Ykkösakselin ry:n toimintakertomus 2017
1. Strategian toteuttaminen vuonna 2017
1.1 Strategian tavoitteiden toteumatilanne
Ykkösakselin strategian, Lisää kierroksia!, tavoitteeksi on asetettu mm. 270 rahoitettua hanketta,
450 aktivointitilaisuuteen osallistunutta, 380 000 uusista tai parannetuista palveluista/
infrastruktuurista hyötyvää maaseutualueen asukasta, 90 uutta palvelua ja 25 uutta työpaikkaa.
Strategian tavoitteet ja niiden toteumatilanne vuoden 2017 lopussa on esitetty liitteen taulukossa 1.
Toteuma-arvio perustuu hanketoteuttajien omiin ilmoituksiin vuosittaisten seurantatietojen keruun
yhteydessä. Arvion ovat antaneet ELY-keskuksen päätöksen saaneet hankkeet, joiden toiminta on
päättynyt vuoden 2017 loppuun mennessä. Päättyneitä hankkeita on vuoden 2017 lopussa 38
kappaletta. Arviota tehdessä on otettava huomioon, että vasta murto-osa koko ohjelmakauden
hankkeista on päättynyt. Hankkeiden hakuvaiheessa arvioitujen tavoitetietojen perusteella
strategian tavoitteiden toteutuminen etenee pääsääntöisesti hyvin, mutta erityisesti syntyneiden
uusien työpaikkojen, uusien yritysten ja uusien palveluiden tavoitemääriin on vielä matkaa. Vuoden
2017 aikana kuitenkin elinkeinollisten ja yrityshankkeiden osuus kasvoi selvästi edellisvuosista
mutta päättyneiden hankkeiden perusteella laskettuihin strategian toteumatietoihin nämä uudet
hankkeet vaikuttavat vasta vuosienkin viiveellä. Suunta on kuitenkin oikea.

