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JyväsRiihi ry
• JyväsRiihi on maaseudun kehittämisyhdistys,
joka aktivoi ja innostaa asukkaita ja yhteisöjä
alueensa kehittämiseen.
• JyväsRiihi myöntää Leader-rahoitusta sekä
yhteisöille että yrityksille Jyväskylän
maaseutualueille, Laukaaseen, Muurameen ja
Uuraisille.
• Jyväskylän kaupunkialue ei ole
rahoituskelpoista aluetta. Hakijayhteisö voi
toimia myös kaupunkialueella, mutta
hankkeesta hyötyvän kohderyhmän on
koostuttava pääasiassa maaseudun asukkaista,
yhteisöistä tai yrityksistä.

Maaseuturahoitusta
myönnetään
kaupunkialueen
ulkopuolisille
alueille

Leader-rahoitus yhteisöille
• Leader-rahoituksen avulla asukkaat voivat toteuttaa omista
tarpeistaan nousevia hankkeita.
• Rahoitusta voivat hakea yleishyödylliset yhdistykset, kuten
kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset,
vanhempainyhdistykset, ympäristöjärjestöt,
maamiesseurat, harrastusjärjestöt tai muut yleishyödylliset
yhdistykset sekä kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset.
• Hankerahoituksen avulla voidaan parantaa palveluita ja
asuinympäristön viihtyisyyttä, kehittää yhteistyötä, luoda
uutta toimintaa tai vaikka kunnostaa kokoontumis-, luontoja harrastuskohteita.
• Hanke voi sisältää yleishyödyllistä kehittämistä tai
investointeja, koulutusta, tiedonvälitystä ja yhteistyötä.

Tuettavien hankkeiden piirteitä
• Hyöty lankeaa maaseudun asukkaille ja muille toimijoille, ei
pelkästään ennalta rajatulle kohderyhmälle, kuten omalle
jäsenistölle.
• Kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.
• Ei tukea perustoimintaan, vaan toiminnan kehittämiseen tai
laajentamiseen.
• Hanke mahdollistaa jotain, mitä ei voitaisi toteuttaa ilman
tukea.
• Tuettavaa toimintaa ei ole aloitettu, ennen kuin hakemus on
tullut vireille.
• Hakemus täyttää JyväsRiihen valintakriteerit ja muut
maaseutuohjelman vähimmäisvaatimukset.
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Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta
• Uusien lähipalveluiden kehittäminen tai markkinointi
(harrastukset tai muut palvelut)
• Kylien tai toimijoiden verkostoituminen & osaamisen
kehittäminen
• Kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen kunnostus ja
rakentaminen, tiedotuksen kehittäminen
• Kestävää kehitystä edistävät hankkeet (energiansäästö,
vähähiilisyys, ympäristökasvatus jne.)
• Lähiliikunta- tai virkistysalueen tai ulkoilureitin kunnostus tai
rakentaminen
• Nuorten aktivointi, osaaminen, toimintamahdollisuudet
• Matkailun ja muiden elinkeinojen edistäminen
• Kulttuuriympäristön säilyttäminen, perinteen hyödyntäminen
• Kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen
• Hankerekisteristä voi katsoa rahoitetut hankkeet
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JyväsRiihen hankerahoitus
Tukiprosentit
o
o
o
o

Yleishyödylliset investoinnit 50 %
Yleishyödyllinen kehittäminen 85 %
Koulutus/tiedonvälitys 90-100 %
Kansainväliset hankkeet 90-100 %

Hankekoko
o
o
o
o

Investointihanke, minimi 12 500 €
Kehittämishanke, minimi 7 400 €
Teemahankkeissa erikseen määritellyt rajat
Investointia ja kehittämistä voi tehdä myös samassa hankkeessa

Teemahankkeet
o Voidaan käynnistää, mikäli sellaiselle on selkeä tarve --> kerro siitä meille!
o Esimerkiksi pienet kalustoinvestoinnit, nuorten toiminnan kehittäminen,
uudenlaiset tapahtumat, pienimuotoiset kylän markkinointi- tai
viestintähankkeet, perinteen hyödyntäminen
o Teemasta, tuen määrästä & tukiprosentista ja käynnistämisestä päättää
JyväsRiihen hallitus

Hankesuunnittelun perussääntöjä
• Lähde tarpeesta: miksi hanketta tarvitaan?
• Älä tee asioita vaikeammiksi kuin ne ovat. Hankkeen
tavoitteena ei ole monimutkaistaa tilannetta vaan parantaa,
selkeyttää ja yksinkertaistaa.
• Keskity oleelliseen ja rajaa hanketta. Koko maailmaa ei
kannata yrittää pelastaa kerralla.
• Ole realisti. Kustannusten ja saatavan hyödyn täytyy olla
järkevässä suhteessa.
• Mieti kunnolla tavoitteet ja kuinka täytyy toimia, jotta
tavoitteisiin päästään.
• Mieti miten tuloksia ja vaikuttavuutta mitataan.
• Suunnittele viestintä: kerro hankkeesta avoimesti.
• Muista, että hankesuunnittelu on oppimista ja uusien
asioiden kokeilua. Hyvät ideat eivät kypsy hetkessä.
• Ota yhteyttä JyväsRiiheen ennen kuin jätät
hankehakemuksen!

Hyväksyttävät kustannukset
• Hankkeesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset
• Investointihankkeet
- suunnittelukulut, urakointi tai työkorvaukset
- materiaalit, viranomaisluvat ja rekisteröintimaksut
- kaluston ja koneiden hankinta tai työkoneiden vuokraus
- hankkeen aikaiset palo- tai talkoovakuutukset
- talkootyö ja kohtuulliset talkootarjoilukulut
• Kehittämishankkeet
- palkat, palkkiot, matkakustannukset
- ostopalvelut, tila- ja laitevuokrat
- muut hankkeesta aiheutuneet kulut (tiedotus, toimisto- ym.
hanketarvikkeet, pienhankinnat), talkootyö
• JyväsRiihen alueen kunnissa on käytössä koroton kuntalaina
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Rahoituksen haku ja hakemusten käsittely
• JyväsRiihessä yritys- ja hanketukien haku on jatkuvaa.
• Hankkeiden valintamenettely ja käytetyt valintakriteerit
löytyvät verkkosivuiltamme.
• Hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan
puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista
tasa-arvoa sekä strategian mukaista ohjelmallisuutta.
Hakemusten käsittelyssä hallitus noudattaa jääviyssääntöjä.
• Seuraavat hallituskokoukset
- 10.11. (hakemusten jättö 26.10.)
- 8.12. (hakemusten jättö 23.11.)

• Varoja on hyvin vuodelle 2022, joten nyt jos koskaan kannattaa
toimia!
• Tilaa uutiskirje ja seuraa meitä somessa!
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/tilaa_uutiskirje

Kiitos!
JyväsRiihi
Toiminnanjohtaja Leena Karjalainen
044 959 8500
Hankeneuvoja Jenni Tiainen
044 988 2154
Keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasriihi

