
 

1 
 

Instruktioner för understödssökning - 
Social- och hälsovårdsnämndens 
föreningsunderstöd 
 

Innehållsförteckning 

1. Bekanta dig med principerna och kriterierna för beviljande av understöd .................................... 2 

Principer för beviljande av understöd ................................................................................................. 2 

Kriterier som beaktas vid beviljande av almänna bidrag ..................................................................... 3 

2. Registrera dig som kund................................................................................................................... 4 

3. Sök understöd .................................................................................................................................. 4 

4. Behöver du hjälp? Ta kontakt ........................................................................................................ 15 

 

 

  



 

2 
 

Social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd 

 

Vi beviljar understöd en gång per år till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt 

till pensionärsföreningar. Målet med understöden är att på ett mångsidigt sätt stöda t.ex. 

upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet. 

Föreningsunderstöd beviljas för upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet, 

tillhandahållande av kamratstöd samt för ökande av delaktighet. 

 

Målgrupper: 

a. barn, unga, vuxna och familjer som behöver stöd 

b. seniorer 

c. personer med funktionsnedsättningar 

d. olika patientgrupper 

e. pensionärsföreningar 

 

Mer information ger om punkterna a-d: koordinator Anne Kemppainen, tfn 040 663 0266 

Mer information ger om punkt e: koordinator för frivilligarbete Senni Korhonen, tfn 040 197 8216 

 

Ansökningstiden för understöden är 1.3.–31.3. Understöd kan sökas endast via det elektroniska 

understödssystemet och ansökningar kan lämnas in endast inom den angivna ansökningstiden. 

 

1. Bekanta dig med principerna och kriterierna för beviljande av understöd 

 

Principer för beviljande av understöd 

 understödets funktionella grund utgår från lag eller förordning eller stadens strategiska 

mål 

 för ett och samma ändamål beviljas understöd i regel endast av ett organ 

 understöd beviljas i första hand sökande från Vasa Understöd kan beviljas även till andra 

föreningar och sammanslutningar till den del som verksamheten riktar sig till Vasa stads 

invånare 



 

3 
 

 understöd kan inte utan speciellt skäl beviljas sammanslutning, som vid ansökan om 

understöd inte fungerat minst ett helt verksamhetsår 

 bidrag beviljas inte för politisk partiverksamhet – om man i principerna för beviljande av 

understöd förbinder sig till kontinuerligt stödjande av verksamhet, ska ingående av ett 

separat avtal eller val av en representant till sammanslutningens förvaltning övervägas 

 

Kriterier som beaktas vid beviljande av almänna bidrag 

 

 1. Verksamhetens omfattning och kvalitet 

 Mängden medlemmar 

 Mängden aktivt deltagande medlemmar i verksamheten under årets lopp 

 Verksamhetens omfattning, regelbundenhet och åretruntverksamhet 

 Aktivitet i ordnande av gemensamma organisationsevenemang 

 Aktivitet i fråga om informering 

 Verksamhetens kontinuitet 

 

2. Målen för verksamheten skall passa ihop med stadens strategi 

 Främjande av levnadssätt som upprätthåller hälsan och välbefinnandet 

 Organisationen har en roll som stöder och kompletterar stadens egen verksamhet och 

serviceproduktion 

 En hållbar utveckling 

 Främjande av jämlikhet 

 Främjande av delaktighet och förebyggande av utslagning och ensamhet 

 

3. Behovet till understöd samt övrig/utomstående finansiering av verksamheten 

 Behovet till stadens understöd i förhållande till behovet av verksamheten 

 Föreningens övriga finansiering förutom medlemsavgifter 

 Mångsidigheten av inkomststrukturen, hur stor andel av inkomsterna är stadens understöd 

 

4. Samarbete och växelverkan 

 Organisationens aktivitet vid utvecklande av samarbete 

 Kommunicering i fråga om verksamheten 

 Samarbetsparter, samarbetsformer och kompanjonskap 
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2. Registrera dig som kund 

 

För att kunna lämna in en anhållan om understöd i det elektroniska understödssystemet TIMMI, 

ska du först registrera dig som kund. Registreringen kräver stark autentisering. Föreningar samt 

föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd innan den 

egentliga ansökningstiden inleds. 

För registreringen behöver du: 

 dina personliga nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort 

 egna kontaktuppgifter 

 föreningens uppgifter (bl.a. officiella namn, hemort, registernummer, registreringsår) 

Instruktioner för registrering: https://www.vaasa.fi/uploads/2021/02/61170e02-timmi-

understodsystem-instruktioner-for-inloggning.pdf  

 

3. Sök understöd 

 

Innan du börjar fylla i en elektronisk understödsansökan se till att du har följande till hands:  

 dina personliga koder för Suomi.fi-identifieringen (nätbankkoder, mobilcertifikat eller 

certifikatkort) 

 behövliga uppgifter om din förening samt behövliga bilagor 

 

Till ansökan behövs följande uppgifter om föreningen:  

 officiella namn 

 näradress 

 e-post 

 telefon 

 registreringsår 

 registreringsnummer 

 föreningens redovisningsperiod 

 hemort 

 kontonumret i IBAN-format 

 ordförandens kontaktuppgifter 

 sektererares kontaktuppgifter 

 kassörs kontaktuppgifter 

https://www.vaasa.fi/uploads/2021/02/61170e02-timmi-understodsystem-instruktioner-for-inloggning.pdf
https://www.vaasa.fi/uploads/2021/02/61170e02-timmi-understodsystem-instruktioner-for-inloggning.pdf
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 Understödets användningsändamål: kort beskrivning av verksamheten/evenemanget 

