
 

 

Espoo-päivää vietetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa jälleen 28.8.2021  

Kannustamme innokkaita Espoolaisia mukaan luomaan Espoo-päivään monipuolista ohjelmaa. 

Viime vuosina juhlijoita on ilahdutettu esimerkiksi, paikallistapahtumilla, työpajoilla, 

kokeilutunneilla, puutarhajuhlilla sekä alueen toimijoiden yhteisillä tapahtumilla. 

Toivomme, että Espoo-päivässä on mukana koko kaupunki ja kaupunkilaiset – ja haluaisimme 

mukaan juhlintaan kaikki Espoon kaupunginosat. Ohjelma voi tuttuun tapaan olla mitä tahansa 

omaan toimintaan sopivaa ja alueenne asukkaille suunnattua ohjelmaa.  

Ohjelmaa voi ilmoittaa aina elokuulle asti, mutta ilmoittamalla tapahtuman toukokuun loppuun 
mennessä mahdollistatte ohjelmanne osallistumisen Espoo-päivän markkinointiin  
 
Lisätietoja, vinkkejä ja ohjeita:  
Espoo-päivä tiimi  
https://espoopaiva.fi/osaksiespoopaivanohjelmaa/  
espoo.paiva@espoo.fi 
Liity mukaan Espoo-päivän tekijöiden uutiskirje listalle ja saa viimeisimmät tiedot tapahtuman 
etenemisestä ja webinaareista: http://eepurl.com/g9wt5f  

 
Espoo-päivän tekijöiden webinaarit ovat käynnissä 

Espoo-päivästä kiinnostuneille tekijöille löytyy koulutuksia ja infotilaisuuksia ohjelmiston 

rakentamisen tueksi. Tilaisuudet järjestetään webinaareina Teams-alustalla, johon kaikki ovat 

tervetulleita. Linkit webinaareihin löytyy espoopaiva.fi/webinaarit-espoo-paivan-tekijoille/   

Ainakin nämä olisi hyvä tietää Espoo-päivästä: 

• Espoo-päivää vietetään 28.8.2021 

• Espoo-päivä on kaikkien kaupunkilaisten yhteinen juhla, jonka ohjelmisto muodostuu 

erilaisten yhteisöjen ja yritysten järjestämistä tapahtumista ja vetonauloista 

• Kaupunkilaisten ilmoittamat ohjelmat kootaan Espoopaiva.fi/tapahtumat -sivustolle. 

Ohjelma ilmoittautuminen on nyt auki ja ohjelmaa voi ilmoittaa aina elokuulle asti. 

• Kaikki Espoo-päivän tapahtumat ovat maksuttomia sekä voittoa tavoittelemattomia. 

Tapahtumien tulee kuitenkin olla poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia. 

• Kannustamme kaupunkilaisia järjestämään paikallisia Espoo-päivän 

juhlia. Tukea pandemiatilanteen rajoitteisiin tutustumiseen tai ohjelman suunnitteluun saat 

Espoo-päivä tiimiltä espoo.paiva@espoo.fi 

• Virtuaaliset tapahtumat kootaan tänä vuonna Espoon digitaaliseen kulttuuritaloon Urban 

Espooseen 

• Espoo-päivää koordinoi Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut 

Rahoitusta Espoo-päivän ohjelmistoon 

Kulttuurisisältöiseen ohjelmaan ja tapahtumiin voi hakea projektiavustusta (alakategoria: 
lähikulttuuriavustus) Espoon kulttuuriavustusten kautta. Hakuohjeet ja lisätiedot avustuksista 
löytyy https://www.espoo.fi/kulttuuriavustukset Espoo-päivään avustusta suositellaan hakemaan 
heti kun mahdollista, mutta hakemuksen tulee olla toimitettu viimeistään 20.5. 
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