
Kulttuuri- ja taideavustukset ovat haettavissa 1.1.-15.1.2022

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja taideavustukset ovat haettavissa 1.–
15.1.2022.

Tukimuodot:
 Tuotantotuki ammattitaiteilijoille
 Tuotantotuki ammattilaisryhmille
 Tuotantotuki taiteen harrastajille
 Tuotantotuki taide- ja kulttuuriyhdistyksille
 Tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön
 Työskentelyapuraha ammattitaiteilijoille

Aleksis Kiven elämään, elämäntyöhön ja mielenterveyden teemaan liittyvät tuotantotuki- ja
työskentelyapurahahakemukset ovat erittäin tervetulleita. Lisätietoja merkkivuodesta:
tuusula.fi/minaelan

Hakuohjeet: tuusula.fi/avustukset2022

Osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa 10.1.2022

Osallistuvan budjetoinnin äänestysaika on 10.1. -6.2.2022. Osbu-äänestysliite jaetaan jokaiseen
tuusulalaiseen kotiin kunnan asukaslehden mukana tammikuun alussa. Äänestää voi sähköisellä
osalllistumisalustalla https://osallistu.tuusula.fi tai erillisissä pop up -äänestyspisteissä.
Ajantasaisen tiedon pop up-äänestyspisteistä voi katsoa Tuusulan tapahtumakalenterista.

Toivomme, että yhdistykset rohkaisisivat jäseniään äänestämään yhdistyksen tavoitteisiin sopivia
ehdotuksia. Jos tarvitsette tukea ja apua äänestämisen järjestämisessä, voitte olla yhteydessä
yhteisömanageri Katja Repoon, katja.repo@tuusula.fi tai puhelimitse 040 314 3048.

Kehittämisverkostot edistävät asukkaiden osallitumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia

Tuusulassa toimii viisi erilaista alueellista kehittämisverkostoa: Jokelassa, Kellokoskella, Hyrylässä,
Riihikalliossa ja Etelä-Tuusulan kylissä. Verkostot on alueen eri toimijoiden yhteisfoorumeita,
alustoja jotka kokoavat asukkaita, yhdistyksiä, seuroja, yrityksiä ja yhteisöjä toimimaan yhdessä.

Kullakin verkostolla on nimetty ydintiimi, joka koordinoi alueen toimintaa, neuvoo ja opastaa



erilaisten asioiden edistämisessä. Esimerkiksi yhteistapahtumat ovat usein kevyempiä ja halvempia
järjestää,  ja ne saavat porukkaa paremmin liikkeelle. Ydintiimien yhteystiedot löydät verkkosivuilta
tuusula.fi/kehittamisverkostot.

Tutustu tuoreeseen Tulevaisuuden näkymät järjestöissä -
selvitykseen

Selvitys tarjoaa järjestöjen toiminnan kehittämiseen paljon strategista ennakointitietoa, kuten
yhteistyön ja kilpailun kehittymisen suuntaviivoja. Tutustu Tulevaisuuden näkymät järjestöissä-
selvitykseen.

Yhteisölainaamossa lainattavissa tapahtumissa tarvittavia välineitä

Tuusulan kunta tukee yhteisöjä ja asukkaiden omaehtoista toimintaa erilaisin avustuksin,
tarjoamalla tiloja ja opastusta sekä lainaamalla yhteisölainaamosta tapahtumissa tarvittavia
välineitä, Yhteisölainaamo on Tuusulan järjestösuunnitelman mukaista toimintaa. Yhteisölainaamo
on tarkoitettu kunnan sisäisen käytön lisäksi myös tuusulalaisille yhdistyksille ja yhteisöille.

Yhteisölainaamosta voit lainata mm. telttoja, painoja, äänentoistolaitteita (myös kannettavia)
videotykkiä ja a-telineitä.

Tuusulalaiset yhdistykset ja yhteisöt voivat varata tarvikkeita osallisuustiimistä. Yhteyshenkilöt:
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen, p. 040 314 3035, marjo-
kaisa.konttinen@tuusula.fi ja yhteisömanageri Katja Repo, p 040 3143048, katja.repo@tuusula.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

Hyvää Joulua!


