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Kirkkonummi-päivien suunnittelukokous 16.6.2020 17-18  
TEAMS-etäkokous 

 
1. Ideat ja suunnitelmat Kirkkonummi päiville 2020 
1.1. Kirkkonummi päivät on suunniteltu järjestettäväksi 28.- 
30.8.2020 teemalla ” Tehdään itse”. Suunnittelua jatketaan. 
 
1.2. Jokainen tapahtumajärjestäjä on velvollinen arvioimaan oman 
toimintansa osalta valtakunnallisen ja paikallisen tilanteen 
perusteella erikseen kesän edetessä onko omaa 
tapahtumakokonaisuutta mahdollisuus toteuttaa vai ei. 
 
1.3. Kunnan kulttuuripalvelut koordinoi Kirkkonummi päivien 
yhteistä suunnittelua ja tiedottamista. 
 
1.4. Järjestötori lauantaina 29.8.2020 , Combo ry, Oiva Tyni 
kertoo: Varauksia otetaan vastaan jatkuvasti, 4.8. kokouksessa 
arvioidaan, voidaanko tapahtuma järjestää. http://toritapahtumat.fi/  
 
1.5. Kokouksen osallistujien omat suunnitelmat: 
- Kirkkonummen seurakunnat pitää kirkon avoinna hiljentymistä 
varten, ei massatapahtumia.  
- Seurakuntien striimaukset jatkuvat kesän aikana, esittelyvideo 
tulossa. 
- Porkkalan meripelastajat vielä miettivät vaihtoehtoja 
- Kaverikoirat valmistelevat toimintaa kirkon nurmikolle,  
- Kirkkonummen videoharrastajat, suunnitteilla videoteltta, tuotannon 
esittelyä. 
- Lapsiperhetoimijat, suunnitelma Kirsikanpuistoon Kauppakeskus 
Kirsikkaa vastapäätä. 
- Monet järjestöt suunnittelevat osallistumista järjestötorille 
- Kirkkonummen kamariorkesteri on kiinnostunut 
esiintymismahdollisuudesta kunnantalon aulassa lauantaina. 
 
Kirkkonummelaisia järjestöjä ja muita toimijoita kannustetaan 
keksimään uusia, vuoden 2020 tilanteeseen sopivia tapoja oman 
toimintansa esittelemiseen. 
 
2. Tehdään itse digitaaliset toimintaesittelyt 
- ”Tehdään itse” teemalla innostetaan toimijoita kokeilemaan 
digitaalisia ja virtuaalisia esittelyitä toiminnastaan 
- Linkit digitalisiin esittelyihin otetaan mukaan ohjelmatietoihin 
- Digitaalisista toimintaesittelyistä kootaan erillinen, ei 
kaupallinen nettijulkaisu eli nettisivu (kokouksen jälkeen 
varmistettu tieto) 

http://toritapahtumat.fi/
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- Sivulta pääsee linkkien avulla pääsee suoraan eri toimijoiden 
ajankohtaisiin digijulkaisuihin (video,striimaus, powerpoint , pdf, 
nettisivu) 
- Kirkkonummi-päivien nettisivuille tehdään 15.7.2020 
mennessä ohjeet digitaalisten tietojen ilmoittamiseen. 
(kokouksen jälkeen varmistettu tieto) 
- Ohje lähetetään myös TEAMS kokouksiin ilmoittautuneille. 
 
Huom! Lähes kaikilla yhdistyksillä on jo nettisivuja, joissa 
kerrotaan yhdistyksen ajankohtaisista toiminnoista. Niidenkin 
löydettävyyttä Kirkkonummi-päivien teemaan liittyen voidaan 
näin nostaa esille.  
Kokeilujen perusteella paikallista viestintää ja toimintojen 
löydettävyyttä voidaan tulevaisuudessa yhdessä kehittää edelleen 
 
3. Suunnittelun ja tiedotuksen aikataulut 
3.1. Seuraavat TEAMS suunnittelukokoukset lomakauden 
jälkeen 4.8.2020 klo 17 18 ja 11.8. klo 17-18. 
Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla, ilmoittautuminen 
kulttuuri@kirkkonummi.fi  
 
3.2. Kaikki julkaistavat ilmoitustiedot kulttuuritoimen 
yhteisilmoituksiin mielellään 11.8. mennessä, 
- muutokset viimeistään sunnuntaina 16.8.2020. 
- Peruutukset ja poistot viimeistään 19.8.2020. 
 
- Kulttuuritoimi kokoaa ohjelmatiedot, julkaisu viikkoa ennen 
tapahtumaa (Kirkkonummen kunnan nettisivut ja Kirkkonummen 
sanomat) 
- Ilmoita ohjelmatiedot lomakkeella ”Kerro suunnitelmista 
Kirkkonummi päiville” ( Forms - linkki) 
 
4. Seuraa Kirkkonummi päivien nettisivua 
https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummi-paivat  
Tietoa suunnittelun etenemisestä ja kokouksista päivitetään 
Kirkkonummi-päivien nettisivulle.  
Siellä voi myös etukäteen ilmoittautua tuleviin kokouksiin ja antaa 
yhteystietonsa muutakin viestintää varten.  
= Lomake: ”Kysy Kirkkonummi päivistä ja ilmoita 
sähköpostiosoitteesi myös tulevia kokouksia varten” (Forms-linkki) 
 
6. Seuraa Kirkkonummipäivien Facebook sivua  
Kirkkonummi päivät Facebookissa 
 
 
Yhteistyöterveisin 
Maaret Eloranta, kulttuuritoimenjohtaja 
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