HALLOWEEN OHJEET

JUKOVA

YLEISTÄ
Koko koulun vanhempien yhdessä toteuttama Jukovan varojenkeruutapahtuma Halloween-juhla
pidetään keskiviikkona 28.10.2016 klo 17.45–20.30. Ensin klo 17.45–19.00 juhlivat esi-, eka- ja
tokaluokkalaiset vanhempineen ja klo 19.15–20.30 isommat oppilaat 3-6. luokilta.
Toimipistejako luokittain:
ESI-A
ESI-B
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C

Pelinurkkaus
Pelinurkkaus
Musta-aukko yhdessä 5C:n kanssa
Järjestysmiehet, ensiapu, liikenteen ohjaus
Kammokuja yhdessä 3B:n ja 5A:n kanssa
Onnenpyörä yhdessä 1B:n kanssa
Makeis- ja limumyynti
Popcorn
Lipunmyynti
Koristelu yhdessä 3C:n kanssa
Kammokuja yhdessä 1C:n ja 5A:n kanssa
Koristelu yhdessä 3B:n kanssa
Buffa yhdessä ESI-A:n kanssa
Lavan rakentaminen, siivous, purku yhdessä 4C:n kanssa
Lavan rakentaminen, siivous, purku yhdessä 4B:n kanssa
Kammokuja yhdessä 1C:n ja 3B:n kanssa
Saliohjelma
Musta-aukko yhdessä 1A:n kanssa

Koordinointi: valitaan vähintään kaksi henkilöä koordinoimaan kokonaisuutta
Tilavaraus:
Puheenjohtaja tekee tilavarauksen. Poikien pukuhuone varataan Jukovan käyttöön Kammokujan
rakentamista varten jo tiistaina. Sovitaan koulun kanssa myös ruokalan ja eteisen koristeluista tiistaiillan aikana sekä ko. tilojen ja salin käyttöönotosta keskiviikkona iltapäivällä.
Kutsut ja mainosjulisteet:
Sovitaan erikseen, kuka tekee kutsun. Kutsusta tehdään pdf-versioiden lisäksi jpg-versiot nettisivuja
varten. Kutsuja tilaisuuteen ei lähetetä Vihreän lipun hengessä reppupostissa, vaan luokan edustajat
lähettävät kutsun sähköpostin liitteenä luokilleen ja se laitetaan Jukovan nettisivuille. Mainosjulisteet
tulostetaan A2-kokoon ja niitä viedään sekä pienten että isojen koulujen oviin. Sihteeri lähettää
edustajille sähköisen ennakkokutsu, jonka he lähettävät edelleen omille luokilleen.
DJ:
Johtokunnan kokouksessa päätetään, kuka varaa DJ:n. Sovittaessa saliohjelman järjestäjä vastaa DJ:n
hankkimisesta. Aikaisempina vuosina DJ:nä on ollut koulun entinen oppilas Atte Raitolampi (MarjaLeena Pekosella on yhteystiedot). Saliohjelmasta vastaavat antavat dj:lle vinkkejä pienten juhlan
musavalinnoista ja äänen voimakkuudesta.

Tiedotus:
Tiedotus hoidetaan koordinaattorien kautta. Nettisivuilla ylläpidetään yleisiä ohjeita. Sähköpostia
lähetetään tarpeen mukaan sopivalla porukalla. Ei esim. käytetä automaattisesti ”vastaa kaikille” –
toimintoa, ellei se ole aivan välttämätöntä.
Hankinnat ja rahaliikenne:
Suuremmista (yli 50€) hankinnoista sovitaan rahastonhoitajan kanssa etukäteen. Pisteistä vastaavat
luokat tuovat oman pohjakassan ja kassalippaan.
1) Tilaisuudella on tarkoitus kerätä varoja, kuitenkaan ylihinnoittelematta kerättyjä maksuja.
Kaikilla pitää olla mukavaa riippumatta käytettävän rahan määrästä.
2) Rahaliikenteen ja laskemisen helpottamiseksi hinnoittelussa pienin rahayksikkö on 0,50 euroa.
3) Yli 50 euron hankinnoista (ei koske myytäväksi tarkoitettavien tuotteiden yhteissummaa)
neuvoteltava Jukovan taloudenhoitajan kanssa.
4) Jokainen toimintapiste huolehtii itse oman rahaliikenteensä. Vaihtokassaa varten voi vaihtaa
kolikoita Jukovan pohjakassasta ja alussa myös lipunmyyntipisteiden kanssa. Päivystän
kanttiinin luona tai ns. apukeittiössä noutotiskin vieressä. Tapahtuman jälkeen toimintapisteen
tuotto tilitetään joko käteisenä taloudenhoitajalle tai (mielellään) tilisiirtona Jukova Ry:n tilille
FI03 4055 4950 0658 94. Jälkimmäisessä tapauksessa ilmoittakaa minulle kuitenkin viimeistään
tapahtumassa, että teette tilityksen suoraan tilille.
5) Pankkikulujen pienentämiseksi tehdyt pienhankinnat rahoitetaan ensisijaisesti omasta
vaihtokassasta. Kirjatkaa kuitenkin ylös korvatut yhteiskulut ja toimittakaa minulle
kulutositteet yhteenvetoineen, niin voimme laskea tapahtuman kulut.
6) Tapahtuman tilitykset ja kulukuittaukset tulee hoitaa 2 päivän sisällä tapahtumasta eli
tapahtumaviikon perjantaihin mennessä.
Etenkin limsa- ja karkkimyynnin sekä Pop Corn –pisteiden hoitajien on oltava tarkkoja siitä, että
mahdollinen ylijäämätavara saadaan palautettua tai muuten kustannustehokkaasti siirrettyä esim.
luokan oman diskon tai vastaavan käyttöön. Jukovalla ei ole erillistä vastuuvakuutusta lainatuille
tavaroille.
Luokkien tehtävät:
Kunkin luokan Jukovan edustaja organisoi ja aikatauluttaa tehtävät luokan vanhempien kesken.
Selkeällä organisoinnilla alennetaan kynnystä osallistumiseen. Luokalta nimetään myös vastuuhenkilö,
jonka puhelinnumero annetaan koordinoijalle. Vähintään 5-6 henkilöä /piste on hyvä saada paikalle
rakentamisen, itse tilaisuuden sekä loppusiivouksen ajaksi, jotta hengähdystaukojakin ehditään
pitämään.
Luokan vastuulle jää myös oman pisteen siivous ja yleiseen loppusiivoukseen osallistuminen. Jokainen
luokka nimeää yhden henkilön yleiseen loppusiivoukseen. Tapahtuman jälkeen luokan nimetty
vastuuhenkilö ilmoittautuu luovuttaa pisteen loppusiivottuna koordinaattorille.
Omiin, lainaksi tuotaviin ja takaisin haluttaviin koristeisiin merkitään oma nimi. Mustat ja oranssit,
mutta myös muunväriset kankaat, erilaiset valot, pääkallot, luut, kurpitsat, luurangot ja kaikki
vähänkään Halloweenin sopivat somisteet, mitä kotoa tai työpaikalta löytyy, kannattaa tuoda koululle.
Tarkemmat ohjeet tulevat koordinaattorilta.