1.2 Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet
Hankekyselyitä ja hakemuksia on tullut edelleen vuonna 2017 tasaiseen tahtiin. Vuoden aikana tuli
vireille 33 hakemusta. Ohjelmakauden alusta hakemuksia on tullut vireille 97. Hallitus käsitteli
vuoden aikana 31 (ohjelmakaudella 91 hakemusta). Myönteisen rahoitusesityksen sai 23
(ohjelmakaudella 80 hanketta). Kolmen hankkeen rahoittamista ei puollettu ja yksi siirrettiin ELYkeskukselle. Ohjelmakaudella on kielteisiä päätöksiä tehty 7 kappaletta. Tukea päätettiin myöntää
myös kahteen alueiden väliseen hankkeeseen (ohjelmakaudella 13 alueiden välistä hanketta).
Vuonna 2017 ei tullut uusia kansainvälisiä hankkeita mutta aiemmin on rahoitettu yksi
kansainvälinen hanke. Uusia omia hankkeita ei haettu mutta käynnissä oli kaksi omaa
kehittämishanketta: Perinnematkaillen vuoteen 2020 –hanke ja Kuninkaantie uuteen kukoistukseen
–hanke. Molemmat ovat alueiden välisiä hankkeita. Yksi teemahanke oli käynnissä ja kolmeen
haettiin toteuttajia. Uusiin teemahankkeisiin saatiin yhteensä 43 toimenpidehakemusta.
Hankkeille myönnettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 757 749 (ohjelmakaudella 2 524 809) euroa
tukea. Hakemuksista 19 kappaletta, 76% (ohjelmakaudella 63 kpl, 78%) oli yleishyödyllisiä ja 6
kappaletta, 24% (ohjelmakaudella 17 kappaletta, 21%) oli elinkeinollisia hankkeita. Hankkeille
myönnetystä tuesta 81% (ohjelmakaudella 81%) kohdistui yleishyödyllisille ja 19%
(ohjelmakaudella 19%) elinkeinollisille hankkeille. Vuonna 2017 hankehakijoista 21 kappaletta,
70% (ohjelmakaudella 56 kpl, 62%) haki ensimmäistä Leader-hanketta. Vuoden loppuun
mennessä 83 hanketta oli saanut tukipäätöksen, joista seitsemän kielteistä. Yhteenveto vuoden
2017 hankkeista liitteen taulukossa 3.
Vuonna 2017 saapuneista hankkeista kohdistui strategian painopisteelle A, Vahvistuva
paikallisuus, 15 kappaletta, 58% (koko ohjelmakausi 43 kappaletta, 53%), painopisteelle B,
Toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä, 4 kappaletta, 15% (koko ohjelmakausi 19
kappaletta, 23%) ja painopisteelle C, Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys, 7 kappaletta,
27% (koko ohjelmakausi 19 kappaletta, 23%).
Strategian painopisteelle A, Vahvistuva paikallisuus, kohdistui 44% (tavoitetaso 40%) myönnetystä
rahoituksesta, painopisteelle B, Toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä, 36% (25%) ja
painopisteelle C, Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys, 20% (35%). Kahden ensimmäisen
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vuoden aikana hankkeita kohdistui liian vähän elinkeinojen kehittämiseen; erityisesti suoria
yritystukia oli hyvin vähän. Mutta vuonna 2017 onnistuttuun painopisteen C osuus kasvattamaan
12%:sta 20%:iin. Myös painopisteen B osuus laski lähemmäs tavoitetasoa. Mikroyritysten
aktivoimiseen on kuitenkin jatkossa syytä edelleen kiinnittää huomiota. Hakijoita kyllä olisi mutta
hyvin monelle yritystukihakijalle on jouduttu sanomaan, että suunniteltu investointi ei ole
tukikelpoinen, koska se on liian pieni tai ei muuten sovellu rahoitettavaksi maaseutuohjelmasta.
Isompia yritystoiminnan investointihankkeita on ohjattu suoraan ELYyn. Koska yritystukia on
vuonna 2017 ollut ohjelmakauden alkuvuosia enemmän, on myös yksityisen rahoituksen kertymä
vuoden 2017 lopussa jo hieman tavoiteltua 35% suurempi, noin 38%.
Ykkösakseli on mukana Uudenmaan Leader-ryhmien yhteisessä viestintähankkeessa, johon
rahoitusta haettiin suoraan Uudenmaan ELY-keskuksesta. Hankkeen toimenpiteet kohdistettiin
Ykkösakselin Uudenmaan puoleiseen osaan. Hankkeessa on tuotettu mm. Uudenmaan Leaderryhmien kanssa yhteisiä esitteitä ja muuta viestintämateriaalia. Hanke päättyy 30.6.2017.
Ykkösakseli haki helmikuussa 2015 ESR-rahoitusta sekä Lohjan että Salon kaupunkien keskustaalueiden paikalliseen kehittämiseen. Hankkeita jouduttiin hakemaan erikseen, koska Lohja ja Salo
kuuluvat eri ESR-suuralueisiin. Molempien hankkeiden päätökset saatiin vuoden 2016 aikana ja
hanketoiminta on käynnissä. Paikal-Salo -hanke käynnistyi kesäkuussa 2016 ja Paikal-Lohjahanke elokuussa 2016. Hankkeisiin palkattiin hankeneuvoja määräaikaiseen työsuhteeseen.
Hankkeet jatkuvat vuoden 2018 puoleenväliin.
Ykkösmassi, nuoriso-Leaderin tukimuoto, julkistettiin Ykkösakselin 10-vuotisjuhlassa 25.1.2017.
Vuoden aikana oli neljä hakujaksoa, jotka päättyivät 28.2.2017, 31.5.2017, 30.8.2017 ja
30.11.2017. Hakemuksia tuli kaikkiaan 24, joista 18 sai hallitukselta myönteisen päätöksen. Tukea
maksettiin 7634 euroa. Keskimäärin nuorten hanke sai tukea 424 euroa. Nuorten hankkeista 12
koski hankintoja, kolme tapahtumia, kaksi retkiä ja yksi oli kurssin tukeminen. Kaikkiaan hallitus oli
päättänyt jakaa Ykkösmassia 15 000 euroa, mutta vain puolet siitä maksettiin vuonna 2017.
Hakemusten määrä on kasvanut ja Ykkösmassin tunnettuus on lisääntynyt vuoden aikana.
Ykkösakselille myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriö valtionavustus käytettäväksi Taide- ja
kulttuurifestivaalit Kuninkaantiellä –kartoitukseen. Saatu rahoitus tukee Kuninkaantie uuteen
kukoistukseen –hanketta. Avustus on 5000 euroa, lisäksi hankkeeseen sisältyy kuntarahoitusta
1100 euroa. Kartoitus laadittiin ostopalveluna keväällä 2017. ( Raportti:
http://www.ykkosakseli.fi/wp-content/uploads/2017/06/Kuninkaantientapahtumakartoitus_2017kes%C3%A4kuu.pdf )
Esimerkkejä vuonna 2017 rahoitetuista hankkeista:
Halikon Vapaaehtoinen Palokunta ry, Oman kylän turva, kehittämishanke, 13 755 €, tuki 70 %
Hankkeessa parannetaan kyläläisten valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa, luodaan
malli kylän turvallisuussuunnitelmassa ja järjestetään turvallisuuskoulutusta. Samalla palokunta
vahvistaa kylässä omaa tehtäväänsä turvallisuusorganisaationa ja rekrytoi uusia palokuntalaisia
toimintaansa. Hanke toimii esimerkkinä muille palokunnille ja kylille, jotka haluaisivat kehittää
turvallisuutta.
Särkisalon Urheilijat ry, Nurmikenttäprojekti, yleishyödyllinen investointihanke, 29 072 €, tuki 50 %
Hankkeessa kunnostettiin Särkisalon urheilukenttä. Hankkeessa päädyttiin uudistamaan
ruohokenttä siirtonurmella. Perusteluina olivat uudistamisen nopeus, kustannustehokkuus ja
helppous. Urheilukenttä palvelee liikuntapaikkana sekä Särkisalon ainoana isona
kokoontumispaikkana. Nurmikentästä tulee turvallinen ja viihtyisä moneen käyttöön.
Bullerobong Oy Ab, Vihreää voimaa - hyvinvointia ja kestävää liiketoimintaa luonnosta 80 250€,
tuki 75%
Yritysryhmän kehittämishankeen tavoitteena on parantaa kolmen elämys-, aktiviteetti- ja
matkailupalveluita tarjoavan yrityksen toimintaedellytyksiä tuotteistamalla uusia
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hyvinvointipalveluita sekä synnyttämällä uudenlaista kestävää liiketoimintaa luontolähtöisten
menetelmien avulla.
Teemahankkeet
Vuonna 2017 oli Ykkösakselilla käynnissä yksi teemahanke. Kolmeen uuteen teemahankkeeseen
haettiin toteuttajia. Teemahankkeeseen sisältyy koordinointiosa, jolla toimenpiteiden toteuttajien
aktivointia ja neuvontaa toteutetaan. Ykkösakselin kokemuksen mukaan tämä hanketyyppi ei ole
Leader-ryhmälle tai hakijallekaan hallinnollisesti kevyempi. Hakijat ovat usein toteuttamassa
ensimmäistä Leader-hanketta ja tukea ja neuvontaa kaivataan eri vaiheissa. Teemahanke
edellyttää sopimusmenettelyä Ykkösakselin ja toimenpiteen toteuttajan välillä; tätä työtä ei ns.
normaaleissa hankkeissa ole. Lisäksi Ykkösakseli vastaa myös toimenpiteiden toteutuksesta;
toteutuksen aikaista seurantaa ja neuvontaa on enemmän kuin normaalissa hankkeessa.
Ykkösakseli huolehtii myös toimenpiteiden maksatuksista ja laatii koko hankkeen
maksuhakemukset; tätä työtä ei Leader-ryhmällä ole lainkaan normaaleissa hankkeissa. Toisaalta
teemahanke mahdollistaa sellaiset pienten toimijoiden pienet kehittämistoimet, joita ei ole
mahdollista toteuttaa tavallisina kehittämishankkeina.
LIVE – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla –teemahanke mahdollisti yhdistysten pienet,
kylien ja yhdistysten toimintaa kehittävät, investoinnit. Sen toimenpiteet toteutettiin vuoden 2017
loppuun mennessä. Tammikuussa toteuttajien kanssa allekirjoitettiin tuensiirtosopimukset.
Tukipäätös saatiin 11.5.2017. Toukokuussa toteuttajille järjestettiin kaksi maksuneuvontailtaa 17.
ja 19.5.2017 Syksyllä 6.9.2017 järjestettiin infotilaisuus, jossa muutama toteutettu hanke kertoi
omasta hankkeestaan. Maksua haettiin vuoden aikana kaksi kertaa: 31.5.2017 ja 30.8.2017
mennessä kertyneistä kustannuksista. Maksupäätöksiä ei vuoden aikana vielä saatu.
Teemahankkeessa toteutettiin 25 toimenpidettä, kaksi valittua toimenpidettä peruuntui vuoden
aikana. Toimenpiteistä 13 toteutettiin Salossa, seitsemän Vihdissä, neljä Karkkilassa ja Lohjalla
kolme. Hakijoista uusia hanketoimijoita oli 13. Suurimmat toimenpiteet olivat Vihtijärven Uhkan
kuntoradan uusiminen, Teijon yhteisen vesialueen osakaskunnan keittokatoksen rakentaminen ja
Teijon alueen kyläyhdistyksen tapahtumarakennelmat.
Syksyn alussa kolme uutta teemahanketta tuli hakuun: Pihat ja polut – pieniä investointeja
ympäristöön, Pikkuisen parempi kylä ja LIVE2 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 2. Pihat
ja polut – teemahanke on investointihanke, jossa rakennetaan luontopolkuja ja yhteisten tilojen
pihoja. Hakemuksia tuli määräaikaan 2.10.2017 mennessä kahdeksan, joista hallitus valitsi kuusi
toimenpidettä 28.11.2017. Uusia hakijoita oli neljä. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannusarvio
on yhteensä 65 000 euroa, josta tuki on 50 %. Toteuttajien kanssa allekirjoitettiin
tuensiirtosopimukset. Toteutus tapahtuu vuoden 2018 aikana. Pikkuisen parempi kylä on
Ykkösakselin ensimmäinen kehittämisen teemahanke. Sen haku päättyi yhdessä LIVE2teemahankkeen kanssa 30.11.2017. Hakemuksia tuli kahdeksan ja uusia hakijoita oli kolme.
LIVE2-teemahankkeen haussa toimenpiteitä oli 27 ja hakijoita 25. Eniten hakijoita oli Salosta, 12.
Lohjalta oli kuusi hakijaa, Vihdistä neljä ja Karkkilasta kolme. Uusia hakijoita oli 11.
Teemahankkeen haetut toimenpiteet olivat peräti 194 000 euroa, kun hallitus oli päättänyt LIVE2teemahankkeen toimenpiteiden kustannusarvioksi 150 000 euroa. Tuelle omaa hanketta
pienempiin investointeihin on selvästi tarvetta. Hallitus valitsi molempien teemahankkeiden
rahoitettavat toimenpiteet 30.1.2018.

