
Rakkaudella porilaisille nuorille -hyvinvointiraha 2023  

Tähän tiedostoon on kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä 
hyvinvointirahan hakemisesta. Jos et löydä mieltäsi askarruttavaan 
kysymykseen vastausta, ota reippaasti yhteyttä sivustolla 
mainittuihin yhteyshenkilöihin!  

Miten hyvinvointirahasta saa tietoa? 

Hyvinvointirahasta julkaistaan vuoden aikana useita tiedotteita, 
jotka lähetetään medialle, julkaistaan Porin kaupungin verkkosivuston uutisissa sekä jaetaan kattavasti Porin 
kaupungin sosiaalisen median kanaviin. Hyvinvointirahan haun alkaessa tiedote lähetetään myös 
sidosryhmille, kuten alueiden asukasyhdistyksille ja pyydetään välittämään tietoa eteenpäin. Kaikki 
hyvinvointirahaan liittyvä tieto julkaistaan www.pori.fi/rakkaudellaporilaisille -sivulla, joten sitä kannattaa 
ehdottomasti seurata. Sivulta löytyy myös tietoa toteutettavista hankkeista. 

Kuka voi hakea hyvinvointirahaa?  

Rakkaudella porilaisille nuorille -hyvinvointirahaa voi hakea yksityishenkilö(t), yhdistys, kaveriporukka tai 
harrasteryhmä, mutta ei yritys. Hakijoita voivat olla myös esimerkiksi vanhempainyhdistykset tai 
opiskelijajärjestöt. Kannattaa jo suunnitteluvaiheessa ottaa mukaan tiiviisti myös nuoria.  
Rahaliikenteen ja hakulomakkeen vaatiman sähköisen tunnistautumisen vuoksi ainakin yhden hakijoista on 
oltava yli 18-vuotias.  
Kannattaa huomioida, että hyvinvointirahan hakijan vastuulla on myös toteuttaa hanke.  
Hakijan ei tarvitse olla porilainen, mutta toiminnan tulee tapahtua Porin alueella ja kohdistua porilaisiin 
nuoriin.  
Äänestystä varten on myös oltava valmis kuvaamaan lyhyt videoesittely hankkeestaan.  

Millaiset hyvinvointirahan ehdot ovat? 

Hyvinvointirahassa ehtona on, että kaikki rahalla järjestettävä toiminta on avointa ja maksutonta kaikille 
porilaisille. Tänä vuonna pääteemana on Rakkaudella porilaisille nuorille ja hankkeiden on tarkoitus tuoda 
nuorille toivoa tulevaisuuteen, luoda yhteisöllisyyttä sekä tuottaa hyvää mieltä. Hakijan ei tarvitse olla 
porilainen, kunhan toiminta tapahtuu jossain päin Poria. 

Mihin hyvinvointirahaa voi hakea? 

Hyvinvointirahaa voi hakea kaikkeen ehdot täyttävään toimintaan. Rahalla voi järjestää tapahtumia, 
kunnostaa alueita tai vaikka keksiä aivan uudenlaista toimintaa. Tähän mennessä on muun muassa 
kunnostettu puistoa ja järjestetty siellä ohjelmaa, tehty lentopallokenttiä, järjestetty isoja ja pieniä tapahtumia. 
Toimintaa hyvinvointirahaan kaivataan ympäri Poria, joten on tärkeää, että hakemuksia saadaan kaikilta 
Porin palvelualueilta. 

Millainen hakuprosessi on? 

Hakuprosessi on tehty mahdollisimman helpoksi. Hyvinvointirahaa hakevien pitää täyttää vain lomake, jossa 
vastataan kysymyksiin siitä, millaista toimintaa rahalla oltaisi järjestämässä. Tärkeintä on idea, joka puetaan 
mahdollisimman tiiviisti sanoiksi. Hakulomakkeen täyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen.  
Porissa halutaan, että kaupunkilaiset osallistuvat aktiivisesti vaikuttamaan asioihin. Hyvinvointirahassa 
tärkeää on antaa kaupunkilaisten vaikuttaa siihen, millaista toimintaa tänne halutaan. Koska tämän vuoden 
hyvinvointirahan teemana ovat nuoret, tällä kertaa äänestämään pääsevät nuoret itse. Äänestys tapahtuu 
helmi-maaliskuussa Porin oppilaitoksissa 5.-6. -luokkalaisten, yläkoululaisten sekä toisen asteen 
opiskelijoiden toimesta.  
Hakemisen ja äänestyksen jälkeen hyvinvointiryhmä tekee ehdotuksen rahaa saavista hankkeista 
kaupunginhallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen. Tämän jälkeen rahaa saaville hankkeille ilmoitetaan 
rahan saannista ja aloitustilaisuuden jälkeen rahat maksetaan hankkeiden tilille. Hankkeesta pitää tehdä 
loppuraportti, jossa kerrotaan, miten rahat on käytetty. 

Milloin hyvinvointirahaa voi hakea? 

Hyvinvointirahaa voi hakea juuri nyt! Hakuaikaa on 7. helmikuuta 2023 kello 23:59 saakka. Hakuajan 
umpeutumisen jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.  

 


