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Aika: tiistai 25.9.2018 klo 18:00,
Paikka: Erätulipaikalla, Siuntio Flemmingintie 4
Erätulia valmistelevaan toimikuntaan kutsutaan kaikki Siuntion järjestöt, joiden toimintaa luonto liittyy.

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös:
SML Uudenmaan piiri ry: n puheenjohtaja Bo-Krister Lindholm avasi kokouksen esittelemällä aiempia
Erätulitapahtumia
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bo-Krister Lindholm ja sihteeriksi Mauno Mynttinen

2. TODETAAN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksen sihteeri toimittaa nimenhuudon ja todetaan paikallaolijat

Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. ERÄTULITOIMIKUNNAN / OSANOTTAJIEN TÄYDENTÄMINEN.
Keskustellaan mitä järjestöjä ja yhteisöjä voisi olla kiinnostuneita tulemaan mukaan tapahtumaan.
Tapahtumaan osallistuvat yhdistyksen täyttävät ilmoittautumislomakkeen. (Liite 1)

Päätös:
Laadittiin paikallaolijoista lista (liite 1)

4. TAPAHTUMAN PÄIVÄMÄÄRÄ, AUKIOLOAIKA JA PAIKKA
Edellisessä kokouksessa päätetyt asiat:
Erätulipaikka on Aleksis Kiven Koulun piha ja väistötilat. Flemmingintie 4 02580 Siuntio
Tapahtuma-aika 11-15:00

5. ERÄTULIEN TALOUS
Edellisessä kokouksessa päätetyt asiat:
Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry ja Siuntion kunta ovat sopineet tapahtuman talousarvion. Kunta
luovuttaa tilat tapahtumaan veloituksetta. Erätulitoimikunnan mukaan hyväksymille järjestöille ei tule mitään
paikkakustannuksia, jokainen vastaa ainoastaan omista talkoo-, ruokailu- ym. kuluistaan.
Jokainen järjestö voi esitellä tapahtumassa toimintaansa ja myydä omia tuotteitaan toimintansa tukemiseksi.
Kenellekään ei makseta korvauksia tai palkkioita. Tapahtumaan on vapaa pääsy, eikä pysäköintimaksuja peritä.

6. ERÄTULIEN OHJELMA
Ohjelmaan liittyy mm seuraavia kokonaisuuksia:

· suojelija, Siuntion kunta / kunnanhallitus / johtoryhmää esittää suojelijan
· juhlapuhuja, Siuntion kunta / kunnanhallitus / johtoryhmää esittää juhlapuhujan
· fanfaarien puhaltaja etsiminen aloitettu
· juontajan etsiminen aloitettu
· lasten ohjelmaa
· hirvenlihahuutokauppa selvityksen alaisena
· tuotemyyntiä
· erätulien sytyttäjät (jokainen järjestö ja yhteisö, nimeää sytyttäjänsä).
· Puhallinsoitin esitys
· Hirvenlihasoppaa, soppatykistä, tapahtuman aikana
· SML Uudenmaan piiri ry suorittaa näytösluontoista linnunpönttösorvausta
· ohjelma ja kutsukortti
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Päätös:

Erätulien ohjelmaa tarkennetaan seuraavassa kokouksessa
Juontajiksi ehdotettiin Pelle Broman ja Johan Andberg (saatavuus selvitetään)

7. ERÄTULIEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT, Keskustellaan seuraavista Erätulien tehtävistä ja vastuista:
Edellisessä kokouksessa päätetyt asiat:
Tapahtumassa tarvitaan kolme rakotulta. Rakotulipuiden pituus on noin kolme metriä. Lisäksi tarvitaan niin
sanottuja ”jätkänkynttilöitä” niin monta kuin on tapahtumaan osallistuvia järjestöjä, käytännössä useita
kymmeniä. Rakotulet ja jätkänkynttilät sekä linnunpönttöjen sorvauspuut hankkii Siuntion
Riistanhoitoyhdistys.
Muita tehtäviä, jotka Siuntion kunta hoitaa

· Järjestyksen valvonta
· Liikenteenohjaus
· Äänentoisto
· Turvallisuussuunnitelma
· Pelastussuunnitelma
· Tarvittavat pöydät, sisätiloissa
· Lattioiden suojaus

Uudenmaan Erätulet Siuntio 2018 tapahtuman rakennustalkoopäiviksi esitetään, perjantai 16.11.2018 klo 17:00
ja jatketaan tarvittaessa aamulla 17.11.2018. Tapahtuman tilat, sisällä ja ulkona, tarvittavat pöydät ja
lattiansuojaus näyttelyhallissa.  Erä- ja luontoaiheinen näyttely, jokainen järjestö rakentaa ja purkaa oman
osastonsa. Tapahtuman jälkeen jokainen hoitaa pois tavaransa ja roskat pois paikaltansa.

Nimetään vastuuhenkilö. Erätulien rakovalkeiden rakennus ja jätkänkynttilöiden asennus Erätulipaikalle.

Päätös:
Siuntion Riistanhoitoyhdistys, vastaa rakovalkeiden rakennus ja jätkänkynttilöiden asennus Erätulipaikalle,
3 kpl rakotulia ja tarpeellinen määrä jätkänkynttilöitä
Äänentoisto, Akk:n järjestelmä + Lions Clubin laitteet Siuntion kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kaisla
Turvallisuus ja pelastussuunnitelma Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Maarit Tuomisto
Koululla 16 kpl pöytiä, käytettäviksi vain sisätiloissa
Tarpeen ylittyessä jokainen tuo oman, tarpeensa mukaisen pöydän, ulkotilassa jokaisella toimijalla omat
Trofeenäyttelyn koordinoi, Siuntion Riistanhoitoyhdistys
Tärkeitä yhteystietoja lomake, Täydennetään tietoja (Liite 4).

