
 
 

 

KAMPE -TEEMAHANKE 

MISTÄ ON KYSYMYS? 

Kampe -teemahanke on Oulujärvi Leaderin oma hanke, johon kootaan yhteen useita alueen toimijoiden 

toteuttamia kone-, laite-, kalusto- ja välinehankintoja alahankkeiksi. Oulujärvi Leader hakee mukaan 

valittaville alahankkeille rahoitusta ELY -keskukselta yhtenä kokonaisuutena.  

Kampe -teemahankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja luoda uutta 

toimintaa alueelle ja siten lisätä alueen viihtyvyyttä ja elinoloja. Teemahankkeessa ei tueta hakijan 

tavanomaiseen toimintaan liittyviä hankintoja. 

Yksittäisen alahankkeen tulee toteuttaa ainakin yhtä alla olevista tavoitteista 

 yhteisten tilojen ja kokoontumispaikkojen varustetason, turvallisuuden tai energiatehokkuuden 

kohentaminen 

 liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen 

 viestinnän tehostaminen 

 viihtyvyyden lisääminen  

 tapahtumien järjestelyjen parantaminen 

 hakijayhdistyksen toiminnan uudistaminen 

Hankittavien varusteiden on oltava uusia ja ne on hankittava ostamalla: yksi laite tai yksi selkeä koko-

naisuus per yhdistys. Selkeällä kokonaisuudella tarkoitetaan toisiinsa välittömästi liittyviä tavaroita. Esi-

merkiksi pöytä ja kuusi tuolia muodostavat kokonaisuuden, samoin videotykki ja valkokangas. Pöytä ja 

videotykki eivät. Matkapuhelimet ja tietokoneet jäävät pääsääntöisesti tuen ulkopuolelle. Tietokone 

voidaan poikkeustapauksissa hyväksyä, jos yhteisessä kokoontumistilassa ei sellaista ennestään ole ja se 

on välttämätön teemahankkeessa hankittavan oheislaitteen käyttämiseksi (esim. tietokone – videotykki 

tai tietokone - simulaattoriohjelma -yhdistelmä). 

Alahankkeet  

 kustannukset 300 – 5 000 euroa 

 tuki 60 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista  

 40 %:n omarahoitusosuus katetaan rahalla. Yhdistysten on huolehdittava myös välirahoituksen 

järjestämisestä, koska alahanke on toteutettava ennen tuen maksamista.  

 yksi hakija voi hakea vain yhtä alahanketta 

 hakijana yhdistykset ja vastaavat. 

TÄRKEÄÄ! 

Kampe -teemahankkeen maksuhakemuksessa käytetään kertakorvausmenettelyä. Se yksinkertaistaa 

maksun hakemista, koska kuitteja ei tarvita, mutta edellyttää hakuvaiheessa huolellista ja tarkkaa suun-

nittelua. On tiedettävä, mitä aiotaan ostaa ja paljonko se maksaa,  

koska alahankkeen sisältö ei saa muuttua eikä poiketa haetusta! Myöskään jatko-

ajan hakeminen ei ole mahdollista. 

Hakemuksessa kerrotaan, miten hankinta todennetaan tehdyksi. Tämä voidaan tehdä valokuvalla; laite 

asennettuna, kalusteet paikalleen asetettuina tai varusteet käytössä tai käyttäjän hallussa. 

  



 
 

 

AIKATAULU JA MUUTA HUOMIOITAVAA 

 Ota yhteys Oulujärvi Leaderin toimistoon, kun alatte suunnittelemaan hakemusta tai tarkistuta 

hakemus viimeistään ennen sen jättämistä. 

 Hakemukset on jätettävä Oulujärvi Leaderille viimeistään 31.1.2020 joko postitse tai skannat-

tuna/valokuvana sähköpostilla.  

 Hakemuksen liitteiksi 

o yhdistysrekisteriote 

o tilinpäätösasiakirjat 

o vähintään 2 500 euron hankinnoista kolme tarjousta tai hintaselvitystä  

o alle 2 500 euron hankinnoista vähintään yksi tarjous tai hintaselvitys 

o jos hakijalla on ALV:n alaista toimintaa, verottajan ohjaus ALV:n käsittelystä hankkeessa 

 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 on toteutettava 30.4.2020 mennessä. Maksuhakemus on jätettävä Leader-toimis-

toon viimeistään 15.5.2020. 

 

 

 


