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NUORISORAHASTO    SÄÄNNÖT 

 
  
YLEISET EHDOT 
* Nuorisorahaa myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten 
suunnittelema, toteuttama ja arvioima 
* Teema on vapaa 

- Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden 
hankinta, jotain nuorisoporukan yhteistä tekemistä 
- NY tai 4H -yrittäjän pieninvestointi 

* Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa  
* Projektille katsotaan eduksi, jos se tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, 
toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja se sopii myös muille nuorten ryhmille 
 
 
KUKA VOI OLLA HAKIJA? 

* Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 11–25-vuotiasta henkilöä  
- Nuori yrittäjä (alle 25v) voi hakea tukea myös yksin tai yhdessä toisen yrittäjän kanssa 
(NY, 4H tms.) 

* Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista  
* Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty vastuuaikuinen 
* Projekti tulee toteuttaa Leader Tunturi-Lappi ry:n toiminta-alueella (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) 
eli esim. tapahtuma järjestetään alueella tai hankittavat laitteet jäävät alueelle nuorten käyttöön. 
Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, jos he ovat alueella opiskelemassa ja em. 
ehdot täyttyvät. Mikäli kyseessä on vierailu-, kisa- tai harrastematka toiselle paikkakunnalle, tulee 
nuorten jotka matkan järjestävät, olla Tunturi-Lapin alueelta. 
 
KUINKA PALJON VOI HAKEA RAHAA? 

* Nuorisorahan suuruus on 50-500 euroa/projekti   
* Nuoren yrittäjän (NY,4H tms.) hakiessa rahastosta tukea, voidaan summasta poiketa tapauskohtaisesti 
 
 

HAKUAIKA JA KOSKA RAHAN SAA?  

• Jatkuva hakuaika 

• Päätös nuorisorahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa 
o myönnetty nuorisoraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden 

viikon sisällä päätöksenteosta  
o loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista LTL ry:n 

toimistoon. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, tulee hankinta 
perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä.  

o hakijan tulee palauttaa mahdollisesti käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta  
o jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, ei tuki kuitenkaan 

kasva päätöksessä myönnetystä summasta.  
o jos projekti peruuntuu kokonaan, on nuorisoraha palautettava kokonaisuudessaan Leader 

Tunturi-Lappi ry:lle 
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MITEN HAETAAN JA MIHIN KÄYTETÄÄN? 
* Nuorisorahaa voi hakea osoitteessa http://leadertunturilappi.fi/nuorisorahasto täyttämällä 
hakemuslomakkeen ja toimittamalla sen liitteineen yhdistyksen toimistoon sähköpostitse info@kktm.fi  
* Nuorisorahan käyttö  

- raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu  
- nuorisorahaa ei voi hakea palkkoihin, päivärahoihin 
- kalustehankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen 
selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä 
kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta  

* Nuorisorahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan tai toimintaan / kalustoon joka kuuluu 
oppilaitoksen, kunnan, yhdistyksen, seuran tai muun organisaation rahoitettavaksi  

- ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle projektille. 
Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty käsittelyyn 
yhdistyksen toimistoon ja on saanut siitä kuittauksen. 

* Toiminnan tulee olla päihteetöntä 
* Leader Tunturi-Lappi ry varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä nuorisorahahakemuksen  
 
 
RAPORTOINTI 

• Hakijat raportoivat projektistaan ja nuorisorahan käytöstä kuitteineen yhdistyksen toimistoon 
nettisivuilta löytyvällä raporttilomakkeella kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä. Raportti 
toimitetaan yhdistyksen toimistoon sähköpostitse info@kktm.fi   

 
 

 
 
Lisätietoja:  
Nina-Maria Möykkynen, puh 040 579 0629 ja Salla Saariniemi, puh 0400 628 183, etunimi.sukunimi@kktm.fi  
 
 
* Vuoden paras nuorisorahaprojekti palkitaan LTL ry:n hallituksen toimesta kerran vuodessa  
* Rahastosta voidaan tulevaisuudessa jakaa myös stipendejä hallituksen katsomilla kriteereillä 
 
 
Leader Tunturi-Lappi ry pilotoi kokonaisuutta alueellaan vuoden 2018 ja tarkentaa kokemuksiin 
perustuen hakuohjeistusta, sääntöjä ja käytäntöjä tarvittaessa.  
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