Jäsenjärjestöavustus yhdistysten
kehittämisen ja perustoiminnan tukena
ADHD-liitto saa alustavan tiedon STEAn myöntämästä, edelleen
yhdistyksiin jaettavasta avustuksesta joulukuun alussa, jonka jälkeen
avataan haku jäsenyhdistyksille.
Kolmikantayhdistykset saavat joulukuussa myös tiedon siitä, minkä
järjestön kautta he hakevat tukea vuonna 2021.

Kaikkien järjestöjen kautta myönnettävän avustuksen hakuprosessi,
sekä hakemisen ja myöntämisen periaatteet perustuvat STEA:n
ohjeistuksiin. Järjestöillä voi olla erilaisia tapoja hallinnoida
prosessia.

ADHD- liitto jäsenjärjestöavustus Ak 7
Yhdistyksille suoraan siirrettävä avustus, jolla tuetaan

• Yhdistyksen yleistoimintaa kohtuullisine hallinnon kuluineen
• Yhdistyksen ns. vakiintuneita vapaaehtoistoiminnan muotoja, kuten tapahtumia, ryhmätoimintoja,
tiedon levitystä jne.
• Uusien toimintamuotojen kokeilua ja käynnistämistä- esim. kampanjat
• Tarpeenmukaisia pienhankintoja
• Järjestöyhteistyötä
• Huomio! Vuonna 2021 emme pyydä raportissa kuitteja, mutta ne on velvollisuus säilyttää
mahdollista tarkastusta varten. Raportoinnin liitteeksi lisätään yhdistyksen toimintakertomus.
Talouden osalta liitteenä voi olla vaihtoehtoisesti kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma, tai muu
vastaava kirjanpidon tuloste, josta selviää, mihin avustus on käytetty.
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ROHKEUS - ARVOSTUS - ILO

Tukea voi hakea:
1) Yhdistyksen perustoimintaan eli asioihin, jotka mahdollistavat yhdistyksen
olemassaoloa ja kevyttä ja joustavaa hallintoa. esim. ulkopuolisen tekemä
tilinpäätös, internet-sivujen päivitystyö, toimistotarvikkeet, tilavuokrat,
puhelinkone ja –liittymä, koulutukset
2) Kohdennettuun toimintaan eli vakiintuneisiin toimintasisältöihin, kuten
vertaisryhmien ja vertaistapahtumien kuluihin, toimintaan liittyviin
matkakuluihin, kerhoihin, järjestötori-tapahtumiin,
adhd-tietoisuustapahtumiin, tiedotustoimintaan
(roll up, esitteet jne.)

3) Uusien toimintamuotojen kehittämiseen sekä teemavuoden kuluihin

2021 Teemavuosi on Palvelupolut. Esim. some-kampanjan kulut, valokuvanäyttely,
materiaalipkt kouluterveydenhoitajille / psyk.sairanhoitajille, animaatiokerho nuorille,
uusien jäsenten ilta, kouluttautuminen ulkopuolisen ohjaajan tai työpajaopiskelun
avulla tms.
4) Yhdistyksen toiminnassa tarvittaviin pienhankintoihin. ” Stea määritelmä”:
5) järjestöyhteistyö, esim. ADHD-liiton tapahtumien matka ja tai majoituskuluihinTavoite turvata yhdenvertainen osallistumisen mahdollisuus riippumatta yhdistyksen
ja järjestettävien tapahtumien välimatkasta.

STEA tarkentaa vuosittain ohjeistustaan asioista, joita avustuksella ei voi kattaa.
Jäsenjärjestöavustusta ei voi käyttää mm.
1) ADHD-liiton tarjoamiin palveluihin, koulutukseen, jäsenmaksuihin
2) Yhdistyksen juhlavuosien aiheuttamiin kuluihin
3) Kattamaan toisen rahoittajatahon, esim. kuntien avustamasta
toiminnasta syntyvää alijäämää
4) Varainhankinnan kuluihin, esim. myytävien tuotteiden
hankinta, painatus tms. kulut

Jäsenjärjestöavustuksen kehittäminen ja keventäminen
- hakijan näkökulmasta ADHD-liitossa
Suunnittelu +
Hakeminen

•
•
•
•

Suunnittelu
Hakemus + liitteet Lyytin kautta (TS, TA) (perustiedot)
Päätös tuesta/e, (ADHD-liiton tuen myöntämiskokous)
Yhdistyksen allekirjoittama siirtosopimus edellytys tuen siirtämiselle yhdistykselle
Toteutus
+
Käyttö

• Toiminnan toteutus suunnitelman mukaisesti,
merkittävistä muutoksista ilmoittaminen!
• Dokumentointi toiminnasta,(selvityslomakkeen
mukaisesti)

Arviointi, seuranta
ja selvitys

• Arviointi toiminnan toteutumisesta
• Selvitys avustuksen käytöstä (TK+TP)
• Tositteiden ja materiaalin arkistointi
tarvittavan ajan

