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Aivovammaliiton hallitus 2019
Syysliittokokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:
Annamaria Marttila (Oulu) (varajäsen Jari-Pekka Honkala Kymenlaakso)
Auli Ollilla (Oulu) (varajäsen Jaana Hattunen Keski-Suomi)
Petri Turtiainen (Avy) (varajäsen Juha-Matti Hörkkö Etelä-Pohjanmaa)
Aivovammaliiton hallitus vuonna 2019 on:
Seppo Kantola, puheenjohtaja (2018 – 2019)
Timo Kallioja, AVY (2018 – 2019), vara: Terje Vainio, V-S (2018 – 2019)
Marge Miettinen, K-S (2018 – 2019), vara: Kari-Pekka Rauhala, AVY (2018 – 2019)
Kimmo Heinonen, Itä-Suomi (2018 – 2019), vara: Reijo Salo, E-P (2018 – 2019)
Annamaria Marttila, Oulu (2019 – 2020), vara: Jari-Pekka Honkala
Auli Ollilla, Oulu (2019– 2020), vara: Jaana Hattunen
Petri Turtiainen, Avy (2019 – 2020), vara: Juha-Matti Hörkkö
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Tulorekisteri
Vuoden 2019 alussa otetaan Suomessa käyttöön kansallinen tulorekisteri. Tulorekisteriin
kerätään kattavat tiedot yksilön palkka-, eläke- ja etuustiedoista. Hyöty tavalliselle
kansalaiselle on se, että jatkossa tulorekisteristä näkee omat reaaliaikaiset palkka- ja
etuustiedot. Vuoden 2019 aikana rekisteriin ilmoitetaan palkka- ja ansiotulotiedot ja
vuodesta 2020 alkaen myös eläke- ja etuustulotiedot.
Ilmoitusvelvollinen on suorituksen maksaja esimerkiksi yhdistys, kun yhdistys maksaa
esimerkiksi palkkaa. Tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin viiden kalenteripäivän kuluttua
maksupäivästä. Muuna kuin rahana annettavat suoritukset tai etuudet ilmoitetaan
kuukausittain, viimeistään aina seuraavan kalenterikuukauden viidenteen päivään
mennessä. Katso lisää: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoatulorekisteristä/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-säätiöt/

NV-yhdistystukea voi hakea 31.12.2018 saakka
Nyt on mahdollisuus hakea kevyellä prosessilla rahaa esimerkiksi Aivoviikon (viikko 11)
tapahtumien, kuntosalivuorojen tai vaikkapa yhteisen ryhmätoiminnan järjestämiseen,
yhteistyössä alueen muiden neurologisten vammaisyhdistysten tai –kerhojen kanssa.
Neurologisten vammaisjärjestöjen verkosto eli NV-verkosto jakaa tukea yhteistyöhön,
jossa on mukana vähintään kolme paikallisyhdistystä tai –kerhoa. Lyöttäydy siis
yhteen vanhojen tuttujen NV-toimijoiden kanssa tai etsi alueeltasi uusia
yhteistyömahdollisuuksia. Yhdessä voitte hakea tukea kohderyhmienne hyväksi. Kaikki
Suomen NV-yhdistykset löytyvät nv.fi-verkkosivuilta: http://www.nv.fi/
Pienimuotoinen tuki haetaan viimeistään 31.12.2018. Hakulomakkeen voi täyttää
verkossa täällä tai lähettää hakulomakkeessa olevien ohjeiden mukaan Muistiliittoon.
Päätökset tuen jakamisesta tehdään 31.1.2019 mennessä. Hakulomakkeen voit myös
pyytää Aivovammaliiton järjestösuunnittelijoilta Leena Koivusaarelta
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi tai Pihla Putkoselta
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi.
Mikäli rahoitus myönnetään, hakija sitoutuu täyttämään avustuksen käyttöä koskevan
selvitysliitteen ja arviointilomakkeen.

4
Vielä mahtuu mukaan nuorten suunnittelupäivään!
Tule mukaan vaikuttamaan ja kehittämään Aivovammaliiton nuorisotoimintaa. Pääset
ideoimaan yhdessä muiden nuorten kanssa esimerkiksi lehtijuttuja tai tuottamaan sisältöä
sosiaaliseen mediaan. Sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua muiden
järjestötoimijoiden kanssa. Kokoonnumme 1-2 kertaa vuodessa ja muu yhteydenpito
tapahtuu Skypen ja WhatsApin kautta. Tule mukaan pitämään hauskaa ja innostumaan.
Tehdään yhdessä ja vaikutetaan aivovammaisten nuorten elämään ja oikeuksiin.
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan, mutta toivomme, että otat seuraavat asiat
huomioon:
• Olet alle 29-vuotias
• Toiminta alkaa perehdytyksellä, joten et tarvitse aikaisempaa kokemusta
• Olet motivoinut ja innostunut toimimaan vapaaehtoisena
• Haluat olla mukana tuottamassa sisältöä sosiaalisen median eri palveluihin
nuorisolähtöisesti
Kokoontuminen ja perehdytys tapahtuu Aivovammaliiton toimistolla 11.12.2018 klo
12.00-18.00
(Järjestämme tarvittaessa majoituksen, sitä tarvitseville. Majoitus 2hh huoneessa. Matkat
korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan.)
Mukaan mahtuu 10 nuorta. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääset tästä: Linkki
hakulomakkeeseen

Lisätiedot nuorisotoiminnasta vastaavalta työntekijältä:
Leena Koivusaari
Järjestösuunnittelija
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi
tai puh. 050 306 4181 (myös WhatsApp)
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Aivoituksen aineistopäivät ja kirjoitusvuorot 2019
Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan järjestösuunnittelija Pihla Putkoselle aina
aineistopäivään mennessä, pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai 050 550 0541.
Nro

Teema

Aineistopäivä Ilmestyy

1-2019 Aivovamma ja yhteiskunta

25.1.

vk 10

2-2019 Yhdistystoiminnan kirjo

26.4.

vk 22

3-2019 Ikäihmiset ja aivovamma

23.8.

vk 39

4-2019 Lapset, nuoret ja aivovamma

8.11.

vk 50

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen
Nro 1-2019 Aivovammayhdistys ja Etelä-Pohjanmaan yhdistys
Nro 2-2019 Itä-Suomen ja Keski-Suomen yhdistykset
Nro 3-2019 Kymenlaakson, Oulun seudun ja Päijät-Hämeen yhdistykset
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 Piaan. Hän voi kirjoittaa jutun
puolestanne. Kirjoitusasioissa voi olla yhteydessä Aivoituksen toimittajaan, yhteystiedot:
Pia Warvas pia.warvas@aivovammaliitto.fi puh: 050 306 7916.
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Vuosikello yhdistyksille
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/

Joulukuu

Aivovammayhdistyksen tehtävät

• Vuoden aikana muodostuneiden kulujen
tilittäminen heti viimeisen kuluja
muodostaneen tapahtuman jälkeen
• Aivoviikon (vk 11) tapahtumaan
ilmoittautuminen
• Loput jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille
• Jäsenjärjestöavustus on käytettävä vuoden
loppuun mennessä

Toimintaryhmien
tehtävät

• Vuoden
aikana
muodostuneiden kulujen
tilittäminen
heti viimeisen
kuluja
muodostaneen
tapahtuman
jälkeen
• Aivoviikon
(vk 11)
tapahtumaan
ilmoittautumi
nen

Muistattehan käyttää jäsenjärjestöavustukset vuoden
loppuun mennessä!

