
 

 
Hei kaikki Kangasalla toimivat kolmannen sektorin toimijat!    
 
Luet parhaillasi vuoden 2023 ensimmäistä järjestökirjettä. Kyseessä on kolmesti vuodessa 
lähetettävä suurempi kooste, joka käsittelee järjestöjä kiinnostavia ja heille ajankohtaisia 
asioita Kangasalan kaupungissa. Järjestökirjeen lisäksi lähetämme kaikille sen 
vastaanottajille säännöllisen epäsäännöllisiä järjestöviestejä, joista löytyy nostoja 
Kangasalan ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista, avustuksista sekä muista 
mielenkiintoisista aiheista.   
 
Kulttuuri-, matkailu- ja järjestötoimijoiden verkostoitumisilta 15.2. klo 17.30-18.30  
 
Tervetuloa kaupungin järjestämään verkostoitumisiltaan tapaamaan muita kulttuuri-, 
matkailu- ja järjestötoimijoita ja kuulemaan yhteistyömahdollisuuksista. Verkostoitumisillan 
pääaiheina kuullaan mm. kaupungin ja Visit Kangasalan palveluista tapahtumien 
järjestäjille ja matkailutoimijoille, tulevista tapahtumista sekä järjestöyhteistyöstä.  
Tilaisuuden jälkeen vapaata keskustelua ja verkostoitumista. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
jasmine.pajari@kangasala.fi  
 

 
Ilmoittaudu mukaan kulttuuri- ja hyvinvointitorille   
 
Ilmoittautuminen kulttuuri- ja hyvinvointitorille on 
käynnissä. Kulttuuri- ja hyvinvointitori kokoaa yhteen 
Kangasalan kolmannen sektorin toimijoita, 
kulttuuritoimijoita ja kaupungin palveluita esittelemään 
toimintaansa. Tapahtumaan on mahdollista osallistua 
esittelypisteellä ja/tai lavaohjelmalla, joilla omaa 
toimintaa voi tuoda esille. Esittelypisteet sijoitetaan 
Kangasala-taloon ja pääkirjaston aulaan. Tapahtumaan 
voi ilmoittautua 31.1. 2023 saakka. Ilmoittautuminen tästä 
linkistä.  
  

Osallistuvan budjetoinnin äänestys  
 
Kaupunkilaiset saivat jättää ehdotuksia tapahtumista tai muusta toivomastaan 
toiminnasta. Ehdotuksia saatiin ennätykselliset 73 kappaletta. Äänestykseen valittiin 34 
ehdotusta niiden toteuttamiskelpoistuuteen, päällekkäisiin ehdotuksiin, käytössä oleviin 
resursseihin, kustannusarvioon ja jo valmiiksi suunnitelmissa oleviin samankaltaisiin 
toimintoihin perustuen. Omaa suosikkiaan voi äänestää 31.1.2023 asti osoitteessa: 
https://www.kangasala.fi/hyvinvointi-ja-vapaa-aika/kulttuuri/osallistuva-budjetointi-
kaikkien-kangasala/kaikkien-kangasala-2023/ 
Eniten ääniä saaneet ehdotukset tullaan toteuttamaan vuoden 2023 loppuun mennessä.  
   
Hyvinvointilautakunnan avustukset haettavissa maaliskuun ajan   
 
Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksia rekisteröidyille 
yhdistyksille. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Kangasalan kunnan arvojen 
mukaista ja joka edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Avustusta voi 
saada yhteisö, jonka kotipaikka on Kangasalan kaupunki tai toiminta, johon avustusta 
haetaan, sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle.    
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Hakuaika 1.3.-31.3.2023 klo 15.00 saakka. Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella. 
Hakulomakkeet ja tarkemmat ohjeet saatavilla hakuaikana 
osoitteesta: https://www.kangasala.fi/hyvinvointi-ja-vapaa-aika/avustukset/   
Lisätietoja: liikunnan palvelukoordinaattori Jarno Schutskoff 050 309 4545, 
kulttuurikoordinaattori Anna Toiva, puh. 044 481 3020, nuoriso-ohjaaja, tiiminvetäjä 
Marjaana Rosenqvist, puh. 050 550 9746, vapaa-aikajohtaja Marke Vornanen, puh. 044 481 
3041 tai etunimi.sukunimi@kangasala.fi     
  

  
Kangasalla vietetään urkutehtaan juhlavuotta  
 
Kangasalan urkutehdas täyttää tänä vuonna 180 vuotta, minkä 
kunniaksi urkumusiikki soi konserteissa ympäri Suomen aina 
Tammisaaresta Utsjoelle saakka. Kangasalla soitinten 
kuningatarta ja urkutehtaan perintöä juhlitaan monipuolisen 
ohjelman ja näyttelyiden myötä. Ajantasaiset tiedot ohjelmasta 
löydät osoitteesta: www.kangasala.fi/urkutehdas180v   
  

 
 
Kangasala sai uuden tapahtumakoordinaattorin 
  
Jasmine Pajari on aloittanut Kangasalan kaupungilla 
tapahtumakoordinattorin tehtävässä. Jasminen toimenkuvaan kuuluu 
mm. tapahtumien ja tapahtumallisuuden kehittäminen, viestintä ja 
markkinointi. Hänen puoleensa voi kääntyä tapahtumien 
järjestämiseen, markkinointiin ja viestintään liittyvissä kysymyksissä. 
Jasmine on myös osana järjestöyhteistyön tiimiä.  
 
 
 
 
 

Ystävällisin terveisin, 

Järjestöyhteistyön tiimi,  

Marjut, Jasmine, Stiina ja Miska 
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