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Hakuilmoitus 

 

Yhteisölliset kehityshankkeet 

 

Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta myöntää vuonna 2013 yhteensä 321 331 euroa avus-

tuksia ammattiteattereiden ja esittävien taiteiden ammattilaisryhmien yhteisöllisiin kehityshank-

keisiin.  

 

Kehityshankerahaa voivat hakea helsinkiläiset ammattiteatterit ja esittävien taiteiden ammatti-

laisryhmät omien toimitilojensa ulkopuolella tehtäviin hankkeisiin. Hakijoiden on oltava rekiste-

röityneitä yhteisöjä. Haku alkaa 10.1.2013 ja päättyy perjantaina 8.2.2013 klo 13. Avustuksista 

päätetään kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksessa 12.3.2013.   

 

Hankemäärärahan tarkoituksena on  

 edistää uusia, yhteisöllisiä taiteen tekemisen tapoja,  

 edesauttaa uusien toimintamallien muotoutumista taideorganisaatioiden sisällä, 

 monipuolistaa taidelaitosten ja -yhteisöjen yleisöjä ja 

 tuoda taide entistä selvemmin osaksi laajempaa alueellista ja sosiaalista kehitystyötä.  

 

Hankkeet voidaan toteuttaa esimerkiksi Helsingin Demokratiapilotti-hankkeiden alueilla, jotka 

ovat Maunula, Malminkartano, Mellunkylä, Vuosaari, Arabianranta, Itä-Pasila ja Tapaninvainio. 

Piloteilla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttami-

sen lisäämiseksi. Lue lisää osoitteesta http://pilotti.forumvirium.fi/esittely/.  

 

Hankkeet voivat kohdistua myös muihin kaupunginosiin. Tavoitteena on, että niihin osallistuu 

eri-ikäisiä ja eritaustaisia asukkaita 

 

Kaupungin sähköiseen asiointipalveluun (http://asiointi.hel.fi) tehtävään avustushakemukseen 

tulee liittää selkeä kuvaus hankkeen sisällöistä, kohderyhmästä, aikatauluista ja budjetista. 

Hanke edellyttävät omarahoitusosuutta, joka on noin 20–30 prosenttia. Hankkeelle on lisäksi 

osoitettava riittävät tuotannolliset resurssit.  

http://pilotti.forumvirium.fi/esittely/
http://asiointi.hel.fi/
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Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 

 taiteellinen näkemys 

 kohderyhmä 

o eri-ikäisiä ja -taustaisia asukkaita 

o toimijalla on edellytykset toimia ko. kohderyhmän kanssa (esim. kokemus taiteen 

tekemisestä erilaisten ryhmien kanssa) 

o dialogi kohderyhmän kanssa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa 

 budjetin realistisuus ja riittävät tuotannolliset resurssit. 

 

Avustuksen hakemista suunnittelevat ammattiteatterit ja esittävän taiteen ammattilasiryhmät 

voivat varata ajan tilaisuuteen, jossa keskustellaan hankeaihioista. Tilaisuudet järjestetään Hel-

singin kulttuurikeskuksessa tiistaina 22.1. tai keskiviikkona 23.1. Hankeaihiot tulee lähettää etu-

käteen kulttuurisuunnittelija Satu Silvannolle.  

 

Lisätiedot ja ajanvaraus:  

kulttuurisuunnittelija Satu Silvanto, 09 310 37712 tai satu.silvanto@hel.fi 

 

mailto:satu.silvanto@hel.fi