1.3.

Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset

Ykkösakselin strategian, Lisää kierroksia!, tavoitteeksi on asetettu mm. 270 rahoitettua hanketta,
450 aktivointitilaisuuteen osallistunutta, 380 000 uusista tai parannetuista palveluista/
infrastruktuurista hyötyvää maaseutualueen asukasta, 90 uutta palvelua ja 25 uutta työpaikkaa.
Strategian tavoitteet ja niiden toteumatilanne vuoden 2017 lopussa on esitetty liitteen taulukossa 1.
Toteuma-arvio perustuu hanketoteuttajien omiin ilmoituksiin vuosittaisten seurantatietojen keruun
yhteydessä. Arvion ovat antaneet ELY-keskuksen päätöksen saaneet hankkeet, joiden toiminta on
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päättynyt vuoden 2017 loppuun mennessä. Päättyneitä hankkeita on vuoden 2017 lopussa 38
kappaletta. Arviota tehdessä on otettava huomioon, että vasta murto-osa koko ohjelmakauden
hankkeista on päättynyt. Hankkeiden hakuvaiheessa arvioitujen tavoitetietojen perusteella
strategian tavoitteiden toteutuminen etenee pääsääntöisesti hyvin, mutta erityisesti syntyneiden
uusien työpaikkojen, uusien yritysten ja uusien palveluiden tavoitemääriin on vielä matkaa. Vuoden
2017 aikana kuitenkin elinkeinollisten ja yrityshankkeiden osuus kasvoi selvästi edellisvuosista
mutta päättyneiden hankkeiden perusteella laskettuihin strategian toteumatietoihin nämä uudet
hankkeet vaikuttavat vasta vuosienkin viiveellä. Suunta on kuitenkin oikea.
Vajaa kolmasosa tavoitellusta hankemäärästä oli vireillä vuoden 2017 lopussa. Päättyneitä
hankkeita oli vasta 14% tavoitteellisesta hankemäärästä. Uusista ja parantuneista palveluista tai
infrastruktuurista on hyötynyt lähes 90 000 alueen asukasta – lähes neljäsosa tavoitteesta.
Tällaisia ovat olleet esim. lähiliikuntapaikat ja kokoontumistilat. Talkoita on tehty 6 300 tuntia – yli
25% tavoitteesta. Lisäksi hankkeissa on tehty talkoita lähes 1 700 tuntia alun perin suunniteltuja
talkoita enemmän. Kokonaan uusia työpaikkoja on syntynyt kuusi kappaletta – lähes neljännes
tästäkin tavoitteesta on saavutettu.

