TERVETULOA KOKOUS KOKKOLAAN!

KOKOUS APURI
Kokous Apuri – ohjeistus auttaa sinua järjestelemään tapahtumaasi tiloissamme Kokkolan
Kaupungintalolla, ohjeistuksesta löydät kaikki tarvitsemat tiedot mutta jos jotain jostain
syystä puuttuu niin ota pikaisesti yhteyttä kokousisäntäämme tai myyntisihteereihimme.
KOKOUSISÄNTÄ
Kokousisäntä on teidän tavoitettavissa ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja
tapahtuman jälkeen. Kokousisäntä toimii oppaananne ja tukihenkilönä paikan päällä.
OMAN TAPAHTUMAN MAINOSTAMINEN
Kokkolan Kaupungintalon ulko-ovet ovat siivoojahenkilökunnalle hankalat puhdistaa, joten
suotavaa olisi ettei oviin kiinnitettäisi mitään. Meiltä löytyy ulkokäyttöön soveltuvat ständit,
joihin saa laittaa tapahtuman ilmoituksia tai julisteita. Koska tilojen seiniin eikä mihinkään
rakenteisiin ole suotavaa kiinnittää mitään, pystytään käyttämään samaa ständiä
sisätiloissakin. Sen lisäksi meiltä löytyy 10kpl renkailla liikkuvaa sermiä joihin saa kiinnittää
ilmoituksia tai julisteita.
TAVAROIDEN LIIKUTTELU
Kokous Kokkolalta löytyy useampi työnnettävä kärry, joihin saa lastattua reippaammin
tavaraa. Meiltä löytyy myös kahdet nokkakärryt.
SÄHKÖNTARVE
Kokoustiloissa on aina useampi sähköpistoke. Kokous Kokkola tarjoaa asiakkailleen
tarvittaessa jatkojohtoja ja pidemmälle ulottuvia kelajohtoja. Kokkola-salista löytyy
voimavirtaa (16A). Kokkola-salin läheltä saa vedettyä myös voimavirtaa (32A), mutta
siihen tarvittava voimavirtajohto tulee olla asiakkaalla itsellään mukana.
KALUSTEIDEN SIIRTELY
Kokoustiloissa olevia pöytiä, tuoleja ja muita kalusteita saa siirrellä tarpeen mukaan.
Huomioitavaa on kuitenkin että kokoustilojen ulkopuolella tapahtuville järjestelyille löytyy
oma ohjeistus joka on liitetty tämän Kokous Apurin loppuun.
TILOJEN AUKIOLO
Kokkolan Kaupungintalo on asiakkaille auki klo 07.00 – 18.00 ja asiakkaiden tarpeen
mukaan viikonloppuna ja pyhinä, aikaisintaan kuitenkin klo 08.00. Kokoustiloihin pääsee
sisälle sinä aikana jolle olette varauksen myyntipalvelustamme tehneet.

RUOKAILU JA KAHVITTELU
Kokousmyynniltä tilatut kahvitukset sekä mahdolliset ruokailut löytyvät samasta tilasta,
sillä ravintola Coccolita löytyy vain muutaman askeleen päästä Öja-kokoustilasta.
Lisäopastusta saa kokousisännältä tai nettisivuilta löytyvistä kartoista.
YHTEYSTIEDOT (kuljetuksia varten)
otsikoksi -> ”Kokoustilan nimi ja tapahtuman nimi”
Kokkolan Kaupungintalo
Kauppatori 5
67100 Kokkola
AULATILOISSA TAPAHTUVA JÄRJESTELY JA MUITA YLEISIÄ OHJEITA
1.
Maalipintojen kunnossa pitämisen vuoksi seinille ei ole suotavaa kiinnittää
julisteita tai ilmoituksia.
2.
Seinillä olevat taideteokset ovat arvokkaita, ethän siirtele tai peitä niitä.
3.
Näyttelyseinällä oleva sen hetkinen näyttely on arvokas, ethän peitä
näyttelykohteita.
4.
Kiinteille taideteoksille on omat paikkansa talossa, ethän siirrä niitä.
5.
”Kunnalliset ilmoitukset” ilmoitustaulu on lailla suojattu kohde, jota ei saa
peittää.
6.
Naulakot ovat suuria ja kiinteästi kalustukseen kuuluvia, on suositeltavaa että
niitä ei siirretä.
7.
Alakerran sohvia pystyy erikoistapauksissa sijoittamaan muualle.
8.
Aukioloaikojen ulkopuolella on kaupungintalon tietyt ovet pidettävä kiinni
turvallisuussyistä.
9.
Hätätiet on pidettävä tyhjänä tavaroista turvallisuussyistä.
10.
Seinät joilla on vaakunat ja Pro Patria taulut ovat arvokkaita, ethän peitä niitä.
11.
Kaupungintalon neuvontapisteen eteen ei ole suotavaa sijoittaa mitään että
asiakkaat pääsevät esteettä neuvontaan.
12.
Sisääntulo- ja poistumisreittejä ei saa tukkia turvallisuussyistä.
13.
Ulko-ovien pinnat ovat siivoushenkilökunnalle hankalat, ethän kiinnitä niihin
mitään. Käytettävissäsi on useampi ulos ja sisätilaan sijoitettava ständi
julisteille ja muulle tiedottamiselle.
14.
Tilojen uudelleenjärjestelyistä pitää toimittaa suunnitelma Kokous Kokkolan
myyntipalveluun vähintään 1 viikko ennen tapahtumaa.
15.
Tiloissa on alkusammutusvälineet, kyseisiä kohteita ei saa siirtää eikä peittää
pois näkyvistä turvallisuussyistä.
17.
Tiloissa on turvanamme automaattinen paloilmoitin. Tunnelmakynttilöiden
yms. käytössä ota yhteys henkilökuntaan.
18.
Tupakkapaikka on merkitty, muualla tupakointi ei ole suotavaa, koska savu voi
kulkeutua sisälle ilmastointikanavia pitkin.
19.
Näytteilleasettajien ja muiden tapahtumien järjestäjien roskat viedään suoraan
Kaupungintalon taakse roskakatokseen (kts. kartta). Ovet roskakatokseen
ovat lukossa ja riippuen tapahtuman ajankohdasta ovet avataan sovitusti.
20.
Mikäli tilaisuus tai tapahtuma vaatii luonteensa vuoksi viranomaislupia, on
järjestäjä velvollinen huolehtimaan lupa-asiat kuntoon ennen tilaisuutta.

