HANKESUUNNITELMA
KULTTUURI YHDISTÄÄ – KOILLISMAAN, LOUHEN JA KALEVALAN KULTTUURIYHTEISTYÖN KEHITTÄMISHAKE
1. HAKIJA
Koillismaan Leader ry on maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä, jonka tärkein tehtävä on ihmisten, yhteisöjen ja yritysten innostaminen toimintansa ja elinympäristönsä kehittämiseen. Koillismaan Leader ry opastaa ja aktivoi paikallisia yhdistyksiä ja pienyrityksiä hakemaan ja toteuttamaan ideoistaan Leader-hankkeita sekä toteuttaa niitä myös itse. Koillismaan Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat Taivalkosken ja Posion kunnat sekä Kuusamon kaupunki.
Koillismaan Leader ry:n toiminnasta päättää vuosikokous, jonka päätöksiä toimeenpanee yhdistyksen kolmikantaperiaatteella koottu hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä,
kolme kustakin alueen kunnasta. Hallituksen jäsenet edustavat tasapuolisesti paikallista julkista hallintoa, yrityksiä ja yhteisöjä sekä maaseudun asukkaita. Koillismaan Leader ry:llä on
kaksi työntekijää, toiminnanjohtaja ja hankevastaava. Heidän tehtävänään on tiedottaa, aktivoida ja opastaa hankkeiden hakijoita sekä valmistella hankkeet hallituksen käsiteltäväksi.
Lisäksi henkilöstö suunnittelee yhdistyksen omat hankkeet ja vastaa niiden toteutuksesta.
Koillismaan Leader ry:llä on 20 vuoden kokemus hankehallinnoinnista vakaa taloudellinen
tilanne sekä pitkäaikainen, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö.

2. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA
Koillismaan Leader ry:n toiminta-alue ulottuu Suomen ja Venäjän väliseen rajaan mutta yhdistys ei ole tehnyt eikä sen rahoittamilla hankkeilla ole toteutettu rajan ylittävää yhteistyötä.
Koillismaan Leader ry:n Rohkeasti Koillismaalta 2014 – 2020 -strategiassa kansainvälisen
toiminnan yhdeksi tavoitteeksi on asetettu yhteistyösuhteiden avaaminen Venäjän lähialueille ja kahteen selvityshankkeeseen onkin osallistuttu muiden Leader-ryhmien kanssa mutta
niiden tuloksena ei toistaiseksi ole syntynyt konkreettisia yhteistoimia.
Koillismaalla ja erityisesti Kuusamossa lähialueyhteistyöllä on pitkät perinteet, esimerkiksi
Louhen piirin ja Kuusamon kaupungin yhteistyösopimus on ollut voimassa jo 30 vuotta. Myös
useat yhdistykset, kuten Suomi-Venäjä -seuran Kuusamon osasto, Kuusamo – Viena -seura
sekä Paanajärvi – Tavajärvi -seura ovat jo pitkään pitäneet yllä kontakteja ja kulttuurivaihtoa.
Suomi – Venäjä-seuran tarkoituksena on edistää Suomen ja Venäjän kansojen välistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja ystävyyttä. Seura toimii monipuolisen kulttuuriyhteistyön laajentamiseksi sekä lähialueiden ja suomensukuisten kansojen suhteiden kehittämiseksi. Seuran
Kuusamon osasto on perustettu vuonna 1945. Osasto on tehnyt vuosien varrella mittavaa
kulttuuri-, lähialue-, humanitääristä- ja ystäväperhetyötä kansalaistasolla ja se jatkuu edelleen. Seura on ollut alusta saakka vahvasti mukana ystävyyskuntatoiminnassa Kuusamon
kunnan ja Louhen piirin välillä ja on viime vuosina lähes vuosittain järjestänyt musiikki-, tanssi
ym kulttuuritapahtumia Kuusamo-talossa sekä järjestänyt jäsenille matkoja Karjalaan sekä
Murmanskin alueelle.

