
Jaana Hopeakoski, Taiju Kiesilä

7.10.2020 klo 17.30-19

Kulttuurikahvila: 
Viestintää ja apuraha-anomuksia



Illan aikataulu

17.30 Tervetuloa

Tuusulan tapahtumakalenteri & somevinkkejä

18.00 Vinkkejä hyvän lehdistötiedotteen tekemiseen ja yhteistyöhön paikallislehden kanssa. Puhujana päätoimittaja 

Joonas Romppanen.

Keskustelua, jaetaan viestinnän hyviä käytäntöjä

18.30 Tuusulan kunnan sähköinen taide- ja kulttuuriavustushaku, opastajana kulttuurituottaja Jaana Hopeakoski

Muita apurahavinkkejä

19.00 Kiitokset

• Kysymyksiä voi esittää chat-ruudussa (puhekupla-kuvake) tai pyytämällä puheenvuoroa ”nosta kätesi” –toiminnolla. 

• Pidäthän mikrofonisi suljettuna kun et puhu, kiitos 



Tutustutaan!

• Kerro päiväsi sujumisesta emoji-tarinalla. Lisää chattiin. 

Näppärä työkalu on tarvittaessa Emojipedia: https://emojipedia.org/

• Esittelykierros: 

• Laita mikrofoni ja video päälle

• Kerro nimesi

• Kerro, mitä tahoa edustat 

• Tulkkaa emoji-rivisi ☺☺☺

https://emojipedia.org/


Viestinnän ensimmäinen laki:

”Viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta.”

- Osmo A. Wiio, viestinnän professori, toimittaja ja kansanedustaja



Valitse itsellesi mieluisin viestintämuoto 
ja laita numero chattiin

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 



Valitse viestintäinhokkisi ja 
laita numero chattiin
7. 8. 9. 

10. 11. 
12. 



Tuusulan tapahtumakalenteri
• www.tuusula.fi/tapahtumat tai www.visittuusula.fi

• Tapahtumakalenterin (Eventz) ohje: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8878

• Yhdistykset voivat tehdä omat tunnukset sekä omat tapahtumapaikat 

http://www.tuusula.fi/tapahtumat
http://www.visittuusula.fi/
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8878


Vinkkaa toiminnastanne 
kulttuuripalveluille

• Jaamme mielellämme tietoa tuusulalaisten kulttuuritoimijoiden asioista. 

• Postausaihiot ja kuvat: kulttuuri@tuusula.fi

mailto:kulttuuri@tuusula.fi


Pikkuruisia somevinkkejä

• Yhdessä tekeminen on voimaa, jaa tunnuksia & luota! Viestintä on kaikkien juttu!

• Kuvalla huomiota! Panosta laadukkaisiin kuviin. 

• Yksittäisten ihmisten sanalla on painoarvoa. Kertokaa tapahtumastanne/toiminnastanne 

omissa somekanavissanne. Hyödynnä tehokas somepulssi. 

• Valitkaa kanavat viisaasti. Yksi aktiivinen kanava on parempi kuin kolme huonoa. 

• Oletko pelkkä media vai hyödynnätkö sosiaalisuutta? Somessa sitoutuminen ja klikkaukset 

ovat tärkeämpiä kuin seuraajamäärät Enemmän keskustelua, enemmän vuorovaikutusta. 

• Tykkää ja kommentoi myös sivuna. Saat näkyvyyttä 



Viestijän muistilista

1. Tieto sisäisesti järjestäjille ja sidosryhmille

2. Verkkosivut ajantasalle

3. Tiedote ja kuva paikallislehteen

4. Ajasta sosiaalisen median postaukset (muista myös ryhmät)

5. Kertokaa tapahtumasta henkilökohtaisillakin sometileillänne omista näkökulmistanne



Vinkkejä hyvän lehdistötiedotteen tekemiseen 
ja yhteistyöhön paikallismedian kanssa
• Puhujana Joona Romppanen, päätoimittaja Keski-Uusimaa 

• Tiedotteet osoitteeseen toimitus.keskiuusimaa@media.fi

• Tiedotteiden ei tarvitse olla valmiiksi jutuiksi kirjoitettu, sähköposti riittää!

