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Maakuntapäivä 
neljännen kerran

• Osana Pohjois-Karjala 300 juhlavuoden 
tapahtumia

• Maakuntapäivä lauantaina 28.8.2021
• Maailmankarjalaisten juhla suunnitteilla 

Joensuun torille 28.8. (koronatilanne?)
• Tapahtumia koko elokuun, painotus 

viimeisellä viikolla ja maakuntapäivänä
• Palautteessa toivottu päällekkäisyyksien 

vähentämistä ja mahdollisuutta osallistua 
useaan tapahtumaan



Viime vuoden palaute 
• ”Erittäin positiivista palautetta, 

myös lehtien tekstiviestipalstalla.”
• ”Hyvä kaava toteuttaa tulevia 

maakuntapäivän tapahtumia.”
• ”Byrokratian keveys on plussaa. 

Yhteistyö maakuntaliiton kanssa 
sujui mainiosti.” 

• ”Oli kiva, että kaikki rahoitusta 
hakeneet tahot saivat tukea 
tapahtumalleen.”



Maakuntaliitto 
avustaa
Ehdot ja ohjeet:
https://maakuntapaiva.fi/ohjeita-tekijoille/

Tulevaisuusrahastosta varattu 

50 000 euroa avustuksiin 

500 - 2000 €/järjestö

Hakuaika 1.3.-23.4.2021

https://maakuntapaiva.fi/ohjeita-tekijoille/


Rahoitusehdot 1/2
• Avustusta voi hakea ilmaistapahtuman järjestämiseen maakunnan 

alueella.
• Hakijana voi olla yhdistykset, kunnat, kehittämisyhtiöt, 

oppilaitokset ja muut yhteisöt.
• Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille eikä yrityksille.
• Avustuksella voidaan tukea tapahtuman järjestämisestä aiheutuvia 

kustannuksia mm; tilavuokrat, esiintymispalkkiot, 
tapahtumajärjestäjien ja esiintyjien matkakustannukset, 
palkkakustannukset, lehti-ilmoitukset ja muu markkinointi, 
järjestyksenpito ja luvat.

• Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverollisina



Rahoitusehdot 2/2
• Avustushakemuksessa on esitettävä tapahtuman kustannusarvio, 

haettava avustus sekä hankeaika, jolta ajalta kustannuksia syntyy ja 
maksetaan (eli valmisteluajalta aina raportointiin saakka). 

• Tukea ei myönnetä tapahtumassa myytävien tuotteiden tai 
materiaalien hankintaan. (myyntiä voi olla)

• Hakijoita kannustetaan yhteistyöhön ja -markkinointiin esim. saman 
kunnan / seutukunnan alueella suunniteltujen tapahtumien kanssa 
päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi ja paremman näkyvyyden 
aikaansaamiseksi. 

• Avustuksen hakijan tulee pystyä raportoimaan kustannukset joko 
hakijatahon kirjanpidon otteella tai muulla luotettavalla tavalla (esim. 
kuitit, laskukopiot, tiliotteet jne.) sekä antamaan lyhyt 
toimintaraportti.



Avustusten haku
Avustusta haetaan Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta 23.4.2021 
mennessä rahoitushakulomakkeella:

• https://maakuntapaiva.fi/ohjeita-tekijoille/
• Valitse Wordillä täytettävä lomake (DOCX) 
• tai tulostettava lomake (PDF).

Allekirjoituksen jälkeen rahoitushakemukset lähetetään osoitteeseen
• kirjaamo@pohjois-karjala.fi

• HUOM! Allekirjoituksen jälkeen skannattu tai kuvattu 
• tai tavallisena kirjeenä
• Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pielisjoen linna, Siltakatu 2
80100 Joensuu

• Liitteeksi hankesuunnitelma 
• Voiko tapahtuman muuttaa etätapahtumaksi, jos koronatilanne on huono?

https://maakuntapaiva.fi/ohjeita-tekijoille/
mailto:kirjaamo@pohjois-karjala.fi


Avustusten maksaminen
• Avustuksesta voidaan maksaa enintään 50 % ennakkona.
• Loppuosa maksetaan tapahtuman jälkeen, kun 

kustannukset on maksettu ja hyväksytty. 
• Avustuksen (myös ennakon) maksatusta haetaan Pohjois-

Karjalan tulevaisuusrahaston 
maksatushakemuslomakkeella



Turvallisuus
• Tapahtuman turvallisuusasioista vastaa 

järjestäjä. 
• Viranomaisten ohjeita seurataan tarkasti!
• Tilaisuuksien järjestelyissä  painotetaan 

turvallisuutta
• Lähi-, hybridi- ja etätapahtumia

• Lähitapahtuma etätapahtumaksi?



Taloudellinen vastuu
• Järjestäjillä on taloudellinen vastuu tapahtuman 

kustannusten maksamisesta. 
• Mikäli tapahtuma peruuntuu, on hakijan ilmoitettava siitä 

välittömästi Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon. 
• Jos järjestäjälle on jo syntynyt kustannuksia, vaikka 

tapahtumaa ei pystytä järjestämään 
viranomaismääräysten takia, maakuntaliitto varautuu 
mahdolliseen tukirahoitukseen jo syntyneiden 
kustannusten kattamiseen osittain tai kokonaan. 

• Varaus-, tilaus-, yms. sopimuksiin kannattaa lisätä 
maininta, että perumisesta ei tule tilaajalle 
kustannuksia, jos tilaisuus peruuntuu 
viranomaismääräysten vuoksi



Tapahtuman tiedotus ja 
markkinointi

• Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan tapahtuman 
markkinoinnissa ja tiedotuksessa käytettävää 
maakuntapäivän visuaalista ilmettä sekä muuta 
maakuntapäivän toteutusohjetta.

• Tapahtumat ilmoitetaan uudessa Pohjois-Karjalan 
tapahtumakalenterissa 
https://tapahtumat.pohjois-karjala.fi/

https://tapahtumat.pohjois-karjala.fi/


Näkyvyys ja yhteinen ilme
• Somekanavat, tiedotteet, jne.

• www.facebook.com/maakuntapaiva
• UUSI www.maakuntapäivä.fi
• UUSI Pohjois-Karjalan 

tapahtumakalenteri
https://tapahtumat.pohjois-karjala.fi/
• Jaettava materiaali:

• Banneri (verkkosivuille)
• Julistepohja A3 
• Lehti-ilmoituspohja 
• Lippusiimat
• Beach flagit

http://www.facebook.com/maakuntapaiva
http://www.maakuntap%C3%A4iv%C3%A4.fi/
https://tapahtumat.pohjois-karjala.fi/


Maakuntapäivä Facebookissa

• Maakuntapäivän julkinen sivu
https://www.facebook.com/maakuntapaiva

• Lisäksi suljettu ryhmä: Maakuntapäivän tekijät 
https://www.facebook.com/groups/800214746841883

https://www.facebook.com/maakuntapaiva
https://www.facebook.com/groups/800214746841883


Maakuntapäivän järjestelyinfo 
rahoituspäätösten jälkeen

ilmeisesti toukokuussa.

Lisätietoa:

050-4398104 
pentti.ojajarvi@pohjois-karjala.fi

https://maakuntapaiva.fi/ohjeita-tekijoille

mailto:pentti.ojajarvi@pohjois-karjala.fi
https://maakuntapaiva.fi/ohjeita-tekijoille


Maakuntapäiväinfo
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