Vuonna 1994 perustetun Kuusamo – Viena -seuran tarkoituksena on toimia Kuusamossa ja
sen lähialueella, mutta myös Suomessa ja Ruotsissa asuvien Vienan alueelta lähtöisin olevien ja myös Vienan alueella edelleen elävien karjalaisten sukujen keskinäisenä yhdyssiteenä sekä vaalia Vienan kulttuuria ja perinteitä niin Suomessa, Ruotsissa kuin Karjalassakin. Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. musiikki- ja käsityöiltoja, Vienan kielen kurssin, retkiä lähialueelle ja kauemmas sekä ainoana tahona Kuusamossa Kalevalan päivän juhlan. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat lähialueen praasniekkoihin ja käyvät
rajan takaisessa Karjalassa erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa. Vastavuoroisesti sieltä saadaan vieraita Kuusamoon. Hyvät henkilökohtaiset yhteydet puolin ja toisin mahdollistavat
vilkkaan kanssakäymisen, yhdistys osallistuu myös KSS ry:n Heimopäiville ja Kuusamossa
pidettävään Tie Vienaan-symposiumiin. Tärkeitä yhteistyökumppaneja ovat myös PohjoinenViena-Seura Oulussa ja sen Kemin alueen alaosasto.
Vienankarjalaisten 110 vuotta sitten perustama Kuusamo-opisto on järjestänyt useita kulttuuri- ja valokuvauskursseja rajan taakse. Myös kansalaisopiston ryhmät ovat esiintyneet
Louhessa useampaan kertaan. Yhdessä Karjalan sivistysseuran kanssa järjestetään joka toinen vuosi Kuusamossa Tie Vienaan -symposiumi, johon saapuu osallistujia Suomesta ja Venäjältä. Lisäksi järjestetään sivistysseuran Karjalan kielen ja kulttuurin kursseja, joiden osallistujat ovat Suomesta ja Venäjältä. Opettajat tulevat Petroskoin yliopistosta.
Kuusamon kaupungin ja Louhen piirin ystävyyskuntatoiminta on alkanut vuonna 1989 ja sen
tavoitteina ovat mm. alueiden asukkaiden mielenkiinnon lisääminen toisten elämään ja kulttuuriin sekä hallinnon, yritysten ja yhteisöjen välisten suhteiden kehittäminen. Ystävyyskuntatoiminnan ansiosta Kuusamo-Suoperän rajanylityspaikasta tuli kansainvälinen rajanylityspaikka vuonna 2007. Lisäksi erilaisten yhteistyöhankkeiden ansiosta on mm. kunnostettu
Suoperä-Paanajärven välistä tieosuutta ja toteutettu lukuisia eri vierailuja. Pääosin vierailijoina on ollut alueiden hallintoihin kuuluvia henkilöitä, myös elinkeinoharjoittajien, urheiluseurojen, koululaisryhmien ja muiden yhteisöjen edustajia.
Louhen piiri on Kuusamosta katsoen rajan toisella puolella sijaitseva Venäjän Karjalan tasavallassa sijaitseva itsehallinnollinen piirikunta. Piirin hallintokeskuksena toimii Louhen kaupunkityyppinen taajama, jossa on n. 4 000 asukasta. Koko Louhen piirin alueella on n. 12 000
asukasta. Kalevalan kansallinen piiri kuuluu sekin Karjalan tasavaltaan, piirin hallintokeskus
on Kalevalan kaupunkityyppinen taajama. Siellä asuu maaseutuväestö mukaan lukien n.
4 000 henkilöä. Koko Kalevalan kansallisen piirin väkiluku on. n. 8 000 henkilöä. Taivalkosken kunnalla on myös ystävyyskunta Louhen piirin alueella, Tšupa on n. 3 000 asukkaan
taajama.
Vaikka useampi taho tekeekin yhteistyötä lähialueille niin pääsääntöisesti sitä ei tehdä yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa eikä toisten toiminnasta tiedetä kovin paljon.
Koska esimerkiksi yhdistysten resurssit ovat pienet ja aktiivisten toimijoiden joukko harvenee
koko ajan, yhteistyö lähialueille on hajanaista ja pitkän tähtäimen suunnitelmat puuttuvat.
Myös vastaavien yhdistysten vähyys Venäjän puolella on esteenä vilkkaammalle toiminnalle.
Yhdistysten jäsenistön ikääntyessä ja vähentyessä tärkeät henkilökohtaiset kontaktit voivat
katketa ja uusien yhteyksien solmiminen voi kestää kauan. Siksi lähialueyhteistyön tekeminen tutuksi erityisesti lapsille ja nuorille on tärkeää.

