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1. ALKUSANAT 
 
 
Opas ulkomaille lähtemiseen – sai alkunsa, kun Kansanmusiikin ja Kansantanssin 
Edistämiskeskuksella huomattiin, että ulkomaille lähtemisen kannustamista olisi hyvä lisätä.  
 
Opasta lähdettiin toteuttamaan monien haastattelujen pohjalta, jossa kartoitettiin niin ohjaajien, 
kansantanssijoiden kuin nykyisen kansainvälisen koordinaattorin mielipiteitä, jotta saataisiin 
tarpeeksi kattava teos auttamaan heitäkin, jotka eivät välttämättä ole reissuja tehneet, sekä 
antamaan lisäideoita mm. rahoitukseen.  
 
Näkökulman painopiste oppaassa on ollut CIOFF:n festivaaleissa, mutta samalla ohjeissa on 
yritetty ottaa huomioon myös toisenlaiset tapahtumat kuten Europeade, BARNLEK tai 
NORDLEK.  
 
Niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla kulttuurivienti on nousemassa hyvin tärkeälle 
paikalle, sillä se mitä ulkomaille näytetään, vaikuttaa vahvasti myös kuvaan mitä tästä maasta 
annetaan. Kansantanssi kaikessa monimuotoisuudessaan kertoo värikästä kuvaa Suomesta ja 
suomalaisuudesta. Ilo, joka lähtee tanssista, yhteisöllisyys, tanssivaatteiden värikkyys ja 
eroavaisuudet, erilaiset tanssityylit, sekä musiikki, luovat kuvaa monimuotoisesta Suomesta.  
 
Opasta tehdessä esiin nousi epävarmuus kansantanssin mielenkiintoisuudesta, toisaalta taas 
huomioitiin se, että ulkomailla edustetaan Suomea. Kansantanssi laajassa skaalassaan esittelee 
Suomea edustavasti ja saa maamme näyttämään mielenkiintoiselta, kansantanssijoilla on 
turhaan huono itsetunto lajistaan, heidän tulisi pikemminkin olla ylpeitä siitä, minkälaisen 
silmäyksen voitte tanssillanne ja vaatteillanne antaa muille suomalaisuudesta.   
 
 
Innoittakoon tämä opas ryhmiänne lähtemään maailmalle yhä enemmän!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. YHTEYDENOTOT JA KUTSUT 
 
Ryhmän halutessa tapahtumaan/festivaaleille, on hyvä ottaa yhteyttä kansainvälisestä 
vaihdosta vastaavaan Riia Niemelään sähköpostitse cioff-finland@cioff.org 
 
Yhteydenotossa on hyvä käydä ilmi: 
 

1. Mihin maahan ryhmä haluaa lähteä 
2. Onko mielessä valmiiksi jo tapahtuma, johon haluttaisiin osallistua 
3. Jos mielessä ei ole mitään valmiiksi, ilmoita ajankohdat jolloin haluaisitte lähteä ja näin 

ryhmälle voidaan ehdottaa vaihtoehtoja ja antaa kontakteja joihin ottaa yhteyttä 
 
Yleisesti Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus julkaisee saapuneita kutsuja 
sivuillansa: https://kansanmusiikki.fi/saapuneet-kutsut 
 

2.1 VERKOSTOJA  
 

• CIOFF – maailmanlaajuinen organisaatio, joka edistää perinteistä kulttuuria ei 
taiteenaloilla, koordinoivat n. 250 kansainvälistä folkorefestivaalia: 
http://www.cioff.org/events-search.cfm  
 

• EAFF – on Bulgariassa perustettu organisaatio, jonka tehtävänä on edistää 
kansanperinteiden tunnettavuutta Euroopassa järjestäen festivaaleja: 
http://eaff.eu/en 
 

• NORDLEK – on joka kolmas vuosi järjestetty pohjoismainen kansantanssi- ja musiikin 
tapahtuma, joka kiertää eri Pohjoismaissa. Organisaatio, järjestää myös muita erilaisia 
tapahtumia, kuten:  
 
BARNLEK – lapsille ja alle 16-vuotiaille suunnattu, joka kolmas vuosi järjestetty eri 
Pohjoismaissa kiertävä kansantanssi- ja pelimannitapahtuma.  
 
Sekä epäsäännöllisesti järjestetyt pienemmän juhlatapahtumat Islannissa – ISLEIK, 
Grönlannissa – GRÖNLEK ja Färsaarilla – HAVLEIKUR.  
 