2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö
Aktivointia ja rahoitusmahdollisuuksista tiedottamista on jatkettu vuoden 2017 aikana.
Tammikuussa järjestettiin Ykkösakselin 10-vuotisjuhlaseminaari. Keväällä järjestettiin
infotilaisuudet Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä. Hanke- ja yritystuista on käyty
kertomassa eri tahojen järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi olemme osallistuneet useisiin
paikallisiin tapahtumiin, kuten Salon Iltatorin Yhdistystori tai Karkkilan Rautapäivät, omalla tai
yhteisosastolla jonkun paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Liitteen taulukossa 2 luettelo
vuoden 2017 tilaisuuksista.
Ykkösakselin www-sivuja päivitetään säännöllisesti. Ykkösakseli ensimmäiset uutiskirjeet julkaistiin
vuonna 2015. Uutiskirje on nyt vakiintunut osaksi aktiivista tiedonvälitystä ja tilaajien määrä kasvaa
pikkuhiljaa. Myös some-näkyvyyttä on parannettu. Facebook on aktiivisessa käytössä ja
Instagramin käyttöä harjoitellaan. Aktivointia varten on tehty erilaista jaettavaa materiaalia niin
toimintarahalla kuin viestintähankkeessakin.
Hakijoita opastetaan hankeidean jalostamisessa sekä toteutuskelpoisen hankesuunnitelman ja
realistisen kustannusarvion laatimisessa. Erityisesti uusille hakijoille on tarpeen kertoa hankkeiden
toteutukseen ja rahoitukseen liittyviä asioita hyvin varhain jo ennen hankkeen vireille tuloa, jotta
hankkeen varsinainen toteutus sujuu ongelmitta.
Ykkösakseli on järjestänyt hakijoiden kanssa aloituspalavereja, kun hanke on saanut virallisen
päätöksen ELY-keskuksesta. Omalla riskillä hankkeensa aloittaneiden hakijoiden kanssa käydään
hankkeiden toteuttamiseen liittyviä asioita tarvittaessa läpi jo ennen päätöstä
Katso-palvelun ja tunnusten hakemisen opastukseen sekä Hyrrän käytön neuvontaan kuluu aikaa,
samoin, Hyrrän ongelmatapausten selvittelyyn. Hakijat tarvitsevat neuvontaa maksuhakemusten
laatimisessa. Lisäksi ELYn maksuhakemusten käsittelijät toivovat että Leader-ryhmä käy
hakemukset alustavasti läpi ja pyytää hakijoita täydentämään esim. puuttuvat liitteet. Tätä
työmäärää ei alun perin ole osattu huomioida toiminnan suunnittelussa. Se vie resursseja
aktivoinnista ja alueellisesta kehittämistyöstä. Suunnitelmassa esitetty arvio työajan jakautumisesta
aktivointiin ja toimintaan ei tule toteutumaan.
Vuonna 2017 maaseudun kehittämistyöhön ja hanketoimintaan saatiin mukaan uusia toimijoita
lähes edellisvuoden tavoin: Vuonna 2017 hankehakijoista 21 kappaletta, 70% (ohjelmakaudella 56
kpl, 62%) haki ensimmäistä Leader-hanketta. Myös teemahankkeiden toimenpidehakijoista lähes
puolet oli uusia hanketoimijoita. Yleisesti ottaen aktivoinnissa ja tiedottamisessa on onnistuttu;
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uusia toimijoita on tavoitettu. Erityisesti yrittäjien aktivointiin ja yritysten tukimahdollisuuksista
tiedottamiseen on panostettu vuonna 2017. Yritystukien ja muiden elinkeinollisten hankkeiden
osuus nousi selvästi edellisvuodesta vaikka aivan tavoitetasolle ei vielä päästykään.
Nuorten saaminen mukaan toimintaan on ollut haaste. Ykkösmassi, Ykkösakselin oma nuorisoLeader, käynnistyi vuoden 2017 alussa. Toive on, että nuoriso-Leader osoittautuisi nuorille matalan
kynnyksen mahdollisuudeksi tutustua Leader-toimintaan ja oppia hanketoiminnan pelisääntöjä
sekä osallistua pienellä panoksella oman alueensa kehittämiseen.
Uusista yhteistyökumppaneista voidaan mainita mm. Lohjan ja Salon kaupunkien keskustaalueiden sote-järjestöjen toimijat: Salon Syty ry, Lohjan Apuomena ry ja Lohjan kansalaistoiminnan
keskus. Ykkösakseli on osallistunut Lohjan yritysverkoston toimintaan, jossa on mm. kaupungin,
nuorkauppakamarin, oppilaitosten ja yrittäjäyhdistysten edustajia. Ykkösakseli on ollut mukana
erityisesti Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen valmistelutyössä ja sitä kautta on tullut uutta
yhteistyötä ja uusia yhteistyöfoorumeita.
Laatukäsikirjaa on päivitetty vuoden 2017 aikana ja laatukäsikirjan liitteeksi on laadittu mm.
hallinnollinen ohje. Päivitys jatkuu edelleen tarpeen mukaan. Ykkösakseli osallistui
Maaseutuverkostoyksikön järjestämään laatutyön jatkosparraukseen. Toiminnanjohtaja osallistui
lisäksi Leader-ryhmien edustajana Maaseutuverkoston kokoaman Leader-toiminnan laatutyötä
ohjaavan työryhmän, laatunyrkin, toimintaan. Osana laatutyötä suunniteltiin ja käynnistettiin
vertaisauditointia Leader LounaPlussa kanssa. LounaPlussa toimii Forssan seudulla.
Henkilökunta ja hallituksen jäseniä on osallistunut mm. Maa- ja metsätalousministeriön, Mavin ja
maaseutuohjelman viestintäverkoston järjestämiin koulutuksiin. Videokoulutukset ovat olleet
kustannustehokkaita; tulisi kuitenkin huolehtia siitä että oikealle keskustelulle ja ajatustenvaihdolle
varataan myös aikaa. Toiminnanjohtaja on hankkinut lisäosaamista henkilöstö-, prosessi- ja
laatujohtamisessa.
Oppimissuunnitelman toteuttamiseksi on järjestetty suunnitelman mukaisia tilaisuuksia:
infotilaisuuksia, koulutuksia, kokouksia ja palavereja sekä osallistuttu muiden järjestämiin
tilaisuuksiin, jotka tukevat Ykkösakselin oppimissuunnitelmaa. Hyviä käytäntöjä on levitetty
uutiskirjeen ja Facebookin avulla. Alueperustaisia tilaisuuksia ja neuvotteluja kehittämistarpeista ja
yhteistyöstä on alueella järjestetty. Järjestävänä tahona on voinut Ykkösakselin lisäksi olla
paikallinen toimija tai tilaisuus on ollut jonkin Leader-hankkeen toteuttama.
Uudenmaan ELY-keskus järjestää säännöllisesti, noin neljä kertaa vuodessa, alueen Leaderryhmien kanssa yhteisiä tapaamisia, joissa asioista on voitu keskustella ja yhteisistä
toimintatavoista sopia tarkemmin. Myös Varsinais-Suomen ELYn kanssa yhteydenpito on
säännöllistä. Uudenmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän välisiä neuvotteluja on käyty
vuosittain. Vuoden 2017 neuvottelu siirtyi pidettäväksi helmikuussa 2018. Neuvotteluun osallistuu
ELY-keskuksesta sekä yritys-, hanketuki- että maksatuskäsittelijöitä ja Ykkösakselista
toiminnanjohtaja ja hankeneuvojat. Puolin ja toisin on yhteistyön nykytilaan oltu tyytyväisiä ja
prosessit sujuvat pääsääntöisesti hyvin.
Nyt kun ohjelmakausi etenee ja hankkeita alkaa päättyä on tarpeen kehittää strategian
toteutumisen seurantaa, hankkeiden vaikuttavuuden arviointia sekä yleisesti asiakaspalautteen
keräämistä.

3. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä
Sekä Uudenmaan että Varsinais-Suomen maakuntaliittojen kanssa tapaamisia järjestetään
säännöllisesti. Luonteva yhteistyö- ja tiedonvälitysfoorumi alueellisten toimijoiden kanssa ovat
myös maaseutujaostot. Ykkösakseli on mukana sekä Uudenmaan että Varsinais-Suomen
maaseutujaostossa. Varsinais-Suomen Leader-ryhmillä on kiertävä edustus maakunnan
yhteistyöryhmässä (MYR). Vuosina 2016-19 Leader-ryhmien varsinaisena edustajana on
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Ykkösakselin toiminnanjohtaja. Tavoite saada Leader-ryhmien edustus myös Uudenmaan MYRriin
eivät ole vielä edenneet.
Tiivistä yhteistyötä tehdään ELY-keskusten Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen
kanssa. Yhteistyöstä on kehittynyt Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa, erityisesti
Varsinais-Suomessa. Kuninkaantie-hankkeen myötä on yhteistyötä vuoden 2017aikana tehty myös
Liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueen kanssa. Ykkösakseli on kutsuttu mm. ELYn Ykkösakselin
alueella toteutettavien hankkeiden ohjausryhmiin. ProAgria Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen
kanssa yhteistyötä on tehty mm. hankkeiden kautta esim. tiedottamisessa ja yrittäjien
aktivoinnissa. Ykkösakselin edustaja on pyydetty myös joidenkin ProAgrian hankkeiden
ohjausryhmiin.
Maakuntauudistusprosessissa on yritetty olla mahdollisuuksien mukaan olla mukana. VarsinaisSuomessa vaikuttaminen on helpompaa mm. MYR-jäsenyyden myötä. Uudenmaan puolella
Leader-ryhmien rooli ja vaikutusmahdollisuudet tuntuvat ainakin tällä hetkellä kovien heikoilta.
Varsinais-Suomen puolella on osallistuttu Varsinais-Suomen liiton järjestämiin
maaseututoimijoiden yhteisiin työpajatilaisuuksiin, järjestötoimijoiden työpajoihin ja järjestöryhmän
toimintaan sekä maakuntauudistuksen maaseuturyhmän toimintaan. Uudenmaan puolella Leaderryhmät saavat edustuksen laajaan valmistelutoimikuntaan.
Alueen elinkeinoyhtiöiden, Novagon, Keuken ja Yrityssalon, kanssa on sovittu yhteistyöstä ja
työnjaosta yrittäjien aktivoinnissa, tiedottamisessa ja neuvonnassa. Leader-ryhmä vastaa
varsinaisesta yritystukiin liittyvästä neuvonnasta. Elinkeinoyhtiö vastaavat puolestaan perinteisestä
yritysneuvonnasta. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat tärkeä aktivointi- ja tiedonvälityskanava.
Ykkösakseli on vuoden 2017 alusta kutsuttu mukaan Lohjan yritysverkostotapaamisiin, joihin
osallistuu mm. kaupungin, nuorkauppakamarin, oppilaitosten ja yrittäjäyhdistysten edustajia.
Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat myös Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen
kyläasiamiehet sekä seudulliset ja kuntakohtaiset kylä- tai yhdistyskoordinaattorit erityisesti
paikallisten toimijoiden aktivoinnissa oman alueen kehittämistyöhön. Yhteistyötapaamisia on
säännöllisesti.
Yhteistyötä on käynnistetty ja kehitetty Lohjan ja Salon keskusta-alueilla toimivien sote-alan
järjestöjen kanssa. Yhteistyö on entistä tärkeämpää maakuntauudistuksen muuttaessa kuntien
roolia.
Leader-ryhmä voi omalla alueelleen toimia uuden yhteistyön virittäjänä sekä hyvien käytäntöjen
levittäjänä.

4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle
4.1.

Toiminnan keskeiset tavoitteet ja painopisteet

Ykkösakseli jatkaa Lisää kierroksia! –strategian laaja-alaista toteuttamista vuonna 2017. Aktiivista
tiedottamista strategian mahdollisuuksista tarvitaan edelleen. Edelleen tulee erityisesti huomioida
maaseudun mikroyritysten aktivointi. Tätä tiedotustyötä on tarkoitus tehdä yhdessä alueen
kehittämisyhtiöiden ja yrittäjäyhdistysten sekä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen
maaseutuohjelman viestintähankkeiden kanssa.
Nyt kun maaseutuohjelman toteutus etenee ja Leader-ryhmien toiminta käynnistyy myös muissa
Eu-maissa, on tarpeen panostaa myös kansainvälisyyteen. Alueiden välisen hankkeen
käynnistämistä kansainvälisen hanketoiminnan edistämiseksi on suunniteltu yhdessä
naapuriryhmä EMOn kanssa. Hanke on tarkoitus saada käyntiin kevään 2018 aikana.
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Yhdistystoimijoiden osaamisen lisääminen on yksi tulevien vuosien tavoitteista. Myös tähän on
suunnitteilla oma hanke.
Yhdistyksen uudet toimitilat mahdollistavat uudenlaisia aktivointi- ja tiedotustoimia. Huhtikuussa
2018 järjestetään Ykkösakselin ensimmäiset hankemessut. Tarjolla on infoa ja ideoita
hanketoimijoille ja hanketta suunnitteleville. Esillä on yhteistyökumppanien lisäksi alueella
toteutettuja hankkeita.
Strategian toteutumisen seurantaa ja hankkeiden vaikuttavuuden arviointia on tarkoitus kehittää.
Strategian arviointia tehdään myös yhteistyössä Uudenmaan ELYn kanssa mm. toteuttamalla
yhteinen seurantakysely.
4.2.

Analyysi toimintaympäristön muutoksesta

Ykkösakselin alueella erityisesti Salo ja Karkkila kärsivät edelleen voimakkaasti alueen
teollisuuden rakennemuutoksesta. Tämä on pyritty ottamaan huomioon jo strategian
laadintavaiheessa. Ykkösakselin toiminta-alueella Karkkila ja Salo ovat äkillisen
rakennemuutoksen alueita vuoden 2017 loppuun asti. Yritykset myös hyödyntävät ennemmin
korkeampaa ÄRM-tukea ja yritystukihakemuksia on maaseutuohjelmaan tullut aiempaa kautta
vähemmän. Vuonna 2017 sekä hankekyselyiden että haettujen yritystukien määrässä on selvä
nousu.
Edellisvuosien tapaan hankekyselyissä näkyy alueen kaupunkien ja kuntien kasvava halu ulkoistaa
erityisesti erilaisten vapaa-ajan palveluiden tuottaminen ja esim. liikuntapaikkojen ylläpito keskustaalueiden ulkopuolella paikallisille yhdistyksille. Kyselyitä on tullut mm. hyvin suurista
liikuntapaikkainvestoinneista. Taustalla on alueen kuntien taloustilanne, jolloin ei-lakisääteisiä
palveluita helposti karsitaan ja siirretään kolmannen sektorin vastuulle. Hallituksessa on
keskusteltu asiasta mutta yksiselitteistä linjaa ei ole otettu vaan toistaiseksi tällaisten kohteiden
hankerahoitus harkitaan tapauskohtaisesti.
Läntisellä Uudellamaalla toimivan alueellisen matkailun markkinointi ja
myynninedistämisorganisaation Länsi-Uudenmaan Lumon toiminta saattaa loppua, koska osa
kunnista on vetäytymässä rahoituksesta.
Maakunta- ja sote-uudistus tulee vaikuttamaan Leader-ryhmän toimintaympäristöön
tulevaisuudessa. Tähän muutokseen valmistaudutaan olemalla mukana maakunnallisissa
uudistusprosesseissa mikäli mahdollista.