Ihmisten välinen kanssakäyminen on edellytys sille, että opimme tuntemaan ja ymmärtämään toisiamme. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto
totesi Kuusamon kaupungin ja Louhen piirin yhteistyön 30-vuotisjuhlassa pitämässään puheessa, että fyysisten rajojen ylittäminen on edellytys henkisten rajojen ylittämiselle. Yhteinen kulttuuriperintö ja sen vaaliminen on luonteva yhteistyön alue ja oppimisen mahdollisuus,
siksi tällä hankkeella tavoitellaan Kuusamon ja Louhen sekä Kalevalan alueen kulttuuriyhteistyön kehittämistä.
Rajan ylittävään yhteistyöhön vaikuttavat hidastavasti alueiden väliset erot kielessä ja kulttuurissa. Vaikka alueet sijaitsevat heti niiden välisen rajan läheisyydessä, ovat asukkaat
yleensä yksikielisiä ja niiden välinen ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja vuorovaikutuksen
virta on hidas. Toisaalta alueiden maantieteellinen läheisyys herättää asukkaissa myös kiinnostusta tutustua toistensa kulttuuriin, tapoihin ja kieleen. Myös yhteiset haasteet, kuten
opiskelumahdollisuuksien ylläpitäminen, voivat toimia yhteistyötä lisäävästi: Posion lukiossa
on aloittanut syksyllä 2019 opiskelunsa kuusi venäläistä nuorta
Hankeidean taustalla ovat useita kertoja Kalevalan alueelle tehdyt Joulupukin vierailut. Joulupukki Kuusamosta on käynyt kouluilla ja tavannut lapsia ja aikuisia ja saanut aina ihastuneen vastaanoton. Näiden vierailujen seurauksena Joulupukkia on pyydetty osallistumaan
maaliskuussa 2020 järjestettävään tapahtumaan, jossa hän tulisi tapaamaan karjalaisen Talviukon. Toukokuussa 2019 Kuusamossa vieraili joukko Karjalan tasavallan kulttuuri- ja matkailutoimijoita, mm. Welt -hotellin omistaja Edgar Ozolin ja Natalja Vorobei Karjalan Rahvahan liitosta. Keskusteluissa ilmeni, että rajan molemmin puolin on kiinnostusta lisätä kulttuuriyhteistyötä ja että sitä voitaisiin edistää kehittämishankkeella. Hankkeeseen ovat ilmaisseet
kiinnostuksensa mm. Suomi – Venäjä- seuran Kuusamon osasto, Kuusamon kaupunki,
Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys, Jussin Matkailu, Kuusamo-opisto, Kuusamo – Viena seura, Kuusamo-seura ja Kuusamon Taidetuki ry. Lisäksi yhteistyöstä on keskusteltu Oulun
ammattikorkeakoulun Culta-, Made in maaseutu- sekä Busu -hankkeiden kanssa.

3. HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen ylemmän tason tavoitteena on kehittää alueiden elinvoimaa, lisätä asukkaiden yhteistyötä ja tehdä kulttuuriperintöä tunnetuksi rajan molemmin puolin. Hankkeen välitön tavoite on vilkastuttaa Kuusamon, Louhen ja Kalevalan alueen kulttuuriyhteistyötä, johon molempien alueiden toimijoilla on aito kiinnostus. Lisäksi tavoitteena on saada nuoria kiinnostumaan lähialueyhteistyöstä ja parantaa sitä tekevien tahojen keskinäistä toiminnan koordinointia. Tavoitteena on myös löytää Koillismaan Leaderille Karjalan alueelta yhteistyökumppaneita ja yhteyshenkilöitä, joiden kanssa voitaisiin jatkaa kehittämistyötä myös tulevina vuosina.
Hankkeen tuloksena syntyy uusia kontaktiverkostoja yli rajan, vahvistetaan olemassa olevia
yhteistyösuhteita ja saadaan uusia toimijoita mukaan lähialueyhteistyöhön. Tieto Karjalan
alueen yhteistyökumppaneista lisääntyy ja kuusamolaisten toimijoiden keskinäinen verkosto
vahvistuu ja sen toiminnasta tulee suunnitelmallista. Koillismaan Leader ry saa ensimmäiset
yhteistyökumppanit Venäjän puolelta ja heidän kanssaan aletaan suunnitella tulevia kehittämistoimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi CBC Karelia- tai Kansalaisten Eurooppa
-ohjelmien rahoituksella.

