Itse tehty –ohjeet
Mikä on Itse tehty?







Itse tehty on ASENNE!
Itse tehty –rahan tavoitteena on käynnistää nuorten omaa uutta toimintaa.
Itse tehty –raha myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin
tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
Itse tehty on Nuorten Akatemian koordinoima valtakunnallinen brändi.
Huomaathan, että Kuopion Itse tehty –rahan säännöt poikkeavat hieman
valtakunnallisista säännöistä.
Kuopiossa Itse tehty –rahaa jakaa ja hakemukset käsittelee Kuopion
Nuorisovaltuusto.

Mihin Itse tehty –rahaa voi hakea?









Raha on tarkoitettu nuorten ryhmien uusille projekteille, ei siis jo vakiintuneeseen
toimintaan.
Nuorten tulee itse suunnitella, toteuttaa ja raportoida toimintansa.
Itse tehty –projektin aihe on vapaa – vain mielikuvitus on rajana!
Projektin tulee kuitenkin olla konkreettinen ja toteutettavissa.
Itse tehty –rahaa voi saada enintään 300€.
Itse tehty –rahaa ei myönnetä koulun opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan
(toiminta voi silti tapahtua koulussa tai kouluaikana).
Itse tehty –rahaa haetaan nettilomakkeella osoitteessa www.itsetehty.fi
Hakekaa Itse tehty –rahaa Hakulomake

Kuka voi hakea Itse tehty –rahaa?









Itse tehty –rahaa voivat hakea mieluiten yli 2 hengen ryhmät.
Suurimman osan ryhmäläisistä tulee olla 13-20 –vuotiaita nuoria.
Enemmistön ryhmään kuuluvista nuorista tulee olla kuopiolaisia.
Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteysnuori, joka on yksi ryhmän
nuorista.
Itse tehty –rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö.
Vastuuhenkilö täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa.
Vastuuhenkilö vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä ryhmän
kanssa.
Vastuuhenkilö voi olla ryhmään kuuluva täysi-ikäinen nuori.

Mihin Itse tehty –rahan saa käyttää?






Itse tehty –raha tulee käyttää siihen projektiin mihin se on haettu.
Jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti, tulee Itse tehty -rahaa hakea yhteen
selkeään osaan projektista.
Itse tehty –rahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan.
Itse tehty –rahaa ei myönnetä takautuvasti ennen hakemista päättyneeseen
projektiin.
Itse tehty –rahalla tuetun toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Miten Itse tehty –rahan saa käyttää?





Itse tehty –raha voidaan myöntää ostolupana sovittuun liikkeeseen.
Itse tehty –raha voidaan siirtää vastuuaikuisen tilille.
Kuitit on toimitettava aina rahan myöntäjälle.
Käyttämätön raha on palautettava.

Raportointi






Itse tehty –rahaa saaneet ryhmät raportoivat rahan käytöstä Kuopion
nuorisovaltuustolle.
Raportti on toimitettava 1 kk projektin päättymisen jälkeen. Rahan myöntämisestä
tehtävässä sopimuksessa kerrotaan, mihin päivään mennessä ja miten raportti on
toimitettava.
Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha
kokonaisuudessaan takaisin.
Kuitit ja rahankäytön erittely liitetään raporttiin.

Kuopion Nuorisovaltuusto pyrkii käsittelemään hakemukset kahden viikon aikana
hakemuksen saamisesta. Hakemukset käsitellään kuitenkin aina kuukauden sisällä
hakemuksen saamisesta.

