
HANKESUUNNITELMA 

 

KULTTUURI YHDISTÄÄ 

 

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 kolme työntekijää, toiminnanjohtaja, hankevastaava ja aktivaattori. Heidän tehtävänään on 

tiedottaa, aktivoida ja opastaa hankkeiden hakijoita sekä valmistella hankkeet hallituksen 

käsiteltäväksi. Lisäksi henkilöstö suunnittelee yhdistyksen omat hankkeet ja vastaa niiden 

toteutuksesta.  

 

Kulttuuri yhdistää hankkeen lisäksi käynnissä on Nuoriso Leader Koillismaalla -hanke, jonka 

tavoitteena on lisätä koillismaalaisten nuorten osallistumista asuinalueensa kehittämiseen ja 

kiinnittymistä kotiseutuunsa nuorisotyöryhmän ja Nuoriso Leader-rahoituksen avulla. 

Koillismaan Leader ry:llä on 20 vuoden kokemus hankehallinnoinnista vakaa taloudellinen 

tilanne sekä pitkäaikainen, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. 

 

 

2. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA 

 

 

Hankkeen tausta on vuonna 2020 aloitetussa Koillismaan, Louhen ja Kalevalan 

kulttuuriyhteistyön kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena oli muun muassa vilkastuttaa 

Kuusamon, Louhen ja Kalevalan kulttuuriyhteistyötä ja saada nuoria kiinnostumaan 

lähialueyhteistyöstä. Hankkeen toteutus ei kuitenkaan onnistunut suunnitellulla tavalla, ensin 

asetettujen koronarajoitusten vuoksi ja sittemmin Venäjän Ukrainassa aloittamien sotatoimien 

vuoksi. 

 

Vuonna 2017–2020 Koillismaan Leaderin toteuttamassa Virtaa Koillismaan kyliin –hankeen 

työpajoissa ilmeni, että koillismaalaiset nuoret ovat kiinnostuneita kansainvälisyydestä. Nuoret 

haluaisivat vierailla heitä kiinnostavassa maassa ja oppia jotain maan kulttuurista. Kulttuuri 

(taide, musiikki), ruoka, urheilu ja kielten opiskelu mainittiin kiinnostaviksi teemoiksi. 

Alkuperäisestä Kulttuuri yhdistää- hankesuunnitelmasta haluttiin säilyttää nuorille suunnattu 

toiminta, joka lisää kulttuurin tuntemusta taiteen keinoin kansainvälisellä tasolla.  

 

Koillismaalla on vahva teatterikulttuuri ja alueella on neljä aktiivista harrastajateatteria; 

Kuusamon Näyttämö, Taivalkosken Näyttämö, Jokijärven kyläseuran PÖLKKY-teatteri ja 

Posion Pomppa-teatteri. Lisäksi muutamilla alueen kouluilla pidetään eri ikäisille oppilaille 



näytelmäkerhoja. Koillismaan harrastajateattereihin toivotaan lisää nuoria mukaan, joten 

nuorten aktivointi teatteriharrastuksen pariin on tervetullut lisä alueelle. Näillä perusteilla 

päädyttiin suuntaamaan Kulttuuri yhdistää -hankkeen toimenpiteet uudelleen: Kohderyhmänä 

säilyvät nuoret, teemana kulttuuri mutta yhteistyön suunta on EU:n alueelle. 

 

 

3. HANKKEEN TAVOITTEET 
 

 

Hankkeen ylemmän tason tavoitteena on kehittää alueiden elinvoimaa, aktivoida nuoria 

kulttuuriharrastuksen pariin ja löytää pidempiaikaisia yhteistyö kumppaneita ja 

yhteyshenkilöitä, joiden kanssa voitaisiin jatkaa kehittämistyötä myös tulevina vuosina. 

 

Hankkeen välitön tavoite on lisätä koillismaalaisten nuorten teatteriharrastajien ja teatterista 

kiinnostuneiden mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa 

nuorten osallisuutta, identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta sekä lisätä nuorten itsevarmuutta, 

suvaitsevaisuutta ja kielitaitoa. 

 

Hankkeen tuloksena syntyy uusia kontaktiverkostoja Suomen ulkopuolelle ja saadaan uusia 

yhteystyösuhteita sekä toimijoita mukaan kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi 

koillismaalaisten teatteriharrastajien osaaminen kehittyy hankkeen aikana. 