Nämä kaikki tapahtumat löytyvät NORLEK:n sivuilta: https://nordlek.org/fi/ 
  

• Europeade – Euroopan suurin vuosittainen kansanperinnetapahtuma, jossa osallistujat 
pääsevät seuraamaan taitajia niin lavoilla, kaduilla kuin konserteissakin: 
http://www.europeade.eu 
 

• Googlesta löytyy eri tapahtumia ja festivaaleja esimerkiksi näillä hakusanoilla: folklore, 
folk dance, folk dance festivals, folklore festivals ja international folklore festival 
 

• Muistakaa hyödyntää myös omia verkostojanne! 



2.2 HYVÄ MUISTAA 
 

• Osa festivaaleista lähettävät kutsuja jopa yli vuoden ennen varsinaista tilaisuutta, 
suunnitelkaa lähtönne siis hyvissä ajoin ja olkaa mahdollisimman aikaisin yhteydessä 
osoitteeseen cioff-finland@cioff.org  
 

• Vastaukset kutsuihin, sekä muu yhteydenpito järjestävään tahoon tulisi hoitaa jollakin 
seuraavista kielistä: englanti, saksa, venäjä, ranska tai espanja  
 

• Useimmat festivaalit vahvistavat ryhmän kutsun vasta kun ovat saaneet kaikki tarvittavat 
tiedot ja monet festivaalit haluavat myös nähdä ennen vahvistusta ryhmän ohjelmistoa 
esittelevän videon.  
 

• Festivaalit lähettävät hyväksytyille ryhmille kirjallisen vahvistuksen tai kirjallisen 
sopimuksen pääasiassa sähköpostitse, asiakirja tulee palauttaa allekirjoitettuna/ryhmän 
tulee vahvistaa osallistumisensa mahdollisimman pian  
 

• Vahvistusten jälkeen ryhmä antaa lisätietoja (kts kohta 4)  
 

• Jos kukaan ryhmästä ei osaa kohdemaan kieltä, olisi hyvä, että ryhmällä olisi mukana 
oma tulkki, tavallisesti festivaaleilla on kuitenkin jokaiselle ryhmälle oma opas, joka auttaa 
kommunikoinnissa festivaaliorganisaation kanssa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. HYVÄ HAKEMUS  
 
Tapahtumajärjestäjät haluavat mahdollisimman hyviä hakemuksia, joista saa kattavan kuvan 
ryhmän ohjelmistosta ja taidosta, joten näihin on syytä panostaa. Varsinkin video ja valokuvat, 
kertovat paljon, joten mitä parempi laatuisia taltiointeja voitte käyttää, sen parempi.  
 
Pääsääntöisesti hyvä hakemus sisältää seuraavat tiedot:  
            

            
            
Jos teillä ei ole videokameraa, kannattaa hyödyntää kirjastojen tarjontaa/lainata tutuilta. Hyvän 
videomateriaalin tuottamiseen ei tarvita nykypäivänä suuria sijoituksia vaan riittävän laadukasta 
videomateriaalia saa tehtyä vaikkapa älypuhelimilla.  
 
Valokuvia festivaalit käyttävät pääsääntöisesti erilaisissa julkaisuissa kuten 
markkinointimateriaalissa, käsiohjelmissa, lehdistötiedotteissa jne. Tämän vuoksi olisi hyvä, että 
valokuvat on ottanut ammattivalokuvaaja.  
 
Tarkemmin tietoa Pr-materiaaleista löytyy kohdasta 5.  

1. Ryhmän ja yhdistyksen nimi 
 

2. Ryhmän johtajan yhteystiedot 
 

3. Ryhmän johtajan hallitsemat kielet/ryhmän 
jäsenen yhteystiedot, joka hallitsee festivaaleille 
käytettävää kieltä 

 
4. Lapsiryhmissä lasten iät, sekä aikuisten valvojien 

määrä, nimet ja rooli  
 

5. Ryhmän kokoonpano ja taustatiedot (asut, 
instrumentit) 

 
6. Esitettävä ohjelmisto (myös tieto alkuperästä) 

 
7. Esittelyvideo ja laadukkaita kuvia ryhmästä 

 
8. Tarvitaanko esityksessä erityisrekvisiittaa 

(esimerkiksi tulen käyttö vaikuttaa lupa-asioihin) 
 

9. Tiedot ryhmän matkalla käyttämistä 
kulkuneuvoista 

 
10. Täytyykö ryhmän jäsenten vaihtaa asuja 
esityksen aikana 
 



4. RYHMÄN LÄHETTÄMÄT LISÄTIEDOT  
 
Vahvistusten jälkeen ryhmän tulee lähettää hyvät lisätiedot itsestään. Näissä lisätiedoissa tulee 
ilmetä:  
 

 
 
