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16.12.2020        

Mahis-tukipäätös  
 

 

Hei Mahis-ohjaaja!     
 

Nuorten Akatemia on myöntänyt  

Mahis-projektillenne 1000 euron tuen.  

Tuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle tilille 21.12..  

   

 

Tuen käytöstä huomioitavaksi:     

- Mahis-tuki on tarkoitettu käytettäväksi suoraan nuorille ja nuorten toiminnasta aiheutuviin 

kuluihin, ei esimerkiksi 

• palkkioihin tai palkkoihin 

• päivärahoihin tai kilometrikorvauksiin 

o jos ohjaaja käyttää ryhmän matkoilla nuoria kuljettaessaan omaa autoaan, hän 

voi laskuttaa projektirahoista joko samanmittaista bussimatkaa vastaavan 

summan tai ajetun matkan mukaiset bensakulut kuitteja vastaan, muiden 

aikuisten kuin Mahis-ohjaajan oman auton käyttöä ei voi tukirahoilla korvata  

• puhelin- tai internetkuluihin  

- Tavarahankintoihin voi käyttää enintään puolet (50%) myönnetystä tuesta. 

- Etukorteille (esim. Plussa- ja S-kortti) ei saa kerätä pisteitä Mahis-tuella tehdyistä ostoista. 

 

Mikäli tuen käytössä jokin askarruttaa, otathan yhteyttä (yhteystiedot kirjeen lopussa). 

 

Kirjallinen projektiraportti on lähetettävä Nuorten Akatemiaan 30.6.2021 mennessä. Sähköinen 

raportointilomake täyttö- ja lähetysohjeineen löytyy osoitteesta www.mahis.info > ohjaajalle. 

Raportti lähetetään Nuorten Akatemiaan sähköisesti sekä tulostettuna ja allekirjoitettuna postissa.  

Jos projektinne peruuntuu tai tukirahoja jää yli, palauta rahat tilille FI87 8146 9710 1644 34. Laita 

palautukseen viitteeksi Mahis-ohjaajan ja -projektin nimi.    

Niiltä ohjaajilta, jotka eivät raportoi projektia tai palauta käyttämättömiä tukirahoja, peritään  

koko tukisumma takaisin tarvittaessa perintätoimiston kautta.    >>> 

http://www.mahis.info/
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Ajankohtaista Mahis-ohjaajalle ja Mahis-ryhmille 

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen takia ryhmienne suunnitelmat ja aikataulut 

saattavat elää ja suhtaudumme tähän hyvin joustavasti. Mahis-sääntöjen puitteissa 

tapahtuvista muutoksista ei tarvitse erikseen ilmoittaa, mutta ne kannattaa kirjata projektin 

loppuraporttiin (dl 30.6.2021). Jos tarvitset projektisi raportointiin lisäaikaa tai, jos sinulla 

on asiasta muuta kysyttävää, olethan yhteydessä (yhteystietoni ovat alla).  

 

Mikäli lähikohtaamiset eivät Mahis-ryhmäsi kanssa ole mahdollisia, toivottavasti pystytte 

toteuttamaan ryhmänne toimintaa ainakin jollakin tavalla, esimerkiksi etätapaamisin. Mahiksen 

nettisivuilta löydät näihin liittyviä yleisiä vinkkejä ja harjoituksia, 

https://www.mahis.info/ohjaajalle/mahis-tuella-etakohtaamisia/.  

 

Kannustamme Mahis-ryhmiä someviestintään ja siinä ehdotamme käytettäväksi #mahis, 

#kiitosmahis sekä #nuoretmukaan. Tuotoksiin ja tiedotteisiin lisättävät Mahis-logomme löydät 

Nuorten Akatemian nettisivulta (sivun alalaita).    

