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Omaehtoisen, alhaalta ylöspäin suuntautuvan  
kansalaistoimijalähtöisen paikallisen 
kehittämistoiminnan käynnistäminen Lohjan 
keskusta-alueella
Rahoitus: Euroopan Sosiaalirahasto; Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusalue: hankkeen toteuttaminen mahdollista 
kaupunkialueella, jossa ei toteuteta maaseutu- ja 
kalatalousrahastosta rahoitettua paikallista kehittämistä
Toteutusaika: 1.8.2016-30.9.2018.



Päätavoitteet:
- osallisuuden lisääminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- työllistymisen edistäminen
Lisäksi tavoitteena:
- Lisätä kaupunkien asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteistyötä
- Etsiä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja työllistymiseen
- Estää nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien syrjäytymistä
- Parantaa kansalaisten osaamista
- Kehittää sektorirajat ylittävää yhteistyötä
- Vahvistaa kaupunkilaisten paikallisidentiteettiä ja edistää alueelle 
muuttavien kotoutumista
- Edistää monikulttuurisuutta



Hankkeen konkreettiset toimenpiteet voivat olla toimenpiteet, 
joilla edistetään osallisuutta, ehkäistään syrjäytymistä ja
edistetään työllistymistä esim.:

- Maahanmuuttajien mukaansaanti toimintaan
- Pienten paikallisten tapahtumien järjestäminen
- Alueelle muuttavien neuvonta ja avustaminen
- Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät koulutus- ja 
tiedotustilaisuudet ja tapahtumat
- Yhteisöllisten tilojen käytön kehittäminen



Ykkösakselin päätehtävänä on kohderyhmän aktivoiminen sekä 
koulutuksen ja neuvonnan avulla lisätä toimijoiden
valmiuksia osallistua omaehtoiseen kehittämistyöhön ja tuoda 
esiin erilaisia rahoitusvaihtoehtoja toimien toteuttamiseksi. 

Lisäksi Ykkösakselilla on aktiivinen rooli viestinnän ja eri 
kohderyhmän toimijoiden yhteistyön kehittämisessä.



Ykkösakselin tavoitteena on mahdollistaa aktiivinen toiminta ja 
tapahtumien järjestäminen maksamalla hankkeen
kustannuksista esim. yhteistyökumppaneiden hankkeen 
toteutukseen liittyvien tapahtumien tilavuokria, erilaisten
asiantuntijoiden palkkioita sekä kahvituskustannuksia. 

Tavoitteena on se, että toimijat yhdessä ideoivat tapahtumat ja 
kantavat niiden käytännön toteutuksesta päävastuun. Tämä 
varmistaa toiminnan jatkuvuuden hankekauden jälkeen.



Yhteystiedot:

Maarit Teuri, p 0400 982 236
Tuulia Purola, p. 046 921 0071 (15.8.2016 alkaen)

etunimi.sukunimi@ykkosakseli.fi

www.ykkosakseli.fi
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