Festivaali lähettää vastavuoroisesti tietoja aikatauluista (ryhmän esiintymiset), ohjelman 
luonnoksen sisältäen tiedot kaikista erikois- ja pidennetyistä esityksistä, sekä aktiviteeteista, 
mukaan tulee myös esiintymislavan kuvaus, pukuhuoneiden sijainti esiintymislavaan nähden, 
äänentoistojärjestelmän kuvauksen, matkustusohjeet jne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tarkka määrä osallistujista (tanssijat, soittajat, ohjaajat, jne.) 
nimilistoineen  
 

2. Perhemajoitusta käytettäessä toimitetaan nimilistat 
sisältäen kaikkien osallistujien iän, sukupuolen ja toivomus 
huonekohtaisesta yhteismajoittamisesta 

 
3. Allergiat ja muut ruokailua koskevat vaatimukset 

 
4. Ryhmän jäsenten kielitaito 

 
5. Vahvistus ryhmän sairausvakuutuksesta 

 
6. Vahvistus ryhmän viisumihakemuksesta, mikäli vaaditaan 

 
7. Tiedot kuljetuksista, aikatauluista ja tärkeistä numeroista 

(esim. Lentojen numerot) festivaaleille 
 

8. Äänentoistoon liittyvät tarpeet eritellysti 
 

9. Valosuunnitelma festivaalin laitteistoon perustuen  



5. PR-MATERIAALI 
 
Käytännöllisesti, mutta laadukkaasti rakennettu PR-materiaali tuo hyvää julkisuutta ryhmälle. 
Jotta materiaalista on hyötyä myös kansainvälisillä markkinoilla, on tärkeää sisällyttää 
materiaaleihin englanninkielinen selostus.  
 
PR-materiaalia on ikään kuin ryhmän oma CV, joten sen voi hyvin rakentaa esimerkiksi e-
portfolioksi, jossa tietoja voidaan päivittää aktiivisesti ja halukkaat löytävät tietoja ryhmästä 
helposti yhteen paikkaan koottuna. Esimerkiksi festivaalit organisaatioineen saavat tätä kautta 
hyvän kuvan ryhmästä ja heidän tasostaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 E-PORTFOLIO  
 
E-portfolio (kirjoitusasuna voi myös olla: ePortfolio) eli sähköinen portfolio on sähköinen ura-
/ansiokansio, johon koostetaan näytteitä töistä, taidoista, saavutuksista ja ryhmästä itsestään. 
Alun perin portfoliot ovat olleet etenkin taiteilijoiden suosimia välineitä heidän töiden esittelyyn, 
mutta myöhemmin tämä on laajentunut muille aloille ja opiskelijoille. Portfolion koonnista saa 
apua myös ryhmän kehittämiseen, kun pääsee konkreettisesti näkemään mitä on tehty ja mitä 
voisi vielä tulevaisuudessa tehdä.  
 
E-portfoliota käyttäen kansantanssiryhmät voivat tuoda esille itseään niin videoiden kuin 
kuvienkin kautta. Sen lisäksi ryhmän halutessa markkinoida itseään, on sivustoa helpompi 
lähetellä linkkinä eteenpäin esimerkiksi Facebookissa verrattuna koosteeseen joka olisi 
sähköpostissa tai paperisena versiona.  
 
Portfoliobox – Paljon ilmaista materiaalia portfolion tekemiseen, osa toiminnoista 
kuukausimaksun takana  
https://www.portfoliobox.net/fi/ 
 
WordPress – Ilmainen sivusto, johon voi tehdä myös esimerkiksi blogin 
https://wordpress.org 
 
Kyvyt-palvelu, osaksi maksullinen sivusto, esimerkiksi osa Suomen kouluista käyttää palvelua 
ja näissä kouluissa olevilla käyttö on ilmaista.  
https://kyvyt.fi/?p=frontpage 

Materiaaleissa tulee tulla esille:  
 

1. Esittely ryhmästä 
2. Mahdolliset erityisansiot 
3. Aiemmat festivaalivierailut  
4. Tiedot esitettävästä repertoaarista  
5. Kuvat  
6. Videot  

	



5.2 HYVIÄ ESIMERKKEJÄ 
 
Hyviä pohjia on internet täynnä, joten ideoita voi ottaa oikeastaan minkälaisesta portfoliosta vain 
ja soveltaa sitä sitten omaan tekemiseen. Tässä kuitenkin muutamia hyvin tehtyä sivustoja, sekä 
videoita ideaksi ja malliksi. 
 

