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Mikä teemahanke?
• Ykkösakselin hakema hanke, joka kokoaa yhteen pieniä yleishyödyllisiä kehittämistoimia tai investointeja
• Toimenpiteitä ei yksinään rahoitettaisi tai yhdistykset eivät muutoin pystyisi hanketta toteuttamaan (paperihaku vs. sähköinen
haku)
• Teema pohjautuu Leader-ryhmän omaan strategiaan
• Teemana voi olla esimerkiksi yhdistysten pienet investoinnit, harrastusmahdollisuuksien parantaminen, yhteisten tilojen kunnostaminen 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
• Hankkeen kustannukset vähintään 10 00 euroa, jotta se on
tukikelpoinen – teemahankkeeseen pääsee mukaan jopa 500 –
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 vaikuttavuutta pienellä rahoituksella
• Tutustuttaa uusia toimijoita Leader-hanketoimintaan

Pikkuisen parempi kylä
- kehittämisen teemahanke
Tavoite

Toimenpiteet

Kustannukset
500 - 10 000 €

• Monipuolinen kehittäminen, joka tähtää
elinvoimaisiin, aktiivisiin ja turvallisiin kyliin
• Kylien kulttuurin, identiteetin ja perinteiden
kehittäminen
• Turvallisuuden lisääminen, lähivesistöjen tilan
parantaminen

• 7 toimenpidettä
• Salosta ja Vihdistä 3, Lohjalta 1
• 3 uutta hakijaa

•
•
•
•

33 587 euroa
Tuki 80 %
Keskiarvo noin 4800 euroa
Vastikkeetonta työtä 5546 euroa eli noin
360 tuntia (80 % yksityisestä rahoituksesta)

Toimenpiteet
•

•

•
•
•
•

•

Haimoon kyläyhdistys uudistaa verkkosivut sähköiseksi kylätaloksi, jossa
mukana ovat kylän yhdistykset, historia, palvelut ja yritykset. Kustannus 6510
euroa.
Karjalohjan Kotiseutuyhdistyksen toimenpide Aikamatka Karjalohjan
kulttuuriympäristöön suunnittelee ja toteuttaa kaksi kulttuuripolkua, jotka
tekevät tunnetuksi Karjalohjan historiaa ja luontoa. Polkuihin voi tutustua
älypuhelimen avulla. Kustannus 8175 euroa.
Laukanlahden suojeluyhdistys kehittää Kaislakarkelot-tapahtuman.
Kustannukset 2320 euroa
Muurlan Evankelisen Opiston Säätiö laatii kehittämissuunnitelman opiston
ulkoalueille, jotka ovat avoimia kyläläisille. Kustannus 2840 euroa.
Perttelin Pohjoinen Pienviljelijäyhdistys järjestää hätäensiapukurssin
kyläläisille. Kustannukset yhteensä 800 euroa.
Pro Pitkäjärvi teettää Pitkäjärven pohjoispäässä pohjaeläintutkimuksen.
Tuloksia hyödynnetään seuraaville vuosille tehtävässä hoitosuunnitelmassa.
Kustannus 2950 euroa.
Vihtijärven kyläyhdistys kehittää verkkosivujaan ja kouluttaa niiden käyttöön ja
sisällön tuotantoon. Kustannukset 9992 euroa.

Lisää elämää kylille
pienillä investoinneilla LIVE 2 – teemahanke
Tavoite

• Yhteisten tilojen käytön ja viihtyvyyden
kehittäminen
• Yhdistysten toiminnan kehittäminen pienillä
hankinnoilla
• Vapaa-ajan toiminnan ja harrastusmahdollisuuksien
kehittäminen kylissä

Toimenpiteet

• 21 toimenpidettä
• Karkkilasta 2, Lohjalta 4, Salosta 11 ja
Vihdistä 4
• 8 uutta hakijaa

Kustannukset

•
•
•
•

1000 - 12 500 €

Kustannukset 143 576,68 euroa
Tuki 50 %
Keskiarvo noin 6800 euroa
Vastikkeetonta työtä 30 815 euroa eli noin
2000 tuntia (43 % yksityisestä
rahoituksesta)