KOORDINAATTORI
Vastuualueita
-

avaimet & hälytys
ilmastointi
yhteys koululle
yhteys laitosmieheen
yhteys siivoojaan
yhteys keittiöön
yhteys opettajajäseneen
valokalusto
yhteydenpito luokkien vastuuhenkilöihin
koulun tilojen luovuttaminen siistinä

Avaimet saa koulusihteeriltä (ulko-ovet & sisäovet, siivouskomero, sähkökaappi salissa, sähkökaappi
tyttöjen pukuhuoneessa), kannattaa sopia etukäteen milloin avaimia menee hakemaan. Opastuksen
hälytysten päälle laittamiseen saa joltain opettajalta.
Salissa on sähkökaappi, jossa salin ilmastoinnin saa käynnistyä noin 2h kerrallaan. Samasta kaapista
ohjataan myös verhoja ja väliverhoa, laitosmies opastaa.
Tyttöjen pukuhuoneen sähkökaappi on varsinainen sähköpääkeskus. Opettaja/vahtimestari Joni
Tiihonen on auttanut tämän sähkökaapin käytössä, mm. valo-ohjauspöydän ja valostrussin käytöstä.
Kaapista löytyy myös äänentoistokalusto, mutta menneinä vuosina DJ on tuonut omat kamansa. Ledvalokärry on säilössä musavarastossa. Koordinaattori on laittanut valoja ympäri salia eri värisinä
valaisemaan tai välkkymään, kärryn palautus juhlan jälkeen musavarastoon. Lupa valojen käyttöön
kysyttävä.
Laitosmiehen kautta on saanut tikkaita lainaan (Hannu Tuunainen).
Keittiön kanssa on sovittava pikkukeittiön käytöstä ja ruokasalin käytöstä, mitä saa siirtää mitä ei,
kuinka paljon seiniä saa peittää jne. Pöydät ja tuolit pitää asetella samaan järjestykseen kuin ennen
juhlia.
Jukovan opettajajäsenen kautta voi tiedustella asioita, esim. koulun tavaroiden käyttämisestä
rekvisiittana. Esim. kankaita ollaan saatu lainaan, luuranko.
Koordinaattori on pääasiallisesti yhteydessä sähköpostitse vastuuihmisiin, mutta puhelinnumerot on
hyvä olla myöskin selvillä.
Loppusiivouksen järjestäminen. Siivoojat on hyvä jakaa saliin/käytävään/ruokalaan/roudaukseen. Jos
joltain luokalta ei voi kukaan jäädä loppusiivouksen, voi tulla ennen juhlan alkua hyvissä ajoin
kantamaan pöytiä.
Pikkukeittiöön on hankittu vapaaehtoisia varten pikkupurtavaa ja juotavaa. Koordinaattori voisi
myöskin toimia vaihtorahavastaavana, jos jollain pisteellä tarvetta (Jukovan käteiskassa?)
Liity jäseneksi –pisteen järjestäminen.
Juhlan aikana onkin sitten aikaa fiilistellä ja ottaa valokuvia muistoksi.

PELINURKKAUS

Pelinurkassa on lapsille piirustus- ja askarteluvälineitä sekä lauta- yms. pelejä. Pelinurkkaus sijaitsee
pohjapiirustuksessa luokassa 7/Askarteluhuone.
1. Piirustus ja askarteluvälineet toimivat pienemmille (esim. Halloween aiheiset värityskuvat).
2. Kuulapelit viihdyttivät loppuillasta isompia juhlijoita. Vuonna 2013 oliesillä Fortuna ja puinen
labyrintti.
Pelinurkan valvonta oli jaettu 30 minuutin vuoroihin.
Luokkatila järjestellään askarteluihin ja peleihin sopivaksi. Järjestelyt on hyvä aloittaa juhlapäivänä
viimeistään noin tuntia aikaisemmin. Pelit ja tarvikkeet toimitetaan suoraan juhlapaikalle ja pisteen
siivooja kerää ne illan päätteeksi talteen ja toimittaa pienten luokkiin takaisinjaettavaksi.

