TAPAHTUMASUUNNITELMA 2018

Tapahtuman järjestäjä (yhteisö, yritys, järjestö):

Y-tunnus:

Yhteyshenkilö:

Puhelinnumero:

Osoite:

Sähköpostiosoite:

Postinumero ja postitoimipaikka:

www-sivut:

Tapahtuman nimi:

Tapahtuman osoite, postinumero ja
postitoimipaikka (jos tiedossa):

Haluatko, että tapahtumapalvelut julkaisee tapahtuman Joensuun tapahtumakalenterissa
tapahtumat.joensuu.fi?
☐ Kyllä
☐ Ei
☐ Julkaisen tapahtuman itse

Tapahtuma on:
☐ pääsymaksuton
☐ pääsymaksullinen
Tapahtuman lipunmyynti on järjestetty:
☐ alueellisesti/paikallisesti
☐ valtakunnallisesti
☐ ei lipunmyyntiä
Tapahtuman kävijätavoite:
kävijää tapahtuma-aikana
Kuvaus tapahtumasta ja sen rakentamis- ja purkuajasta (tilaisuuden luonne, ohjelma ja sisältö,
rakenteet, työkoneet, alueella liikkumisen rajoitukset ym.):

Tapahtuman rakennusaika:
/
/
Tapahtuman toteutusaika:
/
/

.
.

Kellonaika:
Kellonaika:
-

Rakennuspäivien määrä:
kpl
Tapahtumapäivien määrä:
kpl

TAPAHTUMASUUNNITELMA 2018
Tapahtuman purkuaika:
/
/

.

Missä tapahtuma järjestetään?

Tapahtumassa

Kellonaika:
-

Purkupäivien määrä:
kpl

☐Ilosaari
☐Laulurinteen etualue
☐Laulurinteen takanurmi
☐Joensuun Ravirata
☐Linnunlahden uimaranta
☐Louhelan kenttä
☐Kauppatori
☐Matkustajasatama
☐Sirkkalan puisto
☐Rantapuisto Elielinkuja-Suvantokatu
☐Rantapuisto Suvantokatu-Malmikatu
☐Koirankoulutuskenttä
☐Koivuniemen kenttä
☐Kisatori
☐Taidemuseon piha
☐Ystävyydenpuisto
☐Penttilän amfiteatteri
☐Muu alue, mikä:

☐on järjestäjän, kumppanin tai muun palveluntuottajan toimesta elintarvikemyyntiä
☐on muita mahdollisia myyntipisteitä (koru, vaate, tuote, yms.)
☐on alkoholin anniskelua
☐on tupakkatuotteiden myyntiä
☐käytetään äänentoistolaitteita
☐esitetään elävää musiikkia
☐esitetään mekaanista musiikkia (esim. äänilevyltä)
☐näytetään audiovisuaalista materiaalia (esim. elokuvia, dokumentteja, lyhytelokuvia)
☐käytetään ilotulitteita, pyrotekniikkaa tai tulta muulla mahdollisella tavalla
☐on elämys- ja ohjelmapalveluita tarjolla (esim. toimijoita järjestämässä benji-hyppyä, ym.)
☐on huomioitu jätteen kierrättäminen
☐huolehditaan esteettömyydestä (esim. inva-katsomo, pysäköinti, inva-wc, ym.)

Tilaisuudessa tarvitaan:

☐sähköä, arvio määrästä (voit täydentää tarvittaessa liitteenä):
☐vettä
☐tilapäisiä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä
☐hiekka-alueiden suolausta
☐muita puistohoitotoimenpiteitä (esim. nurmenleikkausta, kastelua, ym.)

Liitteet:

☐tapahtuma-aluekartta
☐rakennus- ja purkuaikataulu
☐muut mahdolliset liitteet, mitä:

TAPAHTUMASUUNNITELMA 2018

Tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen edetessä muista toimittaa tarvittavat lupahakemukset ja
ilmoitukset muille viranomaisille.
Joensuun kaupungin tapahtumapalveluille tulee toimittaa pelastus- ja turvallisuussuunnitelma 14vrk
ennen tapahtuman alkua.
☐Ilmoitus yleisötilaisuudesta, Lupahallinto.Pohjois-Karjala.Ita-Suomi@poliisi.fi, http://www.poliisi.fi/verkkoasiointi
☐Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, http://www.pkpelastuslaitos.fi/yleisotilaisuuden-jarjestaminen
☐Ilmoitus yleisötilaisuudesta Ympäristöterveydelle, http://www.joensuu.fi/lomakkeet5
☐Ilmoitus tai tiedote tilapäisistä elintarvikehuoneistoista Ympäristöterveydelle http://www.joensuu.fi/lomakkeet5
☐Meluilmoitus, https://epalvelu.pohjoiskarjala.net/?kunta=joensuu
☐Ympäristösuunnitelma (vaaditaan yli 200 hlön tapahtumasta), http://www.joensuu.fi/ymparisto-ja-luonto
☐Teosto/Gramex-lupa, http://www.teosto.fi/kayttajat/luvat
☐Itä-Suomen Aluehallintoviraston anniskelulupa, http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/lomake?docid=5668
☐Tupakan myyntilupa, http://www.joensuu.fi/lomakkeet5
☐Tilapäiset liikennejärjestelyt, http://www.joensuu.fi/kaduilla_ja_yleisilla_alueilla_tehtavat_tyot

Tapahtumasuunnitelman laatimisessa sekä tarvittavien lupien ja ilmoitusten hakemisessa sinua avustaa
Joensuun kaupungin tapahtumapalvelut
Markku Pyykkönen
Tapahtumapäällikkö
Puh: 050 340 5826
Email: markku.pyykkonen@jns.fi
Matkustajasataman, torin ja
kävelykadun tapahtumaluvat myöntää
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys

Email: kaupunkiyhdistys@jns.fi

Tarja Rytkönen
Tapahtumavastaava
Puh: 0500 970 601
Email: tarja.rytkonen@jns.fi

Kaisu Leinonen
Suunnittelija
Puh: 050 340 3682
Email: kaisu.leinonen@jns.fi

