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Teemahanke yleisesti

• Leader-ryhmän kehittämishanke, jossa 
kootaan useiden yhteisöjen toimintoja tai 
tapahtumia aiheittain kokonaisuudeksi ja 
tuetaan niiden toteuttamista

• Ykkösakseli on hankkeen hakija
• Toteuttajat ovat muita paikallisia toimijoita, 

yleensä yhdistyksiä
• Tavoitteena maaseudun palvelujen ja kylien 

kehittäminen



LIVE-teemahanke

• Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla
• Jatkoa koordinaatiohankkeelle 2011 -

2013
• Toteuttajia voivat olla kyläyhdistykset, 

harrastusyhdistykset tai muut 
yleishyödylliset yhdistykset

• Yhdistysten investoinnit eli hankinnat 
ovat toimenpiteitä 

• Ykkösakseli on hakenut tukea 180 000 
euroa



Ykkösakselin tavoitteet

• Tukea strategiaa ”Vahvistuva paikallisuus” ja 
”Toimivat yhdyskunnat ja huolenpito 
ympäristöstä”

• Tutustuttaa Leader-toimintaan – matalan 
kynnyksen hanketoimintaa

• Parantaa kylien ja maaseudun asukkaiden 
virkistysmahdollisuuksia ja vapaa-ajan 
toiminnan edellytyksiä

• Korjata yhteisiä tiloja
• Kehittää harrastustoimintaa



Kustannukset

• Tukea investointeihin, jotka ovat liian pieniä 
yleishyödyllisiksi investointihankkeiksi 

• Toimenpiteen kustannukset 1000 – 15 000 €
• Kustannuksiin voi sisältyä vastikkeetonta 

työtä
• Tuki 50 %
• Yksityinen rahoitus 50 % - voi muodostua 

kokonaan vastikkeettomasta työstä



Toimenpiteet

• Hankitaan koneita, laitteita, välineitä tai esim. 
tietokoneohjelmia – uusia, ei käytettyjä

• Pienimuotoista rakentamista (ei tarvitse 
rakennuslupaa) 

• Korjataan kylätaloja, parannetaan yhteisten tilojen 
käytettävyyttä

• Kunnostetaan lähiliikuntapaikkoja tai –reittejä
• Kehitetään luontoretkikohteita
• Edistetään paikallisen kulttuurin hyödyntämistä
• Tai jotain muuta!



Aikataulut

• Hakuaika 15.8. – 14.10.2016  – 2 kk
• Haku paperilomakkeilla – ei sähköisesti

• Suunnitelma 3325B, jossa kustannusarvio
• Selvitys taloudellisesta tilanteesta, rekisteriote, 

säännöt, pöytäkirjaote
• Rakentamiseen mm. piirustus, rakennusselostus
• Hankintojen kilpailutukset – useita tarjouksia
• Arvio vastikkeettoman työn määrästä

• Ykkösakselin hallitus valitsee parhaiten 
valintakriteerit ja muut ehdot täyttävät 
toimenpiteet marraskuussa

• Toteutus 31.12.2017 mennessä



Valintakriteerit

• Perustuu paikallisiin tarpeisiin
• Hyödynsaajina paikalliset asukkaat
• Toteutuskelpoinen ja realistinen
• Ei voida toteuttaa ilman tukea, ei ole 

vakiintunutta toimintaa
• Edellytykset toteuttamiseen – osaaminen, 

talous
• Toiminnan jatkuminen
• Hanke on hakijan ensimmäinen +2 lisäpistettä



Esimerkkejä 

Eläkeliitto ry, Lehmirannan lomakeskus: Lappsetin
tasapainotelineet (senioreiden leikkipuisto) hankittiin lisäämään 
liikunnallista ja toimintakykyä ylläpitävää palvelutarjontaa. 
Telineet sijaitsevat ulkopelikentän vieressä, joten pelihetkien ja 
omatoimisen ulkoilun yhteydessä asiakkaat käyttävät niitä 
jonkun verran. Parhaiten telineitä käytetään kuitenkin ohjatun 
toiminnan yhteydessä. Asiakkaat ovat myös olleet 
kiinnostuneita ja aktiivisesti pyytäneet ohjausta telineiden 
käyttöön.