- Ehdotettiin keppihevosille esterata, talleille ym pitäisi olla yhteydessä

- Roskien tyhjennys huolestutti, pyydetään että tekninen hoitaa.

- koska samana päivänä on sekä SIFin otteluita että Lux Musicae pitäisi järjestyksenvalvojat, liikenneohjaajat
sekä VPK varata mahdollisimman pian

- lehdistölle voisi tehdä jutun jo nyt tulevasta tapahtumasta

- tekniseltä pitää tarkistaa sähkön saatavuus, sekä sisällä että ulkona. Sorvauskone tarvitsee 32A

Tehdään kuntalaistiedote, joka lähtee alkuviikosta, 2.10. Emma kokoaa ja kirjoittaa keskiviikkona, muut lisäävät
ja lukevat sen kun ehtivät. Laitan kuntalaistiedotteen pilveen niin kaikki pääsevät muokkaamaan sitä eikä meille
tulee tuhat eri versiota.

Ruokailun järjestämisoikeus ja hinta, leipä / levite / juusto + juoma (5 € Sipoo 2017)

Päätös:
Toimijaa haetaan, tarkennus seuraavassa kokouksessa
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Makkaran myynnin järjestämisoikeus ja hinta ("Lihaisa" makkara 2 € Sipoo 2017)

Päätös:

Lettujen/vohvelien myynnin järjestämisoikeus ja hinta (Lettu/vohveli 2 € Sipoo 2017)

Päätös:
Letinpaistajaksi ehdotettiin Koskikarat (yhteyshenkilö Taru Palosuo, taru.palosuo@iki.fi)

Kahvituksen järjestämisoikeus ja hinta (Kahvi ja makea/suolainen 2,50 € Sipoo 2017)

Päätös:
- Charlotat haluavat pitää kahvilatoimintaa, sisällä
Päätetään seuraavassa kokouksessa

Äänentoisto ja vastuuhenkilö tapahtumapaikalla

Päätös:
Asiaa selvittää Siuntion kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kaisla

Yleisötilaisuuden järjestäminen / luvat Siuntion kunta / Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry

Päätös:

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Maarit Tuomisto

8. TIEDOTUS
Edellisessä kokouksessa päätetyt asiat:
SML Uudenmaan piiri ry toimittaa Siuntion kunnalle esityksen ulkomainoksen tekstityksestä ja ulkoasusta
hyväksymistä varten, jonka jälkeen valmistetaan kunnalle 3-4 isoa Uudenmaan Erätulet Siuntiossa 2018
ulkomainosta veloituksetta. Ulkomainokset toimitettu kunnalle hyväksymisen jälkeen.
SML Uudenmaan piiri ry toimittaa myös Siuntion kunnalle Erätulien tarramainoksia. Ulkoasu ja tekstitys
toimitetaan kuitenkin ensin kunnalle hyväksymistä varten. Tarrat toimitettu kunnalle hyväksymisen jälkeen.

Tapahtuman järjestely vaatii seuraavia tiedotusasioita:
· tiedotustilaisuudet
· lehdistö, radio ja TV
· erätuliopasteiden asennus ryhmään nimetään:
· tiedote Siuntion kunnan www sivuille ja tapahtumakalenteriin merkintä tapahtumasta
· tiedote SML Uudenmaan piirin www sivuille tietoa tapahtumasta
· jokaisen mukana olevan tahon tiedottaminen omissa lehdissä ja www sivuilla
· piirustuskilpailu, kutsukortin kansikuvasta (Siuntion kunnan ala-asteen kouluilla)
· SML Uudenmaan piirin 200,00 € luokka stipendi 6 luokkien haettavaksi

Päätös:
SML Uudenmaan piiri ry laittaa paikallislehteen kustannuksellaan lehti-ilmoituksen Erätulitapahtumasta.
SML Facebook, ryhmälähetys alueen Facebookin käyttäjille
Tarrat ja Panderollit toimitettu kunnalle hyväksymisen jälkeen

9. TILAVARAUKSET ULKOALUEILLA JA SISÄTILOISSA
· Käydään läpi sisä- ja ulkotilojen tilavarauksien tämänhetkinen tilanne (Liite 3).

Päätös:
Tilavaraukset täydentyvät tapahtukaan ilmoittautumisien myötä
Täydennetään seuraavassa kokouksessa
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10. MUUT ASIAT
Päätös:
Yleistä keskustelua

11. SEURAAVA ERÄTULITOIMIKUNNAN KOKOUS

Päätös:
Seuraava kokous 9.10.2018 klo 18:00, sama paikka

12. KOKOUKSEN PÄÄTÖS.

SML Uudenmaan piirin puheenjohtaja Bo-Krister Lindholm kiitti kaikkia hyvästä kokouksesta ja toivotti kaikille
turvallista kotimatkaa.

Bo-Krister Lindholm Mauno Mynttinen
puheenjohtaja toiminnanjohtaja
0500821492 044-988 2108
bobi@surfnet.fi mauno.mynttinen@metsastajaliitto.fi


