
   

 

  ANOMUS 

  

STEA-JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUS: Anomus avustuksen saamiseksi 

Sydän- 
yhdistys 

Yhdistys       

Asianhoitaja       

Puhelin       Sähköposti       

Tilinumero       

Tutustu jäsenjärjestöavustuksen jakoperiaatteisiin (liite 1). 

Kirjoita vapaamuotoinen kuvaus avustuksella toteutettavasta toiminnasta: 
 
 
 
 

Erittele alla olevaan kulut, joihin anotte jäsenjärjestöavustusta.  
Erittele alle kyseisen toiminnan koko vuoden arvioitu kulu, vaikka vain osaan siitä anotte avustusta. 

Eritteli erilainen toiminto/tilaisuus aina eri riville esim. luentotilaisuus, digivälineet.   

Kirjaa, montako kertaa toiminto järjestetään ”kertaa”-sarakkeeseen. 
Mikäli kyseessä on kertaluontoinen tapahtuma/ hankinta, kuvaa sen arvioidut kulut alle. 
 
Toimita allekirjoitettu anomus Ulla Haralalle 1.3. alkaen.  

Toimin-
nasta  
aiheutu-

neet  
kulut 

Kulun aihe Kertaa                         á kulu € Kulu € 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Yhteensä       

 
 
Vakuutus 

 
 

 
 
Allekirjoi-
tukset 

Me allekirjoittaneet vakuutamme yllä olevat tiedot toimintasuunnitelmaamme ja talousarvi-
oomme perustuviksi. Avustus maksetaan yhdistykselle anomuksesta toteutuneiden kustannus-
ten mukaisesti.  

 Liite 1: 
 
 



liite 1: 

  JAKOPERIAATTEET 
 

 

 

Sydän-Suomen alue ry on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta 

myönteisen päätöksen alueensa sydänyhdistyksille jaettavasta jäsenjärjestöavustuk-

sesta. 

 

Jäsenjärjestöavustuksen myöntämisen ehtona on, että keskusjärjestö (sydänalue) on 

dokumentoinut periaatteet, joilla avustuksia siirretään yhdistyksille. 

 

Jakoperiaatteet Sydän-Suomen alue ry:n jäsenjärjestöavustuksiin:  

 

1) Periaatteiden taustalla on sydänjärjestön strategia:  

 

” Toimimme, jotta mahdollisimman harva sairastuisi ja yhä harvempi kuolisi ennenai-

kaisesti sydän- ja verisuonisairauksiin jotta kukaan sairastunut tai hänen läheisensä 

ei jäisi yksin” 

 

Periaatteiden taustalla on lisäksi Sydän-Suomen alue ry:n keskeiset painopistealueet 

eli niin sanotut laadukkaan sydäntyön elementit, joita päätettäessä yhdistysten ydin-

toiminnaksi määritettiin sydänliiton toiminnan näkyvyys ja ihmisten lähellä oleminen. 

 

2) Avustuksilla tuetaan sydänyhdistyksen toteuttamaa toimintaa, jonka tavoitteena on:  

 

• Asukkailla on mahdollisuus kohdata sydänjärjestön toiminta ja tiedottaminen 

lähellä arjessa. Toimintoja ovat esimerkiksi: 

o Matalan kynnyksen tilaisuudet ja tapahtumat, jotka lisäävät asukkaiden 

tietoisuutta sydänliiton tuottamasta tiedosta, tuesta ja turvasta sekä sy-

dänterveyden edistämisestä. 

o Sydänliiton toimintojen näkyvyyden lisääminen lähellä ihmisiä, kuten 

terveyskeskuksissa, apteekeissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa esi-

merkiksi diginäytöillä. 

o Erilaiset verkkoluentojen katselutilaisuudet ja kuntoutumista sekä hyvin-

vointia edistävät keskustelutilaisuudet. 

 

• Sydänyhdistyksillä on valmiudet ja välineet digiosallisuuden kehittämiseen ja 

digikuilun kaventamiseen. Toimintoja ovat esimerkiksi: 

o Erilaisten verkkovälitteisten osallisuuden muotojen toteuttaminen 

o Yhdistyksen digiosaamisen vahvistaminen  

o Yhdistyksen digilaitteiden hankinnat. 

 

Järjestetyn toiminnan tulee olla kaikille avointa. 

 

3) Avustukset sydänyhdistyksille myönnetään Sydän-Suomen alue ry:lle toimitettavien 

hakemusten perusteella. Hakemuksissa tulee käydä ilmi toiminta, johon avustusta 

haetaan ja sen kustannusarvio. Jäsenjärjestöavustuksen tuella toteutettu toiminta tu-

lee olla kirjattuna yhdistyksen toimintasuunnitemaan ja talousarvioon.  


