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Tapahtumahaun info 1.3.2023



Lähde liikkeelle

• Maakuntapäivän teema on Lähde liikkeelle – huvia ja hyvinvointia 
liikunnasta

• Haemme tapahtumia, jotka
• Innostavat liikkumaan mahdollisimman monta pohjoiskarjalaista
• Lisäävät tietoisuutta erilaisista liikuntamuodoista ja -mahdollisuuksista 

Pohjois-Karjalassa
• Edistävät Pohjois-Karjalan luonnon- ja lähiliikuntapaikkojen hyödyntämistä
• Kannustavat ja haastavat alueen ihmisiä aktiivisempaan ja liikkuvampaan 

elämäntapaan

• Tavoitteemme on, että maakuntapäivänä koetaan liikunnallisia 
elämyksiä eri puolilla Pohjois-Karjalaa.



Tapahtumat

• Pohjois-Karjalan maakuntapäivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. 
Tänä vuonna se on lauantaina 26.8.2023.

• Tuetut maakuntapäivän tapahtumat toteutetaan 11.-27.8. välisenä aikana.
• Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille sekä saavutettavia 

mahdollisimman monelle.
• Vahvistavat pohjoiskarjalaista identiteettiä, tukevat yhteisöllisyyttä sekä 

osallistavat mahdollisimman monia maakunnan asukkaita tekijöinä ja kokijoina. 
• Tavoitteena on mahdollisimman laaja kattavuus koko maakunnan alueella.
• Maakuntaliitto tukee maakuntapäivän tapahtumien järjestämistä yhteensä 50 

000 eurolla.
• Ajankohtainen tieto ja materiaalit https://maakuntapaiva.fi/maakuntapaivan-

tekijoille/

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


Tapahtumahaku

Tapahtumien tulee olla yleisötilaisuuksiin sopivia liikunnallisia elämyksiä, 
jotka innostavat ja tarjoavat keinoja hyvinvoinnista huolehtimiseen arjessa.
• Haemme tapahtumajärjestäjiä käänteisellä kilpailutuksella.
• Käänteinen kilpailutus auki 14.4.2023 klo 15 asti Cloudiassa 

https://tarjouspalvelu.fi/pkmaakuntaliitto/?id=444235
• Valitaan 15 tuettavaa tapahtumaa
• Tuki 3 300 euroa/tapahtuma
• Kaikki tapahtuman järjestämiseen, markkinointiin yms. liittyvät 

kustannukset
Tuettujen tapahtumien lisäksi haastamme kaikki asukkaat ja toimijat 
mukaan liikkumaan. 

https://tarjouspalvelu.fi/pkmaakuntaliitto/?id=444235


Tarjouspyyntö

• Tarjoajan tulee esittää tarjouksessa tapahtuman sisältö- ja toteutussuunnitelma (pituus max. 2 
x yksipuoleinen A4). Suunnitelmasta tulee käydä ilmi

• tapahtuman sisältö ja toteutus,
• tapahtuman sijainti (kunta/paikka/tila), 
• aikataulu sekä 
• kohderyhmä ja arvio yleisömäärästä.

• Arvio/erittely tapahtuman kustannusten jakautumisesta. 
• Tapahtuman markkinointisuunnitelma, pituus max. 1 x yksipuoleinen A4.
• Lisäksi siinä tulee ilmoittaa, onko toteuttaja yksi henkilö, työpari vai työryhmä.
• Eduksi katsotaan, jos tapahtuma toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä tai se on 

toteutettavissa useammalla paikkakunnalla annetun aikataulun puitteissa.
• Mikäli tarjoat useampaa tapahtumaa, tee jokaisesta erillinen tarjous.
• Tarjouksen jättäjällä on oltava Y-tunnus ja mahdollisuus laskuttaa tehdystä työstä. Laskutus 

yhdessä erässä 30.9.2023 mennessä.
• Rahoituksen saaminen edellyttää tilaajan kyselyyn vastaamista tapahtuman jälkeen.



Tapahtumien markkinointi

• Tapahtumat markkinoivat pääsääntöisesti itse omia tapahtumiaan.
• Maakuntaliitto toteuttaa yhteismarkkinointikampanjan tapahtumien 

oman markkinoinnin tueksi.
• Kanavat

• Pohjois-Karjalan tapahtumakalenteri
• Sosiaalinen media, mm. Pohjois-Karjala ja Pohjois-Karjalan maakuntapäivä 

Facebook-sivut
• Printti ja/tai radio

• Yhteinen graafinen ilme; maakuntaliitto suunnittelee ilmoitus- ja 
julistepohjat yms. kaikkien käyttöön (myös ei-tuetut tapahtumat 
voivat hyödyntää)



Pohjois-Karjalan tapahtumakalenteri

• Maakuntapäivän tapahtumat ilmoitetaan tapahtumakalenterissa.
• Tuen saanut tapahtuma on velvollinen ilmoittamaan 

tapahtumastaan kalenterissa.
• Tapahtumien tiedot yhteysmarkkinointikampanjaan haetaan 

kalenterista.
• Myös ei-tuetut tapahtumat voivat käyttää tapahtumakalenteria.
• https://tapahtumat.pohjois-karjala.fi

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


Tilaa uutiskirje

• Lähetämme maakuntapäivään liittyviä uutiskirjeitä muutaman 
kerran vuodessa. 

• Niistä saat tietoa mm. tapahtumahauista ja muista ajankohtaisista 
maakuntapäivään liittyvistä asioista.

• https://pohjois-karjalan-
maakuntaliitto.creamailer.fi/subscribe/Vp0Ev4IPNGg7U

https://pohjois-karjalan-maakuntaliitto.creamailer.fi/subscribe/Vp0Ev4IPNGg7U
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