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Sosiaalinen pääoma ja
osallistuvuus
kylätaloremontit

kulttuuri ja historia
kyläsuunnitelmat

jne jne

Hyvä arki ja asuminen
virkistys ja ympäristö

tietoverkkojen suunnittelu
palveluratkaisujen

kehittäminen
jne jne

Lapset ja nuoret osana
yhteisöä

lasten ja nuorten toteuttamat
hankkeet

harrastusmahdollisuudet
työelämävalmiudet

jne jne

Yrittäjyydellä kestävää
kasvua

tuotantoa , liikevaihtoa
edistävät investoinnit

biotalous
matkailu

jne jne

EMOn
strategian

painopisteet



Idea!
Valmistelut

Hakemus Hyrrään
Aloitus omalla riskillä

Leader ryhmän
hallituksen käsittely

ELY-keskuksen
laillisuustarkastus Tukipäätös Toteutus

Maksuhakemukset,
raportointi
HYRRÄ

Tuen maksaminen

Ideasta hankkeeksi



Mitä Leader-rahoituksella ei voida tukea

• Normaalia, tavanomaista toimintaa
• Kuntien ja viranomaisten lakisääteistä toimintaa
• Harmaata taloutta
• Yhdistysten käyttöä bulvaanina yritystoiminnan tukemiseen

• Yritystuilla kannattamatonta yritystoimintaa



Hanketuet

Yleishyödylliset kehittämishankkeet
• Toiminnan kehittämiseen; suunnitelmat,

selvitykset
• Tuki maks. 100 %, (70-90 %)
Yleishyödylliset investointihankkeet
• Infran hankkiminen ja rakentaminen;

reitistöt, laavut, rakenteet
• Tuki maks. 75 % (50–60 %)
Teemahanke
• Yhdistysten pienet, toimintaa kehittävät

investoinnit
• N. 750-12 500 investoinnit, tuki 70 %
• Käynnistynyt



Yritystuet
• Aineellisten investointien toteutettavuustutkimus
• Perustamistuki
• Yhteistyöhanke (Yritysryhmähanke)
• Investointituki



Tuen hakeminen 1(2)

§ Sähköinen hankejärjestelmä Hyrrä
- kaikki asiointi sähköisesti
- Hyrrän käyttöönottoon tarvitaan Katso-

tunnukset
• https://yritys.tunnistus.fi/
- valtuuksien määrittelyn jälkeen

verkkopankkitunnuksilla
§ Hanke vireille Hyrrään jättämisen

jälkeen, kun hakemus
ilmoitetaan vireilletulleeksi

- vasta vireilletuloilmoituksen jälkeen voi
omalla riskillä aloittaa

§ Aloittamiseksi katsotaan
varsinaisen tekemisen lisäksi

mm. hankintasopimusten teko



Tuen hakeminen 2(2)

§ Hakemuksen liitteenä mm.
yhdistysrekisteriote, säännöt, tilinpäätös,
pöytäkirjanote, tarvittavat suunnitelmat,
selvitys hintatasosta/tarjoukset,
viranomaisluvat (rakennuslupa),
piirustukset

§ Liitteet sähköisessä muodossa Hyrrään,
esim. pdf



RAHOITETTUJA HANKKEITA
• Hyvinkään kaupunki Polkua luontoon
• Hyvinkään kaupunki Pikkupässin pyöräilyreitti
• Kytäjän Maamiesseura Maapirtin kunnostaminen
• Hyvinkään Hiihtoseura Paukunharjun majan remontti
• Nuorisoseura Silmu Miinan Montun katos ja katsomo
• Ridasjärven Osakaskunta Ridasjärven niitto
• Voimistelu- ja urheiluseura Vojakkalan Valpas

Ulkoliikuntalaite
• Joentaan kyläyhdistys Joentaan kylän lähiliikuntapaikka
• Vantaan kansanperinteen ystävät Hiisi vieköön! -näytelmä



EMOn yhteystiedot

§toimisto
§ Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130

Riihimäki

§Henkilökunta
§ Esko Pietari, toiminnanjohtaja
• 050 573 2972
• emo@emory.fi
§ Tuula Saastamoinen, talouspäällikkö

• 045 127 2510
• toimisto@emory.fi

§ Kim Smedsluns, ohjelmapäällikkö
• 040 583 3356
• info@emory.fi

§ kotisivut: www.emory.fi



Kiitos


