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Toiminta-avustus terveyttä ja toimintakykyä edistävään toimintaan
(ikäihmiset ja erityisryhmät) hakuohje 2020

Ennen varsinaisen avustuslomakkeen täyttämisen aloittamista hakijan tulee tutustua
avustuslomakkeen täyttö-ohjeeseen ja terveyttä ja toimintakykyä edistävän toiminnan
pistetaulukkoon (avustuksen määräytymisperusteet).

Toiminta-avustusta haetaan vuonna 2020 verkossa täytettävällä sähköisellä lomakkeella (tai
halutessanne voitte noutaa paperisen lomakkeen vapaa-aikapalveluiden toimistosta). Ennen
lomakkeen täytön aloittamista suositellaan, että hakija kerää tarvittavat tiedot valmiiksi
tutustumalla lomakkeeseen ennalta. Lomake sisältää pakollisia kenttiä. Mikäli järjestöllä ei ole
ilmoitettavia tietoja pakollisiin kenttiin, laitetaan pyydetyn kentän kohdalle tieto ”Ei ole
ilmoitettavaa”.  Hakemusta voi täydentää määräajan kuluessa. Voit väli-tallentaa lomakkeen
painamalla ”Tallenna ja jatka myöhemmin” painiketta. Ohjelma pyytää kirjoittamaan
sähköpostisoitteen, johon keskeneräisen lomakkeen linkki lähetetään. Huom: Tämä linkki on
voimassa 30 päivää. Voit palata täyttämään lomaketta linkin kautta. Kun lomake on valmis,
muista painaa ”Lähetä” painiketta. Kopio valmiista hakulomakkeesta lähetetään avustusasiaa
hoitavan henkilön sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu toiminta-avustuslomakkeessa.
Lomake sulkeutuu 27.3.2020 klo 15.00 ja sen jälkeen lomaketta ei voi enää lähettää.

Järjestön toimintatietoja koskevat liitteet (toimintakertomus, tase, tuloslaskelma ja
toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2019 ja toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle 2020),
joiden perusteella avustus määräytyy, tulee toimittaa 27.3.2020 klo 15:00 mennessä.

Hakemuksen voi peruuttaa tai sitä voi täydentää määräajan kuluessa. Avustus maksetaan
ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan
järjestöltä evätä perusavustus kokonaisuudessaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei
huomioida.

Toiminta-avustuslomakkeen täyttöohjeet

SEURA- JA TOIMIHENKILÖTIEDOT vuonna 2019

Kaikki kohdat tulee täyttää huolella.

1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 2019

Terveys ja toimintakyky



Lomakkeessa kysytään yhdistyksenne järjestämiä säännöllisiä liikunta- tai harrasteryhmiä ajalla
1.1. -31.12.2019 (säännöllisellä toiminnalla tarkoitetaan vähintään 6 kk vuodessa ja yhden kerran
viikossa vuoden ajalla järjestettyjä ryhmiä).

Lomakkeeseen täytetään pyydetyt tiedot (ryhmän nimi, aika, paikka ja kokoontumiskuukaudet).
Halutessanne tiedot voi toimittaa myös erillisellä lomakkeella.

Esimerkki tiedon ilmoittamisesta:

Kunnossa kaiken ikää liikuntaryhmä, ma klo 18–19, Kankaantaan alakoulu, 10 kk.

Muu toiminta

Lisäksi kohdassa 1. kysytään yhdistyksenne vuonna 2019 järjestämiä (avoimia, myös muille kuin
jäsenistölle), tapahtumia tai luento- tai koulutustilaisuuksia, jotka on järjestetty säännöllisen
viikkotoiminnan lisäksi tai niiden ohessa erillisohjelmana ja joiden tavoitteena on aktivoida
osallistumaan.

Esimerkki tiedon ilmoittamisesta:

Ikäihmisen ravitsemus – luento, 21.3.2019 klo 12–14, Nokian Kerhola.

Yhteisöllisyys

1. määräytymisperusteen viimeisessä kohdassa kysytään seuran säännöllisiin viikko- tai
kuukausikokouksiin osallistuneiden keskimäärää vuonna 2019. Lomakkeeseen ilmoitetaan
osallistuneiden keskimäärä numeraalisesti.

2. TOIMINNAN LAATU JA KEHITTÄMINEN 2019

Terveys ja toimintakyky

Kohdassa 2. kysytään ensinnäkin seuran yhdistyksenne koulutettujen vertaisohjaajien
lukumäärää ja toiseksi ulkopuolisen osaamisen hyödyntämistä eli erikseen palkattuja
ammattilaisia. Liikunta- ja harrasteryhmien vetäjiksi palkatut ammattilaiset voivat olla esimerkiksi
liikunnanohjaajia tai fysioterapeutteja tai muita eri alojen ammattilaisia.

Koulutettujen ammattilaisten tiedot tulee ilmoittaa muodossa:

1) nimi 2) koulutus 3) toiminta tai tehtävä, johon ko. ammattilainen on erikseen palkattu

Muu toiminta

Kohdassa 2. tiedustellaan yhdistyksenne toiminnan tavoitteita ja suunnitelmia. Lomakkeeseen
voi täyttää lyhyen kuvauksen ja halutessaan voi erillisellä liitteellä toimittaa laajemman
tavoitteita ja suunnitelmia valottavan kuvauksen. Järjestönne pistemäärä annetaan toimitetun
kuvauksen perusteella.



Yhteisöllisyys

Lopuksi kohdassa 2. kysytään järjestönne jäsenten kuulemista ja osallisuutta toiminnan
kehittämisessä (kuinka järjestönne jäsenet voivat vaikuttaa järjestön toiminnan suunnittelun ja
toteuttamiseen) sekä järjestönne ylläpitämiä lähimmäistukipalveluita (esimerkiksi kotikäynnit tai
ystäväpalvelu). Lomakkeeseen pyydetään kuvailemaan ko. toimintoja. Halutessanne voitte
toimittaa yksityiskohtaisemman kuvauksen erillisellä liitteellä.


