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Kirkkonummi-päivien suunnittelukokous 11.8.2020 17-18  
TEAMS-etäkokous 

 
1. Kirkkonummi-päivien järjestelyt, erityistilanteen etenemisen seuranta 

Valtakunnallista ohjeistusta seurataan ja arvioidaan järjestelyihin vaikuttavia ajankohtaisia 
määräyksiä ja suosituksia, kuten maskin käyttöä yleisötilaisuuksissa.  
- Suunnittelua jatketaan nykyisten suositusten mukaisesti huolehtien turvaväleistä ja 

muita ohjeista. Jos tulee uusia suosituksia, niitä noudatetaan. 
- Tilannetta seurataan TEAMS-kokouksissa 18.8. klo 17 ja 25.8. klo17. Tarvittaessa 

lähetetään sähköpostia kokouskutsulistan perusteella. 
 

2. Järjestötorin 29.8. valmistelujen tilanne 
Järjestelyistä vastaa Combo ry. Oiva Tyni kertoo valmistelutilanteesta.  
Varauksia järjestötorille otetaan vastaan jatkuvasti, ohjeet löytyvät sivustolta 

http://toritapahtumat.fi/  
Torille laitetaan aikaisempaa väljempi sijoittelu esittelyteltoille, kiertosuunta ohjataan 

vastapäivään ”yksisuuntainen liikenne”. 
Esiintymislava tulee kirjaston edustalle. Työmaa-aidat toivottavasti otetaan pois ennen 

sitä, joten katsojien alue saadaan mahdollisimman suureksi.  
Esiintymislavalla ammattialiset huolehtivat mikrofonien ym. hygieniasta. 
Maskineuvontaa: SPR ja FRK torille.  
 

 
3. Ohjelmailmoitukset yhteiseen tiedotukseen  

Kulttuuritoimi kokoaa ohjelmatiedot, julkaisu viikkoa ennen tapahtumaa 23.8.2020 
(Kirkkonummen kunnan nettisivut ja Kirkkonummen sanomat EXTRA-lehti) 
Ilmoita ohjelmatiedot yhteistä tiedotusta varten lomakkeella ”Kerro suunnitelmista 
Kirkkonummi päiville” ( Forms - linkki) 
Kaikki julkaistavat ilmoitustiedot kulttuuritoimen yhteisilmoituksiin 
mahdollisimman pian, muutokset viimeistään sunnuntaina 16.8.2020, peruutukset ja 
poistot viimeistään 19.8.2020.  
 
Kommentteja ohjelmajärjestäjiltä:  
Perhekeitaan valmistelijat poistivat suunnitelmasta kaiken, missä joutuu kosketteleman.  
Perhekeidas tarjoaa mukavan ulkoilukohteen perheille, asiatietoa, keskustelua perheille. 
Myös nallesairaala tehdään mahdollisimman turvallinen. 
 
Huom! Lähettäkää kaikki suunniteltujen ohjelmatietojen vahvistukset, muutokset, 
täydennykset ja myös poistot ohjelmatietoihin liittyen mainitulla lomakkeella. 
 
Yhteenveto 12.8.2020 klo 11 mennessä saapuneista ohjelmatiedoista on muistin lopussa. 

 
 

4. Kirvirtu, digitaaliset esittelyt, http://kirvirtu.fi/  
Kirvirtu on kokeilusivusto, jonka avulla ”Tehdään itse” -teemalla kannustetaan 
kirkkonummelaisia toimijoita kokeilemaan ja tuomaan esille digitaalisia ja virtuaalisia 
esittelyitä ajankohtaisesta toiminnastaan erityisesti syyskauteen 2020 liittyen. 
Sivustolle kootaan tiedot kirkkonummelaisten toimijoiden lähettämien ilmoitusten 
perusteella. 

http://toritapahtumat.fi/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBoGbSfU_0SM4A4bdt2Qq3xhYL6K5c1ClFNoxC4zzQ5UNzFaM1FaRzhUWElWWDZNSjBWRkc1RTFHWi4u
http://kirvirtu.fi/


    MUISTIO  2 (4) 
 

   
11.8.2020  Julkinen 

  
 

 

 
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Faksi 
Kirkkonummen kunta Ervastintie 2  09 296 71  09 878 6053 
PL 20  Kirkkonummi 
02401 Kirkkonummi 02400 Kirkkonummi kirjaamo@kirkkonummi.fi www.kirkkonummi.fi 

 

Sisältöä täydennetään 26.8. saakka, jotta se Kirkkonummi-päivien aikaan tarjoaa 
mahdollisuuden tutustua paikallisiin toimintoihin niillekin, jotka eivät voi yleisötilaisuuksiin 
osallistua. 
Sivusto pidetään auki 30.9.2020 saakka, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin 
syyskauden 2020 toimintojen esittelyä.  

