Tämä asiakirja määrittelee projektituen hakuajan ja kriteerit
projektituen myöntämiselle.

Jaettavissa oleva tukisumma on yhteensä edustajiston talousarviossa määritelty 6 000 €.
Projektituen pääasiallisena johtoajatuksena on ollut se, että sen avulla järjestöjen on
mahdollisuus toteuttaa sellaisia hankkeita – projekteja – joihin se ei välttämättä ilman tukea
pystyisi. Projektituen myöntämisen ehdot noudattavat tätä ajatusta.
Lisäksi projektituen ehdoissa on otettu huomioon se, että projektien tulisi myös olla sellaisia,
että niihin voisi osallistua järjestön laajuus huomioiden mahdollisimman suuri määrä
ihmisiä, ja että projektin aihe on mielekäs. Juhlat ovat kuitenkin suljettu projektituen
ulkopuolelle samoin kuin rahan käyttäminen alkoholiin ylipäänsä. Tarkemmat yksityiskohdat
myöhemmin tässä asiakirjassa.

Projektituen haku aukeaa 23.3. ja päättyy 26.4. klo 23:59.
Hakemus tulee toimittaa kirjallisena ja sen tulee noudattaa seuraavia kriteerejä:


Hakemuksen pituus on enimmillään 2 A4-sivua



Hakemuksen tulee sisältää alustavan talousarvion projektin menoista ja tuloista



Hakemuksen tulee sisältää myös tieto järjestävästä tahosta, projektin
vastuuhenkilöstä sekä yhdistyksen tilinumero



Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen jarjesto@hyy.fi

Hakemuksesta tulee selvitä:


Projektin idea: mitä ollaan tekemässä



Tavoite: mitä projektilla pyritään saamaan aikaiseksi



Syy: miksi projekti halutaan toteuttaa



Ajankohta: milloin projekti aiotaan toteuttaa / kestääkö projekti päivän/viikon/muu



Vastuujako: kuka vastaa mistäkin osa-alueesta.



Kohde: kenelle projekti on suunnattu



Mahdollinen yhteistyö eli tehdäänkö projekti yhteistyössä jonkun tahon kanssa

Hakemuksia käsiteltäessä tulee arvioida tapauskohtaisesti, tarvitseeko kyseinen järjestö
tosiasiallisesti

tukea

projektin

järjestämiseen

(esim.

tarvitseeko

varakas

järjestö

tosiasiallisesti useita satoja euroja jonkinlaiseen viikonloppuseminaariin, vai olisiko rahalle
kipeämpi tarve vähemmän varakkaan järjestön projektissa?). Näin pyritään takaamaan se,
että pienemmätkin toimijat pystyvät järjestämään mielekästä toimintaa.

Projektitukea voi hakea projektille, joka toteutetaan aikavälillä 1.3.2020 - 28.2.2021. Tällöin
on siis mahdollista hakea tukea projektille, joka on saattanut jo tapahtua, eli ns. takautuvasti.
Tätä ei ole koettu yhtä suureksi ongelmaksi kuin aiempaa asiaintilaa, jossa monet alkuvuoden
projektit jäivät ilman tukea kategorisesti johtuen aikarajoituksista.
Opintomatkoille ei ole ollut aiemmin tapana myöntää projektitukea, mutta niitä ei suljeta
kategorisesti pois, vaan niitä tarkastellaan tapauskohtaisesti. Tällöin oleellisia seikkoja ovat
mm.

matkan

tavoittavuus

jäsenistön

osalta

ja

ylipäänstä

tarkoituksenmukaisuus.
Lentomatkoja ei tueta opintomatkoissa tai muissakaan projekteissa.

opintomatkan

Projektitukea saaneiden järjestöjen tulee toimittaa järjestöasiantuntijalle raportti kolmen (3)
kuukauden kuluttua projektin jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.3.2021 mennessä siitä, miten
projekti sujui ja mihin rahat kuluivat. Raporteissa ei ole määrämuotoa, mutta sen on oltava
riittävän selkeä, jotta edellämainitut tiedot ovat helposti saatavissa. Mikäli tukea saanut
järjestö ei käytä kaikkea rahaa tai ei palauta raporttia projektista, järjestöasiantuntijalla
yhdessä talouspäällikön kanssa on oikeus periä maksettuja tukia takaisin. Tätä arvioidaan
tapauskohtaisesti.
Talousjohtokunnalla on oikeus halutessaan painottaa tukien myöntämisessä tietynlaisia
tapahtumia

tai

muuta

teemaa.

Mahdollisesta

teemasta

ilmoitetaan

projektituen

hakuilmoituksessa.
Vuosittain toistuville tapahtumille ei olla pääasiallisesti myönnetty projektitukea, ellei
tapahtuma jollain oleellisella tavalla muutu tai uudistu siten, että projektituen myöntäminen
olisi perusteltua. Hakijoiden on tämä tuotava esiin ja tämänkaltaistenkin tapahtumisen
osalta suoritetaan kokonaisharkinta.
Projektitukea ei myönnetä seuraavanlaisiin tapahtumiin / projekteihin, tai mikäli
allamainituista kriteereistä täyttyy jokin:


Juhlat



on vahvaa näyttöä siitä, että rahat käytetään alkoholiin



Jatkuvaan järjestötoimintaan (esim. nettisivu-uudistukset)



Tuki käytettäisiin palkkoihin tai palkkioihin