MUSTA-AUKKO
Mustia-aukkoja tehdään kaksi, katso pohjapiirustus. Vastuu pisteestä on jaettu kahdelle eri luokalle.
Vuonna 2014 1-luokka huolehti molempien aukkojen rakentamisesta sekä hoitamisesta pienten juhlan
ajan. Pienten juhlassa karkin heittäjinä toimi 6. luokkien oppilaita. 5-luokka huolehti molempien
aukkojen purkamisesta ja hoitamisesta isojen juhlan ajan. Isojen juhlaan oli hieman vaikeuksia saada
tarpeeksi vanhempia hoitamaan rahastusta ja oven avausta sekä karkin heittoa.
Karkkia hankittiin (2014) yhteensä 40 kg, josta 1-luokan osuus 20 kg ostettiin Urjalan makeistukusta
(http://urjalanmakeistukku.fi/63-kaareelliset ,halvin ja hyvät valikoimat kääreellisiä karkkeja).
Lahjoituksena karkkia ei pyydetty, koska edellisten vuosien kokemuksen mukaan kunnollisia ja hyvän
makuisia karkkeja ei helposti saa. Mustista ja kahvinmakuisista karkeista oli valitettu syksyn discon
jälkeen, joten ei kannata hankkia pahan makuisia karkkeja, vaikka olisivat kuinka halpoja.
Aukkojen rakentamiseen meni aikaa noin tunti, rakentajia oli yhteensä n. 6 henkilöä. Pienten juhlassa
yhden aukon ovella oli 1 aikuinen rahastamassa ja 1 aikuinen kellottamassa/ovea avaamassa. Hinta
pienten juhlassa oli 1 euro, isoille 2 euroa. Työvuoroja vaihdettiin kerran pienten juhlan ajan. Tyynyt ja
pehmoeläimet unohdettiin, mutta riisuttu versio mustasta aukosta toimi oikein hyvin. Takaseinänä
toimiva patja oli lähempänä ovea kuin joskus aikaisemmin eli aukko oli pienempi, mutta sekin toimi
hyvin.
Vuonna 2013: 1-luokka huolehti molempien aukkojen rakentamisesta ja 5-luokka huolehti molempien
aukkojen purkamisesta. Työvuorot juhlan aikana jaettiin puoliksi, 1-luokka vastasi pienten juhlan ajasta
ja 5-luokka isojen juhlan ajasta. Tämä toimi hyvin, eikä kenenkään ilta venynyt kohtuuttoman pitkäksi.
Karkkia menee n. 25 kg/juhla (yhteensä 50 kg), päivitetty vuoden 2015 tietojen perusteella! Karkkia
pyydettiin lahjoituksina kaikilta vanhemmilta. Karkkien tulee olla paperipäällysteisiä. Lisäkarkit
ostetaan, edullisimmin ne saanee Lidl:stä.
Isojen juhlan aikana pisteessä oli yksi aikuinen rahastamassa sisääntulijoita, yksi kellottamassa aikaa
ovella, kolmas sisällä heittämässä karkkia. Ja kun pisteitä oli kaksi, niin työvuorossa oli koko ajan
yhteensä 6 henkilöä. Lisäksi oman pisteen purkaminen oli vastuutettu kahdelle aikuiselle. Peliluokasta
voi ottaa pulpetin ja tuolin rahastajalle. Karkkeja oli heittelemässä ylempien luokkien lapsia ja tämä
onnistui erinomaisesti.
Pääsymaksu 2€. Pienten juhlassa hinta oli 1e. Osalla lapsia (yksin tulleet) oli lähtökohtaisesti kotoa
annettu mukaan 5e, joten pidimme sopivana sitä 1e hintaa.
Lapsi/lapset ovat mustassa aukossa kerrallaan 20-30 sekuntia. Muistettava ajanottokello tai kännykkä.
Mustan aukon rakentaminen
1. Musta aukko rakennetaan pohjapiirustuksen osoittamaan paikkaan. Rakentamiseen haetaan
liikuntavarastosta paksu iso patja 1. Rakentamiseen haetaan liikuntavarastosta iso paksu patja

joka taivutetaan U-muotoon takaseinäksi. Aukon seinä ja lattia päällystetään ohuilla
voimistelupatjoilla. Patjojen pitää suojata ovenkahvat, sillä niissä voi piillä loukkaantumisriski.
Lattialle voi tuoda lisäksi tyynyjä tai pehmoeläimiä, jolloin etsintä on hauskempaa ja pikkuisen
vaikeampaa. Lapsille voi huikata, että pehmoeläimet ovat rekvisiittaa eivät kerättäväksi 
Ainakaan aikaisemmin tästä ei ole ongelmia tullut.
2. Pisteen eteen tulee rahastuspöytä ja ovi on oltava siten, että kun asiakas menee sisään
mustaan aukkoon, oven saa kiinni. Vaikka ovi on kiinni, on silti ovelle ripustettu vielä
hapsutettua jätesäkkiä, jotta ikäänkuin mennään koloon. Vihreä varatievalo peitetään
jätesäkin palasella.
3. Isoon U-muotoon taivuten patjan takana on karkinheittäjä, joka istuu otsalamppu tai jokin
pieni valo mukanaan lattialla ja kauhoo esim. 2 del pakasterasiallisen/saunakauhallisen karkkia
aina kun ovella sisäänheittäjä ilmoittaa, että uusi asiakas on sisällä. Ovella oleva ilmoittaa myös
jos aukkoon tulijoita on kaksi, jolloin karkkia heitetään kaksi kauhallista.
Kannattanee myös ottaa kuva valmiista mustasta aukosta, että se on helpompi rakentaa seuraavana
vuonna. Tämä ei meiltä onnistunut, koska lapsia tuli paikalle niin nopeasti ja viesti ei tavoittanut 5.
luokan purkajien tiimiä. 