 
5. Tietojen ilmoittaminen Kirvirtu-sivustolle https://kirvirtu.nettilomake.fi/form/9815  

Nettilomakkeella kirkkonummelaiset toimijat voivat lähettää lyhyet tiedot toiminnasta ja 
sen järjestäjästä sekä linkit nettisivuille, videoihin ja muihin kohteisiin. Sen avulla on 
mahdollista lähettää myös valokuvia ja muita digitaalisia aineistoja. 
Tietojen ilmoittaja voi halutessaan lähettää tiedot myös eri kieliversioina. 
 

6. Muut mahdolliset asiat 
 
Yhteistyöterveisin 
Maaret Eloranta, kulttuuritoimenjohtaja, Kirkkonummen kunta 
kulttuuri@kirkkonummi.fi 
https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummi-paivat  
Kirkkonummi päivät Facebookissa 

 
YHTEENVETO SAAPUNEISTA OHEJLMATIEDOISTA 12.8.2020 KLO 11  
 
Perjantai 28.8. 11.00-16.00, Lauantai 29.8. klo 11.00-16.00, Sunnuntai 20.8. klo 11.00-16.00 
Taidemökillä näyttely lapsille "Hupsista keikkaa" 
Taidemökki, Pappilantie 1b, 02400 Kirkkonummi 
Lapsille ja lastenmielisille järjestettävä näyttely, lähinnä kierrätysmateriaalein yhdistyksen jäsenten tekemiä 
teoksia.  
Suunnitteilla oleva ohjelma - Programmet som planeras 
 
Lauantai 29.8. klo 10-15  
JÄRJESTÖTORI - FÖRENINGSTORGET 
Kirkkotori lähiympäristöineen 
Combo ry, www.toritapahtumat.fi 
Toritapahtuman osallistujaluettelo ja lavan ohjelma kootaan Combo ry:ltä vahvistettujen tietojen perusteella 
erikseen.  
 
Lauantai 29.8. klo 09.00-15.00 
Kirsikan suurkirppis 
Kauppakeskus Kirsikka Saloviuksentie 3 
Supersuosittu Kn-päivien Suurkirppis järjestetään jälleen kauppakeskus Kirsikan sisällä ja CM katolla 
(säävaraus). Ilmoittautumiset ja lisätiedot mieluiten sähköpostitse kirpputori@kauppakeskuskirsikka.fi tai puh. 
0442310191, www.kauppakeskuskirsikka.fi 
Valmis ohjelmatieto - Färdig information om programmet   
 
Lauantai 29.8. klo 10-14 
Nallesairaala 
Kirsikkapuisto 
SPR Kirkkonummi-Siuntion ja FRK Kyrkslättin Nallesairaala  Onko nallelle tullut pipi tai nukke sairastunut? Tule 
tuomaan pieni pehmopotilas SPR Kirkkonummi-Siuntio -osaston järjestämään Nallesairaalaan.  Nallesairaala on 
lapsille suunnattu Punaisen Ristin järjestämä tapahtuma, jossa lapset pääsevät opettelemaan omien 
pehmolelujen ja nukkejen avulla ensiapua ja sairaanhoitoa.   Nallesairaala hoitaa potilaita lauantaina 29.8. klo 
10-14 Perhekeitaalla Kirsikkapuistossa.  Jaamme myös riskiryhmäläisille Länsi-Uudenmaan Säästöpankin 
lahjoittamia suu-nenäsuojuksia. Yhteensä Säästöpankki lahjoitti 5500 maskia, joista 1500 annettiin 
Kirkkonummen ja Siuntion alueelle.  Maskit ovat pestäviä ja uudelleenkäytettäviä ja ne on valmistanut E. LAIHO 

https://kirvirtu.nettilomake.fi/form/9815
https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummi-paivat
https://www.facebook.com/kirkkonummipaivat/
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Oy:n Lohjalla., 
https://www.facebook.com/sprkirkkonummisiuntio/https://www.facebook.com/groups/520908731409831/?ref=sh
are 
Valmis ohjelmatieto - Färdig information om programmet,   
 
Lauantai 29.8. klo 10:00-14:00 
Perhekeidas – perhetapahtuma , Familjeoasen 
Kirkkolaakso 
Kirkkonummen lapsiperhetoimijat - useat järjestöt, seurakunnat ja kunnan toimijat - järjestävät rennon 
perhetapahtuman Kirkkonummipäivien aikaan. Tule piknikille puistoon, rapsuta kotieläimiä, askartele, temppuile 
temppuradalla, kokeile karatea, pompi pomppulinnassa. Tilaisuus on maksuton.  
Tapahtuman järjestää Kirkkonummen lapsiperhetoimijat, mm. Suomen ja ruotsinkieliset seurakunnat,  Shuyokai 
shotokan karate-do, Kirkkonummen urheilijat, Punainen risti Kirkkonummen – Siuntion osasto, 
Pienperheyhdistys ry, Luckan, Perheet keskiöön - hanke. 
Muutos aikaisemmin ilmoitettuu ohjelmatietoon - Ändring i den tidigare meddelade programinformationen   
 
