
Kuka rahaa voi hakea?
• Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 11–25 -vuotiasta henkilöä.
• Ryhmän nuorista vähintään 2/3 tulee olla 11-25 vuotiaita.
• Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista.
• Vastuuhenkilö täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa, lomake kääntöpuolella.
• Vastuuhenkilö vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.

Kuinka paljon rahaa voi saada?
• Haettava rahamäärä on 100-500 euroa
• Kustannusten ollessa 100-200 euroa, on avustus 100%
• Kustannusten ollessa 201-500 euroa, on avustus 90% (nuorten keräämää yksityistä rahaa 10%)

Miten rahaa haetaan?
Rahaa voi hakea lomakkeella, joka on tämän esitteen kääntöpuolella.

Tuen maksaminen
Päätös nuorisorahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.
Hakijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus, josta käy ilmi seuraavat ehdot:
• Myönnetty nuorisoraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden

viikon sisällä päätöksestä.
• Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista Kuudestaan ry:lle.
• Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, niin hankinta tulee

perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä.
• Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta.
• Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki

ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
• Jos projekti peruuntuu kokonaan, on nuorisoraha palautettava kokonaisuudessaan

Kuudestaan ry:lle.

Rahaa nuorten toimintaan
Mihin rahaa myönnetään?
Rahaa myönnetään toimintaan, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Toiminnan tulee olla nuorten 
suunnittelema, toteuttama ja arvioima. Tavoitteena on saada nuoret mukaan kehittämistoimintaan. 

Toimenpide voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen (tila ym. kustannukset, esiintyjät/asiantuntijat, 
järjestyksenvalvonta jne.) tai yhteisten harrastusvälineiden hankinta. 
Rahaa ei myönnetä palkkakuluihin, vakiintuneeseen toimintaan tai jo toteutuneille toimenpiteille.

Taitotie 1, 63300 ALAVUS
p. 040 507 6104
paula.erkkila@kuudestaan.net
www.kuudestaan.net

Löydät meidät myös facebookista

Hakulomakkeen
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HAKULOMAKE Nuorten omat ideat 

1. Hakijat, joista vähintään yksi 18 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö:
1.1. 1.2. 
1.3. 1.4. 

2. Vastuuhenkilön nimi :    Syntymäaika: 

3. Lyhyt selvitys mihin rahaa tarvitaan:

4. Mitä hankitaan: Hinnat: 

   Hankinnat yhteensä euroa 

5. Selvitys välineiden säilytys/käyttöpaikasta (jos hankitaan välineitä):

6. Rahan vastaanottaja/vastuuhenkikö sitoutuu palauttamaan käyttämättä jääneen rahan Kuudestaan
ry:n pankkitilille. Raha maksetaan seuraavan henkilön tilille, joka vastaa rahojen käytöstä: 

Vastuuhenkilön nimi 

Osoite

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

Tilinumero 

Päiväys ja allekirjoitus 

7. Vastaanotettu

Alavus ___/___201__ 
allekirjoitus 

Kuudestaan ry 
nimenselvennys 

vastuuhenkilö




