
Kulttuuristrategiatyö käynnistyy Kirkkonummi-

päivillä 24.8.2019 

Kirkkonummen kulttuuristrategian osallistamistyökalut 

otetaan käyttöön Kirkkonummi-päivien aikaan. ActionTo-

rilla on 24.8. kulttuuristrategian esittelyteltta, jossa kaikki 

kutsutaan mukaan puimaan yhdessä kulttuuristrategiaa. 

- Vastaa strategiakyselyyn ja haasta kaverisikin mu-

kaan! Kysely on avoinna 24.8.-31.10.2019.  

- Osallistu keskusteluun Facebookissa.  Kulttuurikirk-

konummi-ryhmä toimii keskustelupaikkana koko strategia-

työn ajan 24.8. alkaen 

- Strategiariihet eri puolilla kuntaa syksyn 2019 aikana 

ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Niissä puidaan yhdes-

sä paikallisen kulttuurityön tärkeitä teemoja. Ensimmäinen 

riihi pidetään Eerikinkartanolla torstaina 5.9. 

- Syysfoorumissa kunnantalolla 21. marraskuuta 

saadaan ennakkotietoja kyselyn tuloksista. Alkutalvesta 

2020 on luvassa toinen foorumi strategialuonnoksesta.  

Kulttuuristrategian työkalut julkaistaan 24.8. Kirkko-

nummen kunnan nettisivulla Kehitetään kulttuuripal-

veluita. Sieltä pääset vastamaan kyselyyn ja löydät ajan-

kohtaiset tiedot strategiariihistä ja muusta toiminnasta.  

Kirkkonummen kulttuuristrategiatyön konsulttina toimii 

Pink Eminence.  

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

KUKKUU 4 

Kultturistrategiatyö käynnistyy — Kulturstrategiarbetet börjar  

Kulttuurin tunnustuspalkinnot — Kulturens hederspris  

Syksyn kohdeavustukset — Höstens projektbidrag  

Kulttuuristrategian projektisihteeri — Projektsekreterare för kulturstrategin  

Uusi kulttuurisihteeri — Ny kultursekreterare  

KUKKUU 
KIRKKONUMMEN KUNNAN KULTTUURIPALVELUIDEN UUTISKIRJE  
KYRKSLÄTTS KOMMUNS KULTURTJÄNSTERS NYHETSBREV  

22 .8.2019 

KUKKUU 4 

Kulturstrategiarbetet börjar på Kyrkslättsdagarna 
24.8.2019 
 
Verktygen för delaktighet i Kyrkslätts kulturstrategi tas i 
bruk på Kyrkslättsdagarna. Kulturstrategins presen-
tationstält finns på ActionTorget 24.8 och alla bjuds in till 
att diskutera kulturstrategin tillsammans. 
- Svara på strategienkäten och utmana också din kompis 
att delta! Enkäten är öppen 24.8 - 31.10.2019.  
- Delta i diskussionen på Facebook.  Gruppen 
”Kulturkyrkslätt” fungerar som diskussionsforum under 
hela strategiarbetet.  
- Strategidiskussionerna som hålls på olika håll i kom-
munen under hösten 2019 är öppna för alla intresserade. 
Där funderar vi tillsammans på viktiga teman inom det 
lokala kulturarbetet. Den första diskussionen hålls på 
Eriksgård torsdag 5.9. 
- Vid höstforumet på kommunhuset den 21 november får 
vi preliminära uppgifter om enkätresultaten. I början av 
vintern 2020 utlovas ett annat forum om strategiutkastet.  
Verktygen för kulturstrategin publiceras 24.8. på 
Kyrkslätts kommuns webbplats Vi utvecklar kulturtjäns-
terna. Där kan du svara på enkäten och där hittar du 
aktuella uppgifter om strategidiskussionerna och den 
övriga verksamheten.  
PinkEminence fungerar som konsult för kulturstrategiar-
betet i Kyrkslätt.  
https://www.kyrkslatt.fi/vi-utvecklar-kulturtjansterna  

Kulttuurin tunnustuspalkinnot järjestötorin esiinty-
mislavalla 24.8. klo 10 jälkeen. 
 
Kulttuurin tunnustuspalkintojen teemana tänä vuon-
na on sanataide. Tunnustuspalkinnon saajat julkiste-
taan Kirkkonummi-päivien järjestötorilla 24.8. Kunnan 
tervehdyspuheen pitää klo 10:10 valtuuston 1. vara-
puheenjohtaja Minna Hakapää ja sen jälkeen ovat 
vuorossa kulttuurin tunnustuspalkinnot. Onnitteluja 
siirrytään jatkamaan kulttuurin strategiateltalle, missä 
on luvassa myös hetki PopUp-kamarimusiikkia 
klo10:45.  

