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Hanketuet yhteisöille(*
Kehittämishanke,
tuki 70 %

Yleishyödyllinen
investointihanke,
tuki 50 %

Tukevat
Ykkösakselin
paikallista
strategiaa
Lisää kierroksia!
2014 – 2020
(2021-2022)
Koulutus- ja
tiedonvälityshanke,
tuki 75 – 90 %

3.2.2022

Teemahanke,
investointi tai
kehittäminen

(* yleishyödyllinen yhdistys,
yhteisö, järjestö, säätiö,
oppilaitos, seurakunta, kunta;
tai yksityisoikeudellinen
yhteisö, osakeyhtiö tai
osuuskunta, jos pääasiallinen
tarkoitus ei ole taloudellinen
toiminta tai voiton tavoittelu
2

Yleishyödyllinen
investointihanke,
tuki 50 %

• Tuetaan rakentamista tai koneiden, laitteiden
tai kaluston hankintaa
• Kokonaiskustannukset vähintään 10 000
euroa
• Julkinen tuki on 50 %
• Yksityinen rahoitus 50 % koostuu
rahallisesta osuudesta tai vastikkeettomasta
työstä eli talkootyöstä
• Yksityinen rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä
(15 €/h tai 45 €/h konetyötä)

• Esimerkki rakentamisesta:
•
•
•
•
•
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Ostetut tarvikkeet 12 000 €
Talkootyötä 200 h = 3000 €
Hankkeen kustannusarvio yhteensä 15 000 €
Tuki 50 % on 7500 €
Yksityinen rahoitus 50 % on 7500 € - koostuu:
• Rahallinen osuus 4500 €
• Talkootyö 3000 €
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Investointien kohteita
Yleisimmät kohteet
•
•
•
•

Puolet kohdistuu yhteisiin tiloihin, kolmasosa liikuntapaikkoihin
Vesistöjen kunnostus
Kylätalojen peruskorjaukset, katot.
Vapaa-aika: jalkapallo, ammunta, koirat, saunat, uimarannat

Yksittäisiä kohteita

• Kesäteatterit, tanssilavat
• Kalustohankinnat, venesatama
Kehittämistä kaipaavia kohteita
• Energiaratkaisut – Ympäristö
• Luonto ja kulttuuriympäristö, maisemanhoito, luontoretkikohteet
• Hyvinvointi – Kulttuuri
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Esimerkkejä investoinneista
Karjalohjan kylätalo Kehrä,
entinen kunnantalo,
peruskorjausta
84 740 €, tuki 42 370 €
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Jättölän kylätalo,
peruskorjausta
33 116 €, tuki 16 558 €

Vihdin Vesikansan
maamiesseuratalon vesikaton
uusiminen
38 360 €, tuki 19 180 €

Kiskon Järvelän kylätalo ja paviljonki,
kolme teemahanketta (katon ja talon
maalaus, sisätilat, rantapaviljonki),
omarahoitus kokonaan vastikkeetonta
työtä (yli 1000 tuntia)
Yhteensä 31 800 €, tuki 15 900 €

Lohjansaaren seurantalo,
ilmalämpöpumppu, ikkunoiden
korjauksia ja ulkoeteisen maalauksia
7905 €, tuki 3952 €

Kiulu, Otalammen kyläsauna, hirsistä
rakennettu sauna perinteisin menetelmin,
talkoita 44 550 € = noin 3000 tuntia.
Aloitettu 2018.
99 350 €, tuki 49 675 €
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Kehittämishanke,
tuki 70 %

• Tukea voidaan myöntää esimerkiksi kylien
kehittämisuunnitelmiin, maaseudun
palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen,
vetovoimaisuuden edistämiseen,
kulttuuriperinnön säilyttämiseen tai
ympäristön viihtyvyyden parantamiseen
• Tuettavia kustannuksia ovat palkat, palkkiot,
ostopalvelut, vuokrakustannukset tai
matkakustannukset
• Tuki on 70 – 80 %
• Kehittämishankkeen
vähimmäiskustannusarvio on 7200 euroa
• Yksityinen rahoitus 30 % koostuu
rahallisesta osuudesta tai talkootyöstä
• Voi olla kokonaan talkootyötä
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Kehittämisen kohteita
Yleisimmät kohteet
• Kylien kehittäminen (Toimivat Lohjan Kylät, Salon kyläasiamieshankkeet)
• Retkeilykohteiden kehittäminen (Karkkila, Toivike)
• Lähiruoka (Kotitarveviljelyhankkeet) ja matkailu (Lohjan kivikierros)

Yksittäisiä kohteita
• Identiteetti (Nummelan kylähistoria)
• Maisema (ProAgrian Avaimet maisemaan)
• Luontoarvot (Esiselvitys raakun kasvattamosta Porlassa )

