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Alueemme

41 700 asukasta



Henkilöstö

 Toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto

 Hankesihteeri Päivi Hietapakka

 Hankeneuvoja Leena Saloniemi

 Kv-koordinaattori Krista Antila 

 etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi

 Satakunnan toimintaryhmien yhteinen 
tiedottaja Mimmi Virtanen 
(mimmi.virtanen@ravakka.fi)

 Pirkanmaan toimintaryhmien yhteinen 
tiedottaja: haku käynnissä





Päätöksenteko

 Päätökset tehdään paikallisesti: 

Leader-ryhmien hallituksissa on kattava 

alueellinen edustus ja kolmikanta (julkinen, 

yhdistykset / yritykset, asukkaat)

 Hallituksessa on 10 jäsentä, kolme varajäsentä

 Julkinen tuki (EU+valtio+kunnat) 7,3 milj. eur

 Yksityinen raha 4 milj. eur



Mitä Leader on?

 Paikallisten toimijoiden kannustaminen 

omaehtoiseen kehittämistyöhön

 Opastetaan tekemään ideoista hankkeita

 Myönnetään Leader-rahoitusta

yhdistysten ja mikroyritysten hyville ideoille



Leader yhdistyksille

 Yleishyödyllinen investointi 

 Yleishyödyllinen kehittäminen

 Alueiden väliset hankkeet ja kv-hankkeet

 Teemahankkeet

 Nuoriso-Leader

 ”Ei sitä tiedä, mistä tulee hitti ellei 

kokeile…”



Yleishyödyllinen investointi

 50%

 50 000 €

 Talkootyön hinta 15 €/hlö

 Konetyön hinta 45 €/hlö

 Lisätä asukkaiden hyvinvointia 
ja palveluita

 Mm. kiinteistön rakentamiseen, 
hankintaan tai korjaukseen, 
yhteisten tilojen uusiin koneisiin 
ja laitteisiin



Yleishyödyllinen kehittäminen

 70 %

 50 000 €

 Mm. selvityksiin ja 

suunnitelmien 

laatimiseen, paikallisten 

palvelujen 

kehittämiseen ja kylien 

kehittämistoimiin



Alueiden välinen tai kv-hanke

 14 kv-hanketta käynnissä tällä hetkellä

 Alueiden välisiä 7kpl

 Kv-koordinaattori Krista Antila



Teemahankkeet
 Alahankkeiden valinta käynnissä

 Ideoista toiminnaksi kotiseudun parhaaksi

 Osaamista kotiseudun parhaaksi

 Toimenpiteiden toteutusaika 1.6.2018-

31.5.2019

 Max. 10 000 € kokonaisbudjetti

 Mahdollisesti tulee seuraava hakuun 

keväällä/syksyllä 2019



Nuoriso-

Leader
 3 kpl 10-18 vuotiasta nuorta

 100-1000 eur/projekti

 Yhdistyksille tai vapaille ryhmille

 Neljä hakukierrosta vuodessa: Haut 

päättyvät maaliskuun, kesäkuun, syyskuun 

ja joulukuun lopussa.

 www.aktiivinen.fi/nuoriso_leader



Miten hakuprosessi etenee?
 ota yhteyttä Leader-toimistoon ja esitä ideasi

 idean kehittely, tarvittaessa asiantuntijoiden 
apua

 hankesuunnitelman ja budjetin laadinta

 tarvittavien liitteiden kokoaminen

 hakemus Hyrrään

 käsittely Leader-hallituksessa

 lausunto Hyrrään

 ELY-keskuksen laillisuustarkastus

 Päätös hakijalle



Leader taipuu monenmoiseen



Investointeja

Uutta toimintaa

Talkoita

Kehittämistä

Uusia työpaikkoja



Omatoimisuutta

Harrastusmahdollisuuksia

Kylien kehittämistä

Paikallista toimintaa

Palveluja



Koulutuksia

Tapahtumia

Uuden oppimista

Kansainvälisyyttä



Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 

Keskuskatu 51b 

38700 Kankaanpää

www.aktiivinen.fi


