
Jäsenjärjestöavustus pähkinän kuoressa 

Yhdistysten on mahdollista hakea Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) 

myöntämää jäsenjärjestöavustusta Aivovammaliitolta.  

Avustuksen avulla on tarkoituksena kehittää yhdistysten toimintaa.  

Toimintamuodot, jolle avustusta voi hakea: 

1. Jäsenhankintaa ja näkyvyyttä: 

Yhdistyksen järjestämä näkyvyystempaus, jolla tavoitellaan uusia jäseniä 

2. Toiminnan aloitus uudella alueella: 

Uuden toimintaryhmän käynnistämisestä 

aiheutuvien kulujen kattamiseen.  

3. Nuorisotoiminta:  

Alueellinen aivovammautuneiden nuorten 

tapahtuma tai tapaaminen 

Tärkeitä tietoja avustuksesta: 

- Yhdistys voi hakea avustusta esim. 1-2 toimintamuodolle, yhdistykselle 

myönnettävän avustuksen yhteissumma on 1000€ 

- Avustusta haetaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä 

- Hakea voi koska vaan, mutta vuosittain viimeinen hakuaika on 30.11.  

- Avustusta saadakseen on esitettävä kirjallinen suunnitelma ja budjetti 

o Avustusta myönnetään toimintaan joka kehittää yhdistystä. Luo uutta ja 

tuottaa tulosta mahdollisesti myös tulevaisuudessa.  

o Avustusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen. 

- Myönnetystä avustuksesta tehdään Aivovammaliiton ja yhdistyksen välinen sopimus 

- Avustuksen käytöstä raportoidaan Aivovammaliitolle aina 31.3. mennessä.  

Liitto raportoi edelleen RAY:lle. (Seuraavalla sivulla lisätietoja raportoinnista.) 

Jos sinulla on idea, tee näin: 

1. Ota yhteyttä yhdistyksesi puheenjohtajaan ja kerro ideastasi. 

2. Etsikää sinulle kaveri, jonka kanssa on mukava tehdä ja touhuta 

3. Listatkaa hänen kanssaan idean tärkeimmät kohdat. Esimerkkejä listan asioista: 

- Koska järjestetään? 
- Mitä tällä toiminnalla tavoitellaan? 
- Miten tavoitteeseen päästään? 
- Paljonko maksaa (mahdolliset osallistujien ja/tai yhdistyksen 

omarahoitusosuudet)? 
4. Laittakaa tuo lista oman yhdistyksen puheenjohtajalle ja Heidille sähköpostilla tai 

vaihtoehtoisesti soitelkaa.  
5. Heidi auttaa tarpeen mukaan suunnitelman ja talousarvion tekemisessä. 

Suunnitelmat hyväksytetään oman yhdistyksen hallituksella.  
6. Toiminta raportoidaan liitolle, joka raportoi sen RAY:lle.  

 



 

 

 

 

 

RAPORTOINTI avustuksen käytöstä 

Aivovammaliitolle 31.3. mennessä: 

Raportti pitää sisällään yhteenvedon avustetusta 

toiminnasta sisältäen toimintaosion ja talousosion:  

- Toimintaosio:  

o Lyhyt raportti jäsenjärjestöavustuksen avulla järjestetystä toiminnasta, josta 

ilmenee: 

 kuinka onnistuttiin (esim. osallistujamäärä, saatu palaute) 

 mitä opittiin  

 mitä saavutettiin (pidemmän aikavälin mahdolliset hyödyt) 

 

- Talousosio: 

o Jäsenjärjestöavustuksella toteutettu toiminta kirjataan normaalilla tavalla 

osaksi yhdistyksen kirjanpitoa.  

o Näille maksuille on luotava kirjanpitoonne oma kustannuspaikka esim. 

nimeltään ”Jäsenjärjestöavustus”  

o Talousosio saadaan aikaan kun kirjanpidostanne otetaan erillinen ote 

”Jäsenjärjestöavustus-kustannuspaikasta”, joka toimitetaan liittoon.  

 

- Lisäksi toimitetaan yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

Lisätietoja Heidiltä p. 050 3064181 tai heidi.kokko@aivovammaliitto.fi  

 

mailto:heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