• Lähteä ennakkotiedote ajoissa, n. 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa

• Kerro tiiviisti: mitä. missä, milloin ja keneltä lisätietoa + julkaisupäivätoive

• Liitä mukaan kuvia (riittävä resoluutio 2 megatavua eli myös kännykällä otetut käyvät)

• Lähetä myös jälkitiedote (kommentit järjestäjältä, kävijämäärät, kuvia)

• Myös muut aiheet, kuten puheenjohtajavalinnat yms. kiinnostavat lukijoita

mailto:toimitus.keskiuusimaa@media.fi


Kirjataan parhaat keinot yleisön 
tavoittamiseen Tuusulassa yhdessä 

• bit.ly/kulttuurikahvila



tuusula.fi/avustukset2021

Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan avustukset



Tee hyvä hakemus

• Lue tarkasti rahoittajan ohjeet ja myöntökriteerit ennen hakemuksen tekemisen 

aloittamista. 

• Avaa heti ensimmäisessä lauseessa mihin haet, mitä avustuksella tehdään, miksi ja 

milloin. Kirjoita ideasi auki mahdollisimman tiiviisti ja selkeästi. 

• Kerro, mitä aiot saada apurahalla aikaiseksi.

• Luetuta hakemus ulkopuolisella.

• Ole yhteydessä rahoittajan edustajiin rohkeasti: kysy, kerro, kutsu esityksiin.



Kulttuuri- ja taidetoiminnan avustukset

• Haussa vuosittain 1.1.-15.1. 

• Sähköinen hakulomake ja linkit selvitykseen: tuusula.fi/avustukset2021

Kulttuuri- ja 
taideavustuksen haku

• Haku 1.-15.1.
• Liite: Kuluvan vuoden 

toimintasuunnitelma
(Ammattitaiteilijoilla 
lisäksi cv)

Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päättää

• Tieto avustuksen 
saajille (14+7 pv) 
kokouksen jälkeen

Yhdistykset jättävät muut 
liitteet kerralla 31.5. 
mennessä erillisellä 
linkillä

• Kuluvan vuoden 
talousarvio

• Edellisen vuoden 
toimintakertomus

• Edellisen vuoden 
tilinpäätös

• Edellisen vuoden 
toiminnantarkastajan 
lausunto

Avustuksen käytön 
selvitys 31.12. 
mennessä

• Sähköinen linkki
• Kävijämäärä
• Kuitit avustusta 

vastaavalta summalta



1. Kulttuuri ja taide

1.1. Tuotantotuki ammattilaisille: taiteilijat ja ammattilaisryhmät

1.2. Tuotantotuki harrastajille: harrastajat ja rekisteröidyt yhdistykset

1.3.Työskentelyapuraha ammattilaisille

2. Museotoiminta ja kotiseututyö

2.1. Tuotantotuki yksityisille museoille ja kotiseutu-ja kulttuuriperintötyön toimijoille

• Tuotantotuilla tuetaan esityksen, näyttelyn, tapahtuman tai tilaustyön hankintaa ja/tai tuottamista, 

niihin liittyvää tiedonvälitystä sekä julkaisu-ja ohjaustoimintaa. 

• Työskentelyapuraha on tarkoitettu tuusulalaisten ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytysten 

turvaamiseen ja parantamiseen sekä jatkokoulutukseen. Sama henkilö ei voi saada 

työskentelyapurahaa kahtena peräkkäisenä vuonna ilman erityisiä perusteita.

Tukimuodot



Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan 
huomioon hankkeen, toiminnan tai 
tapahtuman
• vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin.

• vaikutukset kunnan kulttuuri-ja taidetoiminnan monipuolisuuteen.

• kulttuuri-ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö.

• omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma.

• Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019



Jatkuvassa haussa olevat kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan avustukset
MATALAN KYNNYKSEN TOIMINNAN AVUSTUS

• Toiminta-avustus on tarkoitettu kulttuuri-, 

nuoriso- ja liikuntatoiminnan järjestämiseen.

• Toiminta tukee paikallista vapaan 

kansalaistoiminnan tarjontaa ja kuntalaisten hyvinvointia.

• Toiminta on kaikille avointa, edullista ja helposti saavutettavaa.

• Toiminnan tulee tapahtua Tuusulassa tai kohdentua tuusulalaisille.

• Toiminta-avustus myönnetään ensisijaisesti kertaluonteisiin tapahtumiin ja toimintoihin.

• Avustusta voi saada vain hankkeisiin, joita ei tueta kunnan muista avustusmuodoista.

• Avustusta voi hakea toiminnassa tarvittavan välineistön hankintaan mutta ei harrastuspaikkojen 

varustamiseen tai rakentamiseen.

