KAIKKIEN VAALIT: TYÖPAJOJEN JA VAALIPANEELIEN KORVAUS
Kaikkien Vaalit -kampanjan työpajamateriaali on kaikille vapaasti käytettävissä. Helsinkiläiset jäsenjärjestöt ja
järjestöt jotka järjestävät työpajoja ensisijaisesti helsinkiläisille osallistujille, voivat saada pienen korvauksen työpajan
järjestämisestä tietyillä ehdoilla. Korvaus on ensisijaisesti tarkoitettu Monihelin jäsenjärjestöille, mutta myös muille
monikulttuurisille yhdistyksille.
Lue lisää alta työpajojen ja vaalipaneelien järjestämisestä osana Kaikkien Vaalit -kampanjasta sekä tilaisuuksien
korvaamisesta.

1. TYÖPAJAN PITÄMINEN VAI EI?
•

Tutustu ensin lyhyesti materiaaleihin osoitteesta www.moniheli.fi/kaikkienvaalit. Mieti, minkä ryhmän
kanssa järjestäisit työpajaa? Sopiiko työpaja ryhmälle? Millä kielellä työpaja pidettäisiin? Kuka fasilitoi
työpajan? Pystyykö ryhmän vetäjä vetää keskustelua? Miten paljon aikaa fasilitaattorin pitää käyttää
työpajan valmistamiseen? Tarvitaanko enemmän kuin yksi vetäjä/fasilitaattori, kun osallistujia on yli 20?

•

Reilu peli! Työpajamateriaali on vapaasti käytössä, mutta osana Kaikkien Vaalit -kampanjasta työpajojen
pitämiseen on seuraavat yleiset ehdot:
o Ehdokas eduskuntavaaleihin ei voi fasilitoida tai osallistua työpajaan. (Ehdokkaiden kanssa on
mahdollista järjestää vaalipaneeleja, myös omalla äidinkielellä. Lue lisää alta.)
o Työpaja on oltava puolueeton: Anna osallistujille tietoa, jotta he voivat itse päättää, ketä tukea.
o Jos työpaja korvataan, korvausta ei saa käyttää vaaliehdokkaan tukemiseen!

•

Jos ylläolevat ehdot sopivat sinulle ja päätät järjestää työpajaa, ilmoita seuraavat tiedot osoitteeseen
kaikkienvaalit@moniheli.fi:
o milloin pidät työpajan
o missä (kaupunki + kaupunginosa)
o millä kielellä (suomeksi, englanniksi, oma äidinkieli)
o minkälaiselle ryhmälle (yleistä tietoa osallistujien iästä, kielestä, elämätilanteesta…)
o haetko korvauksen työpajan järjestämisestä, jos työpaja on tarkoitettu helsinkiläisille (lue ensin
alta!)

2. TYÖPAJAN KORVAUKSEN EHDOT
•

Korvausta voi maksaa vain tilaisuuksista, jossa suurin tai ainakin merkittävä osa osallistujista ovat
helsinkiläisiä, koska toiminta on saanut avustusta vain Helsingin kaupungista.

•

Korvauksesta on sovitettava ensin Monihelin kanssa. Jos korvauksesta ei ole sovittu ennen tapahtumaa,
emme voi luvata, että avustus on riittävästi jäljellä työpajan korvaamiseen.

•

Korvaus maksetaan järjestäjäyhdistyksen tilille. Moniheli ei maksa palkkioita, eikä pyydä kuitteja tai
maksutodisteita.

•

Korvaus maksetaan jälkikäteen, ellei ole muuten sovittu, ja vain, jos saamme yhteenvetoa tilaisuudesta
(vapaamuotoisen raportti paneeleista, yhteenvetolomake työpajoista).

•

Eri tilaisuuksilla on eri korvauksia. Jos työpajan pidetään osana säännöllisestä ryhmätoimintaa (esim.
vertaistukiryhmän tapaaminen, kotouttamiskurssi, kerhotoiminta…) korvauksena maksetaan 50 euroa. Jos
työpaja järjestetään erillisenä tapahtumana, jota varten kootaan osallistujia ja joka mainostetaan julkisesti ja
laajasti työpajan kielen puhuville, niin korvaus on 150 euroa. Minimiosallistujamäärä 150 euron korvaukseen
on 7 osallistujaa; jos osallistujia on vähemmän, korvaus on vain 50 euroa.

•

Erillisinä tapahtumina järjestetyt työpajoista on toimitettava hyvin ajoissa tietoja ja markkinointimateriaalia,
jotta tapahtumaa voisi mainostaa laajasti mahdollisille osallistujille.