4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA SEKÄ RISKIT TOTEUTUKSESSA
Hankkeen tarvetta kartoitettiin elokuussa 2019 tapaamisella, johon kutsuttiin laajasti lähialueyhteistyötä tekeviä ja siitä kiinnostuneita tahoja. Koska kiinnostusta ja yhteisiä tavoitteita löytyi, suunniteltiin käytännön toimia kahdessa tapaamisessa syys- ja marraskuussa
2019. Tapaamisiin osallistui edustajia mm. Kuusamon kaupungilta (sivistys- ja kulttuuritoimi),
Suomi – Venäjä -seuran Kuusamon osastosta, Kuusamo-opistosta, Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksestä ja Koillismaan Leaderista. Lisäksi toteutettiin neuvottelumatka Kalevalaan
17. – 18.10.2019, jonka aikana tavattiin Kalevalan alueen hallinnon sekä kulttuuri- ja nuorisoja matkailualan toimijoita. Myös heidän keskuudessaan on kiinnostusta syventää kulttuuriyhteistyötä erityisesti lasten ja nuorten osalta, verkostoitumiselle onkin tarvetta sillä Kalevalassa ei esimerkiksi tiedetty että Kuusamossa on musiikkiopisto.
Hanke aloitetaan osallistumalla Kalevalan alueella maaliskuussa 2020 järjestettävään SatuSankariFest -kulttuuritapahtumaan. Se on kansainvälinen, suomalais-ugrilaisia tapoja,
paikkoja ja perinteitä esiin tuova tapahtuma, jossa hauskanpidon ja viihtymisen ohella myös
opitaan. Osana tapahtumaa toteutetaan Joulupukin ja Talviukon (Kalevalan alueen oma taruhahmo) tapaaminen, lisäksi nuorten ryhmät Kuusamo-opiston tanssiharrastajista, musiikkiopiston oppilaista ja Rukan koulun Joululintu -näytelmän esiintyjistä esiintyvät omilla ohjelmanumeroillaan. Pääjuhla on 20.3.2020, sitä edeltävänä päivänä toteutetaan Kalevalan ja
koillismaalaisten nuorten yhteisiä tapaamisia. SatuSankariFest -tapahtumaan osallistuvien
nuorten viisumikustannukset katetaan Kulttuuri yhdistää -hankkeesta, samoin kuin koillismaalaisten osallistujien bussikuljetus ja majoitus Kalevalassa. SatuSankariFest -tapahtuman
kautta aloitetaan yhteistyö nuoriso- ja kulttuuritoimijoiden kanssa, jota jatketaan erilaisilla työpajoilla.
Työpajat, joita hankkeen aikana toteutetaan yhteensä neljä kappaletta, ovat muodoltaan
vaihtelevia mutta teemana niissä on kulttuuriperintö, sen vaaliminen ja hyödyntäminen. Työpajoissa perehdytään esimerkiksi kädentaitoihin, musiikkiin, valokuvaukseen tai kansantarustoon. Sisällöt suunnitellaan tarkemmin hankkeen aikana Louhen ja Kalevalan alueen toimijoiden kanssa. Työpajoihin tulee osallistujia rajan molemmin puolin ja ne yhdistetään muihin tapahtumiin, esimerkiksi Tie Vienaan -symposiumiin, Taiteiden yöhön tai Katuruokamarkkinoihin. Kaksi työpajaa järjestetään Louhen ja Kalevalan puolella, kaksi Koillismaalla. Työpajat suunnataan ensisijaisesti nuorille ja niiden tavoitteena on osoittaa, että kieli- ja kulttuurieroista huolimatta rajan molemmin puolin löytyy yhteistä kulttuuriperintöä. Työpajat ovat samalla opintomatkoja, joiden tavoitteena on madaltaa kynnystä tehdä yhteistyötä Venäjän
puolelle. Työpajoihin osallistuminen on kaikille avointa, osallistujamäärää voidaan joissain
tapauksissa (esimerkiksi kädentaidot -työpajassa) rajoittaa ohjaajaresurssin tai tilojen mukaan. Hankkeen kustannuksiin sisältyvät Louhen ja Kalevalan alueelta tulevien työpajan vetäjien / asiantuntijoiden majoituskulut sekä tarvittaessa muutaman osallistujan majoitus.
Osana hankkeen toimenpiteitä kartoitetaan kiinnostusta vierailuihin, joissa koillismaalaisia
opiskelijoita vierailisi Louhen ja Kalevalan alueella, tutustuisi kouluun ja paikalliskulttuuriin
sekä majoittuisi paikallisissa perheissä. Mikäli kiinnostusta on, vaihtoja voitaisiin toteuttaa
myös Kalevalasta ja Louhesta Koillismaalle.

