
 

SILMU FYRKKA SÄÄNNÖT (Hyväksytty 6.4.2017, SILMU ry:n hallituksessa) 

Toiminta-alue 
Toiminnasta saatavan hyödyn tulee kohdistua nuoriin jotka asuvat SILMU ry:n toiminta-alueella: Askola, 
Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. 

Mihin FYRKKAA myönnetään toimintaan 
 jossa nuorten rooli on aktiivinen 
 joka on nuorten suunnittelemaa ja toteuttamaa 
 joka on päihteetöntä 
 joka hyödyttää SILMU ry:n toiminta-alueen nuoria 
 joka on konkreettista ja toteutettavissa 
 jonka kesto on enimmillään yksi vuosi 
 sekä nuorten yritystoiminnan käynnistämiseen (11-29 vuotta) 

FYRKKA rahoitushakemuksen arvioinnissa katsotaan eduksi 
 nuorten tekemät järjestelytyöt toiminnoissa (esim. bussin tai artistin tilaus) 
 toiminto toteutetaan yhdessä muiden kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen 

kanssa joko SILMU ry:n toiminta alueella tai muualla Suomessa tai ulkomailla 
 toiminnosta on mahdollista tulla pysyvää tai se on suunniteltu pysyväksi 
 toiminto sopii siirrettäväksi muille 

FYRKKAA ei myönnetä 
 jälkikäteen jo toteutetuille tai aloitetuille toiminnoille (hakemus tulee jättää ennen toimenpiteen 

totutusta) 
 palkkoihin, palkkioihin tai päivärahoihin (paitsi esim. esiintyjille) 
 alle 100 € kustannuksiin 
 henkilökotaisiin harrastus- tai koulutuskustannuksiin 

Muuta huomioitavaa FYRKAN käytössä 
 saa käyttää VAIN toimintoihin, joihin rahoitusta on myönnetty 
 mikäli toiminnon aikana kerätään varoja (esim. lippu- tai osallistumismaksuina), tulee hakijan esittää se 

jo hakemuslomakkeella  

Myönnettävän FYRKAN määrä 
 toiminnon kustannukset ovat 100–500 €, omarahoitusosuutta ei tarvita, eli avustus on 100 % 
 toiminnon kustannukset ovat 501–1 000 €, on myönnettävä tuki 90 % 
 toiminnon kustannukset ovat yli 1 000 €, rahoitusta myönnetään enimmillään 900 € 

Omarahoitusosuus 
Omarahoitusosuus koostuu rahasta ja sen voi kerätä esim. pääsylipputuloilla tai lahjoituksilla.  

Esitettyjen kustannusten hylkääminen 
SILMU ry:n nuorisojaostolla on oikeus hylätä osa hakemuksen kustannuksista tai rahoitushakemus 
kokonaisuudessaan > annettava perustelu hylkäämiselle. 

Kenelle FYRKKAA myönnetään? 
 ryhmälle nuoria, jossa on vähintään kolme 11–29 -vuotiasta henkilöä 
 nuori yrittäjä voi hakea tukea yksin 
 nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, jos he esim. opiskelevat SILMU ry:n alueella 
 ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuu- tai yhteyshenkilö, joka on joko yksi ryhmän nuorista 

tai muu valittu henkilö 

  



 

Miten ja milloin FYRKKAA haetaan? 
Rahoitusta haetaan lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.silmu.info/nuoriso.  

Hakemuksia käsitellään neljä kertaa vuosittain:  

Hakujakso Käsittely jaostossa 

1) 1.11.–31.1. kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä 

2) 1.2.–30.4. kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä 

3) 1.5.–31.8. kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä 

4) 1.9.–31.10. kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä 

 
FYRKKA -hakemusten käsittely ja päätöksen teko 
Hakemukset käsitellään SILMU ry:n nuorisojaostossa kahden viikon kuluessa hakemusjakson päättymisestä. 
Jaosto arvioi rahoitushakemukset käyttäen apunaan SILMU FYRKKA -sääntöjä. Päätöksestä ilmoitetaan 
hakijalle. 

Myönnetyn FYRKAN maksu hakijalle 
Myönnetty rahoitus maksetaan hakijalle sovittuna ajankohtana seuraavasti: 

 mikäli myönnetty rahoitus on 100 - 500 €, maksetaan se yhdessä erässä, kun halija on allekirjoittanut 
päätöksen 

 mikäli myönnetty rahoitus on 501 – 900 €, maksetaan rahoitus kahdessa erässä siten, että 
ensimmäinen erä maksetaan, kun halija on allekirjoittanut päätöksen ja loput kun ennalta sovitut 
toiminnot on todistetusti toteutettu 

FYRKKA raportointi 
Toteutuneesta toiminnosta ja rahoituksen käytöstä raportoidaan SILMU ry:lle viimeistään kahden 
kuukauden kuluessa www.silmu.info/nuoriso löytyvällä raporttilomakkeella. Täytetty lomake liitteineen 
toimitetaan joko osoitteeseen SILMU ry, Veckjärventie 1, 06150 PORVOO tai skannattuna osoitteeseen 
silmu@silmu.info. Kirjallisen raportin voi osittain korvata toiminnoista kuvatulla videolla, mikäli asiasta on 
sovittu hakemusvaiheessa. Raporttiin liitetään kopiot laskuista, tiliotteista sekä ennalta sovitut muut 
dokumentit joista selviää toimintojen toteutus, esim. osallistujalistat tai valokuvia. Valokuva- ja 
videomateriaalin tulee olla sellaista, että sitä on mahdollista käyttää esimerkkinä rahoitetuista FYRKKA 
toiminnoista SILMU ry:n kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa (muista siis pyytää lupa materiaalin 
julkaisemiseen). Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää perusteet tarvittavalle lisäajalle. 
Hakijoilta, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan 
takaisin. 

Käyttämättä jäänyt FYRKKA 
Mikäli toiminnot toteutuvat päätöstä pienempinä tai mikäli päätöksen mukaisia toimintoja ei toteuteta 
ollenkaan, tulee hakijan palauttaa käyttämättä jäänyt raha SILMU ry:lle. 

Päätöstä suuremmat kulut toimintojen toteuttamisessa 
Mikäli kustannukset toiminnon toteuttamisesta ovat rahoituspäätöstä suuremmat, hakija vastaa itse 
ylimenevästä osasta. 

http://www.silmu.info/
mailto:silmu@silmu.info

