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Näin nuoriso-Leader toimii:                

 

KENELLE? 

• Yläsavolaisille 13–25-vuotiaille nuorille. 

• Vähintään kolmen hengen nuorten porukka. Ryhmä ei voi muodostua vain yhden 

perheen nuorista. 

• Nuori 4H- tai muu yrittäjä yksin. 

• Jos kaikki hakijat ovat alaikäisiä, tulee hakemuksessa olla yksi 18 v. täyttänyt 

vastuuaikuinen (sisarus, huoltaja, serkku, nuoriso-ohjaaja…). 

• Hakijana voi olla myös yhdistyksen nuoret, mikäli avustus kohdistuu muuhun kuin 

yhdistyksen perustoimintaan. 

 

MIHIN?  

• Hankintoihin, projekteihin ja kuluihin, jotka ovat nuorten itsensä ideoimia sekä 

toteuttamia. 

• Esim. harrastusvälinehankintoihin, nuoren yrittäjän laitehankintoihin, erilaisten 

projektien järjestämiskuluihin, tapahtumien järjestämiseen tai oppimismatkoihin. 

• Nuoriso-Leader rahaa voi hakea myös tapahtuman järjestämiseen, jossa kerätään 

varoja. Tällöin rahan käyttö on osoitettava tarkkaan, mihin sitä on tapahtumassa 

tarkoitus käyttää. Varainhankinnan tulojen käyttötarkoituksesta tulee myös kertoa 

hakemuksessa. 

• Avustusta myönnetään vain uutta mahdollistaviin hankintoihin, ei olemassa olevan 

toiminnan rahoittamiseen. 

• Harrastusvälineet on oltava yleisesti, kaikkien halukkaiden harrastajien käytettävissä. 

Yksityiskäyttöön tulevia hankintoja ei rahoiteta. 

• Vain Ylä-Savon Veturin toiminta-alueella asuville nuorille sekä alueella tapahtuvalle 

toiminnalle: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. 

 

 

PALJONKO? 

• Yhden rahoitettavan hakemuksen avustus on 100-500€. 

• Tukiprosentti investointeihin 90% (esim. laite- tai välinehankinnat) ja kehittämiseen 

(esim. koulutukset) 100% . 

• Kaksi yrittäjää voivat hakea erikseen avustusta samaan hankintaan (esim. kallis 

jäätelöpakastin, kun molemmat yrittäjät työskentelevät samassa kahvilassa). 

 

 

 

 



  

 

 

MITEN? 

• Avustusta haetaan verkkolomakkeella Veturin verkkosivujen kautta. Hakuaika on jatkuva. 

• Veturin nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu noin 3kk välein, tarkastaa hakemukset, 

esittää mahdolliset lisäselvityspyynnöt ja päättää myönnettävästä avustuksesta yhdessä 

Veturin työntekijän kanssa. 

• Päätös ilmoitetaan noin viikon sisällä nuorten vaikuttajaryhmän kokouksesta. 

• Mikäli hakemus hyväksytään, avustuksesta 80 % maksetaan heti hakemuksen 

hyväksymisen jälkeen hakijan osoittamalle tilille. Loput 20 % maksetaan toimitetun 

raportin jälkeen. 

 

HUOMIOITAVAA HAKEMISESTA: 

• Veturilla ja nuorten vaikuttajaryhmällä on yksipuolinen oikeus hyväksyä tai hylätä 

hakemus, eikä päätöksestä voi valittaa. 

• Avustuksen käyttämisestä tulee raportoida. Viimeistään puolen vuoden kuluttua 

hakemuspäätöksestä avustuksen saajan tulee toimittaa kuittikopiot sähköisesti Veturille 

ja raportoida lisäksi joko sanallisesti, valokuvilla tai videolla projektin toteuttamisesta. 

Raportointiohjeet annetaan maksun yhteydessä. 

• Jos avustuksen käyttämisessä ilmenee väärinkäytöksiä, avustus voidaan periä takaisin 

• Avustuksella tehtyjä hankintoja on säilytettävä 2 vuotta hankintapäivästä. Pysyvyys tulee 

osoittaa kysyttäessä. Jos hankinta myydään eteenpäin ennen pysyvyysvelvoitteen 

täyttymistä, Veturi on oikeutettu perimään tuen tai osan siitä takaisin.  

• Veturilla on oikeus käyttää projektin kuva- ja videomateriaalia kotisivuilla sekä 

sosiaalisessa mediassa. 

 

MITÄ OLISI TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA HAKEMUSTA VALMISTELLESSA? 

• Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo aiemmin toteutettuihin projekteihin/hankintoihin. 

• Tuettavien tapahtumien tulee olla päihteettömiä. 

• Tuettavien hankintojen tulee olla mahdollisimman laajan nuorisojoukon yhteisessä 

käytössä ja tuettavien tapahtumien tulee olla avoimia kaikille nuorille. 

• Avustusta myönnetään itse järjestettäviin tapahtumiin, kursseihin, koulutuksiin. Ei muiden 

järjestämien em. asioiden tai konsertteihin yms. osallistumisiin eikä matkakuluihin. 

• Avustusta myönnetään harrastusvälineiden hankintaan, jos vastaavia ei ole 

entuudestaan ryhmän käytössä lainkaan tai riittävästi. 

• Kouluille sijoitettavia hankintoja voidaan tukea, jos ne ovat ensisijaisesti vapaa-ajan 

käytössä. 

 

 

 

 

 



  

 

Avustusta ei myönnetä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi seuraaviin: 

 

• koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamiseen. 

• normaalista, jatkuvasta harrastuksesta tuleviin kuluihin (esim. ratsastus-, soitto- ja 

tanssitunnit...) 

• pääsylippuihin, esim. huvipuistot 

• tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin, koulutuksiin ja kursseihin 

(esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus...) 

• vakiintuneeseen toimintaan (esim. urheiluseurat). 

• uusien yhdistysten perustamiseen 

• yksityiskäyttöön tarkoitettuihin kustannuksiin 

• ruokailukustannuksiin 

• eteenpäin myytävät tuotteet, esim. kesäkioskin elintarvikkeet, joiden kulut saa 

katettua myyntituloilla 

• avustusta ei makseta koulujen tileille eikä luokkaretkien avustamiseen. 

 

 

 

JÄIKÖ KYSYTTÄVÄÄ? 

 

Ota yhteyttä Veturin nuorisoaktivaattoriin, jos hakemuksen teossa tarvitset apua! 

 

Nuorisoaktivaattori / Marianna Immonen p. 040 190 5653 

 