JÄRJESTYSMIEHET, ENSIAPU, LIIKENTEEN OHJAUS
•

Vaikka järjestysmies- ja ensi-apu –vuoro ei vaadi suuria etukäteisvalmisteluja, vaatii se luokalta
vahvaa sitoutumista ja sovitusta kiinnipitämistä.
- Kyse on lasten turvallisuudesta ja juhlien sujuvuuden takaamisesta

•

Etukäteen:
- Mahdollisuuksien mukaan yhdenmukainen vaatetus, esimerkiksi samanlaiset
heijastinliivit
- Ulkovuorolaisille ’ämyri’ äänen kuuluvuuden takaamiseksi pihalla ja mikäli mahdollista
kypärät tai vastaavat päähineet/vaatetus tunnistamisen ja uskottavuuden
helpottamiseksi
- Varmista, että paikalla on mahdollisuuksien mukaan ensi-aputaitoisia ja
järjestysmieskortin omaavia  Tilaisuuden suljetun luonteen vuoksi nämä eivät ole
pakollisia, mutta suositeltavia
- Varmista, että järjestysmiehillä on käytössään kännykät ja he luovuttavat nronsa
juhlien koordinaattorin sekä muiden järjestysmiehien käyttöön juhlien ajaksi
- Varmista Jukovan ENSI-APULAUKUN käytettävyys! (EA laukun säilytyspaikka on
pikkukeittiössä juhlan ajan)
- Pyydä, että vuorolaisilla on taskuissaan mm laastareita ja sidontatarvikkeita (oma
kustanne)
- SEIJA KOTIPALO (ext) on kokenut järjestysmieskonkari; hän ja hänen miehensä ovat
monena vuotena olleet mukana toiminnassa juhlassa vapaaehtoisesti:
o seija@kotipalo.fi
o Heiltä löytyy myös järjestysmieskortti ei löydy enää jos olen oikein
ymmärtänyt
o Varmista, että Jukovalta löytyy koulun pohjapiirustus ja tutustu sekä tutustuta
luokkasi koulun turvallisuussuunnitelmaan

•

Luokan Jukovan edustajalle:
- Lähetä hyvissä ajoin luokalle meiliä tulevasta tehtävästä ja vastuista ja tarvittavista
varusteista sekä kysely ea- ja järjestysmies –taitoisista
- Toimita luokalle koulun turvallisuussuunnitelma
- Vastuu matriisi on hyvä vastausten keräämisen dokumentoimiseksi sekä jälkikäteen
välitettäväksi Halloweenin koordinaattorille:

•
•

Ko vuorolistaan on helppo jälkikäteen lisätä hlöiden puhelinnrot, jotka on toimitettava
koordinaattorille juhlien ajaksi.
Vastuut:
- Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen sisätiloissa sekä ulkona
- Y2013 Jukova päätti kieltää ajoneuvoliikenteen sekä sisäpihalla että hiekkakentällä
juhlien ajaksi. Tämä helpottaa ulkovalvontaa ja selkeyttää tehtävää myös vastuiden
osalta
- Ensi-Avun tarjoaminen tarvittaessa välittömästi sekä mahdollisen pelastustoimen
paikalle kutsuminen
- Ulkojärjestysmiehet voivat myös sovittaessa toimia sisäänpääsymaksun kerääjinä
jonottajilta (’tasarahalaisilta’)
- Mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten tunnistaminen, sekä asiattomien juhlasta
poistaminen
- Yli 500 hlön juhlijan rajan mahdollisen ylittymisen yhteydessä avustaa lipunmyyntiä
osallistujamäärän hallinnassa
- Eksyneiden, epävarmojen, apuapyytämättömienkin auttaminen
- Asenne: Iloisuus, kärsivällisyys, pitkämielisyys mutta jämäkkyys 

1. vuoroon tulevat kiertävät tarkistamassa, että kaikki ovet ovat lukossa. Koulun sisälle johtavia
kulkuväyliä on valvottava ja laitettava kulkuesteet.
Yhden järjestyksenvalvojan pitäisi vahtia käytävää 2. lipunmyynnin takana, että oppilaita ei lähde
vaeltamaan käytäville muualle kouluun. Kun ihmiset sisällä, niin yksi ulkona oleva järkkäri voi siirtyä
sisälle, jolloin olisi salissa, ruokalassa ja käytävässä valvonta.
Jos valvonta pettää, pitäisi ainakin juhlien välissä ja juhlan lopussa käydä tarkistamassa koko koulu,
että kaikki kunnossa, että ei löydy kirkkoveneitä mistään.
Tutustu koulun pohjapiirustukseen, jossa on merkitty kaikki uloskäynnit.
Keittiön ovi on todennäköisesti lukossa (ei avainta siihen), joten sitä uloskäyntiä ei voi käyttää
hätätapauksessa.
HUOMIOLIIVIT ja ulkovuorolaisille KYPÄRÄT löytyvät vellikellon (eli isojen ruokalan) JUKOVAN
KAAPISTA (keittiö oven vieressä oikealla, kaappien ovet merkitty ’Jukova’, toisella hyllyllä Konecranesin
muovipusseissa). Hakekaa ekavuorolaiset omanne sieltä.

