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Huomioitavaa tulorekisteristä 

1.1.2019 alkaen tulorekisteriin täytyy ilmoittaa kaikki maksetut palkat, luontoisedut, 

palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset 

kustannusten korvaukset täytyy ilmoittaa tulorekisteriin, esimerkiksi maksetut päivärahat, 

ateriaedut ja kilometrikorvaukset. Ilmoitus tehdään viiden päivän kuluessa 

maksupäivästä.  

Kuittia vastaan maksettuja korvauksia kuten majoituskustannuksia tai matkalippuja ei 

kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Tai jos esimerkiksi vapaaehtoinen ostaa pullaa ja kahvia 

yhdistyksen tapaamiseen ja saa kuittia vastaan yhdistykseltä rahakorvauksen, niin tätä ei 

myöskään tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.  

Vapaaehtoisille maksettavat kilometrikorvaukset ilmoitetaan jatkossa tulorekisteriin. 

Tiedot ilmoitetaan ilman euromääräistä alarajaa myös silloin, vaikka saaja ei ole 

työsuhteessa maksajatahoon. Esimerkiksi yhdistyksessä toimiva vapaaehtoinen voi 

toimittaa useamman kuukauden matkalaskut yleishyödylliselle yhdistykselle, jolloin 

yhdistys ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoiselle maksetut verovapaat kulukorvaukset 

viiden kalenteripäivän kuluttua maksupäivästä. Maksupäivä tarkoittaa sitä päivää, jolloin 

raha on saajan tilillä käytettävissä. 

Tulorekisteri vaatii sähköistä asiointia ja paperisia ilmoituksia voi tehdä vain erityisestä 

syystä. Jokaisen yhdistyksen on syytä keskustella oman tilitoimistonsa kanssa, kuinka 

yhdistys hoitaa tulorekisteriin ilmoittamisen tai vaihtoehtoisesti yhdistykset itse voivat 

tutustua tulorekisteriin. Kattavasti lisätietoja löytyy verottajan sivulta: 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-

tulorekisteristä/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-säätiöt/ 

Aivovammaliitto maksaa matkakorvaukset viikoittain. Jos samalla matkalaskulla on 

myös kilometrikorvauksia, silloin korvaukset maksetaan kerran kuukaudessa 20. päivä. 

Järjestösuunnittelija Pihla Putkonen valmistelee vielä tarkempaa ohjeistusta yhdistyksille 

tulorekisteristä. 

 

 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-tulorekisteristä/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-säätiöt/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-tulorekisteristä/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-säätiöt/
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Osa-aikainen sosiaalityöntekijä aloittaa 

Aivovammaliitossa 

Mietityttääkö sosiaaliturva-asiat? Nyt on mahdollisuus saada neuvoja. 

Sosiaalityöntekijä Elina Perttula vastaa sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin 

Aivovammaliitossa klo 9 - 12 seuraavina maanantaipäivinä puhelimitse ja sähköpostitse. 

ma 18.2., ma 4.3., ma 18.3., ma 1.4., ma 15.4., ma 6.5. ja ma 20.5. 

Elinan yhteistiedot puh: 050 575 7371 ja sähköposti: elina.perttula@aivovammaliitto.fi 

Uusi aivovammakortti 

Aivovammaliitto on päivittänyt aivovammakortin. Entisen pahvisen kortin tilalle tulee 

muovinen kortti, jolla voi eri palvelutilanteissa kertoa, mistä aivovammassa on kyse. 

Korttia jaetaan Aivovammaliiton eri tilaisuuksissa jäsenille. Korttiin kirjoitetaan oma 

nimi ja takana on tekstit myös ruotsiksi ja englanniksi. 

 

 

 



 4 

    

Jäsenmäärät yhdistyksissä 

 

 

 

 

Liittokokouksen edustajat 

Yhdistysten tulee toimittaa ajantasainen pöytäkirjanote liittokokousedustajista 

Aivovammaliittoon ennen kokousta. 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.  

 

 

 

Yhdistys 

Jäsenmäärä 

31.12.2018 

Aivovammaliitto ry (vain 

kannatusjäsenyydet) 10 

Aivovammayhdistys ry 670 

Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistys ry 204 

Itä-Suomen aivovammayhdistys ry 114 

Keski-Suomen aivovammayhdistys ry 116 

Kymenlaakson aivovammayhdistys ry 113 

Oulun seudun aivovammayhdistys ry 327 

Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry 129 

Satakunnan aivovammayhdistys ry 143 

Tampereen Seudun aivovammayhdistys ry 60 

Varsinais-Suomen aivovammayhdistys ry 

 

423 

Kaikki yhteensä 2314 

Liittokokous 6.4.2019 Kulttuuritalossa, Helsingissä 
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Aivoituksen aineistopäivät 2019 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä, 

pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai puh. 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 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. 