Toivomme, että Mahis-ryhmän ohjaaja lähettää ryhmän toiminnasta valokuvia tai videon, joiden on 

hyvä olla sellaisia, että nuoria ei pysty tunnistamaan vaan niissä saisi mieluusti näkyä nuorten 

omia tuotoksia sekä ryhmän toiminta- ja tunnelmahetkiä. Kuvat sekä muut tuotokset (esim. 

blogisivu, video, cd, tarina, kirjanen tms.) voi liittää tai linkittää projektin loppuraporttiin. Mahiksen 

haku- ja raportointilomake ovat uudistuneet niin, että niihin on mahdollista laittaa useampia liitteitä. 

 

Järjestimme joulukuussa nuorten parissa toimiville ohjaajille ja organisaatioille suunnatun ”Kuka 

saa harrastaa?” -webinaarin, jossa pohdimme harrastustoiminnan sosiaalista saavutettavuutta. 

Voit katsoa webinaarin esittelyn ja tallenteen: Kuka saa harrastaa? -webinaari. 

Mahis-tuenhaku palaa keväällä normaaliin neljä vuosittaisen haun rytmiin. Kevään hakuajat ovat 

28.2. ja 30.4. mennessä. 

Viime kevään kokemuksista innostuneina haluamme jälleen tarjota Mahis-ryhmille mahdollisuuden 

ystävyyden juhlistuksiin! Ystävä-Mahiksesta tulee lisätietoa vielä myöhemmin uutiskirjeessämme, 

Mahiksen nettisivuilla sekä Mahis-ohjaajien Facebook-ryhmässä.  

 

Hyvän olon joulua ja antoisia yhteisiä hetkiä Mahis-ryhmällenne toivottaen, 

 

Saara Kallio-Kokko  

kehittämispäällikkö 

050 5905 123, saara.kallio-kokko[at]nuortenakatemia.fi 

www.mahis.info    www.nuortenakatemia.fi  

https://www.mahis.info/ohjaajalle/mahis-tuella-etakohtaamisia/
https://www.nuortenakatemia.fi/materiaalipankki/
https://www.nuortenakatemia.fi/kuka-saa-harrastaa-webinaarissa-pohdittiin-toiminnan-sosiaalista-saavutettavuutta/
http://www.mahis.info/
http://www.nuortenakatemia.fi/
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Liite 1 

Mahis-tuenjaon säännöt 
 

1. Mahis-koulutuksen käynyt aikuisohjaaja voi hakea nuorten ryhmän kanssa Mahis-tukea nuorten 
itse suunnitteleman ja toteuttaman vapaa-ajanprojektin kuluihin. 

2. Ohjaaja voi hakea tukea vain yhteen projektiin kerrallaan. 

3. Sama nuorten ryhmä voi saada tukea yhteen perusteltuun jatkoprojektiin. 

4. Projektissa mukana olevista nuorista 

- suurimman osan (vähintään 50%) on oltava 13–17-vuotiaita. Ikärajaan on kaksi joustoa: 
Tuki voidaan myöntää 6.-luokkalaisille, jos projekti tukee yläkouluun siirtymistä. Tuki 
voidaan myöntää jälkihuoltonuorille, vaikka he ylittäisivät yläikärajan. Ikärajaan voidaan 
tehdä perustelluista syistä myös muita joustoja. 

- osan tulee olla haavoittuvassa elämäntilanteessa (syrjäytymisvaarassa). Haavoittuva 
elämäntilanne voi olla esimerkiksi jatkuvaa lintsausta koulusta, kiusaamista/kiusattuna oloa, 
päihdeongelmia, mielenterveysongelmia, itsetuntoon liittyviä ongelmia, perheen ongelmia 
(taloudelliset ongelmat, vanhempien mielenterveys- tai päihdeongelmat), henkiseen tai 
fyysiseen erilaisuuteen liittyviä ongelmia (liikuntakyvyttömyys) tai erilaisia neurologisia 
vaikeuksia. 

- jokaisella tulee olla mahdollisuus aktiiviseen rooliin projektin suunnittelussa, toteutuksessa, 
vastuunkannossa ja arvioinnissa. Ohjaaja on nuorten kanssatoimija, kannustaja ja tukija. 

