
Hyvä yhdistystoimija,

Tässä kirjeessä on asiaa siitä, miten voit vaikuttaa Tuusulan uudistuvan palveluverkon tilojen
yhteiskäyttöön ja osallistua Tuusula-viikon toteutukseen. Muistutuksena myös, että sote-järjestöjen
ja yleishyödyllisten yhdistysten avustushaku on käynnissä 30.4. saakka.

Vaikuta Tuusulan uudistuvan palveluverkon tilojen yhteiskäyttöön
- kyselyn vastausaikaa on jatkettu 30.4. saakka

Tuusula uudistaa lähivuosina palveluverkkoaan ja uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä tilojen
yhteiskäyttöä. Asukkailla, yhteisöillä ja yhdistyksillä on nyt mahdollisuus kertoa, miten uudistuvan
palveluverkon tiloista saadaan kuntalaisille ja yhteisöille helposti saavutettavia kohtaamispaikkoja
ja miten ne palvelisivat juuri sinun ja yhteisösi tarpeita.

Vaikuttaa voit vastaamalla kyselyyn. Kyselyssä voit tuoda esiin oman näkemyksesi tilojen
yhteiskäytön nykytilasta. Lisäksi voit visioida millaisia tilojen tulisi olla tulevaisuudessa, jotta ne
vastaisivat mahdollisimman hyvin asukkaiden ja yhteisöjen tarpeita ja toiveita. Halutessasi voit
myös ilmoittautua mukaan tilojen yhteiskäytön suunnitteluun ja tuoda suunnitteluun käyttäjän
näkökulman. Kyselyyn tulleita vastauksia voidaan syventää haastatteluin.

Jos sinulla on jäänyt vastaamatta kyselyyn, niin vielä ehdit, sillä vastausaikaa on jatkettu aina 30.4.
saakka.

Siirry vastaamaan kyselyyn..

Avustukset yhdistyksille ja järjestöille vuonna 2021

Yleishyödylliset yhdistykset ja eläkeläisjärjestöt
Kunnanhallitus myöntää vuosittain toiminta-avustusta toiminnan tukemiseen Keski-Uudellamaalla
toimiville rekisteröidyille tuusulalaisille yleishyödyllisille seuroille ja yhdistyksille sekä
eläkeläisjärjestöille, joiden toiminta kohdistuu Tuusulaan ja tuusulalaisiin. Avustusmäärärahaa on
jaettavissa tänä vuonna yleishyödyllisille seuroille ja yhdistyksille 15 000€ sekä eläkeläisjärjestöille
15 000€.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myöntää avustusta rekisteröityjen, voittoa



tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Tänä vuonna avustuksia
myönnetään ensisijaisesti tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, erityisesti koronasta johtuvaan
syrjäytymisen ehkäisyyn, syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuuden edistämiseen,
yhteisöllisyyteen ja eri-ikäisten kohtaamiseen, Lisäksi avustusta voidaan myöntää koronasta
selviytymiseen ja elpymiseen kohdistuviin toimenpiteisiin. Jaettavissa oleva määräraha on 10 000€

Avustuksia haetaan sähköisesti 30.4.2021 mennessä. Lisätiedot ja hakulomake löytyvät kunnan
verkkosivuilta www.tuusula.fi/avustukset.

Tule toteuttamaan Tuusula-viikkoa!

Tuusula-viikko on monipuolinen tuusulalaisten tuusulalaisille järjestämä tapahtumaviikko, joka
järjestetään 17.–25.7.2021. Torstaina 22.7. vietetään Tuusula-päivää. Tapahtumia järjestävät
yksittäiset kuntalaiset, yhdistykset, yritykset ja kunnan eri toimijat. Tuusula-viikon ohjelmaa
koordinoi kulttuuripalvelut.

Miten mukaan?

1. Ideoi, millaista toimintaa voisit järjestää Tuusula-viikolla.
2. Valmistele tapahtuman nimi, aika, paikka, lyhyt esittelyteksti ja kuva sekä vastuuhenkilö.
3. Laita tapahtumasi 31.5. mennessä Tuusulan tapahtumakalenteriin.

Ohje tapahtuman lisäämiseksi tapahtumakalenteriin.
4. Laita viesti kulttuurituottajalle (kulttuuri@tuusula.fi), niin otamme tapahtuman mukaan

viestintään.
5. Järjestä tapahtumasi sovitusti.

Koronatilanteesta johtuvat rajoitukset on huomioitava järjestelyissä. Toimintaa voi järjestää myös
verkossa, polkuina, ikkunoissa yms.

tuusula.fi/tuusulaviikko