Toimenpiteet 1
•
•
•

•
•
•
•

Enäjärven Jäähileet rakentaa uuden laiturin Enäjärven saunarantaan.
Kustannus 4200 euroa.
Karjalohjan Vapaaehtoinen Palokunta pienentää harrastetilojen lämpöhukkaa
korjaamalla entisen verstaskiinteistön suuret ovet. Kustannus 12 300 euroa.
Karkkilan Vasemmistoliitto hankkii Ahmoon työväentalolle AV-laitteitta ja
astiastoja. Ahmoon työväentalo on korjattu hankerahoituksella ja se on nyt
muutoin valmis. Kustannus 4937 euroa.
Kiskon Kihakka kyläyhdistys maalaa Järvelän kylätalon katon ja seinät. Viime
vuonna kyläyhdistys kunnosti sisätilat hankkeena. Kustannus 12 000 euroa.
Kisko-Seura ry korjaa kivimakasiinin kolmannen kerroksen sähköistyksen ja
valaistuksen. Kustannus 1250 euroa.
Laukanlahden suojeluyhdistys rakentaa ponttonilauttoja kasvien keräämisen
niiton yhteydessä ja hankkii perämoottorin. Kustannus 6995 euroa.
Leppäkorven-Järvenpään kylätoimintayhdistys parantaa työväentalon
energiatehokkuutta ja asentaa kolme ilmalämpöpumppua. Keittiön
varustetasoa kohennetaan hankkimalla keittiökoneita. Kustannus 12 000
euroa.

Toimenpiteet 2
•
•

•
•
•
•

•
•

Lieviön Pienviljelijäyhdistys hankkii jääkaapin ja kohdevalon seuratalolle.
Kustannus 1320 euroa.
Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha hankkii koottavan näyttämökaluston
sekä valo- ja äänitekniikkaa kiertävään esitystoimintaan. Kustannus 11 000
euroa.
Märynummen kyläyhdistys laajentaa frisbeegolfrataa ja rakentaa yhdeksän
väylää lisää. Kustannus 12 100 euroa.
Perttelin Pohjoinen Pienviljelijäyhdistys hankkii teltan, pöytiä, penkkejä ja
tuoleja helpottamaan tapahtumien järjestämistä. Kustannus 3200 euroa.
Salon Seudun Avantouimarit hankkii lämpöpaneelit, kaiteet ja valaistusta
avantouintiin Kokkilan saunalla. Kustannus 7474 euroa.
Salon Vilpas hankkii Tupurin majalle tuolit ja uudistaa valaistuksen LEDvaloiksi. Majaan rakennetaan invaluiska ja autotalliin korjataan lämmintä
varastoa urheiluseuran välineille. Kustannus 11 256 euroa.
Selin kyläyhdistys uusii monitoimitalon käyttövesiputkiston ja hankkii
kylmäkalusteita keittiöön. Kustannus 7650 euroa.
Selin nuorisoseura kunnostaa Seppolan vanhan urheilukentän. Kustannus
4080 euroa.

Toimenpiteet 3
• Suomusjärvi-seura parantaa tiedottamista hankkimalla
infotelevision, joka sijoitetaan kirjaston ikkunaan. Kustannus 1450
euroa.
• Särkisalon Urheilijat hankkii robottiruohonleikkurin, sadetinkelkan ja
pumpun uudistetun nurmikentän hoitamiseen. Kustannus 8263
euroa.
• Teatteri Trala hankkii langattomia mikrofoneja. Kustannus 2100
euroa.
• Tuohitun kyläyhdistys kunnostaa Tuohikodon sisätiloja ja hankkii
pihalle ulkoliikuntavälineitä. Tuohikotoon tulee apukeittiö ja wc
uudistetaan. Kustannukset yhteensä 9252 euroa.
• Vihtijärven kyläyhdistys hankkii kylätalolle defibrillaattorin ja AVlaitteita sekä tekee pieniä korjauksia mm. akustiikkaan. Kustannus
10 747,88 euroa.

Kaikki teemahankkeet
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investointihanke
Yhteensä

Toteutus ja maksuhaku
Tuensiirtosopimuksen allekirjoitus: vastuun- ja
työnjako.

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

ELY-keskuksen tukipäätös. Maksuhakemusten
aikataulut voidaan päättää.

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

Aikataulut 2018 – 2019
• Teemahankehakemus lähetetään Uudenmaan ELYkeskukselle, kun kaikki tuensiirtosopimukset on
allekirjoitettu ja kun hakemus on täydennetty tarvittavilla
liitteillä
• Lopullinen tukipäätös saadaan kevään aikana
• Toimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa jo nyt
• Aikaa toteuttamiseen on 30.6.2019 asti
• Vuoden aikana haemme maksua toteutuneista
kustannuksista tarvittaessa kaksi kertaa
• Aikataulut sovitaan yhdessä toteuttajien kanssa

Tuensiirtosopimus
• Tutustutaan sopimukseen.

