
Turun nuorisovaltuuston myöntämän hankerahan säännöt (päivitetty 2019): 
 
 
Mistä nuorisovaltuuston myöntämässä hankerahassa on kysymys 

- Turun nuorisovaltuusto jakaa kerran vuodessa (tammi-helmikuussa) rahaa nuorten hankkeille 

nuorten osallistumisen ja kuulemisen määrärahoista  

- Hankerahan tavoitteena on aktivoida nuoria toteuttamaan toiminnallisia hankkeita, joista mah-
dollisimman moni nuori pääsee osalliseksi (esim. tapahtuma, teemapäivä tms.) 

- Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto karsii hankerahan sääntöjen vastaiset hankkeet  
- Hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportointilomakkeessa arvioima 
- Toimintaan on budjetoitu 10000 € / vuosi, hankerahaa myönnetään enintään 2000 euroa han-

ketta kohden  
- Hankerahaa hakeneet nuoret esittelevät hankkeensa maaliskuun kokouksessa Turun nuorisoval-

tuustolle, joka päättää äänestämällä, mille hankkeille myönnetään rahoitusta ja kuinka paljon  
- Rahoitusta saaneet hankkeet toteutetaan, raportoidaan ja maksatetaan hakuvuoden aikana 

- Hankkeen päätyttyä siitä raportoidaan täyttämällä raportointilomake, joka on verkkosivuilla 
www.turku.fi/nuvaraha. Lomake liitetään hankerahahakemuslomakkeen liitteeksi järjestelmässä 
https://lomakkeet.turku.fi  

 
 Kuka voi hakea 

- Hankerahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 13–19-vuotiasta Turussa asu-
vaa tai opiskelevaa nuorta  

- Hankerahaa hakevalle ryhmälle tulee nimetä täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka voi olla ryhmän 
jäsen, opettaja, kouluohjaaja nuorisotalon ohjaaja, huoltaja tai muu täysi-ikäinen henkilö 

- Vastuuhenkilö täyttää hankerahahakulomakkeen (lomakkeen Perustiedot-kohdassa hakijan toi-
mintamuodoksi valitaan Työryhmä/toimintaryhmä) ja vastaa hankkeen rahankäytöstä ja rapor-
toinnista yhdessä ryhmän kanssa   

  
Miten haetaan 

- Hankerahaa haetaan sähköisesti järjestelmässä https://lomakkeet.turku.fi. Hankerahaa voi hakea 
hakuajan ollessa käynnissä tammi-helmikuussa saman vuoden aikana toteutettaviin hankkeisiin 
 

Hankinnat ja rahaliikenne 
- Hankkeen toteuttamiseen tarvittavat palvelut/tarvikkeet 1) hankitaan nuorisosihteeriltä saatavalla 

tilauslomakkeella, jolloin hankintapaikasta tulee lasku suoraan Turun nuorisopalveluille tai 2) 
maksamalla hankinnat ensin itse ja lisäämällä kuitit takaisinmaksua varten hakemuksen liitteeksi 
järjestelmään https://lomakkeet.turku.fi. Kuitit pitää lisätä järjestelmään viimeistään 15.12., jotta 
takaisinmaksatus voidaan tehdä hankevuoden määrärahoista. 

 
Rajoitukset  

- Hankeraha on käytettävä vain siihen hankkeeseen, johon sitä on haettu 
- Hankerahalla tuetun toiminnan tulee olla päihteetöntä 
- Hankerahaa ei myönnetä:  

 koneiden, laitteiden ja kalusteiden hankintaan 

 palkkoihin, mutta palkkionmaksu ulkoiselle palveluntuottajalle on mahdollista (esiintyjä- tai luen-
noitsija- tms. palkkio) 

 toimintaan, jonka tarkoitus on tuottaa voittoa 

 varainkeruuseen  

 bändi- tms. harrastetilan vuokraan 

 hakevan taustatahon normaaliin toimintaan 

 vakiintuneeseen jo olemassa olevaan toimintaan tai takautuvasti  
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