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KULTTUURIN KEVÄT-FOORUMI 9.3.2021 17:30-19:00

Kulttuurin Kevät-Foorumi Kirkkonummella pidetään tänä vuonna TEAMSkokouksena.
Kaikki paikallisista kulttuuriasioista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kuuntelemaan ja
keskustelemaan. Ilmoittaudu mukaan vaikka heti tai viimeistään 9.3.klo 12 mennessä ja saat
TEAMS-kokouskutsun.
Ilmoittautumiset sähköpostilla: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi
Asiat:
Harrastamisen Suomen malli - kulttuuri mukaan Kirkkonummen pilottihankkeeseen.
•

Harrastuskoordinaattori Sanna Korkelainen

Kirkkonummi-päivät 27.-29.8.2021
•

Suunnittelu käynnistyy, 25.3.2021 klo 17-18, TEAMS-kokous, Ilmoittautumiset sähköpostilla: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

•

KIRVIRTU-sivusto käytössä, http://kirvirtu.fi/etusivu/

Mitä kuuluu Kirkkonummen kulttuuritoimijoille?
•

Keskustelua kulttuuritoimijoiden tilanteesta Kirkkonummella 2021

•

Haluatko esitellä omaa hankettasi muillekin? Varaa itsellesi etukäteen 3 min esittelyvuoro, lähetä otsikko ja aihe 5.3. mennessä: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2021
•

Kysymyksiä ja vastauksia. Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen kulttuuri@kirkkonummi.fi

VÅRFORUM FÖR KULTUREN 9.3.2021 KL. 17.30–19.00

Vårforumet för kulturen i Kyrkslätt hålls i år som Teams-möte. Alla som är intresserade
av lokala kulturfrågor är välkomna att lyssna och diskutera.
Anmäl dig genast om du vill eller senast 9.3 kl. 12, och du får en inbjudan till Teams-mötet.
Anmälningar per e-post: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi
Ärenden:
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – kulturen med i pilotprojektet i Kyrkslätt.
•

Hobbykoordinator Sanna Korkelainen

Kyrkslättsdagarna 27–29.8.2021
•

Planeringen startar 25.3.2021 kl. 17–18, Teams-möte, anmälningar per e-post:
antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

•

Webbplatsen KIRVIRTU är i bruk, http://kirvirtu.fi/etusivu/

Hur är läget med kulturaktörerna i Kyrkslätt?
•

Diskussion om läget med kulturaktörerna i Kyrkslätt 2021

•

Vill du presentera ditt projekt också för andra? Boka på förhand en 3 minuters presentationstur, skicka
rubriken och temat senast 5.3: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

Bidrag till lokala kulturföreningar år 2021,
•

Frågor och svar. Kulturdirektör Maaret Eloranta Ni kan också skicka frågor på förhand kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden uutiskirje KUKKUU antaa
tietoa kulttuuritoiminnasta ja sen kehittämisestä Kirkkonummella. Uutiskirjettä käytetään paikalliseen tapahtumatiedottamiseen, mutta ei kaupallisiin
tarkoituksiin.
Liittyminen: Uutiskirjeen voit tilata ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi ja
muut pyydettävät tiedot tällä lomakkeella.
Yhteystiedot käsitellään luottamuksellisesti Kirkkonummen kunnan tietosuojan mukaisesti eikä niitä jaeta ulkopuolisille. Lue lisää
www.kirkkonummi.fi/tietosuoja > Viestintärekisteri
Ylläpitäjä: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kulttuuritoimenjohtaja
Maaret Eloranta.
Uutiskirjeen tilauksen lopettaminen: Voit koska tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen ilmoittamalla siitä osoitteeseen kukkuu@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunta, Kulttuuripalvelut
Pl 20, 20401 KIRKKONUMMI

Kyrkslätts kommuns kulturtjänsters nyhetsbrev KUKKUU
ger dig information om kulturverksamheten och utvecklingen av
den i Kyrkslätt. Nyhetsbrevet används också för informering om
lokala evenemang men inte för kommersiellt syfte.
Anslutning: Du kan beställa nyhetsbrevet genom att via denna
blankett meddela din e-postadress och andra uppgifter som begärs.
Personuppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med Kyrkslätts
kommuns datasekretessbestämmelser och ges inte till utomstående. Läs mer på www.kirkkonummi.fi/dataskydd > Kommunikationsregister Administratör: Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna, kulturdirektör Maaret Eloranta
Avbeställning av nyhetsbrevet: Du kan när som helst avbeställa
nyhetsbrevet genom att meddela till
adressen kukkuu@kirkkonummi.fi
Puhelin: +358 09 29671 , Sähköposti: kulttuuri@kirkkonummi.fi
https://www.kirkkonummi.fi/kulttuuri-ja-museo
https://www.kyrkslatt.fi/kultur-och-museer