KAMMOKUJA
Miten toteutettiin 2013:
Hankinnat
Mustaa muovia saimme lahjoituksena, tosin se väylä ei välttämättä ole jatkossa käytössä. Muovi oli
kuitenkin konekiristettä, jota voi ostaa Mercamer-nimisestä yrityksestä (myy firmoille, mutta on myös
vähittäismyyntiä jos paikan päälle menee). Pohjustuksessa kannattaa jättää joitakin seinäpaikkoja
paljaiksi että rekvisiittaa saa teipattua seinään kiinni.
Pääosa rekvisiitasta tuli ihmisten kodeista. Kati Väliahon meikatut päät olivat tärkeä juttu.
Ihmiset toivat rakentamiseen askelkorokkeita ja tikkaita. Muovitimme niitä lopuksi mustalla ja
käytimme rekvisiitan esille nostamiseen.
Savukone saatiin yhdeltä perheeltä lainaksi.
Verkkokaupasta ostettiin omilla rahoilla verinen suihkuverho (jätettiin Jukovan varastoon) ja
strobovalo (Tuijan kotona, saa lainaksi). Niillä ja koulun verhon takaa heijastuvalla luurangolla
peitettiin suihkunurkka.
Kattoon laitettiin ja jätettiin koukkuja, joilla rekvisiittaa sai kiinnitettyä. Niitä voisi laittaa enemmänkin,
eivät varmasti häiritse ketään.
Askarreltiin kolme laatikkoa, joissa oli ”matoja” joita sai tunnustella. Spaghettia, tahmeiksi märkinä
muuttuvia pakkausvällyjä ja märkää silppurin paperisilppua.
Katossa kulki valkoinen pallojouluvalo. Lisäksi patterillisia lyhtyjä tarvittiin paljon valoina. Jukovan
sinivalo oli katossa. Muut loisteputket pitää kytkeä pois päältä että sinivalon saa päälle.
Kati Väliahon CD soitti mankasta kammottavaa musaa.
Ohjeistusta vuorolaisille
Suusta suuhun yritettiin. Kammokujan elävät hahmot olivat todella onnistuneet ja tärkeitä. Heillä on
myös tärkeä rooli ohjata lapsia eteenpäin, katsoa ettei kukaan tee tyhmyyksiä ja vahtia, ettei kukaan
tule ulko-ovesta sisään.
Ovelle oli ainakin tarkoitus ohjeistaa, ettei pieniä kannata päästää kujalle ilman aikuista, mutta en
tiedä toteutuiko se koska pelottavuudesta tuli palautetta. Sitä pitää tulevin vuosina korostaa.
Koristelu
Muovitus aloitettiin tiistaina klo 16 (yht 7 henkilöä). Sillä saatiin tila mustaksi klo 18 mennessä.
Klo 18 tuli uudet rakentajat (n. 10 kpl) rekvisiittojen kanssa, tehtiin klo 21 asti ja melkein valmista tuli.
Väkeä siis tarvitaan paljon! Ja pari luovaa ja idearikasta tyyppiä vie homman kotiin. Kenellekään ei siis
kannata sanoa, että työvuorot on jo täynnä, koska koskaan ei voi tietää, keistä tulee koristelun
avainhenkilöt.
Keskiviikkona tehtiin ehkä parin työtunnin verran viimeistelyä.
Työvuorot
Neljä suunnitteli, rakentajia oli toistakymmentä ja purkajia 6-7. Tuija oli paikalla koko ajan sekä
tiistaina että keskiviikkona rakentamisesta purkamiseen ja se oli varmaan ihan hyvä että homma oli
yhden käsissä koko ajan (vaikkakin vähän rankkaa työpäivien päälle).
Liikaa suunnittelua ei ehkä kannata tehdä, koska homma syntyy kuitenkin paikan päällä. Kunhan
varmistetaan että tarvikkeita on riittävästi (muovia, saksia, teippiä…).

Siivous
Siivoajia ja purkajia oli 6 vanhempaa sen lisäksi, mitä yleiseen siivousvuoroon oli ilmoittautunut
(2/luokka). Kammokuja oli valmis noin 21.30.
Mitä olisi voinut tehdä toisin?
Ehkä sitä pelottavuutta pitäisi korostaa enemmän, ettei tule turhia painajaisia.
Kammokujan rakentaminen on nykymuodossaan ihan järkky pesti. Joku yleisesti hyväksytty kevyempi
vaihtoehto pitäisi olla olemassa, ettei siitä tule painajaisia kenellekään. Vaikka se on kolmen luokan
harteilla, ei ole sanottua, että aina löytyy riittävästi väkeä jotka pystyvät tähän niin paljon
panostamaan kuin tarvitsee. En kyllä tiedä, mikä se vaihtoehto voisi olla, koska lapset kuitenkin
odottavat upeaa kammokujaa.

