UKK – Varainhankinta ja lahjoitukset
1. Miten voin lahjoittaa Nuorten Suomen toimintaan?
Nuorten Suomen toimintaan voit lahjoittaa kotisivujemme lahjoita kautta. Voit lahjoittaa joko
kertaluontoisesti tai ryhtyä kuukausilahjoittajaksi.
2. Mistä tiedän, että lahjoitukseni menee oikeasti lasten ja nuorten hyväksi?
Teemme poliisihallitukselle selvityksen lahjoitusten tarkoituksenmukaisesta käytöstä, mikä on edellytys
uuden luvan saannille. Lahjoitusvarat käytetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden, toimijuuden
ja vaikuttamisen edistämiseen. Varoilla maksetaan nuorten ja nuorten toimintaa tukevien aikuisten
koulutusten, kohtaamisten, leirien, tapahtumien sekä muiden tilaisuuksien ja toimintojen kustannuksia.
Katso myös vastaus 8.
Lahjoitusvarojen kerääminen aiheuttaa hallinnollisia kuluja, mutta Nuorten Suomen toimintaperiaate on,
että johtaminen ja hallinto tapahtuvat kustannustehokkaasti, jotta lahjoituksista mahdollisimman suuri osa
käytetään tarkoitettuun kohteeseen. Nuorten Suomella on erittäin matala hallinto ja organisaatio.
Esimiehiä on yksi ja hallitus kokoontuu 6-9 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenet eivät saa palkkaa tai
palkkiota eikä matkakorvauksia (paitsi hallituksen alle 20-vuotiaat jäsenet voivat saada matkakorvauksen).
Saaduista lahjoitusvaroista maksimissaan15 prosenttia ohjataan varainhankinnasta koituviin
välttämättömiin hallinto- ja markkinointikuluihin.
3. Teettekö voittoa lahjoituksilla?
Nuorten Suomi ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joten emme jaa toiminnallamme
voittoa yhdistyksen hallitukselle, jäsenille, henkilöstölle tai muille tahoille. Lahjoitusvarat kohdistetaan
lasten ja nuorten hyväksi.
4. Saako toiminnanjohtajanne tai muu henkilöstönne tulospalkkioita?
Ei saa.
5. Onko taustallanne poliittisia vaikuttajia tai puoluepoliittista kiinnostusta?
Ei ole. Nuorten Suomi ry on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen
yhdistys, eli emme toimi minkään poliittisen, aatteellisen tai uskonnollisen intressiryhmän edustajana.
6. Millaiset hallintokulut lahjoituksistanne menevät?
Nuorten Suomen hallintokulut ovat 15 prosenttia tuotoista. Poliisihallitus valvoo, etteivät kulut nouse
kohtuuttoman suuriksi suhteessa lahjoituksiin. Nuorten Suomen toimintaperiaate on, että johtaminen ja
hallinto tapahtuvat kustannustehokkaasti, jotta lahjoituksista mahdollisimman suuri osa käytetään
tarkoitettuun kohteeseen. Nuorten Suomen lahjoitustoiminta on alkanut loppuvuodesta 2021 ja sitä
kehitetään jatkuvasti.

7. Voinko seurata lahjoitukseni käyttöä myöhemmin?
Teemme poliisihallitukselle selvityksen lahjoitusten tarkoituksenmukaisesta käytöstä, mikä on edellytys
uuden luvan saannille. Kerromme myös Nuorten Suomen lahjoitussivuilla ja tiedotteissa lahjoitusten
käytöstä. Lahjoitusten käytöstä voi myös kysyä suoraan Nuorten Suomen toiminnanjohtajalta. Nuorten
Suomen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä saa myös tietoa lahjoitusten käytöstä.
8. Kuinka paljon toimintanne pyörii lahjoitusten varassa?
Tällä hetkellä lahjoitusten osuus on alle 5 prosenttia Nuorten Suomen koko vuosibudjetista. Lahjoitusten
osuutta on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa, jotta Nuorten Suomen toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää
myös omarahoitteisesti.
9. Miten Nuorten Suomi rahoittaa toimintansa lahjoitusten lisäksi?
Nuorten Suomen toiminta mahdollistuu hankerahoilla lahjoitusvarojen lisäksi erilaisilla hankerahoilla, joita
ovat myöntäneet mm. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Opetushallitus, Opetus- ja
kulttuuriministeriö, Keski-Suomen liitto, STEA ja Ympäristöministeriö sekä toiminnan omilla tuotoilla, jotka
koostuvat Joulumarkkinoiden sekä koulutusten järjestämisestä nuorten parissa työskenteleville tahoille.
