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     Myöntämisperusteet 
     Jäsenjärjestöavustus 2018 

 

 

 

JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 

Kuurojen Liitto ry myöntää vuonna 2018 jäsenyhdistyksilleen jäsenjärjestöavustusta STEA:n myöntämästä 

erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta. Kuurojen Liitto jakaa ko. toiminta-avustuksen 

täysimääräisesti yhdistyksille viittomakielisten vertais- ja virkistystoiminnan tukemiseksi.  

 

Kuurojen Liitto ry hallinnoi ja valvoo jäsenjärjestöavustuksen käyttöä ja raportoi niistä STEAn ohjeiden sekä 

valtionavustuslaissa ja muissa avustamista koskevissa säädöksissä kirjattujen ehtojen mukaisesti. Jos 

jäsenyhdistys ei noudata avustamista koskevia ohjeistuksia, myönnetty avustus peritään takaisin.  

 

Avustusta voidaan myöntää seuraavin perustein: 

 Hakija on Kuurojen Liitto ry:n jäsen (yhdistykset) 

 Yhdistys on oikeustoimikelpoinen 

 Edeltävän vuoden tilinpäätös on asianmukaisesti hyväksytty 

 Jos yhdistys on saanut edeltävänä vuonna jäsenjärjestöavustusta, raportointi on ollut 

asianmukaista ja toimitettu määräaikaan mennessä. 

Avustuksen käyttö myönnetään: 

 Viittomakielisen vertaistoiminnan mahdollistamiseen 

 Vapaaehtoisten tukemiseen mm. koulutus, työnohjaus 

 Erilaisten tapahtumien järjestämiseen 

 Pienimuotoisiin hankintoihin 

 Erillisen hankkeen toteuttamiseen  

 

Huom! Esimerkkejä avustuksen hakemista varten, katso s. 2. 

Vuonna 2018 jakoperusteena huomioidaan: 

 Yhdistyksen hakemuksessa esittämät perustelut sekä toiminnan laajuus 

 Yhdistysten jäsenmäärä 

 Yhdistyksen saamat muut avustukset 

 Yhdistyksen varallisuus 

 Avustuksia ei tarvitse jakaa tasasuuruisina, eikä joka vuonna kaikille jäsenjärjestöille 

Avustusten hakeminen: 

 Avustukset myönnetään yhdistysten hakemusten perusteella määräaikaisina.  

 Hakemus toimitetaan liitteineen 28.2.2018 mennessä Kuurojen Liiton sähköisen palvelun kautta.  

 Myönnetty avustus voi olla 0 – 4000 euroa.  
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 Avustukset on porrastettu yhdistyksen omaaman äänimäärän (pohjautuu Kuurojen Liiton 

liittokokouksen äänimäärään 2017) sekä yhdistystyypin pohjalta. 

 Porrastus: 

Äänimäärä liittokokouksessa  
(pohjautuu jäsenmäärään) 

Mahdollisuus hakea 
jäsenjärjestöavustusta (€) 

1           (jäsenmäärä 1-100) 0 – 1000 € 

2           (jäsenmäärä 101 – 200) 0 – 2000 € 

3           (jäsenmäärä 201 - ) 0 – 4000 € 

 

 Huom! valtakunnalliset erityisyhdistykset voivat hakea max. 1000 euroa.  

 Porrastuksen lisäksi huomioidaan yhdistyksen osoittamat perustelut (toiminnan laajuus ja tarve) 

hakemuskohtaisesti. 

 Hakemuksessa edellytetään suunnitelmaa ja talousarviota avustettavasta toiminnasta sekä 

edeltävän vuoden toiminnan/tilinpäätöstä, sääntöjä, yhdistyksen toimintasuunnitelma ja 

talousarvio vuodelle 2018.  

 Avustuksen siirrosta tehdään sopimus Kuurojen Liitto ry:n ja jäsenyhdistyksen välillä.  

 Avustus raportoidaan Kuurojen Liiton raportointilomakkeella. Selvitykset toimitetaan Kuurojen 

Liitolle maaliskuun loppuun mennessä (2019). Raporttiin liitetään luotettavat tositekopiot menoista 

ja tuloista. Myös avustuksen käyttämättä jättämisestä on annettava raportti samaan määräaikaan 

mennessä.  

Avustusta ei voida myöntää: 

 jälkikäteen 

 yhdistykselle, joka saa Stean avustusta 

 toisen rahoittajatahon (esim. kunnan) avustamasta toiminnasta syntyvään alijäämään 

 hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen tai liiketaloudellinen toiminta 

Muita yleisiä periaatteita: 

 avustusta ei saa luovuttaa eteenpäin 

 myönnetty avustus voidaan periä takaisin jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita 

 avustuksen saajan kirjanpidon ja taloudenhoidon on järjestettävä voimassa olevien lakien ja 

säännösten mukaisesti 

 avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa oikeus tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen 

tilit 

 STEAn ja Kuurojen Liiton logojen on näyttävä jäsenjärjestöavustuksella tuetussa toiminnassa 

 

ESIMERKKEJÄ AVUSTUKSEN HAKEMISTA VARTEN 

 

1. Viittomakielinen vertaistoiminta 

Esimerkkejä: 

- kerhotoiminta ja sen ylläpitäminen 

- uusien vertaistukiryhmien perustaminen 

- yhdistysillat (esim. ohjelma)  
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2. Vapaaehtoisten tukeminen 
- yhdistyksen vapaaehtoisten (esim. luottamushenkilöiden tai toimintaan osallistuvien 

vapaaehtoisten) kouluttaminen tai työnohjaus (esim. apua ristiriitatilanteisiin) 

 

3. Erilaisten tapahtumien järjestäminen 
- yhdistyksen järjestämät viittomakieliset tapahtumat, juhlat tai retket 

- osallistuminen Kuurojen Liiton tapahtumiin (huom! ei osallistumismaksut) 

- tukea jäsenistön osallistumista muihin tapahtumiin (esim. yhteiskuljetuksen järjestäminen) 

 

4. Pienimuotoiset hankinnat 
- perustele mitä hankintoja (tavara tai palvelu) yhdistys tarvitsee ja kuinka paljon ne kustantavat 

 

5. Erillisen hankkeen toteuttaminen 
- esimerkiksi yhdistysohjelman mukaiset suunnitelmat, kuten jäsenkampanja, uusien jäsenten 

houkutteleminen mukaan toimintaan, toiminnan uudelleen suunnitteleminen, uusien kerhojen tai 

ryhmien perustamisen kokeileminen, viestinnän kehittäminen jne. 

 