MAKEIS- JA LIMUMYYNTI
Hankinnat 2015
Irtokarkkia hankittiin Urjalan makeistukusta n. 10 kg. Irtokarkit pussitettiin 100 g pusseihin, loput
karkit hankittiin Lidlistä tai Prismasta. Limut ostetaan pulloina Lidlistä ja myydään mukeittain.

Menekki 2015:

Tuote
Määrä
Limut (Lidl)
15*2 l
Pillimehu (Prisma)
162
Irtokarkit (Urjala)
11 kg (110 pussia)
Kitkat mini (Lidl)
4 pkt (18 kpl)
Smarties Mini (Lidl)
4 pkt (18 kpl)
Suklaapatukka "Mars" (Lidl)
10 pkt (6 kpl)
Lakut (Prisma)
3 pkt (20 kpl)
Tikkarit (lahjoitus)
150 kpl
Minihampurilaiset
10 pkt (18 kpl)
Geisha
30 kpl

Myyntiyksikkö
2 dl
kpl
100 g pussi
kpl tai 3 kpl
kpl tai 3 kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Summa
24,75
66,42
66,35
13,96
14,36
22,9
19,8
0
22,9
15,3

Kpl
150
162
110
72
72
60
60
150
180
30

Jäi
4
12

17
9

Kust. / kpl Hinta / kpl
0,17
0,5
0,41
1
0,60
1
0,19
0,5 3 kpl/1 €
0,20
0,5 3 kpl/1 €
0,38
1
0,33
0,5
0
0,5
0,13
0,5 3 kpl/1 €
0,51
1

Ylijääneiden
kustannus

6,60 5x2 l cola, 5x2 l "sprite", 5x2l "jaffa"
4,92 Appelsiini-cola 2x27kpl, Päärynää 2x27 kpl, vadelma ja
Sopivasti
Sopivasti
Loppui ensimmäisenä, voi olla enemmän
6,49 Meni vasta kun muut myyty
2,97 Meni vasta kun muut myyty
Jäi muutamia, meni asta kun muut myyty
Loppui toisena, voi olla enemmän
Menee paremmin kuin Lidlin patukat
20,98

Menekki v.2013
Tuote

Määrä

Myyntiyksikkö

Myynt Myytiin
ihinta kpl
eur/yk
s.

Muuta

Irtokarkit

11 kg (81 pussia)

140g pussi

1,5

81

Tukusta hintaan 6,50? (1 kg
lahjoituksena)/ myytiin loppuun jo 1.
vuorossa, olisi mennyt tuplamäärä, ehkä
olisi kestänyt hinnan 2eur/pussi?

Pienet suklaapatukat (Lidl)

10 pkt (110 kpl)

kpl

0,50

55

jäi 5 pkt (á 1,89 eur/paketti)

Isommat suklaapatukat (lidl)

20 pkt (120 kpl)

kpl

1,0

65

jäi 55 kpl (1,99 eur/paketti, 0,35/kpl

Miniburgeri (Lidl)

5 pussia (90)

3 kpl

1,0

30

pussissa 18 kpl, myytiin 3kpl eurolla tai
50 snt/kpl, loppuivat ensimmäisenä!

Limsa

15 x2 litraa

2dl

1,0

150

Lidlistä 2l pulloissa

Pillimehu

160

kpl

1,0

160

vadelma suosikki, sitten cola-appelsiini,
3. päärynä, ei appelsiinia!

Muovipusseja (Lidl)

Työvuorot (2015)
Myyntivuorot 17.45-19.00
2+2
Myyntivuorot 19.15-20.30
2+2
Myyntipöydän pystytys+ koristelu (hinnasto) 17.15- 3
Myyntipaikan purku + loppusiivous 20.30Karkkien pussitusta etukäteen

2-3
1

Tarvikkeita:
Muovipusseja + sulkimet
Kartonkia, paperia
maalarinteippiä
sinitarraa
Karkki- ja limumyynti oli erillisenä pisteenä, ei buffetin yhteydessä. Isojen juhlissa meni karkkia ja limua
yleisesti ottaen enemmän kuin pienten juhlissa.

POPCORN
1. Popcorn-koneen voi tilata esimerkiksi Petit Moulin -nimiseltä firmalta (Paula Pasanen, 0400 533621,
petit.moulin@kolumbus.fi<mailto:petit.moulin@kolumbus.fi>). Koneen mukana tulevat tarvittavat
jyvät, tuutit, rasva ja suola eli kaikki tarvittava. Petit Moulin tuo koneen erikseen sovittavaan paikkaan,
joten sitä ei tarvitse noutaa. Kone voidaan sijoittaa tavalliselle pöydälle.
2. Firman edustaja antaa pikaisen käyttökoulutuksen koneen tuonnin yhteydessä. Koneen käyttö on
helppoa.
3. Syksyllä 2013 koneen vuokraus maksoi 62 euroa (50 e + ALV). Lisäksi tuutit maksoivat 20 senttiä /
kpl. Vuoden 2013 Halloween-juhlassa firma laskutti 300 tuutista, joiden hinta yhteensä oli 60 euroa.
Koneen ja tuuttien yhteishinta oli siten 122 euroa.
4. Vuoden 2013 Halloween-juhlassa myytiin 280 popcorn-tuuttia à 2 euroa. Hintaa nostettiin
edellisvuoden 1 eurosta. Tulos ennen koneen kustannuksia oli 561 euroa, josta jäi nettotulosta 439
euroa. => Vuonna 2014 hinnaksi päätettiin 1,50 €.
5. Tilaisuuden jälkeen kone on pyyhittävä puhtaaksi. Jätesäkki ja talouspaperirulla on syytä olla
mukana.
Työvuorot
Valmisteluvuorossa on oltava koneen käytön koulutuksen saanut sekä toinen henkilö. Juhlien aikana
30 min vuorot ja kerrallaan 3-4 henkilöä (yksi käyttää ja valvoo konetta, yksi täyttää tuutteja ja yksikaksi jakelee ja rahastaa).
Palautetta
Popcornia myydään niin paljon kuin ehditään täyttää tuutteja. Olisi hyvä olla jokin teline (tai käyttää
isoja mukeja pidikkeenä), jossa tuutit pysyvät pystyssä, ja johon tuutteja voisi tehdä valmiiksi ennen
juhlan alkua ja juhlien välissä.

