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NuorisoLeaderin tavoitteet ja tarkoitus 
Rajupusu Leader ry:n NuorisoLeader- konsepti tähtää alueellaan asuvien nuorten osallisuuden ja 

vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. NuorisoLeaderin tavoitteena on nuorten itse suunnittelema 

ja toteuttama toiminta ja saada sen myötä nuoret mukaan alueen kehittämiseen ja projekteihin. 

NuorisoLeaderin tarkoituksena on edistää seudun elinvoimaisuutta nuorten näkökulmista käsin 

erilaisten nuorten suunnittelemien ja toteuttamien projektien ja hankintojen avulla. Hakijana ja 

toteuttajana NuorisoLeaderissa on joko 1) nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 13-29 vuotiasta 

henkilöä 2)  nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys tai 3) nuori yrittäjä. Ryhmällä tulee olla 

nimetty täysi-ikäinen (18-vuotta täyttänyt) vastuuaikuinen. Rajupusu Leader ry:n NuorisoLeader -

konseptin rahoittaa alueen kunnat ja se on Rajupusu Leader ry:n hallinnoimaa toimintaa. Hankkeen 

hyödyn tulee kohdistua Joroisten, Juvan, Rantasalmen tai Sulkavan alueelle. 

 

Kuka rahaa voi hakea? 
Tukea voi hakea: 

- vähintään kolmen 13-29 -vuotiaan nuorten ryhmä, 

- nuoret yrittäjät (NY – Nuori Yrittäjyys), 

- 4H- yritykset, 

- nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys. 

 

Ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen (18-vuotta täyttänyt) vastuuhenkilö, henkilö voi myös olla 

yksi ryhmän jäsenistä. Vastuuhenkilön tehtävänä on auttaa ryhmäläisiä hakulomakkeen täytössä, 

rahankäytössä ja raportoinnissa. Ryhmän kaikki jäsenet eivät voi olla saman perheen jäseniä.  

 

Hankkeen eduksi lasketaan jos 

- hakijalla on suosittelija, 

- hanke lisää nuorten konkreettista toimintaa, 

- hanke on innovatiivinen, 

- toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää, 

- hanke tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, esim. kunta, koulu, yritys, yhdistys, 

- hanke tai hankinta hyödyttää useita ihmisiä. 

 

Mihin rahaa voi saada? 
Tukea voi saada toimintaan, joka on nuorten omaehtoisesti suunnittelema ja toteuttama.  

Tukea voi saada esim. 

- tapahtuman, kurssin tai opintoretken järjestämiseen, 

- julkaisun tekemiseen, 

- yhteisten välineiden hankintaan, ympäristön kunnostusprojektiin, 

- liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, yrityksen kehittämiseen tarvittavaan konsulttiapuun 

tms., 

- ostopalveluihin, palkkioihin, 

- materiaali- ja tarvikehankintoihin, pienhankintoihin, 
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- toiminnan ja projektien tulee olla päihteetöntä ja laillista. 

 

Paljonko rahaa voi saada? 
- Tukea voi saada 100 - 1000 € / hanke. 

- Myönnetystä tuesta maksetaan 70 % ennakkona hakijan ilmoittamalle tilille hankkeen saatua 

myönteisen päätöksen. 

- Loput 30 % tuesta maksetaan kuitteja ja hyväksyttyä loppuraporttia vastaan hankkeen 

päätyttyä. 

- Muista samaan asiaan haetuista, haettavista tai saaduista avustuksista tms. on mainittava 

hakiessa. 

- Rajupusu Leader ry:n hallitus palkitsee vuoden parhaan hankkeen päätöksentekijäryhmän 

ehdotuksesta.  

 

Mihin rahoitusta ei myönnetä? 
Rahoitusta ei myönnetä: 

- projektin hallinnoimisesta aiheutuviin palkkoihin, päivärahoihin, matkakuluihin tai 

kulukorvauksiin 

- lakisääteisesti kunnan tai viranomaisen vastuulla oleviin hankintoihin 

- toimintaan, joka vääristää yritysten välistä kilpailua 

- hakijan tavanomaiseen tai vakiintuneeseen toimintaan 

- myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaaleihin 

- koulujen luokkaretkiin tai vastaavaan varainhankintaan 

- pääsylippuihin tai vastaaviin 

- lähipiirihankintoihin  

- samaan tai samankaltaiseen toimintaan, johon sama hakija tai hakijaryhmä on jo kerran 

saanut tukea 

 

Miten rahaa haetaan? 
- Rahoitusta haetaan sähköisellä lomakkeella Rajupusu Leader ry:n nettisivujen kautta 

osoitteessa: http://rajupusuleader.fi/nuorisoleader/. 

- Hakemuksesta pitää käydä ilmi hankkeen hakija, mitä hankkeessa tehdään ja miten, milloin 

ja missä projekti toteutetaan, ketkä ovat mukana toteuttamassa projektia ja ketkä hyötyvät 

siitä. Hakijalta voidaan pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä hakemukseen.  

