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Mikä teemahanke?
• Ykkösakselin hakema hanke, joka kokoaa yhteen pieniä yleishyödyllisiä kehittämistoimia tai investointeja
• 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
• Yhdistyksen hakevat mukaan teemahankkeeseen – haku päättyi
17.12.2019
• Ykkösakselin hallitus valitsi toimenpiteet 5.2.2019

Miksi teemahanke?
Yhdistysten kannalta
• Hankkeen kustannukset vähintään 10 00 euroa, jotta se on tukikelpoinen
– teemahankkeeseen pääsee mukaan 1000 euron kustannuksilla.
• Mahdollistaa monien pienten ideoiden toteuttamisen
• Helpompi hakea – paperinen haku: 3-sivuinen lomake ja pakolliset
liitteet, myös maksun hakeminen paperilla
• 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

6 teemahanketta 2016 - 2020
Teemahanke
LIVE,

Kustannusarvio
€

Julkinen tuki
€

Toimenpiteitä

179 847

89 923

24

68 010

32 687

6

33 587

26 869

6

LIVE 2, investointihanke

143 576

71 788

21

LIVE 3, investointihanke

143 739

71 869

23

LIVE 4, investointihanke

150 000

75 000

Arvio 25

725 946

371 267

105

Investointihanke
(toteutettu 2016-2017)

Pihat ja polut eli PIPO
(toteutettu 2018)
investointihanke

Pikkuisen parempi
kylä, kehittämishanke

(tulossa 2019/2020)

Yhteensä

Lisää elämää kylille
pienillä investoinneilla LIVE 3 – teemahanke

Tavoite

Toimenpiteet

Kustannukset
1000 - 10 000 €

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

• 22 yhdistystä, joista kahdeksan uutta hakijaa
• 23 toimenpidettä
• Karkkila 1, Lohja 8, Salo 13 ja Vihti 1

• Tuki 50 %
• Yksityinen rahoitus 50 %, joka voi olla kokonaan
vastikkeetonta työtä (15 €/h, konetyö 15 + 30 €)
• Yhteensä 3100 tuntia talkootyötä

Toimenpiteet
• Kotisivuilla artikkeli:
http://www.ykkosakseli.fi/teemahankkeeseen-live-3-valittiin-23toimenpidetta/

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 2019 – 2020
• Teemahankehakemus lähetetään Uudenmaan ELY-keskukselle,
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 30.6.2020 asti
• Vuoden aikana haemme maksua toteutuneista kustannuksista
tarvittaessa kolme kertaa: 31.5.2019, 31.8.2019 ja 31.12.2019
sekä vuonna 2020 tarpeen mukaan, viimeistään 30.6.2020.
• Aikataulut sovitaan yhdessä toteuttajien kanssa

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 LIVE 3 sivulta www.ykkosakseli.fi/live3
• 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 %
• 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 maksuhakemukseen
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

Tiedottaminen
• Tiedottakaa toimenpiteestä omalle kohderyhmälle ja
medialle mahdollisuuksien mukaan
• Muistakaa mainita Ykkösakselin Leader-rahoitus
• Ottakaa valokuvia ennen toteutusta ja toteutuksesta
tai lopputuloksesta – ne tarvitaan myös
maksuhakemukseen
• Ykkösakseli toivoo kuvia käyttöönsä jokaisesta
toimenpiteestä

Hankalinta teemahankkeessa oli toimenpiteen suunnittelu ja
kustannusten arviointi, tukipäätösten odottaminen ja
maksuhakemuksen käsittelyaika.

Toimenpiteen
käytännön toimet ja
tavoitteiden
saavuttaminen oli
helppoa.

Vastaukset
Maksun hakeminen
Yhdistyksen oma yksityinen rahoitus
Kustannusarvio riittävyys
Talkooväen löytäminen
Väliaikaisrahoitus

Lähde: LIVE-teemahankekysely,
syys-lokakuu 2018,
9 vastausta, vastausprosentti 36 %

Lomakkeiden täyttäminen
Oman ajan riittävyys

Lue lisää:

Löytää yhdistyksestä vastuuhenkilö

http://www.ykkosakseli.fi/pienia
-investointeja-toteuttaneetyhdistykset-tyytyvaisiateemahankkeeseen/

Maksuhakemuksen käsittelyaika
Tukipäätösten odottaminen
Toimenpiteen suunnittelu ja kustannusten arvointi
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Ajankohtaista
• Haloo maaseutu viestintäseminaari 19.3. Kyyti Salon
torilta ja takaisin Ykkösakselin kanssa.
• Yhdistyslaturi – Lisää virtaa yhdistystoimintaan
• 2019 – 2020: koulutuksia, työpajoja,
retkiä
• Ensimmäinen tilaisuus 3.4. Nummen
seuratalolla
• Kysely auki kotisivuilta

• Tulossa hakuun loppuvuonna pienten investointien
teemahake LIVE 4 – viimeinen tällä ohjelmakaudella
• Leader-tukea on haettavissa 450 000 euroa tänä
vuonna

Kiitos!

