
Onko yhdistykselläsi tai järjestölläsi tar-

jolla harrastustoimintaa lapsille ja nuo-

rille?  

Entä mietitkö, millaisia harrastusmahdol-

lisuuksia lapsellasi on Kirkkonummella?  

Harrastushaku.fi -palvelussa on yhteen 

paikkaan koottuna tietoa eri harrastus-

mahdollisuuksista ja samalla toimijat 

saavat tuotua esille omaa toimintaansa. 

Toivotamme mukaan kaikki kirkkonum-

melaiset yhdistykset ja järjestöt, jotka 

tarjoavat lapsille ja nuorille harrastus-

mahdollisuuksia.  

Palvelun käyttö on maksutonta. Palve-

lussa on mahdollisuus ottaa käyttöön 

sähköinen ilmoittautuminen.                                    

Pyydä tunnukset yhdistyksellesi sähkö-

postitse vapaa-aikapalveluiden suunnitte-

lijalta Päivi Sorvarilta.  

Häneltä saa lisätietoa, tukea ja neuvoja. 

Tarvittaessa Päivi voi tulla kouluttamaan 

paikan päälle. 

Yhteystiedot:  

paivi.sorvari(a)kirkkonummi.fi  

tai p. 040 126 9625. 

Linkit: http://nk.hel.fi/harrastushaku/  

 
https://www.kirkkonummi.fi/lasten-ja-nuorten-
harrastusmahdollisuudet-loytyvat-harrastushakufi-
palvelusta  

KIRKKONUMMI MUKANA HARRASTUSHAKU.F I -PALVELUSSA 

KYRKSLÄTT MED I T JÄN STEN HARRASTUSHAKU.FI  

Erbjuder din förening eller organisation 
hobbyverksamhet för barn och unga?  

Eller undrar du över hurdana hobbymöjli-
gheter det finns för ditt barn i Kyrkslätt?  

I tjänsten Harrastushaku.fi samlas infor-
mation om olika hobbymöjligheter på en 
plats och samtidigt kan aktörerna lyfta 
fram sin verksamhet. 

Vi hoppas att alla föreningar och organi-
sationer i Kyrkslätt, som erbjuder hob-
bymöjligheter för barn och unga, kommer 
med.  

Tjänsten är gratis att använda. Det är 
möjligt att i tjänsten ta i bruk ett elektro-
niskt anmälningssystem.                                    

Be användarkoderna för din förening per 
e-post av planeraren inom fritidstjänster-
na Päivi Sorvari.  

Hon ger tilläggsuppgifter, stöd och råd-
givning. Vid behov kan Päivi komma och 
ge handledning på plats. 

Kontaktuppgifter:  

paivi.sorvari(a)kirkkonummi.fi  

eller tfn 040 126 9625. 

Länkar: http://nk.hel.fi/harrastushaku/  

https://www.kyrkslatt.fi/barns-och-ungas-
hobbymojligheter-finns-i-tjansten-harrastushakufi  
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KUKKUU 2 

Harrastustoimintaa  
lapsille ja nuorille,  

kaikki samaan kassiin! 
* 

Hobbyverksamhet för 
barn och unga,  

allt i samma kasse! 

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama kulttuurialan eurooppalainen liikkuvuustukipilotti lanseerataan huhtikuussa. 
Liikkuvuuspilotin toteuttaja Goethe-Institut on nyt avannut taiteilijoille ja kulttuurialan toimijoille kyselyn, jolla kartoite-
taan alan käytännön tarpeita liikkuvuustuen osalta. Kyselyyn pääset tutustumaan täällä.  Toimijoilla on nyt hyvä tilaisuus 
vaikuttaa, sillä vastausten perusteella liikkuvuuspilottia räätälöidään alan tarpeita vastaavaksi. Vastausaika kyselyyn 
päättyy 25.2. Hienoa jos voitte välittää kyselyä eteenpäin omissa verkostoissanne.  

 Lisätietoja kyselystä ja liikkuvuuspilotista löydät sivuiltamme.  Nämä terveiset lähetti:  Suomen Luova Eurooppa -
yhteyspiste 
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Taiteilija-apurahat valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta vakinaisesti Kirkkonummella asuville taiteilijoille 

ovat jälleen haettavana.  

Vakinaisesti Kirkkonummella asuvalla tarkoitetaan henkilöä, joka ennen hakuvuoden alkua on asunut Kirkkonummella 

yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta. Hakemukset tulee jättää 28.2.2019 klo 15.30 mennessä. 

Taitelija-apurahojen tarkoitus on parantaa kirkko-

nummelaisten taiteilijoiden taiteelliseen työskente-

lyn edellytyksiä ja kehittää paikallista kulttuuritoi-

mintaa.  

Jaettavana olevan määrärahan suuruudesta päättää 

kunnanhallitus erikseen myöhemmin kevätkaudella 

ja apurahat jakaa sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.  

