
 

 

Ideahakukilpailun ehdot ja ohjeet 
 

Ideahakukilpailu 2022 on auki 9.5.–8.6.2022. 

Ideoita toivotaan kolmelta eri alueelta kulttuurihyvinvointi huomioiden: 

• Mielen hyvinvointi 

• Yksinäisyyden vähentäminen 

• Toimintakyky ja kansalaistaidot 

Ideoiden painopisteenä tulee olla ensisijaisesti ikäihmisille kohdennetut palvelut, jotka tukevat 

kaupungin strategiaa ja lakisääteistä tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä myös sote-

uudistuksen jälkeen. Ikäkaaret yhdistävä toiminta on mahdollista. Toiminnan toteutuksen toivotaan 

olevan lähellä kuntalaisia asuinalueilla. Toiminnan on kohdistuttava mahdollisimman moneen 

ihmiseen tai oltava muulla tavoin tuloksellista kohderyhmä huomioiden. Idean toteuttaja sitoutuu 

seurantatietojen raportointiin. 

Rahoitettavat toiminnot on toteutettava 31.12.2023 mennessä. Haussa ei voida huomioida hakijan 

toimintasuunnitelmaan sisältyvää perustoimintaa.  

Laite- ja välinehankintoja voidaan tukea vain yhdistettynä palveluun. Varojen jaosta päättää Turun 

kaupunginhallitus. 

 

Kokonaisharkinnan näkökulmat 
 

A. Välttämättömät ehdot (kaikki on täytettävä) 

1. Ehdottaja on yleishyödyllinen yhdistys, järjestö tai säätiö tai Turun kaupunkikonserniin 

kuuluva yksikkö. 

2. Idea tukee Turun kaupungin strategian toteuttamista ja lakisääteistä tehtävää sekä täyttää 

rahaston säännöt. 

3. Idea ei ole ehdottajan perustoimintaa tai Turun kaupungin muuten rahoittamaa toimintaa. 

B. Muut näkökulmat 
4. Kaupungin strategianmukaisuus 

5. Vaikuttavuus kohderyhmän hyvinvointiin ja terveyteen 

6. Innovatiivisuus suhteessa olemassa oleviin palveluihin ja ehdottajan toimintaan 

7. Kohderyhmän valinta ja tarpeisiin vastaaminen 

8. Osaaminen idean toimeenpanossa 

9. Verkosto idean toteuttamiseksi 

10. Aikataulun realistisuus 

11. Kustannustehokkuus 

 



Hakuohjeet 
 

• Kirjaudu sivustolle lomakkeet.turku.fi. Tunnistaudu sivun oikeasta ylälaidasta.  

o Avustusjärjestelmässä voi asioida vain ne henkilöt, joilla on valtuudet asioida 

yhdistyksen avustusasioissa 

o Lisätietoja ja ohjeet: www.turku.fi/avustukset/tunnistautuminen 

• Valitse asiointitapa 

o Omat avustukset – työryhmät / Turun kaupunkikonsernin toimijat 

o Valtuutetut avustukset – yhdistykset 

▪ Seuraavassa vaiheessa valitse ”Asioi yhdistyksen tai yrityksen puolesta” ja 

sen jälkeen valitse se yhdistys, jonka nimissä olet hakemusta tekemässä. 

• Valitse sivun ylälaidasta ”Hakulomake” -välilehti 

• Valitse ”Hakijan toimintamuoto” 

• Valitse ”Hae tiedot” 

o Työryhmänä täytä nimi- ja osoitetiedot 

• Taustakysymyksiin EI tarvitse vastata. 

• Valitse kohdasta Avustukseen ohjaavat kysymykset ”Ideahakukilpailu 2022 hyvinvointiin”  

• Valitse ”Jatka lomakkeelle”. 

• Täytä lomake ja lähetä se viimeistään 8.6.2022 klo 12.  

Lisätietoja: Jari Suni, jari.suni(at)turku.fi, puh. 040 353 2965 

https://www.turku.fi/avustukset/tunnistautuminen