 

 

4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA SEKÄ RISKIT 
TOTEUTUKSESSA 

 

Venäjän yhteistyön kariuduttua pohtia mahdollisia uusia kumppaneita, jonka kanssa voisimme 

toteuttaa kansainvälisen yhteistyöhankkeen. Alueella on vireä teatterikulttuuri, joten otimme 

yhteyttä laajasti Koillismaan teatterintekijöihin ja kartoitimme heidän kiinnostustaan lähteä 

toteuttamaan kansainvälistä nuorten teatterihanketta. Kiinnostuksen ilmaisivat Taivalkosken 

Näyttämön aktiivi Matti Kivelä sekä Kuusamon Näyttämön ohjaajana toiminut Nilon koulun 

äidinkielen opettaja Merja Danso, joiden kanssa löytyi yhteisiä tavoitteita ja käytännön 

toimintaideoita. 

 

Haemme kumppania EU-maasta, joka voi sitoutua yhteistyöhön vuoden 2022 ja 2023 aikana 

sekä mahdollisesti myös jatkossa. Alustava kontakti on löytynyt Irlannista. Hankkeen päivitetyt 

toimenpiteet aloitetaan elokuussa 2022, jolloin tiedotetaan hankkeesta ja rekrytoidaan laajasti 

teatterista kiinnostuneita 15–25-vuotiaita koillismaalaisia nuoria mukaan toimintaan. 

Hankkeen aikana järjestetään Koillismaalta mukaan tulleille nuorille kaksi viikonlopun 

kestävää teatterityöpajaa, jotka toteutetaan syys- ja kevätlukukausien 2022–2023 aikana 

Koillismaalla. Lisäksi vuoden 2022 ja 2023 aikana mahdollistetaan nuorten tutustuminen ja 

yhteydenpito kohdemaan ryhmän nuoriin ja nuorten kanssa toimijoihin. Kevään/kesän 2023 

aikana tehdään matka kohdemaahan ja pidetään noin 5–7 päivän pituinen yhteinen teatterileiri 

koillismaalaisille ja kohdemaan nuorille. Tarkempi teatterityöpajojen sekä leirin sisältö ja 

teema suunnitellaan hankkeen aikana yhdessä hankkeen toimijoiden ja nuorten kanssa sekä 

mahdollisten ulkopuolisten kouluttajien kanssa. Työpajojen sisältöinä on teatterin tekemisen 

eri elementtejä esimerkiksi improvisaatio, äänen käyttö ja kehoilmaisu. Teatterileirin teema 

määritellään yhdessä nuorten kanssa ja leiri huipentuu yhteiseen esitykseen.  

 



Kulttuuri yhdistää -hankkeen hallinnoi Koillismaan Leader ry ja se vastaa toimenpiteiden 

koordinoinnista, hankkeen taloudesta ja raportoinnista. Hankkeen toimenpiteistä vastaa 

aktivaattori Sari Sokell, jonka työajasta hankkeelle kohdistetaan n. 30 %. Yhteistyökumppanit 

osallistuvat käytännön toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen talkootyöllä.  

 

Riskejä hankkeessa ovat mm. osallistujien puute, yhteistyökumppaneiden sitoutumisen 

heikentyminen sekä globaalit turvallisuus- ja terveysriskit ja niihin liittyvät rajoitukset. 

Suunnittelemalla toimenpiteet yhteistyössä kohderyhmien kanssa niiden sisältö saadaan 

kiinnostavaksi ja vastaamaan tarpeita. Kohdemaan kumppanin valinnassa tehdään 

taustatyötä, jotta voidaan turvata kumppanin sitoutuminen ja tarvittava tietotaito 

kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi seuraamme paikallisia ja globaaleja 

turvallisuussuosituksia ja toimimme niiden mukaisesti. 

 

 
5. YHTEYS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAAN SEKÄ 

PAIKAL LISEEN 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, siinä toteutettavia toimenpiteitä ovat muun muassa nuorten 

ja kulttuuritoimijoiden koti- ja ulkomaille suuntautuvat hankkeet. Alkuperäisenä tavoitteena oli 

avata ja lisätä yhteistyösuhteita Venäjän puolelle erityisesti nuorten osalta. Hankkeen 

päivityksen myötä tavoitteena on edelleen kulttuuriyhteistyö ja kansainvälisen yhteistyön 

vahvistaminen taiteen keinoin.  

 

 
6. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU 

 
Hanke toimii Koillismaan Leader ry:n toiminta-alueella. Kohderyhmänä ovat kuusamolaiset, 

taivalkoskelaiset ja posiolaiset 15–25-vuotiaat teatterista kiinnostuneet nuoret sekä 

koillismaalaiset teatteritoimijat, jotka haluavat kehittää kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä ja 

jatkaa sitä myös hankkeen jälkeen. Hankeen toteutus päivitetyllä sisällöllä aloitetaan 

elokuussa 2022 tiedotuksella ja työpajojen sisältöjen suunnittelulla yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Hankkeen toteutusaika päättyy 31.12.2023. 

