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AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE 2019
Vapaa-aikajaosto päätti kokouksessaan 19.12.2018 jakaa kulttuuripalveluiden avustusmäärärahan seuraaviin avustusmuotoihin.
Toimintasopimusavustus 37 600 €, hakuaika 15.1.2019 klo 16:00 mennessä.
Yleisavustukset paikallisille kulttuurijärjestöille, 57 000 €, hakuaika 31.3.2019 klo
16:00 mennessä.
Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 11 100 €, hakuaika 31.3.2019 klo
16:00 mennessä.
Kohdeavustukset rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille 4 000 €, hakuaika
31.3.2019 klo 16:00 mennessä.
Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 4 000 €, hakuaika 30.9.2019 klo 16:00
mennessä.
Avustusten jaossa painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa ja kohdeavustusten
osalta erityisesti toiminnan kehittämistä ja yhteistyöhankkeita hoitolaitosten, koulujen ja
muiden toimijoiden kanssa.
Tunnustuspalkinnot 800 €, ehdotusten jättämisaika päättyy 15.5.2019 klo 16:00. Myöntämisperusteena vuonna 2019 on ansiokas työ sanataiteen alalla Kirkkonummella.
Hakulomakkeet 2019
Päivitetyt hakulomakkeet ja hakuohjeet löytyvät kunnan internetsivuilta osoitteesta

Tunnustuspalkinnon
myöntämisperusteena
vuonna 2019 on ansiokas
työ sanataiteen alalla.
Som grund för beviljande
år 2019 är förtjänstfullt arbete inom ordkonstbranschen i Kyrkslätt.

https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-kulttuuriyhdistyksille

BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR 2019
Fritidssektionen beslöt vid sitt sammanträde 19.12.2018 dela upp bidragsanslaget inom kulturtjänsterna i följande bidragsformer
Verksamhetsavtalsbidrag 37 600 €, ansökan senast 15.1.2019 kl. 16:00.
Allmänna bidrag till lokala kulturorganisationer 57 000 €, ansökan senast 31.3.2019
kl. 16:00. Av bidraget beviljas ca 90 % på basis av verksamhetsindikatorerna.
Projektbidrag till registrerade organisationer 11 100 €, ansökan senast 31.3.2019 kl.
16:00.
Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 4 000 €, ansökan
senast 31.3.2019 kl. 16:00.
Projektbidrag till registrerade organisationer 4 000 €, ansökan senast 30.9.2019 kl.
16:00.
Vid fördelning av bidrag särskilt ges prioritet åt utveckling av verksamheten och samarbetsprojekt med vårdanstalter, skolor och andra aktörer i fråga om projektbidrag för kulturverksamhet för barn och unga.
Hederspriser 800 €, förslagen ska lämnas in senast 15.5.2019 kl. 16:00. Som grund för
beviljande år 2019 är förtjänstfullt arbete inom ordkonstbranschen i Kyrkslätt.
Ansöningsblanketter 2019
Uppdaterade ansökningsblanketter samt anvisningar finns på kommunen internetsida
https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar
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LAKI KUNTIEN KULTTUURITOIMINNASTA UUDISTUU
Kirkkonummen toisessa Kulttuurifoorumissa kunnantalolla 22.11.2018 asiantuntijavieraana oli kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolta. Hän kertoi lakiuudistuksesta, jossa kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.
(Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta,
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/
HE_195+2018.aspx)

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö lakiesityksestä
on valmistunut. Poimintoja mietinnöstä:
Valiokunta toteaa, että hallituksen esityksessä tulee esille
sekä kuntien kulttuuripalveluiden välinearvo että myös
taiteen itseisarvo sekä kulttuurin laajentunut yhteiskuntapoliittinen merkitys. Kulttuuri kytkeytyy laajasti kuntien
tehtäviin asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman
edistämisessä. Valiokunta korostaa myös kulttuurin merkittävää roolia kansantaloudessa.
Kuntien kulttuuritoiminnan ylläpitämisen ja edistämisen