Lähialueyhteistyötä tekevien tahojen keskinäisen yhteistyön ja toiminnan koordinoinnin kehittämiseksi järjestetään ideointipäiviä, joiden osallistujat suunnittelevat miten paikalliset toimijat voisivat jatkossa tehdä enemmän yhteistyötä keskenään.
Kulttuuri yhdistää -hankkeen hallinnoi Koillismaan Leader ry ja se vastaa toimenpiteiden
koordinoinnista, hankkeen taloudesta ja raportoinnista. Hankkeen vastuuhenkilö on toiminnanjohtaja Pirjo Jaakkonen, jonka työajasta hankkeelle kohdistetaan n. 15 %. Yhteistyökumppanit osallistuvat käytännön toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen talkootyöllä.
SatuSankariFest -tapahtumaan osallistuttaessa yhteistyökumppaneiden edustajat toimivat
nuorten oppaina Kalevalassa ja työpajojen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään
heidän kontaktejaan ja verkostojaan.
Riskejä hankkeessa ovat mm. osallistujien puute, hankehallinnoijan Venäjä -kokemuksen
puute ja yhteistyökumppaneiden sitoutumisen heikentyminen. Suunnittelemalla toimenpiteet
yhteistyössä kohderyhmien kanssa niiden sisältö saadaan kiinnostavaksi ja vastaamaan tarpeita. Koillismaan Leaderilla ei ole kokemusta juuri Venäjälle suuntautuvasta yhteistyöstä,
mutta yhteistyökumppaneilla sitä on runsaasti ja useat toimijat ovat sitoutuneet hallinnoijan
tueksi ja tarjoavat verkostojaan hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Koska hankkeen
suunnittelussa on alusta asti ollut mukana useita sidosryhmien edustajia, voidaan luottaa
siihen, että sisältö vastaa niiden tarpeita ja on siksi niiden kannalta kiinnostava.

5. YHTEYS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAAN SEKÄ PAIKALLISEEN STRATEGIAAN
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on yhteistyön avulla löytää uusia ideoita ja ratkaisuja ja uudenlaista yhteistyötä eri alueiden ja toimijoiden välille. Tämä
hanke toteuttaa toimenpidettä 7 ja alatoimenpidettä 7.6, kylien kehittämiseen, maaseutumaisemaan sekä kulttuuri- ja luonnonperintöön liittyvät selvitykset, investoinnit ja tiedotus.
Hanke toteuttaa Koillismaan Leader ry:n Rohkeasti Koillismaalta 2014 – 2020 -strategian
Avartava yhteistyö -painopistettä, jonka tavoitteena on avata ja lisätä yhteistyösuhteita Venäjän puolelle, niin yhteisöjen kuin yritystenkin osalta. Vastaavaa Leader-hanketta ei aiemmin ole toteutettu mutta hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa on otettu huomioon aiemmin tehdyn lähialueyhteistyön, erityisesti nuorten kanssa toimineiden kokemukset hyvistä ja
toimimattomista käytännöistä.

6. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU
Hanke toimii Koillismaan Leader ry:n toiminta-alueella, pääasiassa Kuusamossa mutta kiinnostuksen mukaan myös Taivalkoskella ja Posiolla. Kohderyhmänä ovat yhteisöt, jotka haluavat kehittää kulttuuriyhteistyötä Venäjän lähialueelle ja jatkaa sitä hankkeen jälkeen. Kohderyhmää ovat erityisesti lapset ja nuoret, joiden kiinnostusta kulttuuriperintöön ja lähialueyhteistyöhön lisätään.
Hankkeen toteutus aloitetaan tammikuussa 2020 tiedotuksella ja työpajojen teemojen suunnittelulla yhteistyökumppaneiden kanssa. Maaliskuussa 2020 Koillismaalta osallistutaan

Kalevalassa järjestettävään tapahtumaan, osallistujat rekrytoidaan ja ohjelma suunnitellaan
tammi-helmikuun aikana. Ensimmäinen työpaja järjestetään elokuussa 2020, muut kolme
tammi-, maalis- ja elokuussa 2021. Lähialueyhteistyötä tekevien yhteisöjen toiminnan kehittämis- ja koordinointityöpajat aloitetaan keväällä 2020. Hankkeen toteutusaika päättyy
31.12.2021.

