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Pienkeräykset yhdistyksissä 

Uusi rahankeräyslaki astui voimaan 1.3.2020 ja se mahdollistaa pienkeräysten 

järjestämisen. Esimerkiksi aivovammayhdistykset voivat halutessaan jatkossa järjestää 

pienimuotoisen rahankeräyksen, kun yhdistys ensin tekee pienkeräyksestä kirjallisen 

ilmoituksen paikalliselle poliisilaitokselle. 

Pienkeräyksiä saa järjestää vuoden aikana korkeintaan kaksi ja niiden avulla kerätty 

summa ei saa ylittää 10 000 euroa. 

Pienkeräysilmoitukseen kirjataan seuraavat tiedot: 

• pienkeräystä järjestävä taho ja tunnistetiedot, esimerkiksi yhdistyksen nimi ja y-

tunnus 

• tiedot ihmisistä, jotka käyttävät päätösvaltaa pienkeräyksen toteuttamisessa 

• arvio keräystuotosta 

• keräysvaroille suunniteltu ensisijainen ja toissijainen käyttökohde 

• arvio keräyskuluista 

• aika, jolloin pienkeräys järjestetään 

• keräyksessä käytettävän pankkitilin tiedot ja pankkitilin käyttäjän tiedot. 

Poliisilaitos antaa yhdistykselle pienkeräysnumeron, joka täytyy ilmoittaa keräyksen 

yhteydessä. Keräyksen jälkeen yhdistys tekee poliisilaitokselle pienkeräystilityksen 

viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua keräyksen päättymisestä. 

Pienkeräystilitys sisältää seuraavat tiedot: 

• pienkeräystä järjestänyt taho ja tunnistetiedot, esimerkiksi yhdistyksen nimi ja y-

tunnus 

• järjestämisaika 

• pienkeräyksellä saatu summa 

• keräyksestä aiheutuneet kulut eriteltynä 

• selvitys keräyksen varojen käytöstä 

Lisätietoja aiheesta: https://www.arpajaishallinto.fi/rahankeraykset/pienkeraykset 

 

https://www.arpajaishallinto.fi/rahankeraykset/pienkeraykset
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Yhdistykset saavat pian 

jäsenjärjestöavustuspäätökset 

Aivovammaliiton hallitus on käsitellyt toukokuussa järjestetyssä hallituksen kokouksessa 

aivovammayhdistyksille jaettavista jäsenjärjestöavustuksista. Stea myönsi 

Aivovammaliitolle eteenpäin jaettavaksi 8000 euroa vuodelle 2020. 

Aivovammayhdistykset hakivat Aivovammaliitolta yhteensä 10 000 euroa avustusta. 

Avustuksia myönnetään seuraaviin kohteisiin: 

1. toiminnan juurruttamiseen 

2. näkyvyyden lisäämiseen 

3. vertaistukitoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. 

Kaikki yhdistykset saavat avustusta ja summat vaihtelevat 200 €-900 €. Siirtosopimukset 

postitetaan kesäkuun aikana yhdistysten hallituksille allekirjoitettaviksi. 

Maksa Aivovammaliiton jäsenmaksu sähköisesti   

e-laskulla 

  

E-lasku on sähköinen lasku, jonka saat suoraan verkkopankkiisi. E-laskuun siirryt 
näppärästi verkkopankissa, vaikka silloin kun seuraavan kerran olet maksamassa laskua. 
  
E-laskun hyödyt sinulle ovat: 

• Laskun tiedot – myös pitkät ja hankalat viitenumerot – ovat jo valmiina 
lomakkeessa. Sinun tarvitsee vain hyväksyä lasku. 

• Parantaa tietoturvaa (lasku toimitetaan suoraan verkkopankkiisi ja 
tunnistus on pankkitunnuksilla). 

• On muutoinkin turvallinen, koska lasku ei voi esim. kadota postissa. 
• Tililtä ei yllättäen lähde mitään, lasku käydään itse aina hyväksymässä. 
• Eräpäivää voi tarvittaessa muuttaa aikaisemmaksi. 
• On ekologinen ja huomioi kestävän kehityksen sekä vähentää ympäristön 

kuormitusta. 
• Voit vastaanottaa laskun missä ja milloin haluat. 
• Laskut säilyvät arkistossa esim. myöhempää tarkastelua varten 
• E-laskupalvelu on maksuton  
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• Aina ei ole mahdollista käydä verkkopankissa, joten sinne saapuneet e-
laskut voivat unohtua ja jäädä vahvistamatta maksuun. Verkkopankeissa 
voi yleensä tilata palvelun, joka ilmoittaa saapuneista e-laskuista ja voit 
jopa vahvistaa ne maksuun tekstiviestillä. 

  
Näin otat e-laskun käyttöön jäsenmaksun maksamisessa oman pankkisi 
verkkopankissa 
  

• Kirjaudu pankkitunnuksillasi omaan verkkopankkiisi ja etsi e-laskuun 
liittyvä ohjeistus. 

• Tarvitset paperilaskusta viitenumeron 
• Valitse laskuttajalistasta laskuttaja (Aivovammaliitto) 
• Vahvista e-laskun tilaus oman verkkopankkisi ohjeistuksen mukaisesti. 
• Seuraavan laskun saat omaan verkkopankkiisi e-laskuna. 
• Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet saat tarvittaessa omasta pankistasi. 
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Aivoituksen aineistopäivät 2020 

Yhdistyspalstan tiedot toimitetaan Pihlalle aina aineistopäivään mennessä, 

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

 
 

 Nro Teema Aineistopäivä Ilmestyy 

3-2020 Aivovammat, kuntoutuminen ja sopeutuminen 7.8. vk 37 

4-2020 Aivovammakonkarit 6.11. vk 50 
 

Yhdistysten kirjoitusvuorot Aivoitukseen  

Nro 3-2020 Kymenlaakson, Oulun seudun ja Päijät-Hämeen yhdistykset  

 Nro 4-2020 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. 
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Vuosikello 2020 

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 

K
e
sä

k
u

u
 

o Kesätauko alkaa monissa yhdistyksissä 
o Kevään aikana muodostuneiden kulujen tilittäminen 
o Jäsenjärjestöavustukset maksetaan yhdistysten tileille, kun 
siirtosopimus on allekirjoitettu 
 
 

- Kevään aikana 
muodostuneiden kulujen 
tilittäminen 
 

H
e
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u
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o Aivovammaliiton toimisto on kiinni 1.7.-31.7.2020 
 
 Kaunista kesää kaikille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oletteko yhdistyksessä tai toimintaryhmässä miettineet järjestää 

vertaistukitapaamisia etäyhteyden kautta? Erilaisia työkaluja löytyy runsaasti 

esimerkiksi Teams, Skype tai Zoom. Kokeilkaa rohkeasti! 

 

http://www.aivovammaliitto.fi/jasenille/apua-yhdistyshallintoon/
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Aivovammaliiton vertaistuki-chatit kesäkuussa 

Aivovammaliitto järjestää vertaistuki-chattejä Tukinetin-verkkosivuilla. Kesäkuussa 

järjestetään kolme chattia: 

3.6. vertaistuki-chat aivovammautuneille 

10.6. vertaistuki-chat läheisille 

17.6. vertaistuki-chat aivovammautuneille 

Huom! Aiemmista ohjeista poiketen, kirjautuminen Tukinettiin ei ole välttämätöntä. 

Pääset osallistumaan chattiin Tukinetissä klikkaamalla suoraan Aivovammaliiton chattia, 

joka löytyy kyseisinä päivinä Tukinetin etusivulta osoitteesta https://tukinet.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tukinet.net/

