
Vuoden 2021 jäsenjärjestöavustus (toimintatonni) haussa 

Kuuloliitto myöntää jäsenjärjestöavustusta jäsenyhdistyksille yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja 
kuulotietoisuuden levittämiseen sekä liiton strategisten tavoitteiden toteuttamiseen alueellisesti. Vuonna 
2021 avustusta myönnetään erityisesti yhdistyksen alueelliseen ja paikalliseen yhteiskunnalliseen 
vaikuttamistoimintaan sekä yhdistysten vapaaehtoisten digitaitojen kehittämiseen.  
 

Vuonna 2021 avustettava toiminto voi olla: 

 
1. liiton kuntavaaliaineistojen jakaminen kuntavaaliehdokkaille, valituille 

kuntapäättäjille/uusille valtuuston jäsenille ja kuntien vammais- ja vanhusneuvostoille sekä 
tämän pohjalta tapahtuva alueellinen tai paikallinen vaikuttamistyö, 

2. yhdistyksen vapaaehtoisten digitaitojen kehittäminen, 
3. kuulovammaisuuteen ja esteettömyyteen liittyviä yleisöluentoja ja tiedotustapahtumia sekä 

niihin liittyvä aineisto,  
4. kuulolähipalvelutoiminta, 
5. vertaistuki- ja kerhotoiminnan kehittäminen. 

Yhdistykselle myönnettävä summa voi olla pienempi tai hieman suurempi kuin tuhat euroa riippuen 
toiminnon laajuudesta ja kestosta.  

Avustusta ei voi käyttää Kuuloliiton toiminnasta syntyviin kuluihin, ei edes sellaisiin, jotka syntyvät 
jäsenyhdistyksille tarjottavasta palvelusta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi liiton perimät kuuloauton 
käyttömaksut. Myöskään yhdistyksen laitehankintoihin, kuten induktiosilmukoihin, tai vuosijuhliin 
avustusta ei voi käyttää. 

 
Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, johon pääse täältä  
Ennen lomakkeen lähettämistä, voi hakemuksesta tallentaa pdf-version yhdistykselle käyttöön.  

Lomakkeen voi myös tulostaa https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/yhdistyksille/raportointi-ja-
lomakkeet/  ja toimittaa allekirjoitettuna sähköpostitse (skannattuna) anne.wicht-
kvarnstrom@kuuloliitto.fi tai postitse: Kuuloliitto, Anne Wicht-Kvarnström, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. 

Haku päättyy 10.3.2021. Päätös haetuista avustuksista ilmoitetaan hakijoille 31.3.2021 mennessä.  

Hakemuslomakkeen täyttöohjeita: 
 

1. Yhdistyksen yhteystiedot 
Merkitse tilinumero IBAN-muodossa. 
 

2. Haettava avustus 
Haettavan avustuksen määrä. 
 

3. Avustuksen käyttötarkoitus 
Merkitse toimintamuoto rastilla. 
 

4. Avustuksen käyttösuunnitelma ja kustannusarvio 
Kuvaile lyhyesti avustettavaa toimintoa tai hanketta. Kerro, mitä avustuksella tehdään, ketkä tekevät 
ja milloin. Laadi myös kustannusarvio, eli mitä kustannuksia toiminnasta syntyy. 
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5. Hakemuksen liitteet 
Sähköisellä hakulomakkeella mahdolliset liitteet tallennetaan kohtaan 5.  
Jos avustuksen käyttösuunnitelma tai kustannusarvio on laadittu erillisinä liitteinä, merkitään ne  
paperilomakkeella tähän. Merkitse myös muiden mahdollisten liitteiden määrä. 
 

6. Allekirjoitus 
Sähköiseen hakulomakkeeseen kohtaan 6 Allekirjoitus kirjoitetaan vastuuhenkilön nimi. 
Paperilomakkeen allekirjoittavat yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat. 

Siirtosopimus ja raportointi 

Liitto tekee yhdistyksen kanssa siirtosopimuksen, jonka allekirjoittamisen jälkeen avustus tilitetään 
yhdistykselle. Sopimuksessa yhdistys sitoutuu raportoimaan avustuksen käytöstä Kuuloliitolle sekä 
toimittamaan liitolle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen siltä vuodelta, jolloin avustus on 
käytetty. 

Kuuloliitto valvoo avustuksen käyttöä STEA:n ohjeistusten mukaisesti. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Avustuksen käytöstä on toimitettava 
kirjallinen selvitys 15.4.2022 mennessä. Selvitys sisältää:  

 lyhyen kirjallisen raportin siitä, mitä avustuksella on tehty 

 kirjallisen yhteenvedon toteutuneista kustannuksista 

 toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytettään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja 
toimitetaan Kuuloliittoon pyydettäessä.  

 
Vuoden 2020 jäsenjärjestöavustuksen selvitys 

Vuoden 2020 avustuksen raportin, pyydämme, että teette selvityslomakkeella yllä olevan ohjeen 
mukaan. Lomake löytyy täältä: https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/yhdistyksille/raportointi-ja-
lomakkeet/ 

Raportti tulee palauttaa 15.4.2021 mennessä osoitteeseen: Kuuloliitto, Anne Wicht-Kvarnström, 
Ilkantie 4, 00400 Helsinki tai sähköpostitse anne.wicht-kvarnstrom@kuuloliitto.fi 
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