 

 

 

 

mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
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Jäsenjärjestöavustukset  

 

Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan raportointi täytyy lähettää 

Aivovammaliittoon viimeistään 31.3.2019. Raportointilomake löytyy Aivovammaliiton 

sivuilta: http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/ 

Jos tarvitset apua raportoinnissa, ota yhteyttä järjestösuunnittelija Pihla Putkoseen puh. 

050 550 0541 tai pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aportin viimeinen palautuspäivä 31.3. 

Vuoden 2019 jäsenjärjestöavustusta 

voi hakea jo nyt! 

Raportoinnin viimeinen palautuspäivä on 

31.3.2019 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/jasenjarjestoavustus/
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Vuosikello tammi-maaliskuu 

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/ 

 
 
 
 

Yhdistyksen tehtävät Toimintaryhmän tehtävät 

T
am

m
ik

u
u
  

- Toimintakertomus 

- Tilinpäätös ja toiminnantarkastus 

- Jäsenjärjestöavustuksella toteutetun toiminnan raportoiminen 
liittoon (toiminta- ja talousseloste) viimeistään maaliskuun 
loppuun 31.3. mennessä 

- Hallituksen kokous 
o Hallituksen järjestäytyminen, eli vastuualueiden 

jakaminen hallituksen jäsenten kesken 
o Jäsenmaksulaskut laiminlyöneiden jäsenten mahdollinen 

erottaminen → Erotettujen jäsenten eropäivän 
kirjaaminen jäsenrekisteriin 

- Vuosikokouksen koollekutsuminen 

- Aivoitus 1/2019 yhdistyspalstalla julkaistavat tiedot liittoon  

- Kaupungin avustusten hakeminen (aikataulussa 
kuntakohtaisia eroja) 

- Toimintaryhmän vetäjä 
kirjoittaa edellisestä 
vuodesta yhdistyksen 
toimintakertomukseen 
oman ryhmän toiminnasta 

H
el

m
ik

u
u
  

- Jäsenmaksun laiminlyöneiden merkitseminen erotetuksi 
viimeistään nyt 

- Jäsenmaksun ilmoittaminen liittoon, jäsenmaksulaskutus 
tehdään huhtikuussa 

- Vuosikokouksen koollekutsuminen viimeistään nyt 

 

M
aa

lis
k
u
u
  

- Hallituksen kokous 
o Yhdistyksen vuosikokousasiakirjojen hyväksyminen  
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 

- Aivoviikon (vk 11) tapahtuma 

- Aivoviikon (vk 11) 
tapahtuma 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
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Yhdistyspäivä 6.4. 

Liittokokous 7.4. 

Uutta: ÄIJIEN sopeutumisvalmennuskurssi  

On tarkoitettu aivovammautuneille miehille, joilla vammautumisesta on kulunut yli viisi 

vuotta. Kurssin sisältö on suunniteltu yhdessä aivovammautuneiden miesten kanssa. 

Aika: 22.-26.5.2019 

Paikka: Hopeaniemi Resort, Vihti 

Haku: 22.2.2019 mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella. 

Kurssilla keskitytään omaan itseen ja pyritään vahvistamaan 

omia selviytymiskeinoja. Kurssilla mukana on aivovamman 

saaneita miehiä vertaisohjaajina.  

Kurssin tavoitteena on löytää selviytymiskeinoja vaikeisiin tilanteisiin toiminnallisin 

menetelmin. 

Askarruttaako oma jaksaminen arjessa? Uupumuksen kanssa 

voi oppia elämään ja keinoja sen hallitsemiseen on mahdollista 

löytää. Kurssilla käsitellään monipuolisesti ratkaisuja tilanteisiin, 

joissa sairaus ja sen aiheuttama uupumus vaikeuttavat arkea. 

Kurssilla jaetaan kokemuksia, ajatuksia ja ratkaisuja elämäntilanteen hallintaan. 

Kysy lisätietoja: Kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen puh. 050 373 9076 

arja.kaasalainen@aivovammaliitto.fi 
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Aivovamma 2019 -kiertue 

Aivovamma 2019 -kiertue on tarkoitettu kaikille aivovamma-asioista kiinnostuneille. 

