
 

Ilmoittautuminen Kangasalan kulttuuri- ja hyvinvointitorille 13.4.2019 

 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Kangasalan kulttuuri- ja hyvinvointitori järjestetään lauantaina 13.4.2019 klo 10–14. 

Tapahtumapaikkana toimii tuttuun tapaan Kangasalan pääkirjasto, Kangasala-talo 

sekä näitä ympäröivät alueet. Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tai esiintyjäksi 

tapahtuu oheisella lomakkeella 31.1.2019 mennessä.  

 

Kulttuuri- ja hyvinvointitori kokoaa yhteen paikallisten yhdistysten ja kuntaorganisaation 

monipuolista kulttuuri- ja hyvinvointiosaamista. Tapahtuma on toiminut nykymuodossaan vuodesta 

2014 lähtien. Tämän vuoden tapahtuman teemana on ”Osallistava Kangasala”. 

Syksyisen suunnitteluillan mietintöjen pohjalta olemme koonneet tähän joitakin ajatuksia 

herätteleviä kysymyksiä ohjelma- ja esittelyideointianne varten: 

 Miten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta voisi kaupungissamme vahvistaa? 

 Miten järjestöjen välistä yhteistyötä voisi lisätä? 

 Miten tapahtumassa voisi hyödyntää lähiluontoa? 

 Miten kestävän kehityksen teemoja voisi hyödyntää? 

 Voisiko edustamanne taho järjestää ohjelmaa nuorille ja lapsille? 

 

Pyydämme huomioimaan seuraavat tapahtumaa koskevat seikat: 

 Pyydämme kirjaamaan ilmoittautumislomakkeeseen kuinka monta aikuista tai lasta 

edustamastanne tahosta osallistuu tapahtumaan. Näin osaamme varautua osallistujille 

järjestettävään kahvitarjoiluun. 

 Ilmoittautumislomakkeeseen pyydetään kirjaamaan arvio esityksen kestosta, jotta kaikki 

esitykset saadaan aikataulutettua sujuvaksi kokonaisuudeksi. Kesto voi olla enimmillään 15 

minuuttia. 

 Kaikkia kalustetoiveita ei voida välttämättä täyttää, koska kalusteiden määrä on rajallinen. 

Jokaiselle näytteilleasettajalle varataan pääsääntöisesti yksi pöytä ja kaksi tuolia. 

 Tapahtuma on tarkoitettu yhdistysten toiminnan esittelyyn, kuitenkin yhdistysten toimintaa 

tukeva pienimuotoinen myyntitoiminta on sallittu (esim. arvat, ohjausmateriaali jne.). 

 Suunnitelmissa on sijoittaa kaupungin toimijat yhdessä lähelle toisiaan kirjaston tiloihin. 

 Kuoroja varten meillä on käytössämme Kangasalan kirkko, jossa on mahdollista järjestää 

vaikka kokonainen kuorojen yhteiskonsertti. Kirjatkaa ilmoittautumislomakkeeseen 

halukkuutenne tähän mahdollisuuteen. 

 Harjula-sali ei ole käytössämme eduskuntavaalien vuoksi. 

 

Pyydämme palauttamaan oheisen ilmoittautumislomakkeen to 31.1.2019 mennessä. Lähetämme 

ilmoittautumisen vastaanottamisesta vahvistusviestin. Lomake löytyy myös Kangasalan kaupungin 

verkkosivulta osoitteesta www.kangasala.fi/kulttuuritori. 

Huom! Markkinointimateriaali valmistellaan helmikuun aikana ja sen vuoksi ilmoittautuminen 

määräaikaan mennessä on tärkeää, jotta kaikki osallistujat saadaan näkyviin. 

Vastaamme mielellämme tapahtumaa tai lomaketta koskeviin kysymyksiin. 

Tätä tapahtumakutsua saa välittää eteenpäin! 

 

Yhteistyöterveisin 

Maija Mäkinen Riina Dahlman  

hyvinvointikoordinaattori kirjastovirkailija 

maija.makinen@kangasala.fi riina.dahlman@kangasala.fi 

050 3847 653 040 689 7293  
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