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Peruutuksia ja uusia tapahtumia Iidenin kesäkalenteriin
Kesän tapahtumia on Iiden ry:ssä ideoitu ja suunniteltu hyvin sekavissa ja vaihtelevissa
tunnelmissa, eikä päätöksien tekeminen ole ollut yksinkertaista. Työpöydällä on ollut pienemmät
toritapahtumat sekä loppukesän kohokohta Louhenkatupäivä. Pienempiä toritapahtumia, avaralla
torilla onkin jo julkaistu ja niitä on terveysturvallisesti mahdollista järjestää. Louhenkatupäivän
kohdalla asia ei olekaan ollut niin helppo ja päätöksen teko ja asiasta tiedottaminen on jouduttu
jättämään siksi viime tippaan. Louhenkatupäivän järjestäjät Iiden ry sekä ”tapahtuman isä” Pekka
Heikkinen ja sekä yhteistyökumppanit ovat odottaneet elämän normalisoitumista, jotta suosittua,
tuhansia ihmisiä tiiviiksi tunnelmaksi kokoavaa tapahtumaa päästäisiin järjestämään. Tässä
tiiviydessä piileekin tapahtuman ydin sekä tällaisessa koronan takia vieläkin poikkeus- ja
epävarmoissa oloissa eläessämme myös sen haaste.
Tapahtuman järjestämisestä on keskusteltu eri tahojen ja ammattilaisten kanssa, mutta lopullinen
päätös tehtiin Iidenin hallituksessa. Järjestäjäporukka on käynyt huolellisesti läpi ohjeistuksia,
rajoituksia ja suosituksia tapahtuman järjestäjille. Ne ovat toki välillä tulkinnanvaraisiakin
suosituksia ja ohjeistuksia, mutta me emme halua ottaa riskejä. Tapahtumien
henkilömäärärajoitukset ja metrimääräiset turvavälit ovat poistuneet, mutta
tapahtumanjärjestäjän vastuulla on edelleen suunnitella tapahtuma terveysturvallisesti mm.
riittävät turvavälit mahdollistaen. Louhenkatupäivän ydinolemukseen ja tunnelmaan kuuluu tiivis
ja ruuhkautuva tunnelma kapeilla kaduilla. Tällaisessa ruuhkatilanteessa tapahtumakävijöillä ei ole
välttämättä mahdollisuutta riittäviin turvaväleihin tai niitä ei noudatettaisi eikä tapahtumaa haluta
lähteä järjestämään niin, että tämä tapahtuman tiivis ydinominaisuus muuttuisi oleellisesti.
Tapahtuma halutaan järjestää kunnolla, ei puoliteholla, sen edellisestä vuosista tutussa mukavassa
fiiliksessä ja tiiviissä tunnelmassa, ei pelon varjossa. Tämän vuoksi hallituksen kokouksessa
päätettiin surullisina, mutta yksimielisesti jättää 2021 vuoden Louhenkatupäivä järjestämättä ja
järjestää tapahtuma taas vuonna 2022 toivottavasti normaaleissa olosuhteissa.
Tyhjäksi tuo viikonloppu ei kuitenkaan jää eli luvassa on kuitenkin jotain tuttua sekä myös jotain
uutta. Louhenkatupäivästäkin tuttu kesätunnelmainen Puistokirppis järjestetään la 7.8.
Kirppispaikat ovat tuttuun tapaan ilmaiset ja tänä vuonna paikat levitellään normaalia leveämmin
puistoalueelle. (Lisätietoja ja ilmoittautumiset avautuvat Iidenin sivuille heinäkuun alussa).
Lisäksi uutuutena on luvassa tapahtuma perjantai-iltaan 6.8. torille. Tapahtumatyyppi on erilainen
ja torilla on paremmin tilaa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Torille on mahdollista tehdä myös
katsomoa toripenkeistä ja näin tämä keväällä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa syntynyt
tapahtumaidea päätettiin toteuttaa elokuun iltaan. 6.8 perjantai-iltana torilla on luvassa iloinen
ja hyvän mielen konsertti- ja yhteislaulutapahtuma livebändin ja vaihtuvien solistien kera.
Tapahtuma on ikärajaton koko perheen tapahtuma eikä tapahtumaan ole pääsymaksua.
Konsertissa kuullaan sekä lauletaan yhdessä niin ikivihreitä kappaleita kuin tuoreita
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hittejäkin. Ohjelmassa on luvassa myös muuta ohjelmaa mm. tanssiesityksiä. Tapahtumasta ja sen
ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin heinäkuussa Iidenin netti- ja Facebook sivuilla.
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