5. Yhdistys ja sen resurssit
5.1.

Mahdolliset sääntömuutokset

Ei sääntömuutoksia.
5.2.

Jäsenistö ja jäsenistöön kohdistuva toiminta

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus. Joulukuun lopussa 2017 yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 234 jäsentä, joista maksaneita
106. Maksaneiden jäsenten määrä on noussut edellisestä vuodesta. Liitteen taulukko 4.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous syysjoulukuussa. Vuonna 2017 kevätkokous pidettiin 29.5.2017 Lohjalla Karjalohjan kylätalo Kehrässä

7

ja syyskokous 28.11.2017 Salon Kuusjoella. Yhdistyksen uutiskirje lähetetään jäsenille. Lisäksi
erillinen jäsenkirje kaksi kertaa vuodessa.
5.3.

Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Ykkösakselin toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallituksen
kokoonpano noudattaa kolmikantaperiaatetta: 1/3-osa on maaseudun asukkaita, 1/3-osa
yhdistysten ja pienten yritysten edustajia ja 1/3-osa on paikallisen julkisen sektorin edustajia.
Valinnassa huomioidaan lisäksi alueellinen tasapuolisuus. Hallitukseen kuuluu 12 varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sekä varsinaiset että varajäsenet voivat osallistua
kaikkiin kokouksiin ja koulutuksiin. Ykkösakselin puheenjohtajana vuonna 2017 oli Pirjo Sjögren
Lohjalta. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Johannes Alarannan Salon Perniöstä.
Hallitus vuonna 2017 kolmikantaperiaatteen mukaisesti jaoteltuna:
Maaseudun asukkaita edustivat (varajäsen suluissa) Kai Nousiainen (Lotta Paakkunainen), Heidi
Saukkola (Juha Hillebrandt), Minna Leppäaro (Kirsi Kannisto) ja Teuvo Järvenpää (Kimmo
Lahtiranta).
Yhteisöjä edustivat Ulla Kommonen (Jenna Härmä), Jyrki Hakkarainen (Hannele Ruponen),
Johannes Alaranta (Pentti Saastamoinen) ja Anu Nilsson (Hannu Rahikainen).
Paikallista julkista hallintoa edustivat Pirjo Sjögren (Ulla Huittinen), Erkki Ollakka (Risto Sintonen),
Heikki Liede (Saku Nikkanen) ja Asko Autelo (Tuija Piekka).
Hallituksesta on vuoden aikana eronnut Pentti Saastamoinen.
Hallitus kokoontui vuonna 2017 12 kertaa. Kokouksista yksi järjestettiin sähköpostikokouksena.
Puheenjohtaja Pirjo Sjögren osallistui marraskuussa Leader-ryhmien puheenjohtajien tapaamiseen
Tuusulassa. Ykkösakseli järjesti hallitukselle oman koulutustilaisuuden. Hallituksen jäseniä
osallistui kesäkuussa järjestetylle Uudenmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien
yhteistyöristeilylle. Lisäksi hallituksen jäseniä on osallistunut Ykkösakselin edustajina erilaisiin
paikallisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Ykkösakselin strategiassa on määritelty hallituksen alaisuudessa toimivista työryhmistä ja
jaostoista seuraavasti: Hallituksen alaisuudessa toimivat yleishyödyllisiä hankkeita käsittelevä
hankejalostamo ja yrityshankejalostamo. Hallitus asettaa tarvittavat työryhmät vuosittain. Hallitus
on toistaiseksi päättänyt olla nimittämättä hankejalostamoa ja yrityshankejalostamoa.
Vuonna 2017 toimi kaupunkialueiden paikallista kehittämistoimintaa tukemaan perustettu
kaupunkijaosto. Kaupunkijaosto muodostetaan kolmikannan mukaisesti niin, että edustajista 1/3 on
yhdistysten edustajia, 1/3 paikallisen julkisen sektorin edustajia ja 1/3 yksittäisiä aktiivisia asukkaita
tai pienten yritysten edustajia. Kaupunkijaostoon valitaan 6 jäsentä ja kolme varajäsentä, siten että
kolmikanta ja alueellinen tasapuolisuus toteutuvat mahdollisimman hyvin. Paikalliset toimijat voivat
esittää jäseniä jaostoon Leader-ryhmän pyynnöstä. Jaoston toimikausi on kolme vuotta. Sama
jäsen voidaan valita jaostoon enintään kahdeksi kaudeksi (enintään 3+3 vuotta). Kaupunkijaosto
toimii myös Ykkösakselin ESR-hankkeiden ohjausryhmänä. Vuonna 2017 kaupunkijaosto
kokoontui kaksi kertaa. Liitteen taulukko 5.
5.4.

