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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  

Kulttuurin TalviFoorumi 2022 torstaina 10.2.2022 17-18:30 
 
Kulttuurin TalviFoorumi 2022 pidetään etäkokouksena TEAMSissa, ilmoittautumiset antti.airaksinen(at)
kirkkonummi.fi . Ilmoittaudu heti ja jaa tietoa foorumista muillekin! 
https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/fi-FI/page/61dc31ac9d19ec2b731caae2  

 
Asiat:  
Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2022 
Kirkkonummi-päivät 2022 
Kirkkonummen Kulttuurikompassi, valmisteilla varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulttuuri-
kasvatusohjelma 
Muut ajankohtaiset asiat 
 

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2022  

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2022 on julistettu haettavaksi. Kuulutus 

löytyy Kirkkonummen kunnan sivulta . 

https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-paikallisille-kulttuurijarjestoille-2022  

Vuoden 2022 avustusten hakulomakkeet ja hakuohjeet löytyvät kunnan nettisivul-
ta.  https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-kulttuuriyhdistyksille  
 

Vuoden 2022 erityispiirteenä ovat kulttuuripalveluiden koronakohdeavustukset. Niitä hakevien on syytä tutustua 
erityisesti sitä koskevaan ohjeeseen.  

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/61c47274c910583116001258/Kulttuurin_koronakohdeavustukset_2022_ehdot_-
_Kulturens_coronaprojektbidrag_2022_villkoren.pdf  

Tunnustuspalkintojen teema on tänä vuonna nuoren henkilön ansiokas taide- ja kulttuuritoiminta, ehdotusten ha-
kuaika päättyy 31.3.2022. Tunnustuspalkintoehdotuksia varten on oma lomakkeensa 
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/61c46ddec910583116001168/
TUNNUSTUSPALKINTOEHDOTUS__KULTTUURI_2022.pdf  

Ps. Huomatkaa myös 

Matkailun kehittämistyöpaja 27.01.2022 16:30 - 19:00 
Tule mukaan pohtimaan ja löytämään yhdessä millaisia ainutlaatuisia ilmiöitä ja tuntemattomampia helmiä Kirkko-
nummi tarjoaa siellä vieraileville ja asuville. Ilmoittaudu kunnan tapahtumakalenterin kautta.  
https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/fi-FI/page/61bc4aed17699969a2f1a7ab  
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Puhelin: +358 09 29671 , Sähköposti: kulttuuri@kirkkonummi.fi 

https://www.kirkkonummi.fi/kulttuuri-ja-museo 

https://www.kyrkslatt.fi/kultur-och-museer 

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 
  

BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR ÅR 2022  

OCH VINTERFORUM FÖR KULTUREN 2022  
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Bidrag till lokala kulturföreningar år 2022 

Bidrag till lokala kulturföreningar 2022 har utlysts för ansökan. Kungörelsen finns på 
Kyrkslätts kommuns webbplats  
https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-till-lokala-kulturforeningar-ar-2022  
 

Blanketter och anvisningar för ansökan om bidrag år 2022 finns på kommunens webb-
plats.   https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar  

Ett särdrag år 2022 är kulturtjänsternas coronaprojektbidrag. De som söker det bör särskilt ta del av anvisningar-
na som gäller det.  
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/61c47274c910583116001258/Kulttuurin_koronakohdeavustukset_2022_ehdot_-
_Kulturens_coronaprojektbidrag_2022_villkoren.pdf  

 
Temat för hedersprisen i år är förtjänstfullt konst- och kulturarbete av en ung person, ansökningstiden för förslag 
går ut 31.3.2022. Det finns en särskild blankett för hedersprisförslag 
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/61c46ddec910583116001168/
TUNNUSTUSPALKINTOEHDOTUS__KULTTUURI_2022.pdf  

 
 

Vinterforum för kultur 2022 torsdag 10.2.2022 17–18.30 
Vinterforumet för kultur 2022 hålls som distansmöte i Teams, anmälningar antti.airaksinen(at)kirkkonummi.fi. An-
mäl dig genast och dela med dig av informationen om forumet! 
https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/sv-FI/page/61dc31ac9d19ec2b731caae2  

 
Ärenden:  
Bidrag till lokala kulturföreningar år 2022 
Kyrkslättsdagarna 2022 
Kyrkslätts kulturkompass, programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och 
undervisningen under beredning 
Övriga aktuella ärenden 

Ps. Märk också  

Utvecklingsworkshop för turism 27.1.2022 16.30–19.00 
Kom med och fundera på och hitta tillsammans unika fenomen och mindre kända pärlor som Kyrkslätt erbjuder 
sina besökare och sina invånare. Anmäl dig via kommunens evenemangskalender.  
https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/sv-FI/page/61bc4aed17699969a2f1a7ab  
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