11. Miksi lahjoittaisin juuri Nuorten Suomen toimintaan?
Nuorten Suomi on aktiivinen ja asiantunteva toimija verkostoissa, jotka edistävät lasten ja nuorten
osallisuutta, vaikuttamista ja toimijuutta yhdessä monien muiden toimijoiden kanssa. Koko Suomelle on
tärkeää saada nuorten äänen moninaisuus kuuluviin ja saada nuoret löytämään luottamaan omiin
kykyihinsä ja oman toimintansa merkityksellisyyteen.
Kun saadaan vahvistettua nuorten käsitystä omasta toimijuudestaan ja mahdollisuudestaan vaikuttaa
itseään koskeviin asioihin eri tavoin, se lisää kaikkien muiden toimintojen ja palvelujen vaikuttavuutta.
Hyvään osallisuuteen tarvitaan nuorten ja aikuisten vuoropuhelua ja keskinäistä oppimista. Tarvitaan
johdonmukaisesti hyödynnettävät, monenkeskiset kanavat ja monenlaisia keinoja nuorten kuulemiselle ja
vaikuttamiselle, sillä yhtään nuorta ei ole varaa hukata.
Vahvistamalla nuorten osallisuutta ja toimijuutta varmistetaan nuorten hyvinvointia, hyviä tulevaisuuden
tekijöitä ja päättäjiä sekä rakentavaa yhteiskunnallista ilmapiiriä. Lasten ja nuorten mahdollisuudet
toimintaan ja vaikuttamiseen ratkaisevat, millaisessa Suomessa elämme 20 vuoden kuluttua.
Lahjoitusvaroilla mahdollistetaan perusajatuksen eteneminen. Varoilla maksetaan nuorten ja nuorten
toimintaa tukevien aikuisten koulutusten, kohtaamisten, leirien, tapahtumien sekä muiden tilaisuuksien ja
toimintojen kustannuksia.
12. Voinko lahjoittaa muuten kuin rahallisesti?
Voit lahjoittaa myös esimerkiksi tavaraa, aikaa, tuotteita tai palveluita. Ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.

13. Kerätäänkö lahjoittajista tietoa jonnekin?
Keräämme lahjoittajien antamia tietoja sisäiseen lahjoittajarekisteriimme. Keräämämme tiedot ovat samat,
jotka lahjoittaja on antanut lahjoitusta tehdessään. Lahjoituslomakkeen kautta tehtyinä nämä tiedot ovat
lahjoittajan nimi ja sähköpostiosoite. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ja lahjoittaja voi
halutessaan kieltää tietojensa tallentamisen ottamalla yhteyttä Nuorten Suomen toimistoon. Lahjoittaa voi
myös anonyymisti, jolloin tietoja ei tallenneta.
Lisätietoja tietojen keräämisestä rekisteriselosteesta.
14. Mihin tietojani käytetään?
Lahjoittajien nimeä ja sähköpostiosoitetta ei luovuteta kolmansille osapuolille. Nuorten Suomi voi käyttää
lahjoittajan antamia yhteystietoja kiitoskirjeen lähettämiseen, lahjoitusten käytöstä tiedottamiseen,
Nuorten Suomen toiminnasta tiedottamiseen ja uusista lahjoituskampanjoista tiedottamiseen. Lahjoittaja
saa itse valita lahjoittaessaan, haluaako vastaanottaa Nuorten Suomen uutiskirjettä. Uutiskirjeen tilauksen
voi peruuttaa halutessaan milloin tahansa uutiskirjeen lopusta löytyvän linkin kautta.
15. Voinko lahjoittaa anonyymisti?
Kyllä voit. Tämä onnistuu jättämällä yhteystiedot antamatta lahjoituslomakkeeseen. Voit tehdä lahjoituksen
myös MobilePay sovelluksella, jolloin lahjoitus annetaan anonyymisti.
16. Julkaistaanko lahjoittajien nimet jossakin?
Ei julkaista. Ainoastaan yrityslahjoittajat ovat näkyvästi esillä lahjoitustoiminnassamme yritysyhteistöiden
kautta.
Mikäli haluat yksityislahjoittajana näkyvyyttä lahjoituksellesi, voit ottaa yhteyttä Nuorten Suomen
toiminnanjohtajaan.
17. Mitä tapahtuu lahjoitukseni jälkeen, otetaanko minuun yhteyttä?
Nuorten Suomi voi lähettää lahjoittajalle yleisluontoisen kiitoskirjeen lahjoituksen jälkeen ja tiedottaa
uusista lahjoitusmahdollisuuksista ja –kampanjoista tulevaisuudessa. Mikäli lahjoittaja ei halua myöhempiä
yhteydenottoja, hän voi ilmoittaa siitä Nuorten Suomen toimistoon toimisto@nuortensuomi.fi. Lahjoittaja
voi kysyä lisätietoa lahjoituksen vastaanottamisesta, käytöstä ja tulevaisuuden lahjoitusmahdollisuuksilta
ottamalla yhteyttä Nuorten Suomen toiminnanjohtajaan.
