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HANKEHAKUOHJE JA INFO 2021 

Kenelle  

● Hakijatahoja voivat esimerkiksi olla yläkoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, nuorisotilojen 

sekä nuorten ryhmät.  

● Yli puolet ryhmän jäsenistä on oltava 13-20-vuotiaita. 

● Hankkeen kohderyhmän tulisi pääasiassa olla 13-20 -vuotiaat nuoret.  

  

Mitä ja millaisille hankkeille  

● Jyväskyläläisten nuorten hankkeille vuonna 2021 jaetaan yhteensä 17 000 euroa. 

● Hankerahalla tuetaan mahdollisimman monia nuoria hyödyttäviä paikallisia hankkeita, jotka voivat olla 

esimerkiksi tapahtumia, toimintoja ja projekteja.  

● Hankerahaa ei myönnetä virkistysmatkoihin, luokkaretkiin, ruokailukustannuksiin, palkkoihin tai yrityksen 

perustamiseen. Huom! Palkkioita voidaan maksaa. Ulkomaille maksettavista palkkioista on mainittava 

hakemuksessa.  

● Vain nuorten omille hankkeille, jotka nuoret ideoivat, suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat itse.  

● Yhdeltä hakijataholta voi olla vain yksi hankehakemus. Hankerahaa hakevat nuoret voivat kuitenkin 

kuulua useampaan hakijatahoon.  

● Hankerahaa voi hakea vain voittoa tavoittelemattomiin hankkeisiin.  

● Rahaa ei myönnetä koulun hankintavastuualueisiin.  

● Hanke ei voi saada samaan aikaan muuta Jyväskylän kaupungin avustusta.  

● Hankkeelle ei voida myöntää enempää rahaa kuin on haettu.  

  

Miten  

● Hankerahahakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta: www.jyvaskyla.fi/nuva.  

● Hakemuksessa kysytään seuraavat asiat; Hakijataho, hankkeen nimi, tavoite, tekijät, yhteyshenkilö, 

aikataulu ja haettava summa talousarvioineen. Rahasumma on ilmoitettava hakemuksessa ilman 

arvonlisäveroa. Talousarviota laadittaessa tulee huomioida kaupungin hankintasopimukset, hankintapaikat, 

mahdolliset laskutuslisät ja toimituskulut. Nämä tulee selvittää ennen hakemuksen lähettämistä 

hankintapaikoista. Tarjouksia pyytäessä tulee huomioida tarjousten kesto, sillä hankeraha ei ole 

käytettävissä välittömästi Huippukokouksen jälkeen. Ulkomaiset nettikaupat eivät ole käytettävissä. 

● Hanke tulee suunnitella, kilpailuttaa ja budjetoida huolella, sillä rahoitusta ei voi käyttää mihinkään 

muuhun kuin Huippukokouksen hyväksymiin menoihin. Käyttötarkoituksen muutoksista on oltava 

yhteydessä nuorisovaltuustoon. 

http://www.jyvaskyla.fi/nuva
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● Hankerahahakemus tulee lähettää viimeistään 31.1.2021 mennessä. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei 

huomioida, paitsi ennalta sovituissa tilanteissa. 

● Hankeen yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa, jos hankkeesta tarvitaan lisätietoja. 

 

Hankkeiden esittely 

● Hanke esitellään nuorisovaltuuston Huippukokouksessa 25.2.2021 klo 9-15. Esittelyt tehdään 

etäyhteydellä. Esittely on edellytys hankerahan saamiselle, joten varaudu tähän jo hakemusta jättäessäsi. 

Mikäli hakijataho ei tule esittelemään hankettaan, hankehakemus hylätään. Samassa kokouksessa 

nuorisovaltuusto tekee esityksensä rahan jaosta. 

● Hankesuunnitelmaa voi havainnollistaa esim. valokuvien, julisteen tai Powerpoint -esityksen avulla. 

 

Päätös hankerahoista 

● Jyväskylän nuorisopäällikkö päättää hankerahan jakamisesta nuorisovaltuuston esityksestä. Esitys 

tehdään Huippukokouksessa. Hankerahat ovat käytettävissä 29.3.2021 alkaen ja hankkeet on toteutettava 

26.11.2021 mennessä.  

● Hankerahaa saaneiden hankkeiden kustannukset maksetaan suoraan nuorisopalveluiden kautta, joten 

hankkeesta aiheutuvat laskut tulee pystyä lähettämään verkkolaskutuksen kautta. Hankerahaa ei siirretä 

hankerahaa saaneiden tahojen tileille.  