LIPUNMYYNTI
Valmistelut lipunmyyntipisteissä kannattaa aloittaa esim. klo 16.30 hyvissä ajoin. Valmista pitää olla jo
15 min ennen juhlan alkua eli klo 17.30. Työvuorot kannattaa jakaa ehkä 1 tunnin vuoroihin, niin
vaihdoista ei aiheudu niin paljon sählinkiä. Tarvittaessa ½ tunninkin vuorot varmasti toimivat.
Lipunmyyntipisteet järjestetään kahdelle ovelle, tuulikaapin jälkeen sisätilaan (näkyy Halloweenpohjapiirrustuksessa, joka Jukovan nettisivuilla erikseen liitteenä. Ohjeena vuonna 2013 oli, että vain
pienten juhlassa on kaksi pistettä käytössä, ja pienten juhlan loppuessa ohjataan kaikki ulos 2. pisteen
ulko-ovesta.
Kokemuksen mukaan ensimmäisen juhlan jälkeen, kun kaikki pienten juhlan osallistujat on saatu ulos,
voisi isojenkin juhlan alettua olla 15-30 min ajan käytössä toinen lippupiste, se nopeuttaa
sisääntulemista huomattavasti. Pienten juhlan loppuessa tarvitaan ns. "ulosajajia" eli juhlijat on
pyydettävä ottamaan ulkovaatteet mukaansa ja lähtemään toisesta uloskäynnistä pois ajoissa ennen
isojen päästämistä sisään lippuja ostamaan. Muuten ulkovaatteiden etsintä ja kaksisuuntainen liikenne
pääaulassa ja oven suussa sekoittaa tilanteen.
Lipunmyynnin lisäksi pisteiden tulee pitää tukkimiehenkirjanpitoa paperilla sisääntulevista ihmisistä.
Maksimimäärä paloturvallisuuden vuoksi on 500 henkilöä yhtä aikaa sisällä. Vuonna 2013
molemmissa juhlissa (pienten ja isojen) kävijöitä oli noin 450 henkilöä per juhla.
Mikäli tuotte omia koristeita tai tavaroita pisteelle, ettekä ole itse loppusiivouksessa mukana,
muistakaa nimetä tavarat ja sopia loppusiivousvuorossa olevien kanssa mihin tavarat toimitetaan
noudettavaksi.
Molempiin lipunmyyntipisteeseen tuodaan 1 pitkulan muotoinen pöytä, ei liian iso, esim.
kopiohuoneesta tai jostain luokasta (merkittävä pöytiin teipillä mihin pöytä on juhlan jälkeen
palautettava!)
Koristelu: Lipunmyyntivastuussaolijoiden on hyvä varautua koristelemaan pöydät ja pisteet itse
koristelutiimin kiireet huomioiden. Käytössä on kuitenkin koristelutiimin koristeet, joten omia ei
tarvitse pisteelle tuoda. Musta rullamuovi toimi oikein hyvin ja se oli nopea vetää pöydän ympäri.
Samoin itse tehdyt kurpitsalyhdyt led-kynttilällä. Samalla voi järjestää pisteet myyjille itselleen
sopivasti.
Kyltit (joita ei vuonna 2013 ollut...):
Jos haluaa voi sisäänkäynnin yhteyteen, tai paremmin ehkä ulko-oveen, tehdä ja laittaa
vielä TERVETULOA-kyltin, jossa lipunhinnat Lapset 1€ ja Aikuiset 2€. Tämä nopeuttaisi
hieman kassalla maksavien toimintaa, kun voivat etsiä valmiiksi rahasumman.
Lisäksi voi halutessaan valmistella ison pahvikyltin "Uloskäynti toisesta ovesta" ja nuoli
osoittamaan suunnan. Tämä kyltti pitäisi laittaa pääoven ja päälipunmyyntipisteen eteen
siinä vaiheessa kun pienten juhlat ovat lopuillaan ja pääovelle on jo kertynyt runsaasti
isojen juhliin jonottajia. Nyt meni väkeä ajellessa ja huudellessa vähän yliajalle.
Tarvittavat varusteet pisteelle:
Kaksi kassalipasta ja pohjakassat niihin. Vuonna 2013 pohjakassat oli yhteensä n. 550
euroa eikä ollut yhtään liikaa. Viitosen seteleitä käytiin vaihtamassa ainakin illan aikana
karkkipisteestä lisää.
Leimasimia n. 4 kpl/piste (jossa sisällä jo leimaväriä). Lippu = leima käteen.