18. Maksatteko yrityksille yhteistyöstä kanssanne?
Emme maksa. Yritysyhteistyöt toteutuvat aina siten, että yritys tai yhteisö lahjoittaa Nuorten Suomen
toimintaan ja saa vastineeksi esimerkiksi näkyvyyttä kanavissamme ja/tai verkkosivuillamme.

19. Vaikuttavatko toimintaanne lahjoittavat yritykset Nuorten Suomen työhön?
Eivät vaikuta. Yritykset ovat mukana ainoastaan lahjoittajina, eikä lahjoittajayritysten omistajilla tai
työntekijöillä ole vaikutusmahdollisuuksia Nuorten Suomen toiminnan sisältöön.
Nuorten Suomen toimintaan lahjoittavien yritysten kanssa voidaan sopia myös erilaisia yhteistyötapoja,
joiden avulla lapset ja nuoret voivat saada esimerkiksi tuotteita, palveluita ja/tai elämyksiä. Näissäkään
tapauksissa lahjoittavat yritykset eivät pääse vaikuttamaan Nuorten Suomen varainkäyttöön, toimintaan
liittyviin päätöksiin tai toiminnan sisältöihin. Yritysten lahjoitukset ovat hyväntekeväisyyttä lasten ja
nuorten hyväksi.
20. Minulla on yritys ja haluan kanssanne yritysyhteistyöhön. Miten toimin?
Otamme kiitollisina vastaan kaikki yrityslahjoitukset ja yhteistyöehdotukset. Yrityslahjoittajien kannattaa
olla suoraan yhteydessä Nuorten Suomen toiminnanjohtajaan. Yrityslahjoitukset onnistuvat joko suorina
tilisiirtoina tai laskulla (e-lasku, paperilasku, sähköpostilasku).
Yritysyhteistyöt onnistuvat vastavuoroisesti siten, että toimintaamme lahjoittava yritys tai yhteisö saa
kauttamme näkyvyyttä verkkosivuillamme, uutiskirjeessämme, sosiaalisen median kanavissamme sekä
muissa sovituissa yhteyksissä. Yrityslahjoittajat voivat saada oman lahjoittajasivun verkkosivuillemme
osoitteeseen www.nuortensuomi.fi/lahjoita.
Yritysyhteistyö voi olla kertaluonteista tai jatkuvaa. Voimme räätälöidä yhteistyöstä yritykselle ja Nuorten
Suomen parhaiten sopivan kokonaisuuden. Ota rohkeasti yhteyttä toiminnanjohtajaamme. Arvostamme
yhteistyötä!
21. Voiko yritykseni lahjoittaa anonyymisti?
Kyllä voi. Tämä onnistuu mainitsemalla asiasta lahjoituksen yhteydessä varainhankinnan
asiantuntijallemme.
22. Kerätäänkö yritykseni tietoja johonkin?
Merkitsemme lahjoittajat Nuorten Suomen sisäiseen käyttöön tarkoitettuun lahjoittajalistaan. Tietoja ei
luovuteta kolmansille osapuolille. Lahjoittava yritys voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista
järjestelmästämme ottamalla yhteyttä Nuorten Suomen toimistoon toimisto@nuortensuomi.fi.
Kysy lisää
toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 5528070, eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi
Lisätietoja tietojen keräämisestä

Rekisterinpitäjä
Nuorten Suomi ry
Nuorten Suomi ry, Matarankatu 6 A 1, 40100 Jyväskylä
045 1124608
toimisto(a)nuortensuomi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Nuorten Suomi ry kerää lahjoittajien antamia tietoja lahjoitusten tilastointiin ja arkistointiin sekä
myöhempää yhteydenpitoa varten. Lahjoittajiin voidaan olla yhteydessä lahjoituksen käytön raportoinnin ja
uusien yhteistyöideoiden osalta. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet
Nuorten Suomi ry kerää ainoastaan lahjoittajan itse antamia tietoja. Näitä ovat lahjoittajan
(yksityinen/organisaatio/yritys) nimi, sähköpostiosoite sekä lahjoitettu summa. Merkkipäiväkeräyksen
yhteydessä tallennetaan tieto myös merkkipäivästä (päivämäärä).
Tietojen säännönmukainen luovuttaminen
Nuorten Suomi ry ei luovuta lahjoittajien tietoja kolmansille osapuolille ilman viranomaisen määräystä.
Tietojen siirto muihin maihin
Nuorten Suomi ry ei siirrä lahjoittajien tietoja EU-alueen ulkopuolelle.
Lahjoittajan oikeudet
Lahjoittajalla on oikeus missä tahansa tilanteessa tulla poistetuksi lahjoittajarekisteristä ilman perusteluja.
Lahjoittaja voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä ottamalla yhteyttä Nuorten Suomeen.