Kulturens hederspris på föreningstorgets scen 24.8 
efter kl. 10. 
Temat för årets kulturhederspris är ordkonst. He-
dersprisets mottagare offentliggörs under Kyrkslätts-
dagarna på föreningstorget 24.8. Kommunens häls-
ning hålls kl. 10.10 av fullmäktiges 1 vice ordförande 
Minna Hakapää och efter det är det dags för kul-
turens hederspris. Vi fortsätter gratulationerna i kul-
turens strategitält, där det också utlovas en stund av 
PopUp-kammarmusik kl. 10.45.  

https://www.kirkkonummi.fi/kehitetaan-kulttuuripalveluita
https://www.kyrkslatt.fi/vi-utvecklar-kulturtjansterna


.  

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 sähköposti-
osoitteesi ja muut pyydettävät tiedot tällä lomakkeella.   
Yhteystiedot käsitellään luottamuksellisesti Kirkkonummen kun-
nan tietosuojan mukaisesti eikä niitä jaeta ulkopuolisille. Lue lisää 
www.kirkkonummi.fi/tietosuoja > Viestintärekisteri  
Ylläpitäjä: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kulttuuritoi-
menjohtaja Maaret Eloranta.  
Uutiskirjeen tilauksen lopettaminen: Voit koska tahansa peruut-
taa 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 
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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.  
Anslutning: Du kan beställa nyhetsbrevet genom att via denna 
blankett 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 > Kommunikationsregis-
ter Administratör: Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna, kulturdirek-
tör Maaret Eloranta  
Avbeställning av nyhetsbrevet: Du kan när som helst avbeställa 
nyhetsbrevet genom att meddela till  
adressen kukkuu@kirkkonummi.fi 
  
 

Syksyn kohdeavustukset, hakuaika 30.9.2019 klo 16:00 
mennessä. 
Vuoden viimeinen hakuaika paikallisten kulttuurijärjestö-
jen toiminta-avustuksille on syyskuussa: Kohdeavustukset 
rekisteröidyille järjestöille.  
Avustusten jaossa painotetaan lasten ja nuorten kulttuuri-
toimintaa ja kohdeavustusten osalta erityisesti toiminnan 
kehittämistä ja yhteistyöhankkeita hoitolaitosten, koulujen 
ja muiden toimijoiden kanssa. 
https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-
kulttuuriyhdistyksille  
 
Kulttuuristrategian projektisihteeri Jari Kallio 
Jari Kallio aloitti kulttuuristrategiatyön määräaikaisena 
projektisihteerinä kesäkuun alussa. Hän on kesän aikana 
valmistelut strategiatyökaluja käyttökuntoon ja tutustunut 
kesäiseen Kirkkonummeen ja sen nähtävyyksiin kulttuu-
ristrategiaan linkittyvissä FB-julkaisuissa #strategiasihtee-

rinkesäkiertue .  
 
Uusi kulttuurisihteeri Antti Airaksinen 
Kulttuurisihteeri Annika Eklund siirtyi muihin tehtäviin ke-

väällä 2019. Uusi kulttuurisihteeri Antti Airaksinen aloitti 

työt 1.8.2019 ja hyppäsi suoraan Kirkkonummi-päivien 

valmistelun syövereihin.  

Ps. Ensimmäisen sivun kuvassa on Antti. 

Höstens projektbidrag, ansökningstid senast 30.9.2019 
före kl. 16.00. 
Årets sista ansökningstid för verksamhetsbidrag för lo-
kala kulturföreningar är i september: Projektbidrag för 
registrerade organisationer. Vid fördelningen av bidrag 
prioriteras utveckling av verksamheten och samarbets-
projekt med vårdanstalter, skolor och andra aktörer i 
fråga om projektbidrag för kulturverksamhet för barn 
och unga. 
https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar  
 
Projektsekreterare för kulturstrategin Jari Kallio 
Jari Kallio började som projektsekreterare för kulturstra-
tegiarbetet på viss tid i början av juni. Han har under 
sommaren berett strategiverktyg så att de kan tas i bruk 
och han har bekantat sig med det somriga Kyrkslätt och 
dess sevärdheter i FB-publikationer som anknyter till 
kulturstrategin #strategiasihteerinkesäkiertue .  
 
Nya kultursekreteraren Antti Airaksinen 
Kultursekreterare Annika Eklund övergick till andra upp-

gifter våren 2019. Den nya kultursekreteraren Antti 

Airaksinen började arbetet 1.8.2019 och dök direkt in i 

förberedelserna inför Kyrkslättsdagarna.  

Ps. Det är Antti på bilden på första sidan. 
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