• Kansantanssiryhmä Kirjavien tekemä sivusto blogspot-palveluun. Selkeät ja 
informatiiviset sivut, joista selviää kaikki olennainen ryhmästä, sen tasosta ja 
saavutuksista: 
http://kirjavat.blogspot.fi/p/etusivu.html 

 
• Taiteilija Irina Raskin portfolio, sivut ovat selkeät, mutta persoonalliset:  

http://www.irinara.com/portfolio/ 
 

• Pispalan Sottiisin julkaisema video pääjuhlan Riemua! –kokonaisuuden yhteisohjelman 
finaalitanssi Koiviston polskasta. Selkeä video, josta näkyy askeleet ja kokonaisuus: 
https://www.youtube.com/watch?v=VNoA9ktBWQU 

 
• Suomen Nuorisoseurojen julkaisema Tanssiralli, jossa on monia eri ryhmiä. Tästä 

videosta saa hyvän käsityksen, minkälainen on selkeä video, joka on kuvattu 
esiintymistilanteessa.  
https://www.youtube.com/watch?v=XurshfTiA28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PAIKAN PÄÄLLÄ  
 
Kun saavutte maahan, festivaali lähettää tarvittaessa edustajan ryhmäänne vastaan esimerkiksi 
lentoasemalle. Tämän tapahtuessa, on tärkeää, että ryhmä varmistaa edustajan tapaavan 
ryhmän vastaavan.  
 
Mikäli ryhmä ei tarvitse ketään vastaanottamaan heitä, he tapaavat festivaaleille festivaalin 
edustajan, jonka kanssa ryhmän vastaava voi keskustella esille tulleista kysymyksistä, sen 
lisäksi varmistetaan ryhmän osanottajalistan oikeellisuus. 
  
On hyvä muistaa, että festivaalien tarjoama ruoka on tyypillistä isäntämaan ruokaa, jos tämä ei 
kelpaa, täytyy omat ruuat hankkia itse.  
 
Mikäli ryhmä on perhemajoituksessa, tulee ryhmän vastaavalla olla luettelo, josta selviää missä 
kukin ryhmäläisistä majoittuu. Muistakaa ottaa selvää kuljetusjärjestelyistä! 
 
Mikäli mahdollista, festivaali on järjestänyt ryhmälle harjoitteluaikaa lavalla. Tällöin tehdään 
myös soundcheck, jolloin ryhmän on varmistettava, että harjoituksissa käytetään kaikkia 
soittimia, joita tullaan käyttämään itse esityksessä. Soittajien tulee huomioida, että heidän tulee 
mennä paikoille, joissa he ovat esityksessä. Tämä hetki on myös hyvä valaistuksen 
tarkastukseen!  
 
Jos kysymyksiä tulee, festivaali järjestää tapaamisia edustajien ja ryhmän vastaavan välillä. 
Tällöin on hyvä kysellä kaikista asioista, mitä esille on tullut.  

 
Monilla festivaaleilla on tapana antaa lahjoja ryhmille ja mikäli ryhmät haluavat antaa lahjoja 
festivaalille/kaupungille, festivaali ilmoittaa milloin ja missä tämä tapahtuu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. APURAHAT  
 
Apurahoja haettaessa on tärkeää katsoa pääpisteet joita apurahoja myöntävä taho painottaa 
hakemuksissa. Jos olette aikaisemmin tehneet hyvän pohjan ja se on tuottanut tulosta, voi 
pohjaa käyttää uudestaan muokattuna sopivaksi uuteen hakemukseen.    
 
*Monien hakemusten suurimpana ongelmana on puutteelliset perustiedot ja liian pitkä, 
sekä monimuotoinen teksti. 
 
Muista, että hakemuksen lukee aina toinen ihminen, kuinka pitkän tekstin jaksaisit itse lukea, 
kun joudut käymään läpi kymmeniä hakemuksia?  
 
 
Tärkeitä pointteja 
 

• Pääpointtien täytyy tulla esille silmäilemällä  
• Aloittaessa haku heti kun hakuaika alkaa, ei tule stressiä hakemuksen tekemisestä  
• Hyvä hakemus innostaa, mutta on samalla realistinen 
• Ellet ymmärrä jotain kohtaa, soita suoraan rahoitustaholle, he auttavat mielellään  
• Muista säilyttää hakemukset seuraavaan kertaan ja raportointia varten  
• Avun pyytäminen ei ole koskaan häpeäksi, vaan hyödyksi! 

 
Mitä välttää 
 

• Epäselvyys, älä selitä liian pitkästi  
• Liian yleisluontoisesti tehtyjä esimerkkejä ”haemme rahaa työskentelyyn” – mihin 

työskentelyyn?  
• Ammatti- ja erikoiskieltä, kaikilla ei ole välttämättä ymmärrystä tietyn alan termistöön  
• Saman hakemuksen kierrättämistä, voit käyttää hyvää pohjaa, mutta se tulee muokata 

aina tilanne kohtaisesti  
• Viittauksia liitteisiin, kirjoita kaikki hakemuslomakkeeseen  
• Hakemuksen tekemistä viime tipassa  
• Älä jätä rahoitusta vain yhden kortin varaan, on parempi heitellä verkkoja moneen 

paikkaan 
  
Saatuasi apurahan  
 

• Pidä kirjaa tuloista ja menoista, se helpottaa raportoinnin tekemistä, monet pienetkin kulut 
muuttavat loppusummaa huomattavasti, kun niitä on kertynyt tarpeeksi.  

