seitin toiminnasta voi lukea 

sivustolta http://www.seittiweb.org/ 

 

 

 

 

http://aivovammayhdistykset.fi/iavy/
http://www.seittiweb.org/
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Tietosuoja-asetus: tarkistuslista yhdistyksille 

EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan 25.5. alkaen. Nyt on aika yhdistysten 

tarkastella omaa toimintaansa tietosuoja-asioissa. Uusi tietosuoja-asetus velvoittaa 

yhdistyksiä entistä tarkempaan tietojenkäsittelyyn. Lisäksi jäsenille tulee selkeästi 

informoida siitä, mihin heidän henkilötietoja käytetään ja minne niitä luovutetaan. 

Aivovammaliitto muodostaa jokaisen jäsenjärjestön kanssa yhteisrekisterinpitäjyyden, 

koska käytämme yhteistä jäsenrekisteriä. Aivovammaliitto tekee jokaiselle 

aivovammayhdistykselle tietosuojaselosteen, jolla informoidaan jäseniä ja jäseniksi 

liittyviä jäsenrekisterin käytöstä ja tietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on hyvä laittaa 

esimerkiksi jokaisen yhdistyksen omille verkkosivuille kaikkien nähtäväksi. 

Tässä vielä listaus, mitä yhdistyksissä tulee käydä läpi ennen 25.5.: 

1. Kartoittakaa, missä yhteyksissä yhdistyksessänne käsitellään ihmisten 

henkilötietoja ja missä henkilötietoja säilytetään. Lisäksi miettikää, miten keräätte 

henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen niitä kerätään.  Määritelkää, kuinka kauan 

tietoja säilytetään. Onko teillä muita henkilörekistereitä kuin jäsenrekisteri? 

2. Valitkaa yhdistyksen hallituksesta vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt, jotka vastaavat 

teidän yhdistyksen jäsenrekisterin hoidosta ja tietosuoja-asioista. 

3. Miettikää yhdessä mahdolliset tietoturvariskit yhdistyksenne toiminnassa. 

Suunnitelkaa miten toimitte, jos tapahtuu tietoturvaloukkaus? 

4. Hävittäkää vanhat listat ja paperit, joissa on ihmisten henkilötietoja, joille ei ole 

enää tarvetta. Arkistoikaa huolellisesti yhdistyksen paperit, joita teidän täytyy vielä 

säilyttää. 

Järjestösuunnittelija Pihla Putkonen vastaa kysymyksiin tietosuojasta: 

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

 

 

 

 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi


5 

    

Aivoituksen aineistopäivät ja kirjoitusvuorot 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 

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
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Vuosikello huhti-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 

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 

 

Jäsenjärjestöavustuksen haku 31.5. mennessä 

 
 
 

 

 

 

 

 

Jäsenjärjestöavustuksen haku on käynnissä. 

Avustushakemus toimitetaan viimeistään 31.5. 

järjestösuunnittelija Pihla Putkoselle: 
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi 

 

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

toimisto on 

suljettu 30.4.-1.5. 

 

        Toivotamme 

kaikille oikein 

hauskaa 

vappua! 