Lauantai 29.8. 10:00-15:00 
Kirkkonummen Osteopatia avoimet ovet 
Kirkkonummen Osteopatia, Leikkimäki 1 B 10 (Sisäänkäynti Volsintieltä) 
Tervetuloa tutustumaan meihin ja osteopatiaan! Kahvitarjoilu, maksutonta terveysneuvontaa sekä 15 minuutin 
näytehoitoja 10€:lla. Lisätietoa kotisivuiltamme., https://www.kirkkonummenosteopatia.fi 
Valmis ohjelmatieto - Färdig information om programmet   
 
Lauantai 29.8. 10:00-15:00 
Kirkkonummen kirkko avoinna - Kyrkslätts kyrkan öppet 
Tallinmäki 1, Stallbacken 1 
Kirkko on avoinna klo 10-15. Tervetuloa tutustumaan tai hiljentymään. Paikalla on myös seurakuntien 
henkilökuntaa keskustelua tai esirukousta varten. Välkommen  till kyrkan för att bekanta Dig med kyrkan eller  
stilla Dig. På plats finns också personal från församlingarna för samtal och förbön., 
www.kirkkonummenseurakunnat.fi, www.kyrkslattsforsamlingar.fi 
Muutos aikaisemmin ilmoitettuu ohjelmatietoon   
 
Lauantai 29.8. 10:00-16:00, Sunnuntai 20.8. 10:00-15:00 
Ravintoainemittausta 
Ravintoainemittausta, Lukkarinmäki 1 B 17 (sisäänkäynti kerrostalon eteläpääpystä) 
Ravintoainemittauksen avulla saat arvokasta tietoa kehosi tilasta ja tiedät mitä kehosi kaipaa. Vitamiini-, 
kivennäis- ja hivenainemittaus tapahtuu pitämällä minuutin ajan sensoria kädessä, jonka jälkeen saat 
sairaanhoitajan tai ravintoasiantuntijan analyysin, kirjallisen raportin sekä suosituksen kehosi hyvinvoinnin 
parantamiseksi. Mittaus antaa tiedot mm. A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B7-, B9-, B12-, C-, D-, E-, K-vit., Ca, Fe, 
Zn, Se, k, Mg, Cu. Hinta: 20 €.  Maksutapa: käteinen. Mittauksen kokonaiskesto: n. 15 min. Mittaus tapahtuu 
ilman ajanvarausta, www.terveyspulssi.fi 
Valmis ohjelmatieto - Färdig information om programmet 
 
Lauantai 29.8. 11.00-14.00 
Ellenin olohuone avoinna - Ellens vardagsrum är öppet 
Saloviuksentie 3, Saloviusvägen 3 
Ellenin olohuone on avoinnna klo 11-14. Ellens vardagsrum är öppet kl  11-14, 
www.kirkkonummenseurakunnat.fi, www.kyrkslattsforsamlingar.fi 
Valmis ohjelmatieto - Färdig information om programmet   
 
Lauantai 29.8. 14:00-14:20 
Kirkkonummen kamariorkesterin jousiyhtye 
Kirkkonummen kunnantalo (ulkopuolella) , Ervastintie 2 
Kirkkonummen kamariorkesterin jousikvintetti esittää Jarmo Inkisen sovittamaa viihdemusiikkia, www.knko.fi 
Valmis ohjelmatieto - Färdig information om programmet   
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Lauantai 29.8. 20:00-01:30 
Karaoke amateur champion 2020 alkukarsinta 
Pub Wartsu, Kirkkotori 3 
Karaoken suomenmestaruuskilpailujen alkukarsinta. Ilmoittautuminen paikan päällä klo. 20. Miehet ja naiset 
kilpailevat eri sarjoissa. Lisäksi sarjat ovat jaettu kolmeen ikäryhmään: 18-34-vuotiaat, 35-54-vuotiaat ja yli 55-
vuotiaat. Lisätietoa www.pubwartsu.fi, Yhteistyössä Pub Wartsu ja DT events, www.pubwartsu.fi, 
www.dtevents.fi 
29.8. Pub Wartsu avoinna klo. 10 lähtien. Terassilla tarjolla grillistä ruokaa.  
Valmis ohjelmatieto - Färdig information om programmet 
   
Sunnuntai 20.8. 10:00-11:00 
Jumalanpalvelus Kirkkonummen kirkossa 
Tallinmäki 1 
Tervetuloa messuun Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkkoon., www.kirkkonummenseurakunnat.fi 
Valmis ohjelmatieto - Färdig information om programmet   
 
Sunnuntai 20.8. Klo 22-23 
Tähtinäytös selkeällä säällä 
Volsin tähtitorni, Bergvikintie 57 
Tähtinäytös selkeällä säällä Volsin tähtitornissa Bergvikintie 57 klo 22-23 su 30.8., www.ursa.fi/yhd/komeetta/ 
Valmis ohjelmatieto - Färdig information om programmet 


