
Liittohallituksen 27.5.2016 hyväksymät avustuksen jakokriteerit      

Toimintaraha jäsenyhdistyksille ja piireille vuosina 2017- 2020  

Yhdistykset voivat hakea toimintarahaa strategiaan kirjattujen tavoitteiden edistämiseksi. Tuki on 

suuruudeltaan 500€, 1000€, 2000€ tai 3000€ vuodessa ja yhdistykset voivat hakea sitä kerrallaan 1-4 

vuodeksi.  

Taloudellisen tuen saamisen edellytys on yhteistyö toisen tukiyhdistyksen kanssa. Poikkeuksena tästä 

ovat tukipiirit, valtakunnalliset jäsenyhdistykset, Lapin alueen yhdistykset sekä yhdistykset, jotka ovat 

yhdistyneet viimeisen viiden vuoden aikana. Niiltä ei edellytetä yhteistyötä toisen jäsenyhdistyksen 

kanssa, mutta muu yhteistyö on eduksi.  

Hakemuksen pitää liittyä joihinkin seuraavista teemoista: 

1. Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen 

- vammaisille henkilöille ja heidän lähi-ihmisilleen suunnatut koulutukset ja 

keskustelutilaisuudet,  

- ammattilaisille ja päättäjille suunnatut tilaisuudet ja kampanjat,  

- yhdistysten yhteisen alueellisen vaikuttamistoiminnan kehittäminen. 

2. Yhdistystoiminnan kehittäminen 

- kehitysvammaisten henkilöiden osallistumisen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen, 

- Me Itse -ryhmien tuen järjestäminen,  

- tietoverkkoihin ja sosiaaliseen mediaan liittyvät koulutukset ja kehittäminen,  

- uuden yhdistysyhteistyön käynnistäminen ja yhdistymisprosessit. 

3. Vertaistuki ja Kohtaa mut -tapahtumat 

- vammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille järjestetty toiminta,  

- perheille suunnattu toiminta,   

- vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnatut yhteiset tapahtumat.  

Toimintarahan suuruus määräytyy toiminnan laajuuden ja toiminnasta aiheutuneiden kulujen 

mukaan. Jos hakijoita on paljon, ensisijaisena ovat hakemukset, jotka keskittyvät vaikuttamiseen. 

Toimintaraha ei ole tarkoitettu yhdistyksille, jotka saavat muuta RAY-avustusta tai joilla on palkattua 

henkilöstöä.  

Hakuprosessi 

- Toimintarahan hakuaika 2017 on helmikuu. Seuraavina vuosina hakuaika on tammikuu.  

- Hakijana toimii yksi jäsenyhdistys.  

- Hakemus tehdään sähköisesti Tukiliiton kotisivuilla olevan linkin kautta. Hakemus sisältää 

lyhyen toimintasuunnitelman, talousarvion sekä tiedot yhteistyökumppaneista. 



- Tuen myöntämisestä päättää johtoryhmä.  

- Myönteisen päätöksen saaneiden yhdistysten kanssa tehdään kirjallinen sopimus, joka 

velvoittaa yhdistystä noudattamaan Raha-automaattiyhdistyksen säädöksiä.  

- Hakijayhdistys seuraa toimintaa ja tekee selvityksen kattojärjestölle sähköisellä lomakkeella. 

Kirjanpidon hoitaa hakijayhdistys. Kattojärjestö tekee tarvittavan raportoinnin RAY:lle. 

Muu yhdistysten ja piirien saama tuki 

Taloudellista tukea saavilla yhdistyksillä on halutessaan mahdollisuus saada aluekoordinaattoreiden 

ohjausta ja tukea. Lisäksi yhdistyksille järjestetään vuosittain tilaisuuksia, joissa ne voivat verkostoitua 

sekä jakaa ideoitaan ja kokemuksiaan. Kattojärjestö tuottaa myös teemallisia koulutuksia ja 

materiaalia yhdistysten toiminnan tueksi.  

Tukipiireille jaettava vuosittainen taloudellinen tuki   

Tukipiireille jaetaan jäsenjärjestöavustusta 1000€ vuosina 2017 ja vuosina 2018. Tätä tukea ei tarvitse 

hakea erikseen, mutta sillä toteutettu toiminta pitää raportoida vuosittain kattojärjestön sähköisellä 

lomakkeella. Tämän lisäksi tukipiirit alueellisina jäsenyhteisöinä voivat hakea toimintarahaa edellä 

mainittujen kriteerien mukaisesti.  