(närmare utredning som bilaga) 

 kontaktpersons kontaktuppgifter (också e-post) 

 antal medlemmar 

 inkomster från medlemsavgifter föregående år 

 föreningens budgeterade inkomster och utgifter 

 beloppet som ansöks 

 andra finansiärer och bidrag i samma ansökningsår 

 bidrag från andra instanser föregående år 

 bilagor 

o budget för det innevarande året 

o verksamhetsplan för det innevarande året 

o föregående års /den sista verksamhetsberättelse 

o föregående års / den sista bokslut och revisionsberättelse 

  

Ifall verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år inte finns tillhanda, kan ni bifoga de 

senast tillgängliga. Föregående års verksamhetsberättelse och bokslut kan vid behov returneras 

efter efter att ansnökningstiden har gått ut per e-post åt kontaktpersonen för understöden. 

Understöd betalas inte före dessa bilagor har levererats.  

Kontaktpersonen för understöd åt pensionärsföreningar: senni.korhonen@vaasa.fi  

Andra föreningar: anne.kemppainen@vaasa.fi 
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Gå till inloggningssidan för understödssystem TIMMI på https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26 

och klicka på Logga in.  

 

  

  

https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26
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Välj identifieringssätt. 
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Välj fortsätt till tjänsten / jatka palveluun.  
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Kontrollera att det i den gråa balken står AVUSTUKSET: föreningens namn / eget namn - 

rekisteröityneen yhdistyksen yhteyshenkilö (avustus) eller registrerad kontaktperson i föreningen. 

Ifall så inte är fallet, välj korrekt kundroll genom att klicka på föreningens namn. Kontrollera att 

rollen är registrerad kontaktperson i föreningen. 

Efter detta, välj bidrag 

 

 

 

 

 

  

AVUSTUKSET: föreningens namn / eget namn - rekisteröityneen yhdistyksen yhteyshenkilö (avustus) 

eget namn 

eget namn 

eget namn 



 

10 
 

Välj ansökningstyp: verksamhetsbidrag. 

Välj verksamhetsområde: social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd eller 

pensionärsföreningar. Pensionärsföreningarna väljer pensionärsbidrag.  

Välj, för vilket år ansökas bidraget. 

Välj skapa en ny ansökan.  

 

 

 

 

OBS! Vi rekommenderar att läsa närmare instruktioner i respektive fas på infobubblorna.  
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Fyll i verksamhetsunderstöd.  

Alla andra uppgifter om sökanden är obligatoriska förutom FO-nummer och webbadress. 

 

 

 

 

Ordförande (Namn, telefon, e-post) 

Sekreterare (Namn, telefon, e-post) 

Kassör (Namn, telefon, e-post) 

Understödets användningsändamål: kort beskrivning av verksamheten/evenemanget (närmare utredning som bilaga) 
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Klicka på bearbeta. Fyll i antal medlemmar, medlemsavgifter tillsammans och föreningens budgeterade 

inkomster och utgifter. Det är obligatoriskt att ge något värde i alla fält, även om det skulle vara en nolla, 

om inget annat alternativ finns tillhanda. 
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Tillägg bilagor. 

Välj bläddra / selaa och sök bilagan från din dator. 

Välj innehållet i bilagan. 

Välj tillägg bilagan. 

 

 

 

Olika bilagor som förtydligar ansökan på något sätt kan fritt bifogas till ansökan.  

Obligatoriska bilagor är:  

 budget för det innevarande året 

 verksamhetsplan för det innevarande året 

 föregående års /den sista verksamhetsberättelse 

 föregående års / den sista bokslut och revisionsberättelse 

 

Ifall verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år inte finns tillhanda, kan ni bifoga de 

senast tillgängliga. Föregående års verksamhetsberättelse och bokslut kan vid behov returneras 

efter efter att ansnökningstiden har gått ut per e-post åt kontaktpersonen för understöden. 

Understöd betalas inte före dessa bilagor har levererats.  

Kontaktpersonen för understöd åt pensionärsföreningar: senni.korhonen@vaasa.fi  

Andra föreningar: anne.kemppainen@vaasa.fi 

 

  

Budget  Verksamhetsplan  Verksamhetsberättelse  Bokslut och revisionsberättelse 
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Välj spara utkastet.  

Du kan fylla i blanketten och spara den med knappen Spara utkastet, utan att redan lämna in den. 

Du kan återkomma att fylla i blanketten genom att logga in dig i programvaran och flytta dig till 

Bidragsansökningar-sidan. 

 

 

 

Ifall du vill lämna in en färdig ansökan, välj spara utkastet och lämna in ansökan. Efter detta kan du 

inte längre ändra ansökan. 

 

 

 

4. Behöver du hjälp? Ta kontakt   

 

Medborgarinfon   

tfn 06 325 1550  

kansalaisinfo@vaasa.fi 

Biblioteksgatan 13, Vasa   

  

Samservicen i Lillkyro 

tfn 06 325 8400  

yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi 

Lillkyrovägen 11, Lillkyro  

 

Nätpunkten Senjor  

för alla Vasabor som fyllt 65 år  

servicesekreterare 040 559 52 

98, camilla.stenman@vaasa.fi 

Berggatan 2–4, Vasa 
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