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NUORTEN OMILLE HANKKEILLE HAETTAVANA 17 000 EUROA 
 
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 2019 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 
 

● Hankehakemus tehdään erilliselle hakulomakkeelle, joka löytyy netistä osoitteesta: 
www.jyvaskyla.fi/nuva. Hankehakemus lähetetään nuorisovaltuustolle sähköpostitse 
osoitteeseen nuva(at)jkl.fi. 

● Lue hankerahaa koskeva infolappu läpi. 
● Hankerahahakemusta suunnitellessa tulee olla yhteydessä osallisuuskasvatuksen 

koordinaattoriin, sillä hankkeisiin liittyvät hankinnat tulee tehdä Jyväskylän kaupungin 

hankintasopimuspaikoista.  
● Hankesuunnitelma tulee lähettää 31.1.2019 mennessä osoitteeseen nuva(at)jkl.fi. Tämän 

jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida. 
● Hanke esitellään nuorisovaltuuston Huippukokouksessa Veturitalleilla 11.2.2019 klo 9-15. 

Edellytyksenä hankerahan saamiselle on, että hanke esitellään Huippukokouksessa, joten 
varauduthan tähän jo hakemusta jättäessäsi. Mikäli hakijataho ei tule esittelemään 
hankettaan, hankehakemus hylätään. Samassa kokouksessa nuorisovaltuusto tekee 
esityksensä rahan jaosta. Erikoistapauksissa hakijataho voi esitellä hankettaan etänä 
esimerkiksi Skypen avulla, jos esteellisyydestä on sovittu hyvissä ajoin ennen kokousta.   

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

● Nuorisopalvelujen palvelupäällikkö päättää hankerahan jakamisesta nuorisovaltuuston 
esityksestä. Hankerahat ovat käytettävissä 11.3.2019 alkaen ja hankkeet on toteutettava 
29.11.2019 mennessä. 
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● Hankerahaa saaneiden hankkeiden kustannukset maksetaan suoraan nuorisopalveluiden 

kautta, joten hankkeesta aiheutuvat laskut tulee pystyä lähettämään verkkolaskutuksen 
kautta.  

● Hankerahaa ei siirretä hankerahaa saaneiden tahojen tileille. 
 

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat: 
● Taustataho ja hankkeen idea 

● Pystyykö hanketta toteuttamaan pienemmällä rahasummalla, kuin mitä haettu? Jos pystyy, 
miten se vaikuttaa hankkeen toteutukseen? 

● Hankehakemuksesta tulee käydä ilmi hankkeen tarkoitus, suunnitelma mitä aiotaan tehdä, 
tekijät, aikataulu sekä haettava summa talousarvioineen. Rahasumma, jota haetaan, on 
ilmoitettava hakemuksessa ilman arvonlisäveroa. Talousarviota laadittaessa tulee 
huomioida kaupungin hankintasopimukset ja hankintapaikat. Näistä saat tarkemmin 
tietoa osallisuuskasvatuksen koordinaattorilta. Ulkomaiset nettikaupat eivät ole 
käytettävissä. 

● Mahdolliset laskutuslisät ja toimituskulut, jotka tulee selvittää hankintapaikoista 

● Hankintapaikkojen antamat tarjoukset tilatuista tuotteista ja tarjouksen kesto 
● Hanke kannattaa suunnitella, kilpailuttaa ja budjetoida huolella, sillä rahoitusta ei voi 

käyttää mihinkään muuhun kuin Huippukokouksen hyväksymiin menoihin. 
Käyttötarkoituksen muutoksista on otettava yhteyttä osallisuuskasvatuksen 
koordinaattoreihin. 

 
Raportointi 

● Rahoitusta saavat hankkeet sitoutuvat mainitsemaan kaikessa tiedotuksessaan Jyväskylän 

nuorisovaltuuston hankkeen rahoittajana. 
● Hanke tulee toteuttaa 30.11.2019 mennessä ja raportoida 15.12.2019 mennessä. 
● Hankerahoituksen saaneet tahot ovat velvoitettuja raportoimaan hankkeen toteutumisesta 

(toiminta ja kulut) heti hankkeen päätyttyä. 
● Raportoinnin yhteydessä toivomme palautetta ja mahdollisia parannusehdotuksia. 

 
HUOMIOI TÄMÄ: Nuorisovaltuuston hallitus kokoontuu 7.2.2019 kello 15-20 käymään 
hankehakemuksia läpi. Hallituksen jäsenet saattavat soittaa hankkeen yhteyshenkilölle ja pyytää 
lisätietoja. Yhteyshenkilön täytyy olla tällöin tavoitettavissa puhelimitse mahdollisia lisätietoja 
varten.  
 
Lisätietoja ja apua voit kysyä puheenjohtajalta, tiedottajalta tai osallisuuskasvatuksen 
koordinaattorilta.  

 
 

LISÄTIETOJA: 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala p. 014 266 4240. 
Nuorisovaltuuston tiedottaja Jussi Koskinen p. 014 266 7515. 
Osallisuuskasvatuksen koordinaattori Anne-Mari Ojanperä p. 014 266 4230 
 