 

 
7. MITEN HANKKEEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN? 

 
Hankkeen toteutumista arvioidaan sillä, kuinka paljon uusia teatteritoiminnasta kiinnostuneita 

nuoria osallistuu hankkeen toimintaan. Osallistujilta ja sidosryhmiltä kerätään palautetta 

työpajojen yhteydessä ja se otetaan huomioon seuraavissa tapahtumissa. Hankkeeseen 

osallistuvien nuorten kokemuksia esimerkiksi kielitaidon, itsetunnon ja kulttuurin 

tuntemuksen vahvistumisesta kartoitetaan ennen hankkeen toimenpiteitä ja niiden jälkeen. 



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 2023 

sekä loppuraportissa. 

 

 
8. MITEN HANKKEESSA SYNTYVÄÄ TOIMINTAA JATKETAAN HANKKEEN 

PÄÄTTYMI SEN JÄLKEEN? 

 
Hankkeen päivitettyjen toimenpiteiden käynnistyttyä luodaan suunnitelmaa ja periaatteita 

sille, miten kulttuuritapahtumiin liittyvää yhteistyötä jatketaan hankkeen jälkeen. Hankkeen 

aikana syntyvät kehittämisideat dokumentoidaan ja niitä hyödynnetään sekä Koillismaan 

Leaderin että yhteistyökumppaneiden tulevassa toiminnassa. Hankkeen myötä saadut 

kokemukset nuorten aktivoimiseksi hyödynnetään alueen kulttuuritoimijoiden toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi suunnitellaan, miten hankkeen aikana rakennetun 

yhteistyöverkoston toiminta jatkuu, esimerkiksi osana näyttämöyhdistysten välistä 

yhteistyötä.  Kulttuuri yhdistää -hankeen tuloksia hyödynnetään myös Koillismaan Leader ry:n 

paikallisen kehittämisen strategian 2023–2027 toteuttamisessa, esimerkiksi uusien 

hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksessa.  

 

 
9. TIEDOTUS 

 
Hankkeen käynnistyttyä siitä tiedotetaan Koillismaan Leaderin verkkosivuilla, 

paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi aktivaattori jalkautuu kouluille ja muihin 

paikkoihin, joista alueen nuoret tavoitetaan. Hankkeen viestinnässä hyödynnetään olemassa 

olevaa Nuoriso Leader Koillismaa – Instagram tiliä, koska tilin kohderyhmä on sama ja sillä 

on jo runsaasti seuraajia. Työpajoista tiedotetaan                laajasti ja niistä kuvataan lyhyitä videoita,  

joita käytetään viestinnän välineinä. Hankkeen yhteistyökumppaneille tiedotetaan 

toiminnasta sähköpostitse ja perustetaan WhatsApp ryhmä. Hankkeen tulokset raportoidaan 

rahoittajan ohjeiden mukaisesti ja levitetään yhteistyökumppaneille. 

 

 

10. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 
 

Kulttuuri yhdistää -hankkeen kokonaiskustannusarvio ei muutu alkuperäisestä, mutta 

kustannuslajien välillä tapahtuu muutoksia. Koska hankkeen toteutusaika pitenee, 

palkkakustannuksia täytyy hieman lisätä. Myös matkakustannuksiin on varattava 

alkuperäistä enemmän rahoitusta, koska lähialueen sijaan hankkeen toimet toteutuvat 

kauempana. Vastaavasti tulkkipalveluita ei tarvita, samoin työpajojen tilavuokrat toteutuvat 

pienempinä, kun työpajojen määrä vähenee. 

 



Kustannukset 
 

Palkat 

- palkat ja sivukulut  18 000 €   

Palkkiot 

- asiantuntijapalkkiot esim. työpajoihin 2 500 € 

Vuokrat 

- toimisto, kokoustilat, työpajat 2 300 € 

Ostopalvelut 

- kirjanpito ja palkanlaskenta sekä 

muut osto- ja asiantuntijapalvelut 4 000 € 

Matkakulut 

- matkat ja majoitus 14 700 € 

Muut kulut 

- toimisto- ja materiaalikulut, ilmoitukset 3 000 € 

Vastikkeeton työ 3 000 € 

Kustannukset yhteensä 47 500 € 

 

Rahoitussuunnitelma 

 

Haettava avustus (Leader) 

EU 17 955 € 

Valtio 16 245 € 

Kuntaraha 8 550 € 

42 750 € 

Yksityinen rahoitus 

Vastikkeeton työ 3000 € 

Yksityinen raha 1750 € 

4 750 € 

Rahoitus yhteensä 47 500 € 

 
 