Avustuksen haku

•Käynnissä koko vuoden
•www.tuusula.fi/avustukset2021

Avustuksen käytön selvitys 
31.12. mennessä

•Sähköinen linkki 
www.tuusula.fi/avustukset2021

•Kävijämäärä
•Kuitit avustusta vastaavalta 

summalta



Jatkuvassa haussa olevat kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan avustukset

MATKA- JA EDUSTUSAVUSTUS

• Tuusulan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan harkinnanvarainen matka- ja 

edustusavustus myönnetään hakijalle, joka edistää positiivisella tavalla Tuusulan 

kunnan näkyvyyttä kansallisessa ja kansainvälisessä, lautakunnan alaisuuteen 

kuuluvassa toiminnassa. 

• Avustuskohde voi olla matka, edustustehtävä tai muu kertaluonteinen tapahtumaan 

osallistuminen. Avustuksen haku

•Käynnissä koko vuoden
•www.tuusula.fi/avustukset2021

Avustuksen käytön selvitys 
31.12. mennessä

•Sähköinen linkki 
www.tuusula.fi/avustukset2021

•Kävijämäärä
•Kuitit avustusta vastaavalta 

summalta



Muita apurahavinkkejä

Suomen kulttuurirahasto sekä Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto

• Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla 

toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja 

taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. 

• Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.

• Hakemuksessa tärkeintä: Mitä aiot saada apurahalla aikaiseksi? (kirjoita tiiviisti!)

• skr.fi/apurahat



Skr-nimikkorahastot, jotka tukevat 
tuusulalaisia toimijoita
• Sirkka, Kauko ja Matti Holman rahasto (tukee kotiseututyötä Keski-Uudellamaalla, erityisesti Tuusulassa)

• Kauko Kammosen rahasto (tukee ensisijaisesti vantaalaisia ja tuusulalaisia tieteen- ja taiteenharjoittajia)

• Markku Salosen rahasto (tukee uusmaalaista kotiseututyötä ja kulttuuriympäristöjen kehittämistä)

• Suomen Lehtiyhtymän rahasto (tukee kulttuurielämää Uudellamaalla)

• Anna ja Einar Winqvistin rahasto (tukee kulttuuri- ja kotiseututyötä Keski-Uudellamaalla, etusijalle 

Tuusulassa asuvat hakijat)

• Tammikuun 2021 jaossa on näistä jaossa Anna ja Einar Winqvistin rahasto, joka jakaa 48 000 euroa.

Nämä eivät siis ole jaossa joka vuosi, vaan niille kerrytetään tuottoja aina 2-3 vuotta. 

(Lähde: Leena Tammivuori, asiamies, Skr Uusimaa)



Linkkejä 

• Aurora-tietokanta: https://www.aurora-tietokanta.fi/

• Koneen Säätiö: koneensaatio.fi/apurahat

• Taike: www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset

• Hyvä kooste yhdistyksille: 

https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistystoiminta/rahoituksen-lahteita/

https://www.aurora-tietokanta.fi/
https://koneensaatio.fi/apurahat
http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset
https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistystoiminta/rahoituksen-lahteita/


Toiveita kulttuurikahvilan aiheista?

• Helmikuussa voisimme ideoida yhdessä Tuusula-viikkoa 2021 (17.7.-25.7.2021). 

• Kirjoita aihetoiveesi chattiin. 

• Laita samalla pieni palaute tästä kulttuurikahvilasta, kiitos 



Tavataan seuraavassa kulttuurikahvilassa keväällä 2021

Kiitos!


	Kulttuurikahvila: �Viestintää ja apuraha-anomuksia
	Illan aikataulu
	Tutustutaan!
	Viestinnän ensimmäinen laki:
	Valitse itsellesi mieluisin viestintämuoto ja laita numero chattiin
	Valitse viestintäinhokkisi ja �laita numero chattiin
	Tuusulan tapahtumakalenteri
	Vinkkaa toiminnastanne kulttuuripalveluille
	Pikkuruisia somevinkkejä
	Viestijän muistilista
	�Vinkkejä hyvän lehdistötiedotteen tekemiseen ja yhteistyöhön paikallismedian kanssa
	Kirjataan parhaat keinot yleisön tavoittamiseen Tuusulassa yhdessä 
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset
	Tee hyvä hakemus
	Kulttuuri- ja taidetoiminnan avustukset
	Tukimuodot
	Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai tapahtuman�
	Jatkuvassa haussa olevat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset
	Jatkuvassa haussa olevat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset
	Muita apurahavinkkejä
	Skr-nimikkorahastot, jotka tukevat tuusulalaisia toimijoita
	Linkkejä 
	Toiveita kulttuurikahvilan aiheista?
	Kiitos!

