Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan avustukset
tuusula.fi/avustukset2021

Tee hyvä hakemus ajoissa
• Lue tarkasti rahoittajan ohjeet ja myöntökriteerit ennen hakemuksen tekemisen
aloittamista  www.tuusula.fi/avustukset2021
• Kannatta työstää hakemusta yhdessä esim. Google Drivessa erilliseen tiedostoon.
• Avaa heti ensimmäisessä lauseessa mihin haet, mitä avustuksella tehdään, miksi ja
milloin. Kirjoita ideasi auki mahdollisimman tiiviisti ja selkeästi! Kerro, mitä aiot saada
avustuksella aikaiseksi. Merkkimäärä varsinaisella hakemustekstillä 350-1200.
• Luetuta hakemus ulkopuolisella.
• Nimeä liitteet etukäteen muotoon: Toimintasuunnitelma 2021 tai Ansioluettelo.
• Täytä sähköinen hakemus ennen viimeistä iltaa! Muista painaa ”lähetä”.

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 vapaaaikalautakunta 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

Tukimuodot
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.

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.

Avustuksen haku

Avustuksen käytön selvitys
31.12. mennessä

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

• Toiminta tukee paikallista vapaan

•Sähköinen linkki
www.tuusula.fi/avustukset2021
•Kävijämäärä
•Kuitit avustusta vastaavalta
summalta

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.

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/

Ole yhteydessä rahoittajaan
• Ole yhteydessä rahoittajan edustajiin rohkeasti vuoden aikana:
kysy, kerro, kutsu esityksiin.
• Laita kunnan kulttuurituottajille vinkkejä somenostoista: kulttuuri@tuusula.fi
• Mainitse käsiohjelmissa, verkkosivuilla yms., että olet saanut rahoitusta Tuusulan
kunnalta. Kunnan logot löydät kuvapankista:
https://www.flickr.com/photos/tuusula/albums/72157706948614531

Lisätietoja
• www.tuusula.fi/avustukset2021
• Kulttuurituottaja 040 314 3436, kulttuuri@tuusula.fi