onnistuminen ehdotetun lain mukaisesti edellyttää sekä
harrastus- ja vapaaehtoistyön että alan ammattilaisten
toiminnan mahdollistamista. Taiteen ammattimaisella
tekemisellä on merkitystä myös toiminnan laadun kannalta. Valiokunta katsookin, että kuntien tehtäviä koskevassa
säännöksessä taiteen ammattimaisuus tulee näkyä laissa
ehdotettua vahvemmin.
Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille, että
kunnan kulttuuritoimen kuvaus painottuu ehdotuksessa
perinteiseen kulttuuriin: esittäviin taiteisiin, tapahtumiin
ja kirjastotoimeen aineellisen kulttuuriympäristön jäädessä vain vähäiselle huomiolle. Valiokunta korostaa myös
kulttuuriympäristön merkitystä osana kulttuuria: se
liittyy jokaisen kansalaisen elämään ja on jatkuvasti läsnä
kertoen alueen historiasta ja juurruttaen asukkaan kotiseutuunsa.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_14+2018.aspx

Katsaus kulttuurialan kolmanteen ja neljänteen sektoriin kuntien
kulttuuritoiminnassa sekä paikallisessa ja alueellisessa kehittämisessä
Cuporen ja Turun yliopiston maisemantutkimuksen yhteinen selvityshanke on kartoittanut
kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin nykytilaa paikallisen ja alueellisen kehittämisen näkökulmasta.
Selvityksen erityinen painopiste oli kolmannen sektorin toiminnan tarkastelu kuntien
kulttuuritoiminnan näkökulmasta.
Sekä kuntien ja maakuntien edustajien että kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden
haastatteluissa moni korosti kulttuurialan asennemuutosten tarpeellisuutta: kulttuuria pitäisi arvostaa enemmän myös kulttuurin toimialan ulkopuolella.

Masalan nuorisoteatteri
valloitti kunnantalon
portaikon 22.11.2019

Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö ja toteuttivat maisemantutkimuksen oppiaine sekä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/tyopaperit/kolmas_sektori_tyopaperi.pdf

KARJALAISET KANSALLI SPUVUT -VALOKUVANÄYTTELY JATKUU TAMMIKUUN AJAN
Kirkkonummen kunnantalon aulassa on
31.1.2019 saakka esillä suomalaissukuisen
Lady Ostapeckin valokuvanäyttely.
Valokuvasarja Karjalaiset kansallispuvut
syntyi Lady Ostapeckin rakkauden osoituksena Suomelle ja erityisesti isänsä
kotikunnaille Karjalalle. Hän kiersi 1990luvun alussa Etelä-Karjalassa vanhan palkkikameransa kanssa.
Kuvauskohteina olivat Karjalan kansallis-

puvut. Hän kuvasi pukuja mahdollisen
autenttisessa ympäristössä paikallisten
naisten ja miesten ylle puettuna. Sarja
on lahjoitettu Karjalan Liitolle ja on
nähtävissä tammikuun ajan kunnantalon
aukioloaikoina.
Kunnantalo on avoinna
maanantai klo 8.30 - 17.00
tiistai - perjantai klo 8.30 - 16.00
https://www.karjalanliitto.fi/

Itsenäisyyspäivän juhlan teemana
Kirkkonummella 6.12.2018 oli
karjalaisuus, Kirkkonummen Karjala-seuran väki osallistui juhlan
suunnitteluun.
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LAGEN OM KOMMUNERNAS KULTURVERKSAMHET ÄNDRAS
Kulturråd Kirsi Kaunisharju från kultur- och konstpolitiska
avdelningen vid undervisnings- och kulturministeriet gästade i
egenskap av sakkunnig Kyrkslätts andra Kulturforum som
hölls i kommunhuset 22.11.2018. Hon berättade om lagreformen där utgångspunkten för lagen om kommunernas kulturverksamhet är jämlik tillgång till kulturtjänster.

(Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet, https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/
HallituksenEsitys/Sidor/RP_195+2018.aspx)

Riksdagens kulturutskotts betänkande gällande lagförslaget
har färdigställts. Plock ur betänkandet:
Utskottet konstaterar att kommunernas kulturtjänsters
instrumentella värde och även konstens egenvärde
samt kulturens utvidgade samhällspolitiska betydelse framträder i regeringens proposition. Kulturen hör på ett omfattande
sätt ihop med kommunernas uppgifter i fråga om främjandet
av invånarnas välmående och kommunens livskraft. Utskottet
betonar också kulturens betydande roll inom samhällseko-

nomin.
Att man lyckas med att upprätthålla och främja kommunernas
kulturverksamhet i enlighet med den föreslagna lagen förutsätter att man möjliggör såväl hobby- och frivilligarbete som
professionell verksamhet. Att konst skapas professionellt är
viktigt med tanke på verksamhetens kvalitet. Utskottet anser
att konstens yrkesmässighet borde framgå starkare i bestämmelsen gällande kommunernas uppgifter än det som föreslås i lagen.
I utskottets sakkunnighörande framförs att beskrivningen av
kommunens kulturverksamhet i förslaget betonar traditionell
kultur: utövande konst, evenemang och biblioteksväsendets
materiella kulturomgivning får endast lite uppmärksamhet. Utskottet betonar också kulturomgivningens betydelse som
en del av kulturen: den berör varje medborgares liv och är
alltid närvarande med tanke på ett områdes historia och invånarens förhållande till sin hemort.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_14+2018.aspx

PROJEKTET ”KATSAUS KULTTUURIAL AN KOLMANTEEN JA NELJÄNTEEN SEKTORIIN KUNTIEN
KULTTUURITOIMINNASSA SEKÄ PAIKALLISESSA JA ALUEELLISESSA KEHITTÄMISESSÄ”
Det gemensamma utredningsprojektet som genomförts av forskningscentret Cupore och Turun
yliopistos landskapsforskning har kartlagt kultursektorns tredje och fjärde sektorers nuläge ur den lokala och regionala utvecklingens synvinkel.
Utredningens särskilda tyngdpunkt var granskning av tredje sektorns verksamhet ur kommunernas kulturverksamhets perspektiv.
I intervjuer med både kommunernas och landskapens representanter och tredje och fjärde sektorns aktörer betonade många behovet av attitydförändringar inom kultursektorn: kultur borde
värdesättas mer också utanför själva kultursektorn.
Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet och genomfördes av studieområdet landskapsforskning och det kulturpolitiska forskningscentret Cupore.
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/tyopaperit/kolmas_sektori_tyopaperi.pdf

Masalan nuorisoteatteri
ockuperade kommunhusets
trappa 22.11.2019

FOTOSERIEN ”KARELSKA FOLKDRÄKTE R” I KOMMUNHUSET
I Kyrkslätts kommunhus entréhall visas ända till 31.1.2019 en
fotografiutställning av Lady Ostapeck, som har sina rötter i Finland.
Fotoserien ”Karelska folkdräkter” föddes som Lady Ostapecks
kärleksbetygelse till Finland och särskilt till sin fars hemtrakter i
Karelen.
Hon reste i början av 1990-talet i Södra Karelen med sin gamla
storbildskamera.
Karelska folkdräkter var föremål för fotografierna. Hon fotografeade lokala kvinnor och män iklädda dräkterna i en så autentisk
miljö som möjligt. Serien har donerats till Karjalan Liitto och
kan under januari ses i kommunhuset under dess öppettider.
https://www.karjalanliitto.fi/

Självständighetsfestens tema i Kyrkslätt var ”Karelsk identitet igår och idag”. Fotoserien ”Karelska folkdräkter” finns i
kommunhusets aula ända till slutet av januari 2019.

PARASTA KIRKKONUMMEN KULTTUURISSA * DET BÄSTA MED KYRKSLÄTTS KULTUR
.