• Ota hakemus esiin, jotta sinulla on pohja millä teet raportoinnin.    
• Mihin apuraha toi apua, mikä muuttui? Mitkä olivat toimenpiteet ja tavoitteet? Kerro 

rahoittajille tarkasti mihin asia vaikutti, oliko siitä hyötyä ja jos kykenet käytä 
mahdollisimman paljon numeroita todentaaksesi kertomuksesi.  

• Petaa tulevaisuutta ja kerro miten jatkatte, tässä voit saada rahoittajat vakuutetuksi 
tulevaisuutta varten, että heidän kannattaa jatkossakin antaa rahaa teille.  

• Tee tarvittavat selvitykset ja raportit ajoissa   



7.1 MUISTILISTA APURAHOJA HAKEVALLE  
 

 Katso keille rahoitustaho on aiemmin myöntänyt rahaa, mihin kohteeseen ja kuinka paljon 
he ovat saaneet? Tämä kertoo paljon omista mahdollisuuksistasi saada rahoitusta.  

 
 Lue ohjeet huolellisesti, hyväkään hakemus ei mene läpi, jos se ei kohtaa 

apurahamyöntäjän laittamia raameja. Listaa siis tarkasti tahot, joille kannattaa 
hakemuksia laittaa.  

 
 Tarkista hakuajat, jos taho järjestää infotilaisuuden siihen kannattaa osallistua  

 
 Kohdista oikein, onko kyseessä esimerkiksi hanke- tai työskentelyraha?  

 
 Aloita hakemuksen teko ajoissa, liitteisiin voi tarvita papereita toisilta ihmisiltä ja kiireessä 

tulee vain huonoa jälkeä  
 

 Tee realistinen talousarvion, perustele asiat hyvin olemalla tarkka. Mihin laittaisitte 1000 
euroa sen saadessanne? Tarkastajat tietävät kyllä mitä mikäkin maksaa, älä aliarvioi 
rahan määrän tarvetta. Jos et osaa arvioida, pyytä tarvittaessa tarjouksia, jolloin saat 
suuntaa antavan summan (näitä voit käyttää myös liitteenä todentaaksesi, että hinta jota 
pyydät, on realistinen). Kerro myös mistä muualta tuletta saamaan rahoitusta tai mistä 
olette sitä hakemassa 

 
 Kerro napakasti minkä ongelman raha ratkaisee. Voit käyttää lukuja tukenasi, mutta älä 

sorru tarinoimaan liian pitkästi ongelmastanne. 
 

 Hyvä muistisääntö on vastata kysymyksiin: mitä, miten, mihin, milloin, miksi, missä, 
kenelle ja kenen kanssa  

 
 Tehdessäsi hankesuunnitelmaa tulee sen olla kirjallinen versio talousarviosta. 

Matkustaessa tulee matkustuskuluja ja tämän tulee näkyä niin hankesuunnitelmassa kuin 
talousarviossa 

 
 Muista pitää hakemusta lähelläsi ja seurata, että teette niin kuin olette hakemuksessanne 

suunnitelleet.  
 

 Säilytä tekemäsi hakemukset, niistä voi ottaa oppia ja tarvittaessa välittää eteenpäin, jos 
toinen alkaa tehdä hakemuksia. Sen lisäksi, tarvitset suunnitelmaa raportoidessa 
rahoista, jotka saitte.  

 
 Anna teksti luettavaksi ihmiselle, joka ei ymmärrä aiheesta mitään, ymmärtääkö hän 

tekstisi tarkoituksen, jaksaako hän lukea sen? Tällä tavalla voit löytää asiat, jotka ovat 
sinulle itsestään selvyyksiä, mutta ei muille, sekä huomaat, onko tekstisi tarvittavan ehyt 
kokonaisuus, mutta ei liian pitkä.  

 
 Lue hakemus liitteineen huolellisesti läpi ennen lähetystä  



7.2 RAHOITUSTAHOT  
 
Tähän osaan on koottu eri tahoja, jotka ovat aiemmin myöntäneet rahoituksen projekteille tai 
hankkeille, jotka kohdistuvat ulkomaille lähtemiseen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÄÄTIÖT  
 
Alfred Kordelinin säätiö  
https://kordelin.fi 
 
Jane ja Aatos Erkon säätiö – Hankkeet & projektit  
http://jaes.fi 
 
Kalevala Korun kulttuurisäätiö  
http://www.kalevalakoru.fi/fi/tarinamme/kulttuurisaatio 
 
