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HAKUJULISTUS
Avustus Reformaation merkkivuoden toimijoille Turun seudulla
Hakuaika 12.9.–31.10.2016
Turun kaupunki ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarjoavat
Reformaation merkkivuoteen liittyvää ohjelmaa suunnitteleville toimijoille
mahdollisuuden hakea avustusta suunnitelmiensa toteuttamiseen. Kyseessä on
merkkivuoden yhteisöavustushaun toinen kierros. Pienimuotoisella
avustuksella halutaan rohkaista erityisesti niitä yhteisöjä ja toimijoita, joilla ei
ilman tukea olisi mahdollisuutta tuottaa merkkivuoteen liittyvää ohjelmaa.
Kaupunki ja seurakuntayhtymä toivovat merkkivuoden tuottavan sisällöiltään
monipuolista ja eri-ikäisille kohderyhmille suunnattua ohjelmaa. Ohjelmaa
valmistelevien toivotaan lähestyvän reformaation teemoja luovalla ja tuoreella
tavalla, tämän päivän näkökulmasta käsin.
Merkkivuoden hankkeille suunnattujen avustusten hakuaika alkaa 12.9.2016 ja
päättyy 31.10.2016. Päätökset avustuksen myöntämisestä lähetetään hakijoille
marraskuun aikana. Avustuksen saaneet sitoutuvat raportoimaan
hankeavustuksen käytöstä.
Kuka voi hakea?

Merkkivuoden hankkeisiin suunnattua avustusta voivat hakea Turun
kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella toimivat viralliset
yhteisöt ja toimijat, jotka valmistelevat merkkivuoden sisältöihin sopivaa
ohjelmaa.

Haun kriteerit

Avustusta hakevien hankkeiden on liityttävä selkeästi reformaation teemoihin
ja yhteen tai useampaan merkkivuoden tavoitteista:
Reformaation merkkivuoden valtakunnallisena tavoitteena on
 tukea kirkon perustehtävää ja tehdä reformaatiota tunnetuksi
luterilaisesti ja ekumeenisesti,
 tukea seurakuntia ja paikallista yhteistyötä sekä rakentaa tulevaisuutta
ja
 yhdistää merkkivuoden vietto Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
viettoon.
Turun ja Kaarinan seurakunnat liittyvät merkkivuoden vietossa
valtakunnallisiin tavoitteisiin. Ohjelman suunnittelua ohjaavat lisäksi
seuraavat avainsanat:
 USKO – kristillisen uskon ydinsanoman sanoittaminen tämän päivän
suomalaisille
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JUURET – tutustuminen omiin kulttuurisiin ja hengellisiin juuriin ja
sen kautta oman identiteetin vahvistuminen ja valmius kohdata
erilaisista taustoista tulevia
UUDISTUVA SEURAKUNTA – oman seurakuntayhteisön
reformaatio – paluu olennaisen sanoman ääreen

Turun kaupungin tavoitteena merkkivuodelle on
 lisätä yleistä tietoutta reformaation vaikutuksista ja merkityksestä
nykypäivän ihmiselle,
 lisätä Turun kaupungin tunnettuutta Suomen ainoana
reformaatiokaupunkina,
 korostaa Turun merkitystä Suomen kirkollisena pääkaupunkina,
 lisätä kaupungin positiivista vireyttä ja matkailullista vetovoimaisuutta
sekä
 hyödyntää merkkivuoden tarjoama mahdollisuus alueelliseen ja
kansainväliseen yhteistyöhön ja näkyvyyteen.
Hakemus

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
 lyhyt kuvaus hankkeen kohderyhmästä, tavoitteista ja sisällöstä
 kuvaus siitä, miten hanke liittyy reformaation merkkivuoden sisältöihin
ja tavoitteisiin
 hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (lyhyesti)
 hankkeesta vastaavan henkilön yhteystiedot
 mahdolliset liitteet (enintään 2 kpl)
Hakemukset lähetetään sähköisessä muodossa merkkivuoden
projektikoordinaattorille osoitteeseen: katariina.ylikanno@evl.fi Hakuaika
päättyy 31.10.2016.
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