Mikä on mielestäsi parasta antia Kirkkonummen kulttuurissa? Vastaa lyhyesti muutamaan kysymykseen ja
ilmoita postinumerosi, ei muita yhteystietoja. Vastaukset käsitellään nimettöminä.
Vastausaineistoa käytetään kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja nimettömiä vastauksia saatetaan julkaista
sellaisenaan tai muokattuna.
VASTAA SINÄKIN TÄSTÄ!

https://www.kirkkonummi.fi/kehitetaan-kulttuuripalveluita

Mikä on parasta Kirkkonummen kulttuurissa?
Vad är det bästa med kulturen i Kyrkslätt?
Kirjasto, vireä kansalaisopisto ja musiikkiopisto sekä kuvataidekenttä. Myös harrastajateatteri.
Maatilapuodin yhteislaulutilaisuudet ja maatilapäivät heinäkuussa, eli vink vink!
Hembygdsarbete: museér och lokalarkiv. Bevarande och
förmedlande av kunskap om lokal historia.
Museotyö, näyttelyt, iltamat (asiantuntijat puhumassa).
Kirjasto, kansalaisopisto, kuvataidekoulu ja Masalan nuorisoteatteri.
Kuvataidekoulu, kädentaitokurssit (työväenopisto), nuorisoteatteritoiminta.
Mångsidig, många föreningar med olika program, konsutställningar, teaterbesök.
Monipuolisuus, teatteritarjonta, kansalaisopisto.
Monipuolinen teatteri- ja musiikkitarjonta, taidenäyttelyt ja
museot.
Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden uutiskirje KUKKUU
antaa tietoa kulttuuritoiminnasta ja sen kehittämisestä Kirkkonummella. Uutiskirjettä käytetään paikalliseen tapahtumatiedottamiseen,
mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin.
Yhteystiedot käsitellään luottamuksellisesti Kirkkonummen kunnan
tietosuojan mukaisesti eikä niitä jaeta ulkopuolisille. Lue lisää
www.kirkkonummi.fi/tietosuoja > Viestintärekisteri
Ylläpitäjä: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta.
Uutiskirjeen tilauksen lopettaminen: Voit koska tahansa peruuttaa
uutiskirjeen tilauksen ilmoittamalla siitä
osoitteeseen kukkuu@kirkkonummi.fi

Vad tycker du är det bästa med kulturen i Kyrkslätt?
Svara kort på några frågor och uppge ditt postnummer, ge inga andra kontaktuppgifter.
Svaren behandlas anonymt. Svarsmaterialet används
för att utveckla kulturverksamheten och anonyma
svar kan publiceras som sådana eller omformulerade.

SVARA HÄR, OCKSÅ DU!
https://www.kyrkslatt.fi/vi-utvecklar-kulturtjansterna

Kerro, mikä on mielestäsi hyvä nettisivu tai muu Kirkkonummen kulttuurista kertova julkaisu? Kirjoita linkin
osoite tai julkaisun nimi.
Nämn en webbsida eller annan publikation som berättar
om ku...
https://lokistories.fi/
Kyrkslätts hembygdsförenings facebook sajt & webbsajt,
katalogen och Flickr
https://kyhf.hembygd.fi/svenska/start/
https://www.kyrkslatt.fi/ > aktuellt

biblioteket - info om evenemang
Kasvitarhan ystävät, Kirkkonummen kulttuurisivu.
https://www.facebook.com/Kasvitarhanystavat/
https://www.kirkkonummenooppera.fi/
ja Facebookissa olevat sivut.
Kyrkslätts kommuns kulturtjänsters nyhetsbrev KUKKUU
ger dig information om kulturverksamheten och utvecklingen av den
i Kyrkslätt. Nyhetsbrevet används också för informering om lokala
evenemang men inte för kommersiellt syfte.
Personuppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med Kyrkslätts
kommuns datasekretessbestämmelser och ges inte till utomstående.
Läs mer på www.kirkkonummi.fi/dataskydd > Kommunikationsregister Administratör: Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna, kulturdirektör Maaret Eloranta
Avbeställning av nyhetsbrevet: Du kan när som helst avbeställa
nyhetsbrevet genom att meddela till
adressen kukkuu@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, Kulttuuripalvelut, Pl 20, 20401 KIRKKONUMMI, Puhelin: +358 09 29671 , Sähköposti: kulttuuri@kirkkonummi.fi,
https://www.kirkkonummi.fi/kulttuuri-ja-museo ; https://www.kyrkslatt.fi/kultur-och-museer

Huomataan oleva, tutkitaan mennyttä, katsotaan tulevaan! * Vi märker det nuvarande, forskar i det förflutna och ser fram emot det kommande!