Majaoja-säätiö – Vuosittain eri kultuurinsektoreille  
http://majaoja-saatio.fi/home/ 
 
Oskar Öflunds -säätiö  
http://oskaroflund.fi/?lang=fi 
 

RAHASTOT 
 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto  
http://wihurinrahasto.fi 
 
Kansan Sivistysrahasto 
http://www.sivistysrahasto.fi/00010040-
ksr-n-rahastot 
 
Suomen Kulttuurirahaston 
Keskusrahasto  
http://skr.fi/fi/apurahat/haettavat-
apurahat/keskusrahasto-haku-1-3110 
 
Otto A.Malmin rahasto  
www.ottomalm.fi 
 

ALUESÄÄTIÖT/-RAHASTOT/MUUT 
	
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö – Etelä-Karjalan toimijoille 
http://www.ekspsaatio.fi/etusivu 
 
Kansan Sivistysrahaston Maakuntarahasto  
http://www.sivistysrahasto.fi/00010023-ksr-n-maakuntarahastot 
	
Keskipohjanmaan-säätiö – Keski-Pohjanmaan toimijoille  
http://keskipohjanmaa-saatio.kpk.fi/index.htm 
	
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö – Kymenlaakson alueen toimijoille  
http://www.kymin100.fi 
 
Mustasaaren Aktiasäätiö – Mustasaaren toimijoille  
http://korsholm.sparbanksstiftelserna.fi/fi/ 
 
Taiteen edistämiskeskus – Tanssitaide  
http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset 
 



7.3 MUITA MAHDOLLISUUKSIA 
 
Koska varainhankinnassa on aina muitakin mahdollisuuksia, tässä on listattuna muutama 
tapahtumaidea, sekä ihan perinteikästä tavaroiden myymistä. Etenkin tavaroiden myymiselle on 
muitakin tahoja, mutta listalla esiintyy varteenotettavia vaihtoehtoja.  
 
Muut keinot –sarakkeessa löytyy muiden keinojen ohella myös joukkorahoitukseen keskittyneitä 
sivustoja, joiden ideana on antaa ihmisille mahdollisuus antaa rahaa tekijän projektiin ja saada 
vastineeksi esimerkiksi jokin tuote, muttei koskaan rahaa. Vastike tulee suhteuttaa summaan, 
jota pyydetään (mikäli olette saaneet poliisihallitukselta rahankeräysluvan, teidän ei tarvitse 
tarjota vastiketta).  
 
Joukkorahoituksessa on tärkeää muistaa, että saamanne rahat ovat yhteisön tuloa, mikä tulee 
näkyä myös verotuksessa. Muista siis huomioita myös ALV vastikkeessa.  
 
TYÖ  MYYNTI MUUT KEINOT 
 
Ilmoittakaa 
sivuillanne/tuttavien/muiden 
lähteiden kautta, että teette 
töitä tiettyä summaa 
vastaan esim. Lumen 
kolaamista, lehtien lakaisua, 
polttopuiden pilkkomista, 
ikkunoiden pesemistä, 
pakettien paketoimista, 
polkupyörien huoltamista,  
 
- Marjojen keräys ja myynti, 
marjoista voi myös tehdä 
erilaisia tuotteita esim. 
Mehua, jota voi myydä  
 
- Erilaistan tilaisuuksien 
järjestäminen, kirpputori, 
autojen renkaiden vaihto 
arpajaiset, äitien- tai 
isänpäivän ruokailu,  
 
 

 
Pilkkoset – Monia erilaisia 
tuotteita, etenkin bambusta 
valmistettuja vaatteita 
https://pilkkoset.fi 
 
Sponssiboxi – Snickersin ja 
Twixien myymistä 
https://www.sponssiboxi.fi 
 
Metrilaku – Metrilakun 
myymistä  
http://www.metrilaku.fi/  
 
ECO feel – Erilaisia 
ekologisia tuotteita 
hammasharjoista 
kestomukeihin  
http://www.keraarahaa.com 
 
Lumilyhty – arpojen 
myymistä 
https://www.lumilyhty.fi  
 
 

 
Mesenaatti – 
Joukkorahoituspalvelu 
https://mesenaatti.me 
 
Go fund me – 
Joukkorahoituspalvelu  
https://www.gofundme.com 
 
Monilla firmoilla on 
mahdollisuus sponsoroida, 
konsultoikaa eri yrityksiä, 
josko heillä olisi kiinnostusta 
lähteä sponsoroimaan teitä ja 
matkaanne.  
 