YHTEYSTIEDOT (Kokous Kokkola)
Kokousmyynti: Milla Kulmala: 044 7809 714, milla.kulmala@kokkola.fi
Kokousisäntä: Pekka Kuusansalo 044 7250 477, pekka.kuusansalo@kokkola.fi
YLEINEN OHJEISTUS HÄTÄTILANTEITA VARTEN

SOITTO 112:een
-

Jos mahdollista, soita itse ja kerro nimesi
Anna tarkka osoite (rakennus, osasto, ovi) ja puhelinnumero
Kerro lyhyesti mitä on tapahtunut
Vastaa päivystäjän kysymyksiin ja noudata ohjeita
Lopeta puhelu vasta kun saat siihen luvan
Järjestä opastus sovitulla tavalla

KUN HAVAITSET PALON
-

Varoita muita vaarassa olevia tai onnettomuusalueelle pyrkiviä ja
kehoita rakennuksen käyttäjiä poistumaan välittömästi
Pelasta avun tarpeessa olevat
Hälytä, soita 112
Sammuta lähimmällä alkusammutusvälineellä
Aloita kaluston evakuointi
Rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat
Poistu kokoontumispaikalle

TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS
-

Aloita hätäensiapu (kts. ohje alla), varmista elintoiminnot
Rauhoita tajuissaan olevaa potilasta
Varmista, että sairaankuljetus on hälytetty 112 ja opastetaan kohteeseen
Käytä saatavilla olevia ensiapuvälineitä
Älä jätä potilasta yksin
Jos potilaalla on lääkkeitä, anna ne sairaankuljettajalle

RIKOSTAPAHTUMA
-

Älä vastusta tai ärsytä rikoksen tekijää
Paina tuntomerkit mieleesi
Varoita muita jos pystyt tehdä sen turvallisesti
Hälytä poliisi 112 kun voit tehdä sen turvallisesti
Pyydä todistajia jäämään paikalle tai ota henkilötiedot
Älä sotke jälkiä ennen poliisin saapumisia

HÄTÄENSIAPU
-

Jos potilas ei ole herätettävissä puhuttelemalla tai ravistamalla, toimi ripeästi
Soita 112 ja toimi ohjeiden mukaisesti

Hengitysteiden avaaminen
-

Taivuta potilaan päätä varovasti taaksepäin ja kohota toisen käden sormilla
potilaan leuan kärkeä ylös niin että hengitystiet avautuvat
Pidä hengitystiet auki ja katso ja kuuntele hengittääkö potilas
Jos potilas hengittää, käännä hänet kylkiasentoon, jos potilas ei hengitä aloita
painelu-puhalluselvytys

Painelu-puhalluselvytys, painele 30 kertaa
-

Aseta toisen kämmenen tyvi rintalastan keskelle ja toinen käsi sen päälle
Painele rintalastaa 30 kertaa tasaisella mäntämäisellä liikkeellä
Painelutaajuus on 100 kertaa minuutissa
Painelusyvyys on 4-5 cm

Painelu-puhalluselvytys, puhalla 2 kertaa
-

Avaa hengitystiet ja puhalla kaksi kertaa
Puhallusten tulee olla noin sekunnin mittaisia

Jatka elvytystä rytmillä 30:2 kunnes saat luvan lopettaa ammattihenkilön kehottamana,
potilaan hengitys palautuu tai omat voimasi loppuvat
(Ohjeet on otettu Kokkolan Kaupungin virallisesta yleisohjeesta hätätapauksia varten.
29.2.2012 Sampsa Sundqvist)

Kokousapuri päivitetty 18.4.2017