Henkilöstö

Hallituksen alaisena toimii yhdistyksen työntekijöitä. Työntekijöiden tehtävänä on toteuttaa
yhdistyksen toimintasuunnitelmaa hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Työntekijöiden
lähiesimiehenä toimii toiminnanjohtaja.
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Ykkösakselilla oli Leader-toiminnassa vuonna 2017 kolme työntekijää: toiminnanjohtaja ja kaksi
hankeneuvojaa. Työsuhteen ovat voimassa toistaiseksi. Työsuhteista kertyy yhteensä 3,00
henkilötyövuotta. Henkilökunta osallistui varsinaisen toimintarahalla toteutettavan Leader-työn
lisäksi yhdistyksen omien alueiden välisten hankkeiden, ESR-hankkeiden ja teemahankkeiden
toteutukseen. Omissa hankkeissa työskenteli vuonna 2017 lisäksi kaksi määräaikaista
hanketyöntekijää. Liitteen taulukko 6.
Ykkösakselin toimisto sijaitsee Salon Suomusjärvellä Kitulan taajamassa. Uutta toimistotilaa on
etsitty toiminta-alueen keskeltä vuoden 2015 aikana. Uudesta toimitilasta allekirjoitettiin
vuokrasopimus lokakuussa. Samalla irtisanottiin vanhan tilan vuokrasopimus. Uusiin tiloihin
päästään muuttamaan vuoden 2018 alkupuolella.
Yhdistyksen työterveyshuollosta vastaa Lääkäriasema Sallab Salosta. Työterveyshuollon
työpaikkaselvitys on päivitetty joulukuussa 2015. Uuden toimitilan työpisteiden ergonomia ja mm.
valaistus tullaan arvioimaan vuoden 2018 aikana. Aluehallintoviranomainen (AVI) on tehnyt
neuvonnalliset työsuojelutarkastuksen vuonna 2014 sekä seuranta-arvioinnin vuonna 2016.
Työterveyshuolto on laatinut AVIn suositteleman työn psyykkisen kuormituksen arvion keväällä
2015. Toiminnanjohtajalla on voimassa oleva ensiapukoulutus työsuojelutarkastuksen suositusten
mukaisesti.
5.5.

Taloustilanne

Yhdistyksen taloutta on hoidettu yhdistyksen hallituksen ja Leader–ohjelman toteuttamisesta
annettujen viranomaisohjeiden mukaisesti. Yhdistyksen rahoitus muodostuu Leader-toimintaan ja
hankkeisiin saatavasta EU-, valtio- ja kuntarahoituksesta. Yhdistys kerää myös jäsenmaksuja.
Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustuu Leader-toimintaan saatavaan toimintarahaan sekä
muuhun hankerahoitukseen. Yhdistys ei saa toimintaansa yleisavustuksia eikä muutakaan
”perusrahoitusta” ole käytössä. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan osuus on pieni ja sitä kautta
kertyvä varainhankinta on pientä; jäsenmaksut ja mahdolliset korkotuotot. Ykkösakselin tavoitteena
on toimia alueensa kokonaisvaltaisena kehittäjänä; ei pelkkänä hankerahoittajana.
Kehittämistoiminta tapahtuu käytännössä omien ja rahoitettujen hankkeiden avulla.
Leader-toimintaa saatu toimintaraha riittää keskimäärin 2,2 henkilötyövuoden palkkaamiseen.
Tämä työ kuluu varsinaisen Leader-toiminnan toteutukseen; mm. aktivointiin, neuvontaan,
viestintään ja hankkeisiin liittyvään työhön. Yhdistyksen strategian toteuttaminen ja aktiivisen
kehittäjän roolin ottaminen edellyttää omien hankkeiden toteuttamista ja rahoituksen hakemista
näihin hankkeisiin Maaseuturahaston lisäksi muista rahastoista.
Yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä kunnossa. Tilannetta heikentää ja toiminnan riskejä
lisää toimintarahan maksuhakemusten kohtuuttoman pitkät käsittelyajat – reilusti yli kuusi
kuukautta – sekä tulkintojen kirjavuus. Lisäksi ohjeistusta ja etukäteistulkintoja kustannusten
hyväksyttävyyteen on ollut hyvin vaikea saada tai niiden saanti on kestänyt toiminnan kannalta liian
kauan.
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Liite
Taulukko 1. Tulosindikaattorit, ohjelmakauden toteuma vuoden 2017 lopussa sekä tavoitetasot
strategian painopisteittäin (toteuma/tavoite) Seurantatiedot laskettu pääosin vuoden 2017 loppuun
mennessä päättyneistä hankkeista.
A. Vahvistuva paikallisuus
B. Toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä
C. Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yritystoiminta

Tulosindikaattori

Painopiste

Yhteensä

A.

B.

C.

Rahoitettujen hankkeiden lukumäärä (hallituksen
myönteinen päätös)

42/110

22/70

18/90

82/270

Rahoitettujen hankkeiden lukumäärä (ELYN
päätös)

38/110

20/70

18/90

76/270

Päättyneet hankkeet

19

9

11

39

Teemahankkeiden lukumäärä (käynnissä)

1/3

0/3

0/0

1/6

Alueiden välisten hankkeiden lukumäärä

6/8

5/7

3/3

14/18

Kansainvälisten hankkeiden lukumäärä

0/4

1/2

0/2

1/8

Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, miehet
ja naiset yht. *)
- joista alle 35-vuotiaat
Uusista tai parannetuista palveluista/
infrastruktuurista hyötyvien maaseudun asukkaiden
määrä

648/450
116/80
58 380/
150 000

31446/
150 000

/ 80 000

89 826/
380 000

2/30

0/20

3/40

5/90

Hankkeessa tehty talkootyö (tuntia)

5 888/
15 000

305/
10 000

80/0

6 273/
25 000

Edellisen lisäksi talkootyö (tuntia), joka ylittää
hankkeen kustannukset

1 620
4 000

54,5/
2 000

0

1 674/
6 000

Syntyneiden työpaikkojen lukumäärä – naiset

0/5

0/5

4,7/15

4,7/25

0/2

0/2

0,5/5

0,5/9

Syntyneiden työpaikkojen lukumäärä – miehet
- joista alle 35-vuotiaita

0/5
0/2

0/5
0/2

2,5/15
0,5/5

2,5/25
1/9

Säilytetyt työpaikat/hankkeen vaikutuspiirissä
olevat työpaikat

0/25

2,5/25

17,2/200

17,2/250

Uusien yritysten lukumäärä, miehet ja naiset yht.
- joista alle 35-vuotiaat

0/3
0/1

0/2
0/1

2/15
0/5

2/20
0/7

Hankkeen aikana työllistyneet, miehet, naiset yht.