Huomioikaa myös kahden 
maan väliset rahoitukset 
kuten Suomalais-ruotsalainen 
kulttuurirahasto 
http://www.kulturfonden.net/fi 
 

 
 
 



8. MATKAJÄRJESTELYT  
 
Jokaisen hyvin onnistuneen matkan salaisuutena on hyvät alkuvalmistelut. Kun asiat on hoidettu 
heti hyvin, ei tule stressiä vaan voi nauttia matkasta täysin sydämin. Tässä siis vielä viimeiset 
ohjeet ennen onnistunutta matkaanne:  
 

8.1 ENNEN MATKAA  
 

• Rokotukset ja tarvittavat estolääkitykset 

 
 

• Muut lääkkeet ja tarvikkeet  
Jokaisen matkalle lähtijän tulee ottaa mukaan omat lääkkeensä (ja reseptinsä, sekä 
tarvittava lääkärintodistukset), sen lisäksi mukaan on hyvä varata särkylääkettä, laastareita, 
aurinkorasvaa ja rakkolaastareita, desinfiointiainetta ja mahdollisuuksien mukaan muita 
yleislääketarvikkeita. Huomaa, että esimerkiksi kehittyvissä maissa lääkkeet voivat olla 
väärennöksiä.  
 
*Mahataudin yllättäessä hyvää nestettä on Osmosal, tee, appelsiinimehua laimennettuna 
keitettyyn tai pullotettuun veteen + puoli teelusikallista ruokasuolaa, juo paljon nestettä. Yritä 
välttää tarpeeksi pitkälle ripulilääkkeitä, koska ne voivat pahimmassa tapauksessa saada 
suolen lamautettua niin, että se puhkeaa. Jos ripuli jatkuu kolmatta viikkoa, hakeudu 
lääkäriin!  

 
• Eurooppalainen sairaanhoitokortti  
Tämä kortti tulee tarpeeseen, jos tarvitsee käydä 
sairaanhoidossa, sillä kortti oikeuttaa julkiseen 
sairaanhoitoon EU- ja ETA-maissa, sekä Sveitsissä. 
Kortti haetaan Kelasta ja se on maksuton. Kortti ei 
korvaa matkavakuutusta esimerkiksi sairauden 
sattuessa ja matkan peruuntuessa.  

 
• Lentoliput 

          Tee hakuja eri matkahakukoneilla nähdäksesi minkälaista summaa lentolippuihin on hyvä 
varata. Etsi tarjouksia ja katso myös lentoyhtiöiden omat tarjoukset, sekä mahdollisten 
alennuksien vaikutus hintoihin.  

 

   Kaikille suositeltavat: 
- - Hepatiitti A 
- - Jäykkäkouristus 
- - Kurkkumätä 
- - Sikotauti 
- - Tuhkarokko 
- - Polio  
- - Vihurirokko 
	

Ristiarvion mukaan otettavat rokotukset: 
- Hepatiitti B 
- Kolera 
- Lavantauti 
- Malaria (estolääkitys) 
- Japanin aivotulehdus (pääasiassa Aasian 
maihin) 
	



• Vakuutus 
Matka, soitin-, sairaus- ja tapaturmavakuutus ovat tärkeitä, on hyvä, että osallistujilla on joko 
omat vakuutukset, ryhmä ottaa ryhmävakuutuksen tai sitten kannattaa tarkastaa onko 
järjestöllä omaa vakuutusta, johon kuuluu matkavakuutus ryhmälle. – Pyydä tarjoukset eri 
vakuutusyhtiöiltä 

 
• Passi ja matkaliput 
Varmista passisi voimassaoloaika ja tarkista täytyykö passisi olla voimassa tietynaikaa 
kohdemaasta palaamisen jälkeen. Ajokortti ei ole virallinen henkilötodistus ja henkilökortilla 
pääsee matkustamaan pääsääntöisesti vain Schengen-alueella. 
 
• Viisumi 
Tarkista tarvitseeko kohdemaahan viisumi, hanki se ajoissa!  
 
• Turvallisuus  
Ulkoministeriö informoi sivuillaan jatkuvasti eri maiden turvallisuustilanteesta. Ota tärkeät 
numerot ylös paperille ja puhelimeen, muista antaa majoituspaikkanne tiedot läheisellenne.  
Älä mene yksin yöllä rannalle tai autiolle kadulle, kuuntele maalaisjärkeä. Pese kätesi 
mahdollisimman usein!  
 
• Raha 
Vaihda matkalle mukaan kohdemaan valuuttaa, älä säilytä kaikkia rahojasi samassa 
paikassa  

 
• Asiakirjat 
Ota kaikista tärkeistä asiakirjoista kopio itsellesi varmaan talteen – passi, viisumi, jne. 
 
• Majoitus 
Missä majoitutte, oletteko matkalla omatoimisesti? Löytyykö tutuilta tiloja? Hotelleja ja 
hostelleja varattaessa vertailkaa hintoja ja miettikää, meneekö enemmän rahaa, jos joudutte 
käyttämään julkista liikennettä/takseja sijainnin vuoksi.  
 
