
 
 

 

KYLÄRAITIT KUNTOON -TEEMAHANKE 

MISTÄ ON KYSYMYS? 

Teemahanke on Oulujärvi Leaderin oma hanke, johon kootaan yhteen useita alueen toimijoiden toteut-

tamia alahankkeita Kyläraitit kuntoon -teemalla. Oulujärvi Leader hakee mukaan valittaville alahank-

keille rahoitusta ELY -keskukselta yhtenä kokonaisuutena. 

Alahankkeissa tuettavat toimenpiteet parantavat kylien ja kuntakeskusten viihtyvyyttä kalustohankin-

noilla. Ne voivat olla esimerkiksi penkkejä, pihakeinuja, ilmoitustauluja, istutusaltaita, roska-astioita, 

potkuriparkkeja, kylttejä, kevyitä katoksia ja vastaavia rakennelmia. Uusien varusteiden lisäksi olemassa 

olevien tuunaaminen ja kunnostaminen on mahdollista. Kalustoa voidaan hankkia joko ostamalla tai te-

kemällä itse talkootyönä, jolloin talkootyötä voidaan hyväksyä omarahoituksena. Talkootyöksi voidaan 

hyväksyä myös hankintojen paikalleen asettamiseen liittyvää pystytys-, kokoamis- tai asennustyötä. Ra-

kennusten rakentaminen ja remontointi jäävät hankkeen ulkopuolelle. 

Teemahankkeen tavoitteena on lisätä kylien ja kuntakeskusten viihtyisyyttä, siisteyttä ja ulkoista il-

mettä. Hankintojen odotetaan lisäävän ihmisten välistä kanssakäymistä ja mahdollistavan yhteisessä 

käytössä olevien alueitten käytön monipuolistumisen. 

Alahankkeet  

• kustannukset 300 – 5 000 euroa 

• tuki 75 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista  

• 25 %:n omarahoitusosuus katetaan rahalla ja/tai talkootyöllä (15 €/henkilötyötunti, 45 €/kone-

työtunti). Yhdistysten on huolehdittava myös välirahoituksen järjestämisestä, koska alahanke on 

toteutettava ennen tuen maksamista.  

• yksi hakija voi hakea vain yhtä alahanketta tästä teemasta 

• hakijana yhdistykset ja vastaavat. 

AIKATAULU JA ERITYISEHDOT 

• Ota yhteys Oulujärvi Leaderin toimistoon, kun alatte suunnittelemaan hakemusta tai tarkis-

tuta hakemus viimeistään ennen sen jättämistä. 

• Hakemukset on jätettävä Oulujärvi Leaderille viimeistään 29.3.2019 joko postitse tai skannat-

tuna sähköpostilla osoitteeseen pirjo.moilanen@oulujarvileader.fi. 

• Hakemuksen liitteiksi 

o yhdistysrekisteriote 

o tilinpäätösasiakirjat 

o kustannuslaskelma 

o tarjoukset tai hintaselvitykset (3 kpl) yli 2.500 euron arvioiduista hankinnoista 

o tarvittaessa maanomistajan lupa 

o tarvittaessa verottajan ohjaus ALV-asiassa 

o tarvittaessa korjattavan kohteen valokuva 

• Rahoitettavat toimenpiteet valitaan pistemäärän osoittaman paremmuusjärjestyksen mukai-

sesti.  

• Oulujärvi Leader tekee teemahankkeeseen valittujen alahankkeiden kanssa kirjallisen tuensiir-

tosopimuksen.  

• Alahankkeiden toteutus alkaa ELY-keskuksen myönteisen päätöksen jälkeen. Oulujärvi Leader 

ilmoittaa tästä hakijoille ja antaa aloitusluvan.  

• Alahankkeet toteutettava ja laskut maksettava 31.10.2019 mennessä. 
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