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Mikä 
1. Nuorisorahaston tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan 

kehittämistyöhön ja projekteihin. 
2. Nuorisorahaa myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla 

nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima. 
3. Projektin teema on vapaa. 

- Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankin-
ta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää tekemistä… 

4. Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa. 
5. On hyvä, jos 

- projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjes-
tön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa. 

- toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja se sopii myös muille nuorten ryhmille. 
 
 
Mitä tarjolla 
6. Nuorisorahan suuruus on 100–500 euroa/projekti.  

- avustus on 100 % kustannusarvion ollessa 100–200 € (omaa rahaa ei tarvita) 
- avustus on 90 % kustannusarvion ollessa 201–555 € (omaa rahaa 20–55 €) 
- kustannusarvio voi olla myös yli 555 €, jolloin maksimiavustus on 500 € ja loput on hakijan 

omaa rahoitusta (omaa rahaa 56 €–) 
7. Vuoden paras nuorisorahaprojekti palkitaan 250 € jatko-toteutusrahalla. 
 
 
Kuka 
8. Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 11–25 -vuotiasta henkilöä. 

Ryhmän nuorista vähintään 2/3 tulee olla 11–25 -vuotiaita. 
9. Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. 
10. Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen. 

- Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa. 
- Vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa. 

11. Hakemukselle on eduksi, jos siinä on suosittelijan lausunto. Suosittelija on ryhmän ulkopuolinen 
täysi-ikäinen aikuinen, joka tuntee nuoret ja heidän suunnitelmansa. 

12. Projekti tulee toteuttaa Rieska-Leaderin toiminta-alueella (Alavieska, Kalajoki, Kannus, Merijär-
vi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska) eli tapahtuma järjestetään alueella tai esim. hankittavat laitteet 
jäävät alueelle nuorten käyttöön. Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, 
jos he ovat alueella opiskelemassa ja em. ehdot täyttyvät.  

 
 
 
 
 
 
Miten 
13. Nuorisorahaa voi hakea osoitteessa: www.nuorisoleader.fi 

- hakuaika on neljä kertaa vuodessa: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun 
mennessä. 

14. Nuorisorahan käyttö 
- raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu.  



- jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa nuorisorahaa ha-
kiessa.  

- jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti (yli 5 000 €), tulee nuorisorahaa hakea selkeään 
alaprojektiin.  

- nuorisorahaa ei suositella haettavaksi palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.  
- kalustehankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvi-

tys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä 
vastaavat niiden kunnossapidosta.  

 
 
15. Nuorisorahaa ei myönnetä 

- vakiintuneeseen toimintaan,  
- takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle projektille. Toiminnan voi kuiten-

kin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty käsittelyyn Leader-toimistoon. 
16. Toiminnan tulee olla päihteetöntä.  
17. Rieska-Leader varaa itselleen täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä nuorisorahahakemuksen. 
 
 
Raportointi 
18. Ryhmät raportoivat projektistaan ja nuorisorahan käytöstä Rieska-Leaderin toimistoon nettisi-

vuilta löytyvällä raporttilomakkeella ja liittävät raporttiin kuvamateriaalia, josta selviää, että 
projekti on toteutettu suunnitellusti. 
- Rieska-Leaderilla on mahdollisuus käyttää raportoituja kuvia. 
- Ryhmällä on velvollisuus säilyttää kuitit hankinnoista mahdollisia lisätietoja varten. 
- Keväällä, ensimmäisellä ja toisella hakukierroksella, myönnetyt nuorisorahat raportoidaan 

viimeistään saman vuoden marraskuussa, 30.11. mennessä. 
- Syksyllä, kolmannella ja neljännellä hakukierroksella, myönnetyt nuorisorahat raportoidaan 

viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa, 31.5. mennessä. 
- Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu 

ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan. 
- Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuu-

dessaan takaisin.  
 
 
Tuen maksatus 
19. Päätös nuorisorahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakuajan päät-

tymisestä. 
- Myönnetty nuorisoraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden 

viikon sisällä päätöksenteosta. 
- Raportoinnin yhteydessä hakija toimittaa projektin toteutumisesta kuvamateriaalin tai osoit-

teen, josta kuvat löytyvät, Rieska-Leaderin toimistoon. 
- Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta. 
- Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kui-

tenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta. 
- Jos projekti peruuntuu kokonaan, on nuorisoraha palautettava kokonaisuudessaan Rieska-

Leaderille. 