0/15
0/8

0,33/15
0/7

0,61/5
0/2

0,94/35
0/15

Uusien palvelujen lukumäärä, kpl ***)

- joista alle 35-vuotiaita

- joista alle 35-vuotiaat

0
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Koulutettujen määrä, miehet ja naiset yht.
- joista alle 35-vuotiaat

9/50
0/10

0/250
0/60

0/150
0/40

9/450
0/110

Järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat, kpl

18/240

17/240

28/20

63/500

Järjestettyihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin
osallistuneiden määrä, kpl

139/4
800

440/
4 800

290/400

869/
10 000

Ympäristöä parantavat toimenpiteet, kpl

1/10

13/25

0/5

14/40

Uudet harrastusmahdollisuudet, kpl

2/30

0/20

0/5

2/55

Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset ja
rakennelmat, kpl

11/35

1/5

3/10

15/50

Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat (kylä-,
maisemanhoito-, hyvinvointi-, kyläkaava jne), kpl

2/40

2/20

0/0

4/60

31/170
0/30

10/130
0/20

19/120
7/100

60/420
7/150

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot, kpl
- joista yrityksiä **)
*) Ykkösakselin tilaisuudet
**) Tätä tietoa ei ole kaikista hankkeista
Taulukko 2. Tilaisuudet vuonna 2017
Tilaisuus
LIVE infotilaisuus
Juhlaseminaari
Seuratilaisuus Unelmat liikkeelle
Opintomatka Vuolenkoskelle
Varsinais-Suomen Leader-ryhmien
yhteistapaaminen
Unelmat liikkeelle info/työpaja
Hallituskoulutus
VPK-seminaari
Yritysinfo-ilta
Karkkilan yritysaamu
Setomaa matka
Hanketukea maaseuturahastosta
Hankeinfo
Hankeinfo
Hankeinfo
Yhteistyötä tulevaisuuden kunnissaseminaari
Rautapäivät
Kylät näkyviksi tapahtumilla
Salon iltatori/yhdistyksen esittäytyy
Vihdin wuosisatamarkkinat
Lohjan iltatori
Teemahankeinfo

aika
11.1.2017
25.1.2017
26.1.2017
28.1.2017

paikka
Yhteensä Järjestäjä/Yhteistyö
Suomusjärvi
38 Ykkösakseli
Salo
47 Ykkösakseli
Salo
50 Salon kaupunki
Iitti
23 Perinnematkaillen -hanke

3.2.2017
9.2.2017
7.3.2017
1.4.2017
6.4.2017
27.4.2017
huhtikuu
16.5.2017
18.5.2017
23.5.2017
30.5.2017

Salo, Teijo
Vihti
Suomusjärvi
Siuntio
Vihti
Karkkila
Viro
Pertteli
Vihti
Karkkila
Lohja

16
13
11
54
20
26
3
16
10
11
22

9.6.2017
16.6.2017
12.8.2017
17.8.2017
26.8.2017
30.8.2017
6.9.2017

Helsinki
Karkkila
Salo
Salo
Vihti
Lohja
Suomusjärvi

30
38
6
72
55
45
21

Ykkösakseli
Vihdin kunta
Ykkösakseli ry
Spek
Ykkösakseli/Uud.Ely
Karkkilan kaupunki
Perinnematkaillen-hanke
Ykkösakseli
Ykkösakseli
Ykkösakseli
Ykkösakseli
Ykkösakseli/Uudenmaan
Ely
Karkkilan kaupunki
Perinnematkaillen -hanke
Salon kaupunki
Suur-Vihdin kilta ry
Lohjan kaupunki
Ykkösakseli, teemahanke
11

Kylän historia eläväksi
Kunkku-luento
karkkilan hankintailta
Kunkku-luento
Kunkku-luento
Kuninkaantie Matkailuseminaari
Kuninkaantie -luento
Seuratilaisuus
Järjestötreffit
Kuninkaantie -luento
Hankeinfot

4.10.2017
7.10.2017
12.10.2017
14.10.2017
28.10.2017
7.11.2017
11.11.2017
16.11.2017
20.11.2017
25.11.2017
28.11.2017

Halikko
Tuorla
Karkkila
Perniö
Raasepori
Loviisa
Vantaa
Salo
Lohja
Porvoo
Kuusjoki

18
22
19
38
33
70
25
45
7
20
20
944

Perinnematkaillen -hanke
Kunkku-hanke
Karkkilan kaupunki
Kunkku-hanke
Kunkku-hanke
Kunkku-hanke
Kunkku-hanke
Salon kaupunki
Apuomena
Kunkku-hanke
Ykkösakseli

Taulukko 3. Yhteenveto vuoden 2017 hankkeista (ohjelmakauden kumulatiivinen määrä)
hanketyyppi

vireillä

hyväksytty

kielteinen

peruttu/
siirretty

ei
käsitelty

Hyväksytty tuki
hallitus, euroa

Päätös ELY, euroa

koulutus
tiedonvälitys
teemahanke
yhteistyötmp.
yleishyödyllinen
investointi
yleishyödyllinen
kehittäminen
kansainvälinen
yritystuki,
investointituki
yritystuki,
perustamistuki
yhteensä

1 (2)
0 (2)
3 (4)
1 (1)
12 (39)

1 (2)
0 (2)
0 (1)
1 (1)
10 (35)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (2)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
2

8 532 (16 632)
0 (152 535)
235 688 (347 611)
60 188 (60 188)
239 297 (690 226)

8 532 (16 632)
0 (152 535)
111 924 (111 924)
60 188 (60 188)
246 620 (688 298)

5 (26)

5 (23)

1 (1)

1 (2)

0

75 165 (941 941)

157 243 (900 616)

0 (1)
10 (19)

0 (1)
6 (11)

0/0
1 (4)

0
1 (2)

0
2

0 (115 931)
138 879 (174 627)

115 931 (115 931)
158 655 (174 627)

1 (3)

0 (2)

0 (0)

1 (1)

0

0 (18 118)

0 (18 118)

33 (96)

24(75)

3 (8)

2 (6)

4

757 749 (2 524 809)

859 093 (2 238 869)

Taulukko 4. Yhdistyksen jäsenet 2017
Jäsenet
Henkilöjäsenet
miehet
naiset
Yhteisöt
Kunnat
Yhteensä

197
94
103
33
4
234

Jäsenmaksun
maksaneet
79
51
28
22
4
105
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Taulukko 5. Kaupunkijaosto vuonna 2017
Asukas
Yhdistys
Julkinen
varalla

Lohja
valitaan myöh.
Sauli Mustonen
Gunilla Wikberg
Ulla-Riitta Vikstedt

Salo
Markku Koskinen
valitaan myöh.
Henrik Hausen
Riitta Virtanen

Kaupunkijaoston kokoonpano täydennetään myöhemmin.

Taulukko 6. Yhdistyksen työntekijät vuonna 2017
Maarit Teuri
Anu Pekanniemi
Jaana Joutsen
Mia Aitokari
Sari Pesonen

toiminnanjohtaja
hankeneuvoja
hankeneuvoja
hankekoordinaattori, Kuninkaantie- hanke
hankeneuvoja, ESR

100%
100%
100%
100%
50%
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