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Ykkösakseli ry

Asukkaita maaseutualueella 140 000
Kaupunkialueiden asukkaat 17 000 
(Salon ja Lohjan kaupunkirajauksen mukaan)





Lisätietoja www.leadersuomi.fi





Leader-rahoitus



Tukea yleishyödylliseen toimintaan

Toteuttavat Ykkösakselin

paikallista strategiaa

Kehittämishanke
tuki 70-100%

Yhteistyöhanke
tuki 60-100%

Paikallinen, 
alueiden välinen, 

kansainvälinen

Yleishyödyllinen 
investointi

tuki 50%

Teemahanke

Koulutus- ja 
tiedonvälitys

tuki 75-90%



Mikä on teemahanke?

• Ykkösakselin hakema hanke, joka kokoaa yhteen pieniä yleishyö-
dyllisiä kehittämistoimia tai investointeja

• Toimenpiteitä ei yksinään rahoitettaisi tai yhdistykset eivät muu-
toin pystyisi hanketta toteuttamaan (paperihaku vs. sähköinen 
haku)

• Teema pohjautuu Leader-ryhmän omaan strategiaan
• Teemana voi olla esimerkiksi yhdistysten pienet investoinnit, 

harrastusmahdollisuuksien parantaminen, yhteisten tilojen kun-
nostaminen tai muu vastaava toimenpide

• Leader-ryhmä hakee hanketta, yhdistykset tai muut yhteisöt 
ovat toimenpiteiden toteuttajia

• Teemahankkeeseen valittavat toimenpiteet etsitään avaamalla 
niitä koskeva haku

• Ykkösakselin hallitus valitsee toimenpiteet



Miksi teemahanke?

Yhdistysten kannalta

• Oman hankkeen kustannukset vähintään 10 00 euroa, jotta se 
on tukikelpoinen – teemahankkeeseen pääsee mukaan jopa 
1000 euron kustannuksilla.

• Mahdollistaa monien pienten ideoiden toteuttamisen
• Helpompi hakea – paperinen haku: 3-sivuinen lomake ja 

pakolliset liitteet
• Matala kynnys ryhtyä hanketoimijaksi
• Ykkösakseli hallinnoi hanketta ja on yhteydessä ELY-keskukseen 

– vähemmän huolta byrokratiasta

Ykkösakselin kannalta

• Enemmän vaikutuksia pienemmällä rahoituksella
• Tutustuttaa uusia toimijoita Leader-hanketoimintaan



Teemahankkeet 2016 - 2019

Teemahanke Kustannus- arvio

€

Julkinen tuki 

€

Yksityinen 

rahoitus €

LIVE,

Investointihanke 
(toteutettu 2016-2017)

179 847 89 923 89 923

Pihat ja polut eli 
PIPO, 
investointihanke

68 010 32 687 32 687

Pikkuisen parempi 
kylä, kehittämishanke

33 587 26 869 6717

LIVE 2, 
investointihanke

143 576 71 788 71 788

LIVE 3, 

investointihanke
150 000 75 000 75 000

Yhteensä 575 946 298 049 277 897



Aikaisempia toimenpiteitä

Terassi, palju, invaluiska

AV-laitteet, suuri näyttö, 
valvontakamerat

Tuolit

Keittiön kaapistot ja laitteet

Sisätilojen kunnostus kokonaan

Ilmalämpöpumput

Seinien ja ikkunoiden maalaus

Kuivakäymälä

Keittokatos

Lattian lakkaaminen

Ovien korjaus

Katon maalaus

Valaistuksen uudistus, LED-
valot

Jääkaappi

Lämmin varasto

Putkikorjauksia
Tilojen käyttö 
ja viihtyvyys

Teltat, pöydät

Katsomopenkit, peräkärry

Atk-laitteita

Myyntikojuja, myyntipöytiä

Opastaulutelineet, 
jätesäkkikehikot

Esiintymislava

Kuivakäymälät

Puutarhalaitteita

Laituri

Ponttonilauta, perämoottori

Info-tv

Defibrillaattori

Hankinnat 
toimintaan

Frisbeegolfrata

Urheilukentän kunnostus

Ulkoliikuntavälineitä

Sählykaukalo

Äänentoistolaitteet

Näyttämökalusto, valo- ja 
äänitekniikkaa

Lämpöpaneelit laiturille

Robottiruohonleikkuri, 
sadetuslaitteita, pumppu

Harrastus ja 
vapaa-aika

Nopeusnäyttö kadulle

Muuta



Lisää elämää kylille 
pienillä investoinneilla LIVE 3 – teemahanke

• Yhteisten tilojen käytön ja viihtyvyyden parantaminen

• Yhdistysten toiminnan kehittäminen pienillä hankinnoilla 

• Vapaa-ajan toiminnan ja harrastusmahdollisuuksien 
kehittäminen kylissä 

Tavoite

• Maalaukset, korjaukset, pintaremontit

• Keittiö- tai wc-tilojen remontit

• Av-laitteiden hankinnat

• Energiatehokkuuden parantaminen

• Teltat, äänentoisto, katsomot, lavat

• Välinehankinnat, liikuntapaikkojen korjaukset

Toimenpiteet 

• Tuki 50 %

• Yksityinen rahoitus 50 %, joka voi olla kokonaan 
vastikkeetonta työtä (15 €/h)

Kustannukset 

1000 - 10 000 €



Haku ja toteutus

Hakulomake liitteineen Ykkösakselille viimeistään 
17.12.2018 kello 16. Hakuohjeet kotisivuilla.

Ykkösakselin hallitus valitsee toimenpiteet 

valintakriteereiden perusteella tammi-helmikuussa. 

Valintakriteerit kotisivuilla. Tuensiirtosopimuksen 

allekirjoitus valittujen toimenpiteiden kanssa.

Toteutuksen voi aloittaa. Valmista viimeistään 
30.6.2020. ELY-keskuksen tukipäätös kevään 2019 
aikana.

Tukea haetaan maksuhakemuksella toteutuneita 

kustannuksia vastaan. Tarkemmasta aikataulusta 

päätetään, kun tukipäätös on tehty. 



Lisätietoja

• Kotisivut: www.ykkosakseli.fi/live3
• Hakuohjeet, hakulomake ja valintakriteerit ovat 

ladattavissa kotisivuilta
• Hankeneuvontaa: hankeneuvoja Jaana Joutsen, 

050 313 5590
• Uutiskirje! Tilaa kotisivuilta.
• Kotisivuilla artikkeli: kyselyn tulokset ensimmäisen 

LIVE-teemahankkeen toteutuksesta



Kiitos
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