5. Mahis-ryhmässä tulee olla vähintään kolme nuorta. 

6. Projektin tarkoituksena tulee olla nuorten osallisuuden edesauttaminen ja nuorten 
elämänhallinnan vahvistaminen. Projektissa nuorille tarjoutuu tekemisen, oppimisen ja 
onnistumisen mahdollisuuksia. 

7. Projektilla tulee olla suosittelija, joka tuntee nuorten elämäntilanteen. 

8. Eduksi katsotaan, jos nuoret ovat liittäneet hakemukseen omat perustelunsa tuen saamisen 
tärkeydelle ja rahojen käyttötarkoitukselle. 

9. Eduksi katsotaan, jos projektia toteuttaa usea taho yhteistyössä. 

10. Mahis-tuki on tarkoitettu käytettäväksi suoraan nuorille ja nuorten toiminnasta aiheutuviin 
kuluihin (esim. matkat, ruokailut ja materiaalit).  

- Tavarahankintoihin voi käyttää enintään puolet tuesta. 
- Tukea ei voi käyttää palkka- ja palkkiokuluihin, päivärahoihin ja kilometrikorvauksiin, 

muiden aikuisten kuin Mahis-ohjaajan ja ohjaajaparin matkakuluihin eikä puhelin- ja 
internetkuluihin. 

- Suurissa projekteissa Mahis-toiminta tulee erotella omaksi alaprojektikseen, jossa nuorten 
rooli ja Mahis-tuen käyttötarkoitus käy selkeästi ilmi. 

- Etukorteille (esim. Plussa- ja S-kortti) ei saa kerätä pisteitä Mahis-tuella tehdyistä ostoista. 
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11. Tukea ei myönnetä jo toteutuneelle projektille eikä irralliselle tapahtumalle tai toiminnalle, johon 
ei sisälly nuorten pitkäjännitteistä ja tavoitteellista suunnittelua tai valmistelua. 

12. Tukea ei myönnetä koulun, kunnan, järjestön, seurakunnan tms. vakiintuneeseen, normaaliin 
toimintaan (luokkaretket, kerhot, koulutukset tms.). Pääosa Mahis-projektista tulee toteuttaa 
nuorten vapaa-ajalla ja toiminnan tulee olla vapaaehtoista. 

13. Tukea ei myönnetä ohjaajalle, joka ei ole palauttanut raporttia aikaisemmasta Mahis-projektista 
tai tukirahoja peruuntuneesta projektista. 

14. Mahis-ohjaaja on projektin ja ryhmän vastuuhenkilö niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. 
Hänen tulee olla läsnä ryhmän tapaamisissa eikä ohjaajan tehtävää voi siirtää toiselle henkilölle. 
Mikäli ohjaaja on estynyt jatkamaan ryhmän ohjaajana projektin loppuun asti, tulee ohjaajan 
vaihdoksesta sopia Nuorten Akatemiassa Mahiksesta vastaavan henkilön kanssa. 

15. Ohjaaja sitoutuu raportoimaan Mahis-tuen käytöstä sekä projektin kulusta ja sen vaikutuksista 
nuorten elämään. Keväällä myönnetyt tuet raportoidaan saman vuoden loppuun mennessä ja 
syksyllä myönnetyt tuet raportoidaan seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kulukuitit ja 
matkaliput liitetään raporttiin. 

16. Niiltä ohjaajilta, jotka eivät ole raportoineet määräaikaan mennessä, peritään koko myönnetty 
tukisumma takaisin. Raportointiin voidaan tarvittaessa myöntää jatkoaikaa. 

17. Ohjaaja sitoutuu palauttamaan käyttämättömät tukirahat viipymättä tilille FI87 8146 9710 1644 
34 ja lähettämään Nuorten Akatemiaan kuitin palautuksesta. Tilimaksun viestikohtaan kirjoitetaan 
ohjaajan nimi. Alle 10 euron summaa ei tarvitse palauttaa. 

 