Merkitse itsellesi sopiva päivämäärä kalenteriisi. 

Tilaisuudet koostuvat neurologin ja neuropsykologin luennoista, kokemustoimijan 

puheenvuorosta, aivovammautuneen ihmisen sosiaalietuuksiin perehtymisestä, sekä 

Aivovammaliittoon ja -yhdistykseen tutustumisesta. Tapahtuma sopii erityisesti 

vastavammautuneille ja heidän läheisilleen sekä sellaisille ammattilaisille, jotka kohtaavat 

työssään aivovamman saaneita ihmisiä. Tilaisuudet ovat maksuttomia. 

Kiertueen aikataulu: 

Helsinki, Malmitalo 12.3.2019, os. Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki 

Seinäjoki, Järjestötalo 11.4.2019, os. Kauppakatu 1, 60100 Seinäjoki 

Pori 18.9.2019 (paikka avoin) 

Kuopio 20.11.2019 (paikka avoin) 

Jokainen tilaisuus järjestetään kello 15.00 – 19.00 

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYm

e3FG6cPwJOpMLVRuC1uhBUQzVYNUlCWVdRTE1FNkYwQzBVNzVCVk1XRy4u 

Lisätietoja ohjelmasta Aivovammaliiton verkkosivuilta: 

http://www.aivovammaliitto.fi/2018/12/aivovamma-2019-tietokiertue/ 

Jos tarvitset apua ilmoittautumisen kanssa, voit olla yhteydessä järjestösuunnittelija Leena 

Koivusaareen, leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi, puh. 050 306 4181 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYme3FG6cPwJOpMLVRuC1uhBUQzVYNUlCWVdRTE1FNkYwQzBVNzVCVk1XRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arrWll3oZE6OGLt2wkwhYme3FG6cPwJOpMLVRuC1uhBUQzVYNUlCWVdRTE1FNkYwQzBVNzVCVk1XRy4u
http://www.aivovammaliitto.fi/2018/12/aivovamma-2019-tietokiertue/
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Läheisten viikonloppu 3.-5.5.2019 

Aivovammaliitto järjestää läheisten tapahtuman 3.-5.5.2019 Kuopiossa, Kylpylähotelli 
Rauhalahdessa. Tapahtuma on suunnattu henkilöille, joiden läheisellä on aivovamma. 
Tapahtumassa saa vertaistukea, virkistystä ja tietoa aiheeseen liittyen. Tarkempi ohjelma 
on saatavilla noin neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Tapahtumaan on vielä muutama 
paikka jäljellä. 
 
Tapahtuman hinta on 100 €/henkilö. Hinta sisältää täysihoidon sekä kylpylän käytön ja 
majoituksen 1 hengen huoneessa. 
 
Ilmoittautua voit tästä https://qa.analystica.com/s.aspx?Q=00400153420 

tai Aivovammaliiton verkkosivuilta. 
 
Lisätietoja tapahtumasta: Pihla Putkonen pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi 
tai puh. 050 550 0541 
 
 

Pääfest tulee taas! 

PääFest järjestetään ti 21.- pe 24.5.2019 Tampereella Toimintakeskus AitOssa n. 25 

km Tampereen keskustasta. (Osoite: Kirjoniementie 15, 33680 Tampere) 

PääFest on suunnattu 17 – 40-vuotiaille aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen. 

Osallistumismaksu on Aivovammaliiton jäsenille 130 euroa ja ei jäsenille 155 euroa. 

Luvassa monipuolista ohjelmaa: keskustelua, nuotiolauluja kitaran säestyksellä, liikuntaa, 

saunomista, uimista ja uusia kokemuksia ja vertaistukea. Ilmoittaudu viimeistään 1.5.2019 

mennessä seuraavan linkin kautta: 

http://www.aivovammaliitto.fi/palvelut/nuoret/paafest/ilmoittautuminen/ 

 

Lisätietoja tapahtumasta: Leena Koivusaari puh. 050 306 4181 tai 

leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi 

 

 

 

https://qa.analystica.com/Online/QA/QADataEntry.aspx?Q=00400153420
https://qa.analystica.com/s.aspx?Q=00400153420
mailto:pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi
http://www.aivovammaliitto.fi/palvelut/nuoret/paafest/ilmoittautuminen/
mailto:leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi

