
Strategiakysely on avoinna 31.10.2019 

asti.  Vielä ehdit osallistua tästä linkistä!  

 

Keskusteluryhmä Facebookissa.  Kulttuurikirkko-

nummi-ryhmä toimii keskustelupaikkana koko strategia-

työn ajan.  

Liity ryhmään ja osallistu keskusteluun tästä! 

Kirkkonummen ensimmäistä kulttuuristrategiaa teh-

dään osallistaen. Strategiantyön pohjana käytetään kun-

talaisten näkemyksiä, uutta lakia kuntien kulttuuritoimin-

nasta sekä tuoretta kuntastrategiaa ohjelmineen.  

Jokainen voi antaa vastauksensa siitä, haluatko lisää tiloja 

kulttuurijärjestöille, kaipaavatko lapsesi lisää kulttuuria, 

haluaisitko nähdä enemmän taidetta tai mikä on museoi-

den tulevaisuus. 

Vilkasta keskustelua eri puolilla kuntaa 

Näkemyksiä Kirkkonummen kulttuuritoimintojen nykyti-

lasta ja tulevaisuudesta on kyselyn lisäksi koottu myös 

keskustelutilaisuuksissa, joita on järjestetty syksyn aikana 

eri teemoihin liittyen jo neljä eri puolilla Kirkkonummea. 

Vielä marraskuussa 7.11. klo 17-20 järjestetään taiteen ja 

kulttuurin ammattilaisten tilannetta koskeva keskusteluti-

laisuus Kirkkonummen Kipinän toimitiloissa entisessä 

kunnantalossa osoitteessa Vanha Sairaalantie 5. 

Tietoa kulttuurikyselyn tuloksista on luvassa torstaina 

21.11. kunnantalolla järjestettävässä kulttuurin Syysfoo-

rumissa klo 17-20. Kaikille avoimessa tilaisuudessa 

kulttuurin konsulttiyhtiö Pink Eminence esittelee kyselyi-

den tuloksia ja kulttuuristrategian valmistelua tästä 

eteenpäin. Syysfoorumissa on tarjolla myös iltakahvit, 

”pieniä kulttuurimakupaloja” sekä tietysti vilkasta keskus-

telua. 

Lisätietoja strategiatyöstä on Kirkkonummen kunnan 
nettisivulla ”Kehitetään kulttuuripalveluita”.  

 

 

Syysfoorumissa kunnantalolla torstai-

na 21. marraskuuta saadaan ennakkotie-

toja kyselyn tuloksista. Alkutalvesta 2020 

on luvassa toinen foorumi strategialuon-

noksesta.  

Kulttuuristrategian työkalut löydät Kirkko-

nummen kunnan nettisivulla Kehitetään 

kulttuuripalveluita. Sieltäkin pääset vasta-

maan kyselyyn ja löydät ajankohtaiset tiedot 

strategiriihistä ja muusta toiminnasta. Kirk-

konummen kulttuuristrategiatyön konsultti-

na toimii Pink Eminence.  

Tule mukaan vaikuttamaan ! 

p.s. vastaa myös Kirkkonummipäivien pa-

lautekyselyyn 

Strategienkäten är öppen till 

31.10.2019. Delta via den här länken!  

 

Diskussionsgrupp på Facebook.  Gruppen 

”Kulturkyrkslätt” fungerar som diskussionsforum under 

hela strategiarbetet.  

Anslut dig till gruppen och delta i diskussionen här! 

Kyrkslätts första kulturstrategi uppgörs genom att en-

gagera. Kommuninvånarnas synpunkter, den nya lagen 

om kulturverksamhet i kommunen och den färska kom-

munstrategin med program används som underlag för 

strategiarbetet. Ännu hinner du svara, enkäten för kom-

muninvånarna går ut i slutet av oktober! 

Alla kan ge sitt svar. Berätta om du vill ha fler lokaler för 

kulturorganisationer, om dina barn behöver mer kultur, 

om du skulle vilja se mer konst eller vilken är museer-

nas framtid. 

Livlig diskussion på olika håll i kommunen 

Synpunkter på nuläget och framtiden för kulturverk-

samheten i Kyrkslätt har också samlats in vid diskuss-

ionsmöten som ordnats under hösten redan fyra gånger 

med olika teman, på olika håll i Kyrkslätt. 

Ännu i november, den 7.11. kl 17-20  ordnas diskussion 

om situationen för yrkespersoner inom konst och kultur 

i Kirkkonummen Kipinäs lokaler i det gamla kommunhu-

set, Gamla Sjukhusvägen 5. 

Information om resultaten i kulturenkäten utlovas 

torsdag 21.11 kl 17-20 vid Höstforumet som ordnas på 

kommunhuset. Mötet är öppet för alla och konsultföre-

taget inom kultur Pink Eminence presenterar enkätre-

sultaten och beredningen av kulturstrategin härifrån 

framåt. Höstforumet bjuder också på kvällskaffe, ”små 

kulturgodbitar” och förstås livlig diskussion. 

Ytterligare information om strategiarbetet finns på 

Kyrkslätts kommuns webbplats ”Vi utvecklar kultur-

tjänsterna”.  
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Barngruppens fina musikuppträdande framhävde vikten 

av samarbete. Musikuppträdandet är från en musikkurs 

för barn. Kursen ordnades gemensamt av 

medborgarinstitutet och Luckan. 

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 

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 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 Kyrks-
lätts kommuns datasekretessbestämmelser och ges inte till 
utomstående. Läs mer på www.kirkkonummi.fi/dataskydd > Kom-
munikationsregister Administratör: Kyrkslätts kommun, kulturtjäns-
terna, kulturdirektör Maaret Eloranta  
Avbeställning av nyhetsbrevet: Du kan när som helst avbeställa 
nyhetsbrevet genom att meddela till  
adressen kukkuu@kirkkonummi.fi 
  
 

Yhteistyön merkitystä korosti kieliriihessä nähty hieno lapsi-

ryhmän musiikkiesitys, joka on lähtöisin kansalaisopiston ja 

Luckanin yhteisestä lasten musiikkikurssista. 
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