- Rahoituksen haku on jatkuvaa, mutta rahoitettavat hankkeet valitaan jaksoittain. 

Valintajaksot umpeutuvat 3 kk välein, 28.2., 31.5., 31.8. ja 30.11. Määräaikaan mennessä 

saapuneet hakemukset saavat päätöksen viimeistään kuukauden kuluessa valintajakson 

päättymisestä.  

- Hakija saa sähköpostitse rahoituspäätöksen, jossa on tarkemmat tiedot tuen käyttämisestä ja 

maksamisesta. 

- Tuki maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. 

http://rajupusuleader.fi/nuorisoleader/
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Miten rahoituksesta päätetään? 
- Päätöksen rahoitettavista hankkeista tekee Rajupusu Leader ry:n alueen nuorista koostuva 

nelihenkinen päätöksentekijäryhmä.  

- Ryhmässä on jäsen yksi jokaisesta alueen kunnasta: Joroinen, Juva, Rantasalmi, Sulkava. 

Mikäli ryhmän jäsen ei pääse paikalle, häntä voi edustaa toinen nuori kyseisestä kunnasta.  

- Ryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään 3 ryhmän jäsentä on paikalla.  

- Jos jokin ryhmän jäsenistä tai hänen perheenjäsenensä on hankkeen hakijana, hän on 

esteellinen päätöksentekoon. Tässä tapauksessa muut ryhmän jäsenet tekevät päätöksen 

käsiteltävissä olevasta hankkkeesta.  

- Ryhmän sihteerinä toimii Rajupusu Leader ry:n toimihenkilö.  

- Ryhmä vaihtuu vuosittain, ryhmän toimikausi menee lukuvuoden mukaan.  

- Mikäli ryhmää ei saada syntymään, Rajupusu Leader ry:n hallitus päättää myönnettävästä 

rahoituksesta. 

- Hankkeen on saatava vähintään 8 pistettä tullakseen hyväksytyksi. 

- Päätöksentekijäryhmä pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä hanketta. 

 

Rahan saamisen ja käytön muut ehdot: 
- Tuki on käytettävä hankkeen toteutusaikana siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

- Hankkeen voi aloittaa, kun on saanut Rajupusu Leader ry:ltä tiedon päätöksestä. Hankkeen 

voi aloittaa omalla riskillä, kun Rajupusu Leader ry:n toimihenkilö on ottanut 

hankehakemuksen vastaan, antanut luvan hankkeen aloittamiseksi ja kun hankkeen 

toteutusaika on käynnissä. 

- Hanke on toteutettava 1 vuoden sisällä rahoituspäätöksestä.  

- Mikäli hanke toteutuu päätöstä pienempinä tai sitä ei toteuteta lainkaan, tulee hakijan 

palauttaa käyttämättä jäänyt raha Rajupusu Leader ry:lle.  

- Jos hanke toteutuu haettuja kustannuksia suurempina, vastaa hakija itse ylimenevistä 

kustannuksista. 

- Tuki maksetaan vain toteutuneiden kustannusten mukaan, mikäli hanke toteutuu 

suunniteltua pienempänä.   

- Jos hanketta joudutaan muuttamaan (esim. aikataulu, sisältö), siitä tulee sopia etukäteen 

Rajupusu Leader ry:n kanssa. 

- Eri hakijat eivät voi saada tukea samaan projektin samoihin kuluihin.  

- Tukea myönnetään samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) kerran 

kalenterivuodessa.  
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Raportointi: 

- Hankkeen loppuosa (30 %) maksetaan loppuraportin ja toteutuksen hyväksymisen jälkeen. 

Loppuraportin hyväksyy Rajupusu Leader ry:n toimihenkilö. 

- Loppuraporttipohja löytyy sähköisenä Rajupusu Leader ry:n nettisivuilta osoitteesta 

http://rajupusuleader.fi/nuorisoleader/. 
- Loppuraportista tulee ilmetä, miten hanke toteutui. Raporttiin tulee liittää kopiot laskuista 

sekä esim. valokuvia, lehtileikkeitä ym. materiaalia hankkeen toteutuksesta. 

- Loppuraporttiin voi sisällyttää myös videoita yms.  
- Rajupusu Leader ry:llä on oikeus käyttää hankkeessa toteutettuja materiaaleja, esim. 

loppuraporttia sekä valokuva- ja videomateriaalia, nettisivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja 

muussa markkinoinnissa. Hakijan on huolehdittava lupa materiaalin julkaisemiseen.  
- Erikseen pyydettäessä on toimitettava osallistujien allekirjoittama osallistujalista 

opintomatkoista, kursseista tms.  loppuraportin mukana. 

http://rajupusuleader.fi/nuorisoleader/