7. MITEN HANKKEEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN?
Hankkeen toteutumista arvioidaan seuraamalla toimenpiteisiin osallistuneiden määrää, eritysesti lasten ja nuorten osallistumista. Osallistujilta ja sidosryhmiltä kerätään palautetta
työpajojen yhteydessä ja se otetaan huomioon seuraavissa tapahtumissa. Hankkeen tavoitteiden toteutumisen mittareita ovat syntyneet uudet kontaktit ja verkostot, esille nousseet
uudet kehittämisideat sekä hankkeessa mukana olevien organisaatioiden yhteistyön kehittyminen. Hankkeen toiminta ja indikaattorit raportoidaan tammikuussa 2021 ja 2022 sekä
loppuraportissa.

8. MITEN HANKKEESSA SYNTYVÄÄ TOIMINTAA JATKETAAN HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN?
Heti hankkeen käynnistyttyä ryhdytään luomaan suunnitelmaa ja periaatteita sille, miten esimerkiksi työpaja- ja kulttuuritapahtumiin liittyvää yhteistyötä jatketaan hankkeen jälkeen.
Hankkeessa mukana olevat tahot sitoutuvat yhteistyöhön ja kirjaavat sen mm. toimintasuunnitelmiinsa omien resurssiensa mukaan. Hankkeen aikana syntyvät kehittämisideat dokumentoidaan ja niitä hyödynnetään sekä Koillismaan Leaderin että yhteistyökumppaneiden
tulevassa toiminnassa. Hankkeen myötä saadut kokemukset nuorten aktivoimiseksi hyödynnetään lähialueyhteistyötä tekevien tahojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kulttuuri yhdistää -hankeen tuloksia hyödynnetään myös Koillismaan Leader ry:n paikallisen
kehittämisen strategian 2021 – 2027 toteuttamisessa, esimerkiksi Karelia CBC ohjelmasta
haettavan hankkeen taustana.

9. TIEDOTUS
Hankkeen käynnistyttyä siitä tiedotetaan Koillismaan Leaderin verkkosivuilla, paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeelle perustetaan oma Instagram -tili ja tarvittaessa
muita sosiaalisen median kanavia, joilla tavoitetaan lapsia ja nuoria. Työpajoista tiedotetaan
laajasti niiden tapahtumien yhteydessä, joiden ohessa ne järjestetään ja niistä kuvataan lyhyitä videoita, joita käytetään tiedottamisen välineinä. Hankkeen yhteistyökumppaneille tiedotetaan toiminnasta sähköpostitse ja valmistelun aikana perustetun whatsapp -ryhmän
kautta. Hankkeen tulokset raportoidaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti ja levitetään yhteistyökumppaneille.

10. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS
Kustannukset
Palkat
- palkat ja sivukulut 24 kk á 700 €
16 800 €
Palkkiot
- asiantuntijapalkkiot esim. työpajoihin 2 500 €
Vuokrat
- toimisto, kokoustilat, työpajat
3 200 €
Ostopalvelut
- kirjanpito ja palkanlaskenta, tulkkaus ja
muut asiantuntijapalvelut
4 500 €
Matkakulut
- matkat ja majoitus, nuorten viisumit
12 000 €
Muut kulut
- toimisto- ja materiaalikulut, ilmoitukset 4 000 €
Vastikkeeton työ
4 500 €
Kustannukset yhteensä

47 500 €

Rahoitussuunnitelma
Haettava avustus (Leader)
EU
Valtio
Kuntaraha

4 750 €

Yksityinen rahoitus
Vastikkeeton työ
Yksityinen raha

42 750 €

17 955 €
16 245 €
8 550 €

4 500 €
250 €

Rahoitus yhteensä

47 500 €