● Hankerahahakemusta suunnitellessa tulee olla yhteydessä nuorisopalveluiden palveluesimieheen, sillä 

hankkeisiin liittyvät hankinnat tulee tehdä Jyväskylän kaupungin hankintasopimuspaikoista. 

  

Raportointi  

● Hanke tulee toteuttaa 26.11.2021 mennessä ja raportoida 12.12.2021 mennessä. 

● Rahoitusta saavat hankkeet sitoutuvat mainitsemaan kaikessa tiedotuksessaan Jyväskylän 

nuorisovaltuuston hankkeen rahoittajana. 

● Hankerahoituksen saaneet tahot raportoivat hankkeen toteutumisen (toiminta ja kulut) heti hankkeen 

päätyttyä. Raportoinnin yhteydessä voi jättää palautetta ja mahdollisia parannusehdotuksia. 

HUOMIOI: Nuorisovaltuuston hallitus kokoontuu 23.2.2021 kello 15-20 käymään hankehakemuksia läpi. 

Hallituksen jäsenet saattavat soittaa hankkeen yhteyshenkilölle ja pyytävät lisätietoja. Yhteyshenkilön tulee 

olla tällöin tavoitettavissa puhelimitse mahdollisia lisätietoja varten. 

  

Lisätietoja ja apua voit kysyä puheenjohtajalta, tiedottajalta tai palveluesimieheltä. 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Åsa-Sofia Viittanen, p.014 266 7515 / 050 311 8506 

Nuorisovaltuuston tiedottaja Luukas Vuolle, p. 014 266 4240 / 040 557 0821 

Nuorisopalveluiden palveluesimies Satu Paasonen, p. 014 266 7524 / 050 311 8534 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi 
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INFO - Kysyttyä hankerahasta / FAQ 

Palkan ja palkkion ero 

- Palkka on rahallinen korvaus, joka annetaan, kun henkilö on ollut työsuhteessa kyseiselle taholle ja palkkio 

on kertaluontoinen korvaus tehdystä työstä. Nuva ei anna rahaa palkkaan, mutta palkkiot ovat mahdollisia. 

 

Kaupungin hankintapaikat 

- Kaupungilla on hankintasopimus tiettyjen tavaroiden ja palvelujen ostamisesta, eli tavarat tulee tilata 

tietyiltä yrityksiltä 

- Hankintapaikat pitää selvittää koulusihteeriltä (VAIN kaupungin yläkoulut) tai nuorisopalveluiden 

palveluesimies Satu Paasoselta. 

 

Koulun hankintavastuualue 

- Koulun tulee itse pystyä hankkimaan vakiovarustukseen kuuluvat tavarat eikä niihin myönnetä 

hankerahaa. Esim. lavuaarit, peilit, vessanpöntöt, pulpetit ym. 

- Jos et ole varma kuuluuko hankkeenne koulun hankintavastuualueeseen, kysy nuvan puheenjohtajalta 

 

Hankkeen muut rahoittajat 

- Hanketta voivat rahoittaa muutkin tahot kuin nuorisovaltuusto. Esim. koulu/oppilaiden keräämät rahat 

- Hanke ei voi saada mitään muuta kaupungin avustusta. Esim. nuorisoavustukset 

 

Verkkolaskutus 

- Verkkolaskutus on sähköinen laskutus. Kun kysyt hintoja hankintapaikoista, selvitä saako laskut 

verkkolaskutuksella 

- Hankinnat pitää laskuttaa verkkolaskutuksella, paperi- ja sähköpostilaskut eivät toimi kaupungilla 

 

Laskutuslisä 

- Laskutuslisä on yritykselle poikkeavasta työmäärästä aiheutuva korvaus. Esim. Laskun vaatiminen 

erityisessä poikkeavassa muodossa. Muista varmistaa hankintapaikoista tuleeko tilaukseen laskutuslisä 

 

Hinnat alvittomina 

- Hankkeeseen liittyvät hankinnat esim. lautapelit, pöydät ja julisteet tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa 

- Arvonlisävero tarkoittaa tavaran arvonlisäkorvausta, jonka voi laskea arvonlisäverolaskurilla. 

(Arvonlisäverolaskuri: alv-laskuri.fi.)  Voit myös kysyä alvittomat hinnat suoraan hankintapaikoilta! 

 

Yhteyshenkilö 

- Hankehakulomakkeessa ilmoitettu yhteyshenkilö on henkilö, jolle hallitus voi soittaa käydessään 

hankerahahakemuksia läpi ja kysyä lisätietoja hankkeeseen liittyen 


