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JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUKSEN HAKUOHJE 
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA, on alustavan ehdotuksen mukaan 
myöntämässä Aivoliitto ry:lle 47 000 euroa vuodelle 2021 käytettäväksi liiton  
jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen. 
 
Milloin avustusta voi hakea? 
Aivoliitto ry julistaa avustukset jäsenyhdistystensä haettavaksi 1.1.–28.2.2021.  
Avustuksia jaetaan vain kerran vuonna 2021. 
 
Mistä avustusta haetaan? 
Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääset 
tämän linkin kautta:  
my.surveypal.com/Jasenjarjestoavustuksen-hakulomake-2021 
Hakulomake avautuu käyttöön 1.1.2021. 
 
Ketkä voivat hakea avustusta? 
Avustusta voivat hakea Aivolitto ry:n rekisteröidyt jäsenyhdistykset.  
Niin sanotuista kolmikantayhdistyksistä Aivoliitto ry myöntää jäsenjärjestöavustusta 
seuraaville: HYMY ry, Länsi-Uudenmaan Neuris Ry, Nepsytic ry ja Satakunnan SAMDY 
ry.  
 
Avustusta ei voida myöntää yhdistyksille, jotka saavat jo erillistä STEA-avustusta tai 
eivät täytä arpajaislain mukaista avustuskelpoisuutta, mukaan lukien muiden keskus-
järjestöjen kautta haettavat jäsenjärjestöavustukset.  
 
Mihin toimintaan avustusta myönnetään? 
Avustusta myönnetään Aivoliiton strategiat ja tavoitteet 2024 -asiakirjan tavoitteiden 
mukaiseen toimintaan, kuten yhdistyksen vertais- ja vaikuttamistoimintaan, tiedotuk-
seen ja tapahtumien järjestämiseen sekä muuhun strategian mukaiseen vapaaehtois-
toimintaan. Lisäksi toiminnan tulee olla yhdistyksen hyväksytyn toimintasuunnitelman 
mukaista. STEAn ohjeiden mukaan avustusta ei voi käyttää yhdistyksen vuosijuhliin 
tai muuhun vastaavan toimintaan.  
 
Kuinka suuri saatava avustus on? 
Myönnettävät jäsenjärjestöavustukset vuonna 2021 voivat olla suuruudeltaan  
500–2000 euroa. 
 
Milloin päätöksen avustuksesta saa? 
Avustukset jaetaan hakemusten perusteella hakuajan päätyttyä noin kolmen viikon  
sisällä ja päätös ja siirtosopimus lähetetään jäsenyhdytyksille. Siirtosopimus tulee 
palauttaa viimeistään 31.5.2021 mennessä. Avustus maksetaan yhdistykselle, 
kun allekirjoitettu siirtosopimus on toimitettu. Vuoden 2021 avustus tulee käyttää  
viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. 
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Vuoden 2020 avustuksesta on tehtävä selvitys 28.2.2021 mennessä 
Siirtosopimuksen mukaisesti jäsenyhdistyksen tulee antaa selvitys saamansa  
avustuksen käytöstä 28.2. mennessä Aivoliitto ry:lle. Selvitys annetaan aina  
edelliseltä vuodelta. Esimerkiksi vuonna 2020 saadusta Jäsenjärjestöavustuksesta  
tulee raportoida Aivoliitolle 28.2.2021 mennessä. Selvitys annetaan sähköisellä  
lomakkeella liitteineen. Linkki lomakkeeseen toimitetaan avustusta saaneelle  
yhdistykselle.  
 
Uuden avustuksen myöntämisen edellytys on, että edellisen vuoden avustuksen  
käytöstä on annettu selvitys tai avustuksen käytön siirrosta seuraavalle kalenteri- 
vuodelle on sovittu Aivoliitto ry kanssa. 
  
Lisätietoa haku- ja selvitysprosessista  
Veijo Kivistö, järjestösuunnittelija, veijo.kivisto@aivoliitto.fi, puh. 040 543 0009 
Linda Lindroos, toimistoassistentti, linda.lindroos@aivoliitto.fi, puh. 040 845 0430 
 
 
Jäsenjärjestöavustus Aivoliiton yhdistyssivuilla: 
aivoliitto.fi/yhdistyksille/ajankohtaista/jasenjarjestoavustus/ 
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