
Hakijan on oltava yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys.
Alahankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 750 - 10 000 €.
Alahankkeiden on toteutettava Ravakan Loisto-strategian painopisteitä, valintakriteerejä
ja/tai läpileikkaavia teemoja. Lisäksi arvioimme suunniteltujen toimenpiteiden kustannus- ja
hyötysuhdetta, suunnitelmallisuutta, hyödynsaajien määrää, innovatiivisuutta,
pidempiaikaisia vaikutuksia ja nuorten osallistamista.
Rahoituksen tukiprosentti on 90. Matka- ja retki-hankkeessa omarahoitusosuutta ei voi
korvata talkoilla. Yksityisen rahoituksen voi kattaa yhdistys tai yhdistys voi siitä kerätä osan
tai kokonaan osallistujilta itseltään. 
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.

Matka ja retki -teemahanke - inspiraatiota, innostusta ja ideoita muualta 
HAKUAIKA 5.3.-23.5.2022

Haluamme mahdollistaa yhteisöille tutustumisen muiden toimintaan, inspiroitumisen toisten ja
toisenlaisesta tekemisestä sekä uusien ideoiden saamisen muualta. Retki, matka tai
tutustuminen omien piirien ulkopuolella olevaan voi vahvistaa tai monipuolistaa paikallista
tekemistä ja lisätä oman tekemisen vaikuttavuutta, avata uutta yhteistyötä ja verkostoja uusien
kumppaneiden kanssa tai tuoda mukaan toimintaan lisää ihmisiä. Toivomme juhlistamamme
nuorten vuoden vuoksi, että viidesosa matkalle osallistuvia on alle 29-vuotiaita. 

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. 

Matka- ja retki -kehittämisteemahanke pähkinänkuoressa

MATKA JA RETKI -
TEEMAHANKE
HAKUAIKA 5.3.-23.5.2022



Lisää tietotaitoa ja verkostoja oman yhdistyksen teemassa tekemiseen, kyläily vastaavien
toimijoiden luona ja tutustuminen heidän toimintaansa. 
Tutustuminen muualla Suomessa järjestettävään paikallistapahtumaan ja sen järjestelyihin.
Yhteistyön tiivistäminen paikallisten kumppanien kanssa: lähdetään yhdessä matkalle
kiinnostaviin kohteisiin, yhteisten yhteistyökumppanien luo ja ollaan yhdessä!
Vierailu potentiaalisten uusien yhteistyökumppanien luona yhteisen tekemisen
virittelemiseksi. 
Kiertomatka tietyn alueen tai tietyn teeman mielenkiintoisiin kohteisiin. 

Opinto- tai tutustumismatkan fokus ja tavoite
Alustava ohjelma (mitä, ketä ja missä haluaisitte nähdä ja minkälaisella aikataululla)
Alustava suunnitelma kohderyhmästä ja osallistujista (kenelle matka on suunnattu, kuinka
monta osallistujaa lähtee ja miten osallistujat valitaan) - hankkeella tuettava toiminta on
kaikille avointa ja yleishyödyllistä, mutta osallistujia voidaan rajata, kohdentaa tai valita
etukäteen ilmoitetuin kriteerein, toivomme vähintään 5 osallistujaa
Mahdolliset tarvittavat asiantuntija- tai matkailupalvelut, kuten luennoitsijat, oppaat ja tulkit 
Matkan oletetut ja toivotut tulokset ja matkan jälkeiset mahdolliset toimenpiteet (toivomme
selkeää suunnitelmaa, miten matkalta kerätään ideoita)

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)

Mihin voi saada rahoitusta teemahankkeen kautta?

Alahankkeissa voidaan tutustua uusiin ja kiinnostaviin kohteisiin, alueisiin, käytäntöihin ja
toimijoihin. 

Matka-, retki- teemahanke voi olla esimerkiksi: 

Tutustumismatka, inspiroitumisretki tai benchmarkkausreissu voi liittyä melkein mihin tahansa!
Matkojen aihetta ei ole rajattu ja se saa pohjautua hakijan omiin kiinnostuksen kohteisiin.
Kannustamme hakijoita erityisesti yhteistyöavauksiin, nuorten mukaanottoon, osaamisen
lisäämiseen ja toisenlaisiin toimintamalleihin tutustumiseen.

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)

Hakemuksessa täytyy huomioida:

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

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_ohje.pdf


Viestintä ja markkinointikustannukset 
Matkakustannukset (matka ja majoituskustannukset, bussi, juna, lento, ei ruokalut) 
Asiantuntija, esiintyjä, luennoitsija, tulkki –ostopalveluna 
Sisäänpääsymaksut, osallistumismaksut 

Palkkakulut 
Palkinnot, tuliaiset 
Ruokailut tai tarjottavat, elleivät ne ole keskeisesti osa hankkeen teemaa

Teemahankkeissa tukikelpoisia ovat tietynlaiset kohtuulliset kustannukset, kuten esimerkiksi: 

Tukikelvottomia kustannuksia ovat mm. 

Jos sinulla on jotain kysyttävää teemahankkeeseen 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

Matka- ja retki-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.