3. TYÖPAJAN JÄLKEEN
•

Yhteenvetolomake on toimitettava Monihelille, jotta voisimme maksaa korvauksen. Jos työpaja ei ole
sellainen, josta järjestäjä voi saada korvausta - suosittelemme kuitenkin toimittaa meille
yhteenvetolomakkeen, jotta voisimme käyttää ryhmän kysymyksiä paneeleissamme ja kampanjassamme.

•

Yhteenvetolomakkeen (www.moniheli.fi/toiminta/hankkeet/kaikkienvaalit/yhteenvetolomake/) voi täyttää
heti verkossa tai luonnoksena paperilomakkeeseen (tulostettava osoitteesta
www.moniheli.fi/kaikkienvaalit).

•

Lähetä lasku työpajan korvauksesta osoitteeseen kaikkienvaalit@moniheli.fi. Kirjoita erittelyyn jokainen
korvattava tilaisuus muodossa ”Kaikkien Vaalit aktivoitumistyöpaja, Helsinki, kaupunginosa, päivämäärä” ja
sen hinta (50€ tai 150€)
o Korvaukset maksetaan maaliskuun lopussa sekä huhtikuun puolivälissä. Jos järjestö järjestää useita
työpajoja tai vaalipaneeleja, maksamme mieluiten kaikki korvaukset kerrallaan yhdellä laskulla.
Yhteenvetolomake sisältää seuraavat tiedot:
o
o
o
o
o
o

Työpajan paikka, aika ja pituus
Työpajan kieli
Osallistujien määrä, ikäryhmät ja äidinkielet (jos työpaja on pidetty suomeksi tai englanniksi)
Käytetyt osat materiaalista (jos materiaalia ei ole käytetty kokonaan)
Ryhmän kysymykset paneelin ehdokkaille
Lyhyt yhteenveto osallistujien sekä fasilitaattorin kokemuksesta

4. VAALIPANEELIT JA VAALIPANEELIEN KORVAUS

•

Tuemme myös omankielisten, englanninkielisten tai selkokielisten vaalipaneelien järjestämistä.

•

Omankielisten vaalipaneelien päätarkoitus on antaa maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita vastaamaan
yleisön kysymyksiin äidinkielellään. Jos yleisön äidinkieltä puhuvia ehdokkaita ei löydy riittävän määrin,
paneelin voi pitää myös selkosuomeksi tai englanniksi.
o Jos paneeli pidetään selkosuomeksi tai englanniksi, vaaditaan ehdokkaita vähintään viidestä eri
puolueesta, jotka edustavat tasavertaisesti laajaa puoluekirjoa.
o Jos paneeli pidetään toisella vieraskielellä, vaaditaan ehdokkaita vain kolmesta eri puolueesta, jotka
edustavat tasavertaisesti laajaa kirjoa puolueita.

•

Vaalipaneelin järjestämisestä on oltava yhteydessä Monihelin kanssa. Korvauksessa on sovittava ennen
paneelin järjestämisestä ja odotamme tilaisuudesta tietoja ja markkinointimateriaalia hyvissä ajoin. Moniheli
antaa tarvittaessa tukea paneelin järjestämisessä, esim. tilojen löytämisestä tai käsikirjoituksen kanssa.

•

Odotamme, että kampanjan paneeleissa käytetään mahdollisimman paljon työpajoista tulleita kysymyksiä.

•

Korvaamme paneelin järjestämisestä 250 euroa, maksettava laskulla tilaisuuden järjestäneelle järjestölle.
Korvaus maksetaan jälkikäteen, ellei ole muuten sovittu.

•

Odotamme paneelin järjestämisestä lyhyttä vapaamuotoista raporttia (panelistien nimet, käytetyt
kysymykset, arvio yleisön määrästä, keskustelun luonne).

•

Lähetä lasku paneelin korvauksesta osoitteeseen kaikkienvaalit@moniheli.fi, samassa laskussa kuin
työpajojen korvaukset, jos mahdollista. Kirjoita erittelyyn tilaisuuden tiedot muodossa ”Kaikkien Vaalit
omankielinen vaalipaneeli, Helsinki, päivämäärä” ja sen hinta (250€).
o Korvaukset maksetaan maaliskuun lopussa sekä huhtikuun puolivälissä, ellei muuten sovittu. Mikä
tarvitset maksun etukäteen esim. tarjoilujen ostamiseen, ota meihin yhteyttä.
o Maksamme mieluiten järjestön kaikkien järjestämien tilaisuuksien korvaukset kerrallaan yhdellä
laskulla.