Kehittämistä kaipaavia kohteita
• Kestävyys/ekologia- Hyvinvointi/kulttuuri – Palvelut – Uudet asukkaat
• Yhteistyö - Kansainvälisyys
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Koulutus- ja
tiedonvälityshanke,
tuki 75 – 90 %
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• Tuetaan koulutusta, joka kohdistuu
maaseudun asukkaiden osaamiseen ja
toiminta- tai yhteistyövalmiuksien
kehittämiseen
• Ryhmille suunnattu monimuotokoulutus
• Sisältää vähintään 20 kestoltaan 45
minuutin oppituntia
• Tuetaan toimintaa, jossa välitetään tietoa
esimerkiksi uusista tuotanto-,
markkinointi- tai palvelumenetelmistä, tai
välitetään tietoa energia-, ympäristö ja
maaseututietoutta yrityksille, asukkaille,
yhteisöille tai muille toimijoille
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Teemahanke,
investointi tai
kehittäminen
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• Ohjelmakauden 2014 – 2020 (20212022) hankemuoto
• Ykkösakseli on hankkeen hakija ja
hallinnoija
• Teema esimerkiksi pienet investoinnit
• Yhdistykset eli toteuttajat hakevat
teemahankkeeseen
• Ykkösakselin hallitus valitsee
toimenpiteet valintakriteerien
perusteella
• Tuki maksetaan yhdistyksille, kun
toimenpiteet on toteutettu
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8 teemahanketta 2016 - 2022
Teemahanke

Kustannusarvio
€

Julkinen tuki
€

Toimenpiteitä

165 185

82 592

24

Pihat ja polut eli PIPO (toteutettu 2018)

64 768

32 384

6

Pikkuisen parempi kylä,

23 159

18 527

6

LIVE 2, investointihanke

127 856

63 929

19

LIVE 3, investointihanke

143 739

71 869

23

LIVE 4, investointihanke
(toteutetaan 2020-2021)

134 767

67 383

23

LIVE 5, investointihanke (toteutetaan
2021 – 2022)

167 194

83 597

26

LIVE 6, investointihanke (toteutetaan
2022)

119 238

59 619

22

Yhteensä

945 906

479 900

149

LIVE,

Investointihanke (toteutettu 2016 - 2017)
investointihanke

kehittämishanke
(toteutettu 2018 – 2019)
(toteutettu 2018 – 2019)
(toteutettu 2019-2020)

Tulossa hakuun: Teemahanke LIVE 7
Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla
Tavoite

• Parantaa yhteisten tilojen käyttöä ja viihtyvyyttä.
Laadukkaammat tilat piristävät yhdistysten toimintaa.
• Kehittää yhdistysten toimintaa pienillä hankinnoilla
• Kehittää kylien harrastustoimintaa ja luoda uusia
vapaa-ajan viettomahdollisuuksia tai liikuntamuotoja

Toimenpiteet

• Erilaiset yhteisiin tiloihin, harrastustoimintaan tai
vapaa-ajan viettoon liittyvät pienet investoinnit.
• Kustannukset syntyvät pienimuotoisesta
rakentamisesta, tarvike-, laite-, kone- tai
välinehankinnoista.

Kustannukset
1000 – 10 000 €
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• Tuki 50 %
• Yksityinen rahoitus 50 % - voi olla kokonaan
vastikkeetonta työtä
• 15 €/h, konetyö 15 + 30 = 45 €
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Miksi teemahanke?
Etuja yhdistykselle

Etuja Ykkösakselille

• Matala kynnys uusille
hakijoille
• 1000 – 10 000 euron
kustannuksiin saa tukea
• Monia pieniä ideoita
• Yksinkertaisempi
hakumenettely (paperinen)
• Ykkösakselin tuki

• Rahoituksen ohjaaminen
pienempiin ideoihin, joista
hyötyvät useamman kylän
asukkaat
• Tutustuttaa uusia toimijoita
Leader-hanketoimintaan
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Haku alkaa 7.2.2022 ja
päättyy 21.3.2022
• Lisätietoja tulossa
kotisivuille
www.ykkosakseli.f/live7
• Info torstaina 17.2. kello
17.30 (Teams)
• Hakulomake:
Teemahankkeen
investointitoimenpiteen
suunnitelma 3325B on
kolmisivuinen
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2/3/2022
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Mistä tietoja? Mitä seurata?
• Kotisivut www.ykkosakseli.fi
• Materiaalipankki www.ykkosakseli.fi/materiaalipankki
• Facebook-sivu www.facebook.com/ykkosakseli
• Insta ykkosakseli www.instagram.com/ykkosakseli
• Ykkösakselin uutiskirje: tilaa täältä tai kotisivujen oikeasta
alareunasta Tilaa uutiskirje
• Vähintään kerran kuussa
• Ajankohtaista hankerahoituksesta
• Kutsut tilaisuuksiin
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Kiitos
Kiitos!
3.2.2022
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