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KIRKKONUMMI-PÄIVÄT – KYRKSLÄTTSDAGARNA 23.-25.8.2019 
"Katso Kirkkonummea - Titta på Kyrkslätt" 
 
Paikalliskulttuuritapahtuma monenlaisilla mausteilla 
- paikalliset toimijat esittäytyvät  
- yleisötilaisuuksia ja tapahtumia eri puolilla kuntaa, osa ilmaisia, osassa pääsymaksu 
- kaikki toimijat suunnittelevat ja toteuttavat itse omat ohjelmansa, konsertit, näyttelyt ym. 
 
ASIAT:  

1. JÄRJESTÖTORI LAUANTAINA 24.8.2019 10-15 
- pääjärjestäjä Combo ry, http://toritapahtumat.fi/ 
- Toripaikkojen varaus nettilomakkeella: http://combocombo.nettilomake.fi/form/6180 

(lomakkeessa tulee olemaan kysely toiveesta, varaajan toiveet pyritään ottamaan 
huomioon.) 

• Hinta on 50€ / yhdistys 
• Huom! Yritykset yhteydenotto erikseen Oiva Tyniin, oiva.tyni@gmail.com 

- Kolme osa-aluetta 
• Ylätori 
• Alatori 
• Kirkkotallintien parkkipaikka 

- Esiintymislava, ohjelmaa ja esittelyjä,  
• Pinehill brothers – yhtye lavan livebändinä 
• Äänentoiston ja laatu ja muut asiat syytä ilmoittaa varauksen yhteydessä 
• Lavan esiintyjät maksavat toripaikkamaksun vaikka eivät laittaisi omaa telttaa  
• Lavan eteen varaan avointa tilaa esiintymisiä varten 

• Tanssi, budolajit 
- Toripaikkojen sijainti pystytään määrittelemään täsmällisesti lähellä kesälomia 

Toripaikoilla tietyt toimintasäännöt, mm. ei sähköä monelle, turvallisuus: kaasu jne. 
- Aloitus- ja lopetusajat:  

• klo 9.00 autot pois torilta (asiakkaita oli liikkeellä jo paljon ennen kymmentä) 

• tapahtuma alkaa klo 10.00 
• purku klo 15.00, ei aiemmin 

- löytyykö vesiposteja esim. telttapainojen täyttämiseen ja kahvikeittoon.  
- mahdollisuuksien mukaan muoviton viikonloppu  
- HUOM! 6 tunnin tilaisuudessa tarvitaan useita henkilöitä / yhdistys  

 
Huom! Combo etsii pysäköinnin ohjaajia muista järjestöistä 2 hengen tiimi 2 
tunnin jaksoihin, tunnuksettomat liivit, vastineena ilmainen toripaikka! Ikäraja = 16 
vuotta. 
Järjestyksenvalvonnassa käytössä radiopuhelimet. 
 

 
2. ENNAKKOTIETOA SUUNNITTEILLA OLEVISTA OHJELMISTA JA IDEOISTA 

- Tivoli Sariola: 22.-26.8.2019, Kirkkonummen urheilupuisto 
- Vapaa-aikapalvelut: Action-tori 24.8.2019 Järjestötorin rinnalla Mestan edustalla, 2 

ponia vierailee 
- Sivistystoimi: mahdollisesti tapahtuma koululaisille perjantaina 23.8.19 
- Ragvaldsin museo avoinna la ja su 11-15, toimintaa perinnemaisemassa molempina 

päivinä. Lauantaina ponit, sunnuntaina Henriette Kress (yrttikouluttaja) 

 

http://www.kirkkonummi.fi/
http://www.kyrkslatt.fi/
mailto:kulttuuri@kirkkonummi.fi
http://toritapahtumat.fi/
http://combocombo.nettilomake.fi/form/6180
mailto:oiva.tyni@gmail.com


 
KIRKKONUMMI-PÄIVÄT 2019 SUUNNITTELUKOUS 2 

   4.4.2019 klo 17:30-18:30, Kirkkonummen koulukeskus. 

