ASIKKALAN KAIKILLE AVOIN YHDISTYSILTA

MUISTIO

2.2.2022 klo 17.30-19.30
Teams-yhteydellä: www.asikkala.fi/yhdistysilta

1. Yhdistysillan avaus ja kunnan ajankohtaisia kuulumisia
Isa Maunula, kehittämispäällikkö
- Kunnan avustushakemukset siirtyvät sähköiseen muotoon
- Kunnan ajankohtaistiedote ilmestyy Päijät-Häme-lehdessä 23.3.2022
- Kesäposti-lehti julkaistaan 8.5.22 mennessä: Ilmoitusvaraukset 1.4. mennessä,
aineistopäivä 12.4.22.
- kanavan seudun kehittäminen jatkuu; mm. monitoimilava, lähituotemyymälä,
aurinkotuoleja alueelle ja matkaparkki suunnittelussa.
- Kyläilta toteutuu 31.3.2022
- tulossa/ suunnitteilla olevia tapahtumia:
Päijänteen ympäriajot 19.-20.3.2022
Tour de Lakeland- tapahtuma
Veden maailma- kokopäivän tapahtuma Päijänne talolla ja kanavan alueella lauantaina
11.6.2022 on vesistöihin liittyvä tiedotustapahtuma, jota suunnitellaan yhteistyössä
mm. koulutuskeskus salpauksen, LaB-ammattikorkeakoulun ja Vesijärvisäätiön kanssa.
Suunnitteluun mukaan toivotaan yhdistyksiä ja järjestöjä!
2. Mitä tapahtuman järjestäjän tulee huomioida turvallisuusasioissa?
Jukka Hakulinen
- Käytiin läpi tärkeimpiä turvallisuuteen liittyviä asioita, joita tapahtuman järjestäjän
tulee huomioida ajoissa ennen tapahtumaa.
- Mm. kokoontumislaki 17 § määrittää sen, että tapahtuman järjestäjä on ns.
ensisijaisessa vastuussa aina tapahtuman turvallisuudesta ja järjestyksenpidosta.
- Tapahtumaa suunnitellessa on syytä muistaa mm. järjestyksenvalvonta ja
liikenteenohjaus, fyysinen turvallisuus, kuten telttojen ja rakennelmien kiinnitys ja
turvallisuus, sähkötyöt/ vedot, vesistöt sekä mahdolliset tapahtumapaikalla olevat
vaaralliset aineet ja niiden säilyttäminen (kaasu jne.).
- Tapahtumasta tulee tehdä poliisille yleisötilaisuusilmoitus, jossa mm. asetetaan
(nimetään) tilaisuuden järjestyksenvalvojat ja liikenteenohjaajat. Yleisötilaisuusilmoitus
tulee tehdä poliisille 5 vuorokautta ennen tapahtuman alkua – 200 hengen tilaisuudet
vaativat aina yleisötilaisuusilmoituksen ja pelastussuunnitelman, mutta
tapahtumanjärjestäjän tulee arvioida ilmoituksen tarve myös pienemmissä
tapahtumissa. Yleisötilaisuusilmoitus on tehtävä, jos paikalla on 200 hlö tai enemmän

-

-

samaan aikaan paikalla. Samoin, jos asetetaan järjestyksenvalvojia tai liikenteen
ohjaajia. Tai, jos on jostain muusta syystä haastavia olosuhteita ym.
Pelastussuunnitelma täytyy tehdä samoin, jos on 200 hlöä tai enemmän paikan päällä
samaan aikaan. Pelastuslaki 16 § ottaa tähän kantaa ja esim. valtioneuvoston asetus ja
pelastuslaitoksen ohjeistukset lisäksi ottavat kantaa asiaan. Samoin jos
poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta. Tai esim. tapahtumassa on
pyrotekniikkaa tms. tehosteita.
Jos yleisötilaisuuteen odotetaan yli 2000 henkeä, tarvitaan lisäksi myös EAsuunnitelma.
Isoja yleisötilaisuuksia suunnitellessa on hyvä muistaa myös arvioida
vastuuvakuutuksen tarve.
Järjestysmieskoulusta voi tiedustella Jukka Hakuliselta.

3. Kulttuurituottaja
Asikkalan kunnassa työnsä aloittanut kulttuurituottaja Solja Järvenpää esittäytyi.
4. Avustusverkko hyvinvointipalvelujen avustusten hakemisessa
- Hyvinvointipalvelujen avustushakemukset (liikunta- ja nuorisojärjestöjen
yleisavustushakemus, erityisavustushakemus, hyvinvointiavustushakemus,
kulttuurijärjestöjen kohdeavustushakemus ja tapahtumarahahakemus) haetaan
jatkossa avustusverkko-järjestelmässä, www.avustusverkko.fi .
- Kunnassa järjestelmään tehdään valmiit avustushakemuspohjat jokaiselle
avustusryhmälle
- Seura- ja järjestötoimija tai yksityishenkilö hakee käyttäjätunnukset
”käyttäjätunnushakemus”-lomakkeella -> kirjautuu sisään -> perustiedot tallennetaan
järjestelmään ja ne ovat siellä muokattavissa ja käytettävissä seuraavissa hakemuksissa,
kaikkea tietoa ei tarvitse tallentaa aina uudelleen!
- Järjestelmässä näkyvät aiemmat avustushakemukset – Päätös tulee sähköisesti
- Seuraverkko-käyttäjät saavat aiemmin tallennetut tiedot näkyviin myös
avustusverkossa
- Avustusverkko-järjestelmän koulutusta yhdistys- ja järjestökäyttäjille ja muille
kiinnostuneille järjestetään Teams-koulutuksen 16.2.2022 klo 17.00. Linkki
koulutukseen löytyy mm. Asikkalan kunnan ajankohtaista-osiosta:
https://asikkala.fi/avustusverkko-fi-koulutus-16-2-2022-klo-17-00/
5. Muut ajankohtaiset asiat
- Yhdistysten vuosikello on päivitetty. Vuosikello muistion liitteenä sekä
Yhdistystoiminnan nettisvivuilla: https://asikkala.fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/yhdistystoiminta/