• Lippu  
Matkalle kannattaa ottaa vähintään yksi valtionlippu ja vaikka seuran/ryhmän lippu 
käytettäväksi paraateihin/juhlakulkueisiin. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



8.2 MATKALLA  
 

• Pullovesi  
Mikäli et tiedä onko hanavesi juotavaa, juo vain pullotettua vettä, sillä saastunut vesi johtaa 
helposti turistiripuliin. Kannattaa myös muistaa, että saastuneesta vedestä tehdyt jääkuutiot 
ja pestyt vihannekset voivat levittää A-hepatiittivirusta. 
 
• Vältä kylmää ruokaa 
Yllämainitusti monissa kylmissä ruuissa on riskinä A-hepatiittivirus saastuneen veden vuoksi. 
Valitse mieluummin hyvin kypsennettyä ja kuumaa ruokaa.  Mikäli voit itse pestä ja kuoria 
hedelmät/vihannekset/marjat, voit niitä syödä hyvillä mielin.   
 
• Muista ehkäisy  
Suojautuaksesi sukupuolitaudeilta, muista kondomi. Mikäli olet harrastanut  
suojaamatonta seksiä, käy testeissä heti Suomeen palattuasi.  
 
• Suojaudu hyönteisiltä  
Monet hyönteiset levittävät vakavia tarttuvia tauteja kuten. Malariaa, keltakuumetta, 
puutiaisaivotulehdusta jne. Suojaudu vaatetuksella, hyönteiskarkotteilla ja muista käyttää 
sänkyä peittävää suojaverkkoa. Muista myös ottaa estolääkitys ja rokotteet ennen lähtöä!  
 
• Vältä verikontaktia  
Puhdistamattomat neulat, suojaamaton seksi, akupunktio, tatuointien teko ja lävistysten 
ottaminen ovat riskialtista, mikäli et tiedä onko neulat varmasti käyttämättömiä. Huono 
hygienian maissa on vakava riski saada HIV tai hepatiitti B 
 
• Käytöstavat 
Tutustu jokaisen maan käytöstapoihin, osissa maita naisten tulee pukeutua hyvin peittävästi, 
toisissa maissa on taas hyväksyttävämpää käyttää vaikkapa shortseja. Myös erilaiset 
käsimerkit (peukalo pystyssä, rauhan merkki jne.) tarkoittavat monessa maassa aivan eri 
asiaa kuin Suomessa esimerkiksi peukalo pystyssä osassa Afrikkaa ja Lähi-Itää tarkoittaa 
samaa kuin meillä keskisormen näyttäminen.  
 
• Matkalaukku 
Älä ikinä heitä matkalaukkua suoraan sängylle, huoneessanne saattaa olla luteita ja ne 
tulevat helposti mukaan. Säilytä matkalaukkua mahdollisimman ylhäällä maasta, mikäli 
mahdollista. Älä jätä matkalaukkua auki! Kun lähdet, käy valon kanssa saumat ja vetoketju 
läpi.  
 
• Lepo  
Varatkaa riittävästi aikaa lepäämiseen (vähintään yksi kokonainen päivä vapaata, ilman 
esiintymisiä tai pakollisia menoja)  

 
• Muuta tärkeää 

     Tarkista huoneesi luteiden ja muiden tuholaisten varalta. Katso sängyn saumat, onko   
     verijälkiä tai ulostejälkiä, tutki sängyn alusta, luteet viihtyvät pimeässä.  



8.3 TAKAISIN KOTONA 
 

• Matkalaukku 
Älä ikinä heitä matkalaukkua sängylle/muulle pinnalle tarkistamatta, vie mieluusti 
parvekkeelle/kylpyhuoneeseen ja käy tarkasti läpi. Jos on pakastinarkku – ulkona pakkasta, 
matkalaukun voi nostaa sinne yöksi.  
 
• Aikaero 
Varaa aikaa palautumiselle, aikaero voi olla hyvin raskas 
 
• Raportointi  
Mikäli ryhmä on ollut festivaaleilla, tulee kuukauden kuluessa festivaalin päättymisestä 
palauttaa festivaaliraportti-lomake ja lähettää se Kansantanssin ja Kansanmusiikin 
Edistämiskeskukselle sähköpostiosoitteeseen cioff-finland@cioff.org. Lomakkeen saa 
festivaaleilta tai KEK:ltä. Lomaketta ei tule antaa suoraan festivaaliorganisaatiolle, vaan se 
täytyy mennä KEKin kautta.  
 
Mikäli olette saaneet rahoitusta matkaanne esimerkiksi säätiöltä, muistakaa tehdä raportti 
heille annettuun päivämäärään mennessä. 

 
• Nauti ja ala suunnitella uutta matkaa  

 
 


