Mielenterveyden keskusliiton yhdistysavustuksen hakuohje
vuodelle 2016

Yhdistysavustusta voivat hakea jäsenyhdistykset, jotka eivät saa suoraan avustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä.
Avustuslajien nimityksiä on selkeytetty vuoden 2016 alusta. Yhdistys voi siis hakea keskusliitolta
a) perusavustusta (ennen perustoiminta-avustus)
b) toiminta-avustusta (ennen perustoiminta-avustuksen lisäosa)
c) kehittämisavustusta
Perusavustus on tarkoitettu yhdistyksen perustoiminnan ylläpitoon (hallinnon kulukorvaukset,
kokoustarjoilut, postitukset, jäsenkirjeet, puhelinkulut, muu yhdistyksen perushallinto).
Perusavustuksen määrä on 500 euroa/yhdistys.
Toiminta-avustusta voi hakea varsinaiseen toimintaan kuten vertaistoimintaan, koulutukseen,
virkistäytymiseen, tapahtumiin osallistumiseen, pienlaitehankintoihin jne. Suunniteltu toiminta on
kuvattava toimintasuunnitelmassa ja sen pohjalta on laadittava talousarvio. Toiminta-avustuksen
määrä on 100–2000 euroa toiminnan laajuudesta riippuen.
Myönnetyn avustuksen käyttö tulee dokumentoida (ryhmien, koulutusten ja tapahtumien määrä,
niihin osallistuneiden henkilöiden määrä sekä osallistujien palaute). Tärkeää on myös yhdistyksen
oma itsearviointi keskeisistä tuloksista ja vaikutuksista.
Kehittämisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, jotka edistävät toiminnan laajentamista, aktivoimista
tai kokonaan uuden toimintamuodon kehittämistä. Kehittämishanke voi olla yksi- tai kaksivuotinen.
Kahden vuoden hankkeessa voidaan myöntää avustusoptio toiselle vuodelle. Avustuksen määrä
on korkeintaan 2000 euroa vuotta kohden.
Kehittämistoiminnan tavoitteiden tulee olla Mielenterveyden keskusliiton hallituksen vuonna 2014
hyväksymien yhdistystoiminnan painopisteiden mukaisia. Myönnetyn avustuksen käyttöä tulee
dokumentoida sekä arvioida aikaansaadut tulokset ja vaikutukset.
Mielenterveyden keskusliiton yhdistystoiminnan painopisteet:
-

yhdistystoiminnan tukeminen ja kehittämien
vertaistuki- ja kokemusasiantuntijuuden tukeminen ja kehittäminen
vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta
yhdistyksen ja jäsenistön vapaaehtois- ja kansalaisjärjestötoiminnan kehittäminen ja
tukeminen
uusien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen

Avustusta haettaessa:
-

Hakulomakkeita on kaksi: toinen perus- ja toiminta-avustuksen hakemiseen ja toinen
kehittämisavustuksen hakemiseen. Mikäli yhdistys halua hakea sekä toiminta- että
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kehittämisavustusta, on täytettävä molemmat hakulomakkeet. Liitteitä ei kuitenkaan
tarvitsee toimittaa kahteen kertaan.
Hakulomakkeen liitteiksi tarvitaan:
vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuoden 2015 tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja toimintakertomus
tilin- tai toiminnantarkastuskertomus (tarkastajan lausunto)
allekirjoitettu sopimus Raha-automaattiavustuksen siirrosta ja käytöstä kolmena
kappaleena
vuoden 2015 syyskokouksen pöytäkirja
vuoden 2016 kevätkokouksen pöytäkirja
Palauta hakemukset liitteineen 29.4.2016 mennessä.
Avustuspäätökset pystytään tekemään vasta, kun kaikki liitteet on toimitettu. Jotta saamme
avustukset maksuun mahdollisimman aikaisin, yhdistyksen kannattaa järjestää kevätkokous niin
aikaisin kuin mahdollista, esimerkiksi maalis-huhtikuun vaihteessa.
Avustukset laitetaan maksuun sitä mukaa, kun hakemuksia saapuu käsiteltäväksi. Tavoitteena on
saada kaikki yhdistysavustukset maksuun toukokuun aikana.
LISÄTIETOJA:
Yhdistyssihteeri
Maie Puusaar
maie.puusaar@mtkl.fi
040 512 0125
HAKEMUSTEN PALAUTUSOSOITE:
Mielenterveyden keskusliitto ry
Maie Puusaar
Malmin kauppatie 26, 4 krs
00700 HELSINKI
Nämä ohjeet perustuvat RAY:n Mielenterveyden keskusliitolle avustuksen jakamiseksi antamiin
ohjeisiin ja liiton hallituksen päätöksiin.
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