
KYRKSLÄTTSDAGARNA 2021, TEAMS-MÖTE 20.5.2021 17:00–18:30 

Den planerade tidpunkten för Kyrkslättsdagarna är 27–29.8.2021.  

Promemoria: 

1. Kyrkslättsdagarnas föreningstorg 2021, 28.8.2021 

- Combo ry koordinerar förberedelserna inför föreningstorget.  

- Boka plats på föreningstorget via toritapahtumat.fi   

- På torget och i dess närområden planeras ungefär samma verksamhet som 

tidigare. Fyyris egna verksamheter kan påverka helheten. 

- Platserna placeras på större avstånd från varandra än tidigare, anvisningar 

och rekommendationer görs upp enligt den rådande situationen. 

- I början av augusti är det skäl att bedöma situationen och möjligheterna till 

arrangemangen. 

- Bokningar tas emot så länge det finns platser. 

- De som bokar torgplats borde reservera tillräckligt med egna arrangörer så 

att de som presenterar verksamheten inte blir för utmattade.  

2. Tema för Kyrkslättsdagarna 2021  

- Finska naturens dag firas 28.8.2021, kan det beaktas i årets tema?  

- Idéer: Ajatellaan toisiamme – Låt oss tänka på varandra, Möten på naturens 

dag   

- Följande tema godkändes: Yhdessä, luonnossa, Kirkkonummella – 

Tillsammans, i naturen, i Kyrkslätt   

3. Presentationer av virtuella evenemang 

- Petra Vairimaa, virtuell verksamhetsmiljö: House Space – 

evenemangspresentation Demo, Lyyti.fi.  

- Exempel på evenemangsarrangemang: Barnfamiljsaktörernas virtuella 

kontroller genomfördes med material från Lasten Keskus som fysiska kontroller 

i terrängen med OR-koder och även mer traditionellt.  

 

 



5. Aktuella ärenden  

- Det önskades att man så snart som möjligt beslår fast om evenemanget 

arrangeras eller inte, saken diskuterades. 

- Planeringen av Perhekeidas inleds i början av juni, virtuella kontroller möjliga.  

- Är det nödvändigt att ha en tidningsannons? Man anser det vara nödvändigt 

och man försöker hitta ett sätt att utnyttja evenemangskalendern som botten.  

4. Följande möten 

Juni 10.6.2021 kl. 17 TEAMS-möte 

- Råd om hur man anmäler evenemang till kommunens evenemangskalender 

- Diskussion om virtuella möjligheter, t.ex. Kirkkonummen Videoharrastajat. 

Kommunens streamstudio från fullmäktigesalen kunde också fungera om det 

fanns kameror och anordningar i kommunhuset/Fyyri, virtuella psalmer och 

virtuell allsång.  

Augusti 5.8.2021 kl. 17 TEAMS-möte 

- programuppgifter för tidningsannonsen 

- programuppgifterna senast 13.8.2021 

Tidpunkten för det andra mötet i augusti slås fast i juni  

 