Esimerkkejä 

Haimoon Kisan moottorikelkkahanke:
• ”Onnistui hyvin ja saatiin hankittua 

sopivan hintainen kelkka. Kelkka on 
ollut käytössä aina kun on 
lumitilanne sallinut sen käyttöä. 
Kylällä on n. 10-15 kilometrin 
latuverkosto, jota Kisan 
talkoolaiset ylläpitävät.”

Kylätoimikunnan kiipeilytelinehanke:
• Teline rakentui olemassa olevan 

leikkikentän ja 'paviljonki'-katoksen 
viereen.



Sammatin Vaahterateatteri: Eeva Joenpellon Vetää kaikista ovista



Esimerkkejä 
• Jättölän kylätoimintayhdistys hankki ilmalämpöpumppuja ja 

uusia pöytiä kylätalolle. Matti Silfverberg: ”Saimme 
sähkölaskussa säästöä 1000 euroa vuositasolla. Asiakkaat 
kiittävät viilennyksestä kesän tilaisuuksissa. Uudet 
kapeammat pöydät antavat lisää tilaa käyttöön salissa.”

• Muita esimerkkejä esitteessä Elämää kylille, mm.
• Soppatykin, lautasten ja kuljetuslaatikoiden hankinta
• Kaislanniittokoneen hankinta
• Linnunpesäkeinun ja uusien keinujen hankinta
• Toritelttojen ja pihakaluston hankinta
• Videotykki, tietokone, kamera kotiseutuyhdistykselle
• Siirrettävä kompostikäymälä tapahtumiin
• Keramiikkauunin hankinta
• Mikrofoneja teatterikäyttöön



Hakumenettely
Yhdistys päättää hakea tukea 
toimenpiteeseen. Hankesuunnitelma 
laaditaan  ja täytetään hakemuslomake. 

Yhdistys toimittaa hakemuksen liitteineen 
Ykkösakselille viimeistään 14.10.2016.

Ykkösakseli voi pyytää täydennyksiä 
hakemukseen. Vastausaikaa on kaksi 
viikkoa.

Ykkösakselin hallitus käsittelee 
hakemukset ja päättää toimenpiteistä 
valintakriteerien perusteella.



Toteutus
Ilmoitus päätöksistä hakijoille sähköpostitse. 
Toimenpiteen toteutuksen voi aloittaa omalla 
riskillä.

Yhteinen tapaaminen toimenpiteiden 
toteuttajien kanssa: tuensiirtosopimus, 
vastuun- ja työnjako, maksuhakemus.

Ykkösakseli täydentää teemahankkeen 
hakemuksen Hyrrässä ja lähettää sen ELY-
keskukseen. Tukipäätös tiedotetaan hakijoille.

Toimenpiteiden toteutus 31.12.2017 
mennessä. Tukea haetaan maksuhakemuksella 
toteutuneita kustannuksia vastaan.



Neuvonta

Ykkösakselin hankeneuvonta:
Hankeneuvoja Jaana Joutsen, 050 313 5590
Toiminnanjohtaja Maarit Teuri, 0400 982 236

Hakuohjeet ja lomakkeet: www.ykkosakseli.fi

Ykkösakseli ry
Kitulantie 5

25410 SUOMUSJÄRVI
toimisto@ykkosakseli.fi



Tärkeät päivät

1.

• Paperinen hakemus viimeistään 14.10.2016

• Tarvittavat liitteet

2.

• Päätökset valinnasta marraskuussa

• Toteutus voi alkaa

3.
• Tapaaminen ja tuensiirtosopimuksen 

allekirjoitus marraskuun lopulla. 

4.
• Toimenpiteen toteutus 31.12.2017 mennessä



Kysymyksiä?



Kiitos!
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