
Hakijan on oltava yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys.
Alahankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 750-10 000€.
Rahoituksen tukiprosentti on 90. Omarahoitusosuudesta talkootyöllä voidaan korvata
enintään 50 %.
Alahankkeiden on toteutettava Ravakan Loisto-strategian painopisteitä, valintakriteerejä
ja/tai läpileikkaavia teemoja.
Hakemukset liitteineen toimitetaan Ravakalle viimeistään 23.5.2022. Ravakan hallitus
käsittelee hakemukset kesäkuun kokouksessaan ja valitsee toteutettavat alahankkeet
valintakriteerien perusteella. Hyväksyttyjen hankkeiden toteuttamisen voi aloittaa vasta
kun Ravakka on ilmoittanut alahankkeiden valinnasta ja on allekirjoitettu sopimus hankkeen
toteuttamisesta ja tuensiirrosta. Toteutusaikaa on vuoden 2023 loppuun.
Tuki maksetaan jälkikäteen, kuten tavanomaisissakin Leader-hankkeissa.

Kulttuuria ja tapahtumia -teemahanke
HAKUAIKA 5.3.-23.5.2022

Kulttuuria ja tapahtumia -teemahanke on suunnattu Ravakan toiminta-alueen yleishyödyllisille
yhdistyksille ja organisaatioille, jotta he voisivat toteuttaa teemanmukaisia uudenlaisia
kulttuuritapahtumia tai tukea jo olemassa olevan tapahtuman laajentamista
vaikuttavuudeltaan, verkostoiltaan ja jatkuvuudeltaan.  Tavoitteena on kehittää alueen
tapahtuma- ja kulttuuritoimintaa sekä lisätä vapaa-ajan toiminnan tarjontaa, jolla tuetaan
alueen elinvoimaisuutta. Toivomme juhlistamamme nuorten vuoden vuoksi, että nuoria
huomioidaan ja osallistetaan hankkeissa mahdollisimman paljon.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Ravakalle viimeistään 23.5.2022. Ravakan hallitus käsittelee
hakemukset kesäkuun kokouksessaan ja valitsee toteutettavat alahankkeet valintakriteerien
perusteella. Toteutusaikaa hankkeille on päätöksen jälkeen vuoden 2023 loppuun asti. 

Kulttuuria ja tapahtumia -kehittämisteemahanke pähkinänkuoressa

KULTTUURIA JA
TAPAHTUMIA-
TEEMAHANKE
HAKUAIKA 5.3.-23.5.2022



Uudenlaisten kulttuuritapahtumien toteuttaminen (esim. innovatiiviset musiikin,
kuvataiteiden, näyttelemisen, kirjoittamisen, kädentaitojen, tanssin ja ruokakulttuurin
liittyvät tapahtumat), jotka ovat kaikille avoimia
Erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet, jotka keskittyvät aineettomaan kulttuuriperintöön (mm.
työpajat, joissa opitaan tuntemaan alueen aineetonta kulttuuriperintöä ja kehitetään alueen
kulttuuriperintötoimintaa)
Olemassa olevien kulttuuritapahtumien kehittäminen, ja varsinkin yhteistyön lisääminen
(kuinka tapahtuma on jatkossa esim. helpommin, edullisemmin tai tuottavammin
järjestettävissä, mistä rahoitus tulevaan tapahtumaan, millaisen yhteistyöverkoston kanssa). 

Arvio mahdollisen vastikkeettoman työn (eli talkootyön) laadusta ja määrästä, lomake 3306F 
Indikaattorilomake 3306dind (kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset)
Indikaattorilomake 3306lind (Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset)
Erittely kustannusarviosta ja dokumentit hintatason selvittämisestä
Yhdistysrekisteriote
Yhdistyksen säännöt
Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat)
Selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta (ytj-ote)
Päätös lähteä hakemaan hanketta (pöytäkirja)

Tapahtumien suunnittelu ja koordinointi (kohtuulliset kustannukset (Palkka tai Ostopalvelu) 
Markkinointikustannukset, kuten esitteet, julisteet, tiedotteet, somemainonta) 
Kohtuulliset matkakustannukset, joissain tapauksissa 
Esiintyjien palkkiot (liityttävä tapahtuman kehittämiseen) 
Hankkeeseen osa-aikatöihin palkatun esim. nuoren tai työttömän palkkakustannukset
Teemahanke voi sisältää hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä hankintoja

Sellaisten tilaisuuksien kustannukset, joista kerätään pääsymaksua
Osallistujien matkakustannukset 
Palkinnot 
Tarjottavat 

Mihin voi saada rahoitusta teemahankkeen kautta?

Kulttuuria ja tapahtumia- teemahankeessa toimenpiteenä voi olla esimerkiksi: 

Hakuohjeet

Alahankkeita haetaan yleishyödyllisten teemahankkeen hakulomakkeella 3325A (linkki
Ruokaviraston sivuille), jonka mukana on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Hakulomakkeen
täyttöohjeineen saa Ravakan toimistosta tai sen voi tulostaa alla olevista osoitteista tai
klikkaamalla yllä olevaa linkkiä.

Hakemuslomakkeen täyttöohje (linkki Ruokaviraston sivuille)

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

Tukikelpoisia kustannuksia ovat esim. 

Tukikelvottomia kustannuksia mm. 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325a.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325a.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325b_ohje.pdf


Jos sinulla on jotain kysyttävää teemahankkeiseen liittyen, ota yhteyttä! Me autamme aina
mielellämme. HUOM! Hakemukset toimitetaan täydellisenä määräpäivään (23.5.) mennessä
joko postissa tai sähköpostin liitteenä. Tiedostojen tulee olla skannattu mustavalkoisena
PDF-muodossa.

RAVAKAN TEEMAHANKKEISTA

Kulttuuria ja tapahtumia -teemahankehaku on yksi useista Ravakan vuonna 2022 avaamista
teemahankehauista. Viime vuosina yhdistysten alahankkeissa on muun muassa järjestetty
erilaisia kaikille avoimia tapahtumia, kunnostettu rantalentopallokenttä, rakennettu
veneenlaskupaikka, parannettu kokoontumistilojen energiatehokkuutta, korjattu kylätalon
portaat, maisemoitu, uusittu rantasaunan keittiö, hankittu juhlatilalle kalusteita, tehty
juoksuportaat, lisätty remontin avulla yhteisen oleskelutilan kokoa kylätalolla, hankittu huusseja
ja kompostoivia kuivakäymälöitä, kunnostettu pururataa ja parannettu yhteisten tilojen
äänentoistoa.