Muutokset
• Jos toimenpiteessä on tarpeen tehdä muutoksia, ota
yhteyttä ennen muutosten tapahtumista Ykkösakseliin
• Muutoksia voivat olla
• Kustannusten merkittävä muutos
• Talkoiden merkittävä muutos
• Toimenpiteen sisällön muuttuminen – tehdäänkin tai
hankitaankin jotain muuta
• Toimenpiteen peruuntuminen
• Muutoksista sopiminen etukäteen on tärkeää, jotta
maksatus myöhemmin sujuisi joustavasti
• Tiedotamme muutoksista tarpeen mukaan Ykkösakselin
hallitukselle ja ELY-keskukselle

Maksun hakeminen
• Ykkösakseli kerää toteuttajien tiedot yhteisiin
maksuhakemuksiin ELY-keskukselle
• Maksuhakemusten aikataulut sovitaan erikseen
• Toteuttajat täyttävät maksuhakemuksen (PDF-tiedosto),
kopioivat tarvittavat liitteet, allekirjoittavat sen ja
toimittavat Ykkösakselille
• Maksuhakemus ladataan kotisivuilta
• Uudenmaan ELY-keskus käsittelee maksuhakemukset.
• Maksupäätöksen jälkeen Ykkösakseli maksaa tuen
yhdistyksille kolmen viikon sisällä siitä kun on saanut tuen
itse tililleen

Maksuhakemuksen liitteet
• Ote kirjanpidon pääkirjasta maksuhakemuksen ajalta
• Kopiot laskuista, jotka on viety kirjanpitoon (laskuissa
tositenumerot ja mahdollinen tiliöinti)
• Kopiot tiliotteista tai maksutositteista
• Jos yksityishenkilö on ensin maksanut itse käteisellä tai
verkkopankissa, niistäkin maksuista tarvitaan tositteet
• Talkootyön tuntikirjanpito (täydellisesti täytettyinä,
nimenkirjoittajien allekirjoittamina), 3322L
• Jos nimenkirjoittaja on tehnyt talkoita, hän ei voi yksin hyväksyä
omia talkoitaan
• Jos nimenkirjoittajat ovat muuttuneet, uusi rekisteriote tai
vuosikokouksen pöytäkirjasta ote
• Jos hankinta on yli 2500 euroa, mahdollinen hintatason selvitys tai
tarjoukset, ellei sitä ollut jo hakemuksessa
• Lisäksi valokuvia toteutuneesta toimenpiteestä – lähetä
sähköpostilla Ykkösakselille

Tuen määrä 50 – 80 %
• Jos kustannusarvio toteutui sellaisenaan, samat
summat kuin päätöksessä
• Jos kustannukset ylittävät arvion, yli menevä osuus
jää hakijan kustannukseksi
• Jos kustannukset alittavat arvion, tuen määrä
lasketaan toteutuneista kustannuksista
• Talkootyötä hyväksytään maksuhakemukseen vain
samassa suhteessa kuin päätöksessä on. Jos
talkoita tehdään vähemmän kuin oli arvioitu, se
korvautuu rahallisessa osuudessa.
• Kysy jos ole epävarma!

Loppuraportti
• Ykkösakseli laatii teemahankkeista loppuraportin
• Kirjaa toteutuneet tavoitteet maksuhakemuksen
Hyötyvän maaseutuväestön määrä

Arvio

Tehdyt talkootunnit

Tunnit lomakkeista

Ympäristöä parantavat toimet

Kpl

Rakennetut, kunnostetut tai varustetut
rakennukset tai rakennelmat

Kpl

Osallistuvat organisaatiot

Toteuttaja ja mahdollisesti muut mainitut

Koulutukseen osallistuneet

Henkilöt (eri henkilöt)

Aktivointi/infotilaisuuksiin osallistuneet

Henkilöt

Infotilaisuuksien määrä

Kpl

Julkaistu materiaali (verkkojulkaisut)

Kpl

Laaditut/päivitetyt suunnitelmat

Kpl

Tiedottaminen
• Tiedottakaa toimenpiteestä omalle kohderyhmälle
ja medialle mahdollisuuksien mukaan
• Muistakaa mainita Ykkösakselin Leader-rahoitus
• Ottakaa valokuvia toteutuksesta tai
lopputuloksesta – ne tarvitaan myös
maksuhakemukseen
• Ykkösakseli toivoo kuvia käyttöönsä jokaisesta
toimenpiteestä
• Tavoitteena on kertoa kaikista toimenpiteistä
medioissa kun toimenpiteet on pääosin toteutettu