Viime vuosina määräraha on ollut niin pieni, että ei 

ole ollut mahdollista myöntää työskentelyapurahoja. 

Suositeltavaa on siis tehdä hakemuksia kohdeapura-

hoista.  

 

Hakulomakkeita ja hakuohjeita saa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä, Ervastintie 2, 1. krs. sekä  
kunnan kotisivuilta https://www.kirkkonummi.fi/toiminta-avustukset 
Suorat linkit:  Taitelija-apurahan myöntämisperusteet, von Wahlbergin rahasto sekä Hakulomake, Taiteilija-apuraha 

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, vaihde (09) 296 71 

TAITEILIJA-APURAHAT HAETTAVANA 28.2.2019 KLO 15:30 MENNESSÄ   

KONSTNÄRSSTIPENDIER KAN SÖKAS SENAST 28.2.2019 FÖRE KL. 15.30  

Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond för konstnärer som bor permanent i Kyrkslätt kan 

igen sökas. Med detta avses att personen före ansökningsårets början ska ha bott i Kyrkslätt i minst tre år utan avbrott. 

Ansökningarna ska lämnas in senast 28.2.2019 före kl. 15.30. 

Avsikten med konstnärsstipendierna är att förbättra möjligheterna för konstnärer i Kyrkslätt att arbeta med konst och ut-

veckla den lokala kulturverksamheten.  

Kommunstyrelsen beslutar om hur stort belopp anslag som delas ut senare under vårperioden och anslagen delas ut av 

bildnings- och fritidsnämnden. Under de senaste åren har anslaget varit så litet att det inte har varit möjligt att bevilja ar-

betsstipendier. Det rekommenderas alltså att man ansöker om projektstipendier.  

Ansökningsblanketter och anvisningar finns på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 1 vån. och på kom-

munens webbplats https://www.kyrkslatt.fi/verksamhetsbidrag 

Direkta länkar:  Grunderna för beviljande av konstnärsstipendier,von Wahlbergs fond samt  

Ansökningsblankett, Konstnärsstipendium  

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna, växel (09) 296 71 
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Kirkkonummi-päivien tämän vuoden teema  

• kannustaa katsomaan ympärilleen Kirkkonummella  

• esittelemään aktiivisesti kaikkea, mikä täällä on kiin-

nostavaa.  

Suunnittelu ja tiedotus 

Yhteinen suunnittelu käynnistyy tiistaina 5.3.2019 kokouk-

sessa klo 17:30-19 Kirkkonummen kunnantalolla.  

Kaikki järjestäjät suunnittelevat ja toteuttavat itse omat tilai-
suutensa ja tapahtumansa.  

Kirkkonummen kunnan kulttuuritoimi koordinoi yhteistä 
suunnittelua ja tiedotusta .  

Seuraa kunnan nettisivuilla Kirkkonummi-päivien sivua ja Kirkko-
nummi-päivien Facebook-sivua, niin pääset taas mukaan talkoi-
siin!  

Tivoli Sariola on jo varannut keskusurheilupuistosta alueet omal-

le vierailulleen. 

Järjestötori 24.8.2019 

Combo ry lähtee jälleen organisoimaan järjestötoria Kirkkotorille 

ja sen lähiympäristöön lauantaille 24.8.  

Järjestäjän puolesta Oiva Tyni tulee kokoukseen 5.3. kertomaan 

tarkemmin tämän vuoden toimintaohjeista. 

 

Följ med Kyrkslättsdagarnas sidor på kommunens webb-

plats och Kyrkslättsdagarnas Facebook-sida, så kan du 

igen delta i talkot! 

Tivoli Sariola har redan reserverat områden i idrottspar-

ken i centrum för sitt besök. 

Föreningstorget 24.8.2019 

Combo ry organiserar igen ett föreningstorg på Kyrktorget 

och i näromgivningen lördag 24.8.  

Oiva Tyni från arrangören kommer till mötet 5.3 för att 

berätta närmare om årets instruktioner. 

 

Kyrkslättsdagarna 23-25.8.2019 "Katso Kirkko-

nummea - Titta på Kyrkslätt" 

Årets tema för Kyrkslättsdagarna uppmuntrar till att  

* se sig omkring i Kyrkslätt  

* aktivt presentera allt intressant som finns här.  

Planering och information 

Den gemensamma planeringen börjar vid mötet 

5.3.2019 kl. 17.30-19 i Kyrkslätts kommunhus 

Alla arrangörer planerar och genomför själva sina 

evenemang.  

Den gemensamma planeringen och informeringen 

koordineras av Kyrkslätts kommuns kulturväsende.  

KIRKKONUMMI-PÄIVÄT 23.-25.8.2019 "KATSO KIRKKONUMMEA - TITTA PÅ KYRKSLÄTT" 

KYRKSLÄTTSDAGARNA 23-25.8.2019 "KATSO KIRKKONUMMEA - T ITTA PÅ KYRKSLÄTT" 
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https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummi-paivat 

https://www.facebook.com/kirkkonummipaivat 

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna 

https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummi-paivat
https://www.facebook.com/kirkkonummipaivat
https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna


.  

Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta tulee voimaan 1.3.2019.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Suomen Kuntaliiton kanssa infotilai-

suuksia, joissa jaetaan tietoa ja keskustellaan lain sisällöstä ja sen toimeenpanosta mukaan lukien uudesta kehittämisteh-

tävästä.  Tilaisuuksissa on mahdollisuus verkostoitua, solmia uusia kumppanuuksia sekä keskustella kulttuurin keskeisistä 

painopisteistä omalla alueella.  

Tilaisuudet on tarkoitettu erityisesti kuntien kulttuurivastaaville, paikallisille ja alueellisille kulttuuri- ja taidetoimijoille 

sekä päättäjille. 

Tilaisuuksia voi seurata myös etänä. Lisätietoa tarkemmasta ohjelmasta löytyy:  

https://minedu.fi/tapahtumat/-/haku/0/0/1/3/2019/_/31/3/2019/month/1#events 

Helsingin infotilaisuus on keskiviikkona 6.3.2019, Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki.  

Ilmoittaudu 26.2. klo 16.00 mennessä. https://link.webropolsurveys.com/S/C767F7C9158A2D7F 

INFOTILAISUUS UUDESTA KUNTIEN KULTTUURITOIMINTALAISTA 6.3 .2 019 

Huomataan oleva, tutkitaan mennyttä, katsotaan tulevaan!  

Vi märker det nuvarande, forskar i det förflutna och ser fram emot det kommande! 

Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden uutiskirje KUKKUU 

antaa tietoa kulttuuritoiminnasta ja sen kehittämisestä Kirkkonummel-

la.  Uutiskirjettä käytetään paikalliseen tapahtumatiedottamiseen, 

mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin. 

Liittyminen: Uutiskirjeen voit tilata ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi 

ja muut pyydettävät tiedot tällä lomakkeella.   

Yhteystiedot käsitellään luottamuksellisesti Kirkkonummen kunnan 

tietosuojan mukaisesti eikä niitä jaeta ulkopuolisille. Lue lisää 

www.kirkkonummi.fi/tietosuoja > Viestintärekisteri  

Ylläpitäjä: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kulttuuritoimen-

johtaja Maaret Eloranta.  

Uutiskirjeen tilauksen lopettaminen: Voit koska tahansa peruuttaa 

uutiskirjeen tilauksen ilmoittamalla siitä  

osoitteeseen kukkuu@kirkkonummi.fi  

Puhelin: +358 09 29671 , Sähköposti: kulttuuri@kirkkonummi.fi 

https://www.kirkkonummi.fi/kulttuuri-ja-museo 

https://www.kyrkslatt.fi/kultur-och-museer 

Kirkkonummen kunta, Kulttuuripalvelut, Pl 20, 20401 , KIRKKONUMMI 

Kyrkslätts kommuns kulturtjänsters nyhetsbrev KUKKUU  

ger dig information om kulturverksamheten och utvecklingen av den i 

Kyrkslätt. Nyhetsbrevet används också för informering om lokala eve-

nemang men inte för kommersiellt syfte.  

Anslutning: Du kan beställa nyhetsbrevet genom att via denna blan-

kett meddela din e-postadress och andra uppgifter som begärs.  

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 ny-

hetsbrevet genom att meddela till adressen kukkuu@kirkkonummi.fi 

  

Den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet träder i kraft 1.3.2019.  

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar fyra infomöten i samarbete med Centret för konstfrämjande och Finlands 

Kommunförbund på olika håll i Finland.  

Vid mötena delar man information och diskuterar lagens innehåll och verkställigheten av den, inklusive den nya utveckl-

ingsuppgiften. Vid mötena finns det möjlighet att nätverka, knyta nya partnerskap och diskutera centrala fokuspunkter 

inom kulturen på eget område.  

Mötena är avsedda särskilt för kulturansvariga i kommunerna, lokala och regionala kultur- och konstaktörer samt be-

slutsfattare. 

Man kan också följa med mötena på distans.  Ytterligare information om programmet finns på:  

https://minedu.fi/tapahtumat/-/haku/0/0/1/3/2019/_/31/3/2019/month/1#events 

Infomötet i Helsingfors hålls onsdag 6.3.2019, Jukola, Sjötullsgatan 1, Helsingfors.  

Anmäl dig senast 26.2 före kl. 16.00. https://link.webropolsurveys.com/S/C767F7C9158A2D7F 

INFOMÖTE OM DEN NYA LAGEN OM KOMMUNERNAS KULTURVERKSAMHET 6.3.2019 
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