Yhteisötilojen vakiovuorohaku 14.11.2021 asti
Tuusulalaiset yhdistykset, yhteisöt ja täysi-ikäiset asukkaat voivat hakea Tuusulan kunnan
omistamia yhteisötiloja maksutta käyttöönsä. Yhteisötilat ja niiden varustelut on esitelty
www.tuusula./yhteisotilat-sivulla.
Vuoden 2022 vuorot ovat haettavissa 1.–14.11.2021 seuraaviin yhteisötiloihin:






Aunela, Jääkärinpolku 1, 04300 Tuusula
Kalliopohja, Kalliopohjantie 5, 04300 Tuusula
Kellotupa, Koulutie 20, 04500 Kellokoski
Martta Augusta-kodin sali, Kievarinkaari 1, 04300 Tuusula
Mäntymäki, Luurikuja 1, 04300 Tuusula

Vakiokäyttövuoroja myönnetään joka päivälle kello 8–22 väliseksi ajaksi. Päätös vakituisten
käyttövuorojen myöntämisestä ensi vuodelle tehdään viikolla 48.
Lisätiedot: Tuusinfo, Autoasemankatu. 2, p. 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen p. 040 314 3035,
marjo-kaisa.konttinen@ tuusula.fi.

Osallistuvan budjetoinnin jatkojalostamisen pajat 10.11.-24.11.
Seuraavien kahden viikon aikana asukkaat, yhteisöt ja kunnan asiantuntijat laativat ideoiden
toteuttamissuunnitelmia ja kustannusarvioita yhdessä. Kaksi tilaisuuksista järjestetään virtuaalisina
ja kolme fyysisesti toteutettavina jatkojalostuspajoina. Pajoissa voi kehittää haluamiaan ideoita ja
keskustella niiden toteuttamisvaihtoehdoista kunnan työntekijöiden kanssa.
Jatkojalostuspajat:
10.11. klo 18–20 Virtuaalinen yhteiskehittämisen paja Zoomilla,
https://ilonait-fi.zoom.us/j/87444004174
11.11. klo 18–20 Virtuaalinen yhteiskehittämisen paja Zoomilla,
https://ilonait-fi.zoom.us/j/87444004174
16.11. klo 18–20 Jokelan yhteiskehittämisen paja,
Jokelan monitoimikeskus Dojo, Keskustie 20, Jokela
18.11. klo 18–20 Kellokosken koulu, Tonkka-sali, B1-ovi, Omenalahdentien puolelta, Kellokoski
24.11. klo 18–20 Tuusulan kirjasto, Einari, Autoasemankatu 2, Tuusula
Pajat järjestetään kello 18–20 välisenä aikana ja niihin voi pistäytyä itselle sopivaan aikaan.

Ehdota vuoden 2021 tuusulalaista hyvinvoinnin edistäjää
Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta etsii jälleen vuoden hyvinvoinnin edistäjää. Omaa suosikkiaan
hyvinvoinnin edistäjäksi voi ehdottaa 6.12.2021 asti.
Valittava hyvinvoinnin edistäjä on





tuusulalainen tai Tuusulassa vaikuttava toimija
yksityishenkilö, yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yritys
pyyteettömällä toiminnalla tai teolla edistänyt tuusulalaisten, pienemmän tai suuremman joukon, hyvinvointia.
Kyseessä voi olla kertaluonteinen teko tai jatkuva toiminta.

Hyvinvoinnin edistäjän valinnassa painotetaan myös niitä tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä kunnostautuneita
toimijoita, jotka ovat korona-aikana toiminnallaan auttaneet ja turvanneet muiden hyvinvointia tai pystyneet
muuttamaan/kehittämään omaan toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen soveltuvaksi.
Ehdota vuoden 2021 hyvinvoinnin edistäjää 6.12. mennessä:
https://q.surveypal.com/Vuoden-hyvinvoinnin-edistaja-2021/0
Lisätiedot:
Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen, p. 040 314 3035, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
Kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. 040 314 3052, heidi.hagman@tuusula.fi

Kulttuuri- ja taidetoiminnan avustukset 2022
Kulttuuri- ja taidetoiminnan avustuksia vuodelle 2022 haetaan 1.-15.1.2022 sähköisesti.
Paperihakemus ei ole enää käytössä. Toivomme, että jokainen hakija täyttää vain yhden
hakemuksen.
Ohjeet hakemiseen: tuusula.fi/avustukset2022

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n Leader-ohjelman hanketuet
haettavissa
Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n Leader-ohjelman kautta myönnetään hanketukia
asukaslähtöiseen kehittämiseen sekä yritystukia yritysten investointeihin Tuusulassa.
Hanketuki on tarkoitettu yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden hankkeisiin, joilla esim.
kehitetään uutta toiminta, edistetään maaseudun kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksia,
parannetaan ympäristön tilaa tai edistetään maaseudun palvelutarjontaa. Tukea voidaan myöntää
sekä kehittämiseen että investointeihin.
Hanketukea voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset hankkeisiin, joiden toimenpiteet ja tulokset
kohdentuvat EMOn strategian mukaiselle maaseutualueelle. Hakijan ei välttämättä taritse olla
tuusulalainen, kunhan haettava hanke kohdistuu EMOn alueelle. Hankkeet voivat olla yksittäisten
yhdistysten toteuttamia tai laajempaa aluetta hyödyttäviä kokonaisuuksia. Hankkeen toteuttajan
omarahoitusosuus voi koostua osittain tai kokonaankin talkootyöstä.

Yritystuki on tarkoitettu maaseutualueella aloittavien tai toimivien yritysten investointeihin.
Tuettavan toimenpiteen tule lisätä tai laajentaa yrityksen toimintaa, liikevaihtoa tai
toimintaedellytyksiä. Investoinnit voivat olla mm. toimitilojen kunnostamista tai rakentamista, koneja laitehankintoja. Yritystukea ei voida myöntää osa-aikaiseen yrittäjyyteen, tuella ei saa myöskään
vääristää kilpailua.
Osa Tuusulasta on rajattu kaupunkimaisena alueena tuen ulkopuolelle, karttarajaukset ja lisätiedot
tuen hakemisesta EMOn nettisivuilla www.emory.fi Hanke- ja yritystukien haku on parhaillaan
käynnissä, haku päättyy 31.1.2022. Lisätiedot EMOn toiminnanjohtaja Esko Pietari puh. 050 573 2972
emo(at)emory.fi

Tuusulan sähköinen tapahtumakalenteri
Kun tapahtumat taas käynnistyvät, ilmoita yhdistysten tapahtumista Tuusulan sähköisessä
tapahtumakalenterissa.
Tuusulan tapahtumakalenteri: https://tapahtumat.tuusula.fi/fi-FI
Ohje: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8878