 
Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401, Kirkkonummi 

Puhelin (09) 296 71* 
www.kirkkonummi.fi www.kyrkslatt.fi  

kulttuuri@kirkkonummi.fi 
2 

- Perhekeidas tulee Kirkkolaakson puistoon lauantaina, seuraava kokous 20.5 
17:30-19, Hörnan Toritie, lapsiperheiden kanssa toimivat tervetuloa mukaan! Perheet 
keskiöön- hanke (seurakunnat, kunta, järjestöjä) 

- Kirkossa perjantain myöhäiskonsertti klo 20 tai 21, riippuen muusta illan ohjelmasta  
- Katso Kirkkonummea – Katso kirkkoa! Musiikkia ja tarinoita kirkosta kahdella kielellä. 
- Lauantaina Matkailutapahtuma Matka-Haukka + Aktia pankki, Ervastintie 
- Helluntaiseurakunta: Perjantaina Grilli-ilta iltamyöhään saakka, lauantaina nuorten 

ja varhaisnuorten toimintapisteitä peleissä (kaikki voittaa!) ym. sekä trampoliini jos 
tilaa riittää, sunnuntaina tanssien jälkeen Mira Kangasluoto esiintyy. Käymälät 
avoinna muillekin! Tila avoinna myös muiden esittelyille! Aamusta iltaan 
kahvitus (vapaaehtoinen kahvimaksu). 
 
Ideoita 

- Uusi Kirkkonummi-dokumenttisarja Kirkkonummi-salissa perjantaina tai 
lauantaina? Molempina päivinä! 

- Sunnuntaina toritanssit 13-16 (Kide ry, yrittäjät, kunta) ”The Niklas” oli viime 
vuonna suosittu, karaoke + DJ  

- Ravintoloiden ohjelmat? 
- MC-Porkkala suuntaa järjestötorille 
- Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys teltalla Salen edessä, Salen sisäkäytävällä 

kolesterolin mittaus ym. ja PulssiPum lavalle, Defi-näytös 
- Kirkkonummi Nice – teltta torilla, kirkkonummelaisten lasten ja nuorten hyväksi 

onnenpyörä ja arpajaiset ym.  
- Munskänkarna järjestötorille? Kansainvälinen organisaatio, Kirkkonummi-Siuntio 

paikallisyhdistys, teemana viinikulttuuri 
- LähiTapiola SportCenter, esille järjestötorilla? 
- Kirkkonummen perussuomalaiset teltan kanssa mukana 
- Kirkkonummen Judoseura järjestötorilla, myös muita budoseuroja tulossa  

 
MUISTILISTA 
 
VUODEN TEEMA 2019 "Katso Kirkkonummea - Titta på Kyrkslätt" 

 
TULEVAT KOKOUKSET, Kunnantalo, Kirkkonummi-sali/neuvotteluhuone Ervast 
- to 9.5 klo 17.30-19 Suunnittelukokous 3  
- to 13.6 klo 17.30-19 Suunnittelukokous 4 ”paketti kasaan ennen lomia” 
- to 8.8 klo 17.30-19 ”tiedotuksen viimeistely” (viimeiset muutokset ja täydennykset 

ennen yhteisilmoituksen käännöstä) 
 

TIEDOTUS 
Kirkkonummen kunnan kulttuuritoimi koordinoi suunnittelua ja tiedottamista . Tiedot 
suunnittelun etenemisestä löytyvät Kirkkonummi-päivien nettisivulta 
https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummi-paivat 
 
Tapahtumatiedot kalenteriin ja Facebookiin  
- kunnan nettisivujen tapahtumakalenteri (järjestäjä tekee ilmoituksen itse) 

https://www.kirkkonummi.fi/tapahtuman-ilmoitus 
- Facebook, https://www.facebook.com/kirkkonummipaivat/ (ylläpito Annika Eklund 

annika.eklund@kirkkonummi.fi) 

• lähettäkää kuvia Annikalle, haastakaa kaverit mukaan!  

• kulttuurisihteeri jakaa saman materiaalin Twitterissä (@Kultsi1 )  
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Ohjelmatiedot yhteisilmoitusta varten otetaan vastaan 5.3-15.6.2019. 
Kun oma ohjelma on valmiiksi suunniteltu, sen tiedot voi lähettää mukaan yhteiseen 
tiedottamiseen lomakkeella, joka löytyy Kirkkonummi-päivien nettisivuilla olevasta 
linkistä tai osoitteella https://bit.ly/2GY7L7C 
 
 Yhteisilmoitus, Kirkkonummen sanomat, Extra 18.8.2019 
- Kulttuuritoimelle yhteisen ilmoituksen kaikki aineistot valmiina 5.8. mennessä 

(viimeiset muutokset ja täydennykset ennen yhteisilmoituksen käännöstä)  
- Samat tiedot julkaistaan myös Kirkkonummi-päivien sivulla pdf-muodossa.  
- Omat maksulliset aineistot lehdelle 14.8. klo 14 mennessä suoraan Kirkkonummen 

sanomiin  
 

ALUEVARAUKSET KIRKKONUMMEN KESKUSTASSA  
Puistoja ja aukiota on mahdollista varata tapahtumakäyttöön, maksullinen  
- Kirkkonummen kunta https://www.kirkkonummi.fi/torit-ja-vuokrattavat-alueet 
- Asiointi https://www.lupapiste.fi/ 
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