
T E E M A H A N K K E E T  P I E N I I N  I D E O I H I N



10 KUNTAA
41 000 asukasta
2 maakuntaa



Kaksi teemahanketta auki
• Hakuaika on 1.1.-14.2.2019

• Toimenpiteiden toteutusaika on 1.5.2020 - 31.12.2020. 

• Kaikki toimenpiteensä hakija hakee maksatukseen yhdellä 

kertaa. 

• Toteuttamiselle ei voi saada jatkoaikaa eikä tehdä muutoksia. 

• Tämä on ohjelmakauden viimeinen teemahankehaku. Seuraava 

vastaavanlainen ehkä mahdollista aikaisintaan syksyllä 2022. 

Suudella todennäköisyydellä vasta vuonna 2023.

• Hankkeen tulee olla yleishyödyllinen eli mahdollisimman 

monen hyödynnettävissä



Mitä tehtäis?
• Pieninvestoinneille, 500-9990 euroa

• Tuki 50%

• Talkoita voi myös hyödyntää tapauskohtaisesti 

omarahoitusosuuden kasaamisessa

• Yleishyödyllinen yhdistys voi hakea



Vilskettä raitille
• Pienkehittämiseen, 500-9990 euroa

• Tuki 70%

• Myös talkoot mahdollisia omarahoitusosuuteen

• Hyväksyttävät kulut kehittämishankkeissa:palkat ja 

palkkiot, matkakustannukset, ostopalvelut, vuokrat, 

muut kulut (esim. pienhankinnat ja tarjoilukulut), 

talkootyö. VAIN niitä kuluja, jotka eritelty 

kustannuslaskelmassa.



Mihin tukea voi saada?
Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi:

* liikuntaan

* kulttuuriin

* luontoon ja pihapiiriin

* tapahtumien rakentamiseen

* kokoontumispaikkoihin



Esimerkkilaskelma
Kankaanpääläinen yhdistys "Joukahaiset" järjestää kolme kertaa vuodessa
(loppiainen, taideviikko, venetsialaiset) Rivieralla poikkitaiteellisen
tapahtuman. Tapahtumassa nähdään taide-esityksiä laidasta laitaan, on 
markkinatunnelmaa, pop up käsityötempauksia,  stand up ja avoin mikki
osioita, vesiristeilyillallista ym. 

Tapahtuma on kuitenkin säiden armoilla, sillä varsinkin taideviikon aikaan
kaikki kylän teltat ovat käytössä muualla. Tarvittaisiin myös pieni kannettava
äänentoistosetti sekä koroke/siirrettävä lava esityksille. 



Esimerkkilaskelma
Tarkan suunnittelun ja kustannusten kartoitusten jälkeen kokonaisbudjetiksi 
muodostuu: 
• teltta 3 000 (kolme vertailevaa tarjousta)
• äänentoisto- ja valolaitteet 2 600 (lueteltu, mitä sisältävät tarkemmin)
• korokkeen materiaalit 3 000 (eritelty tarkasti mitä tarvitaan)

Yhteensä 8 600 €

Tästä tuki 50% olisi 4 300 € ja 4 300 € omaa rahaa. Kuitenkin, koska koroke 
rakennetaan itse, tulee myös talkoita. On arvioitu, että 4 henkilöä tekee 
jokainen 5 tuntia henkilötyötä eli yhteensä 20h. Tämän työn arvo on 300 €.

Tällöin kokonaiskustannukset hankkeelle 8 900 €, tuki 4 450 €, omaa rahaa 
4 150  € ja talkoita 300 €. 
HUOM! Hankkeelle syntyy aina kuluja, jotka eivät ole hankkeen kuluja!



Sain idean. Miten edetään?
1. Katso lisää http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-
satakunta/tietoa_meista/palvelumme/teemahanke_2020_vilsketta_raitille
http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-

satakunta/tietoa_meista/palvelumme/teemahanke_2020_mita_tehtais
2. Ota yhteyttä
3. Tarkista, että yhdistyksen paperit ajantasalla
4. Idea hankkeeksi: hankesuunnitelma ja kustannusarvio
5. Kerää liitteet
6. Tee hakemus 14.2. mennessä
7. Täydennä pyydettäessä nopeasti
8. Hankkeen käsittely ja tukipäätös
9. Toteuta hanke suunnitelman mukaan



Pohjois-Parkanon kylätalo

Älyä ja elinvoimaa 
Honkajoelle

Pyhäniemen 
aktivointihanke



Saunahanke 
Villa Vihta

Yrittäjyyskasvatus
Karvian kunta



Kuulemisiin!
Leena Saloniemi, hankeneuvoja

leena.saloniemi@kankaanpaa.fi

040 6383 852