Paperia ja kyniä muutama tukkimiehenkirjanpitoa varten.
Valaistus: Mahdollisten led-koristevalojen lisäksi on hyvä tuoda paikalle jatkojohto ja
jonkunlainen pöytälamppu/valonlähde, jotta rahastaja erottaa kolikot toisistaan kunnolla.
HUOM! Sähköpistokkeita on vain 1 molempien lipunmyyntipisteiden lähellä. Joten
jatkojohdolla, jossa muutama pistokepaikka, saa useamman koriste- ja työvalon viriteltyä.
Johto vedettävä oven edessä olevan maton alitse, jotta kukaan ei kompastu siihen,
molemmissa pisteissä. Lähin pistoke on eri puolella kuin luonnollinen myyntipöydän
paikka, joten sen vuoksi johdon pituuden on riitettävä muutamia metrejä.
Vyölaukkuja tmv. 1-2 kpl ulkomyyjille.
Roskapusseja loppusiivoukseen
Myyjien varustus: Halloween-teeman mukaista asustetta päälle, jotta juhliin tulijoilla on heti hyvä
tunnelma.
Myyjien määrä: Pienten ja Isojen juhlan alkuvaiheeseen (jo 15 min ennen juhlan alkua) kannattaa
noin ½ tunniksi varata myyjiä yhteensä 3-4 / lipunmyyntipiste. Sen jälkeen isoin ruuhka heti helpottaa
ja jonkun ajan kuluttua ruuhkasta 2. lipunmyyntipisteen voi vaikka sulkea. Päälippupisteessä kannattaa
kuitenkin olla koko ajan 1-2 henkilöä myymässä myöhemmin tuleville lippuja ja vahtimassa sekä
laskemassa rahoja jo valmiiksi.
2 hlöä pöydän taakse sisälle (toinen rahastaa, toinen pitää tukkimiehenkirjanpitoa).
1 hlö pöydän edessä laittamassa leimat käteen.
1 hlö ottaa sisään lipun+leiman ulkopuolella ostaneita - eli tarkastaa leimat kädestä ja
päästää lipunostojonon vierestä sisään toista jonoa pitkin.
Lisäksi 1-2 henkilöä ulos myymään lippuja + leimaamaan kädet tasarahaa vastaan. Tämä
nopeuttaa huomattavasti lipunmyyntiä!
HUOM! Lisäksi kannattaa sopia järjestysmiesten kanssa, että he huutelevat ja ohjaavat
lipun ja leiman ulkona ostaneita tulemaan toista vierekkäistä jonoa pitkin rauhassa sisään.
Näin saadaan ihmisiä joustavasti kahta jonoa pitkin sisään.

ONNENPYÖRÄ
Ennen juhlaa:
-

-

Viesti luokkien Jukova edustajien kautta kaikille vanhemmille Onnenpyöräpalkintojen
tarpeesta. Perinteisesti on pyydetty palkintoja kaikkien koulun oppilaiden vanhemmilta.
Palkinnot on voinut toimittaa omalle opettajalle tai muutamalle järjestävän luokan
vanhemmalle. Opettajat ovat ennen juhlaa tuoneet palkinnot kopiohuoneeseen.
Edellisten vuosien palkintoja on koulun kellarin varastossa. Siellä on myös Onnenpyörä.
Oman luokan vanhempia pitäisi saada itse pisteeseen juhlan ajaksi. Vähintään kaksi olisi hyvä
olla pisteessä, kolmella pärjää paremmin.
Hyvä olisi ehtiä lajitella ja käydä läpi palkinnot edellisenä iltana ennen juhlaa.
Rahalipas tarvitaan juhlaan ja hinta-/mainosjuliste. Halutessa myös pöytäliinat tms.

Juhlassa:
-

-

Onnenpyörä piste on ollut Vellikellon nurkassa. Kannattaa katsoa, että jono mahtuu.
Hinnat ja ”mainosjulisteet” seinälle.
Onnenpyörän hinnaksi on päätetty 1,50 € (Vuonna 2013 hintana per pyöritys oli 2 euroa.
Jokainen pyöritys voittaa. Aiemmin ollut myös niin, että toinen on ollut halvempi 1 euron
Onnenpyörä ja siinä halvemman oloiset voitot.)
Onnenpyörän voi järjestää siten, että laittaa kunkin numeron/sarakkeen kohdalle palkinnon,
jonka siitä voittaa tai sitten laittaa palkinnot numeroituihin laatikoihin, joista voi valita (koettu
hyväksi).

Kommentteja:
-

-

2013 juhlassa vain 1 luokka järjestämässä, aika pitkät vuorot kaikilla. Erityisesti, jos haluaisi
pitää kahta onnenpyörää pyörimässä, olisi hyvä olla kaksi luokkaa järjestämässä.
Jonoa oli koko ajan, joten olisi hyvä pystyä pitämään kahta Onnenpyörää.
Palkinnot pitäisi tuoda riittävän ajoissa, jotta ne ehditään lajitella.
Palkintojen pitää olla lapsille sopivia.
Palkintojen arvon on oltava vähintään pyöritysmaksun verran. Halvemmat palkinnot
niputetaan useampi samaan palkintoon.

KORISTELU
Materiaalit
- Molempien koristeluvastuussa olevien luokkien edustajien (1 per luokka) on hyvä käydä
etukäteen Jukovan varastossa tutustumassa koristeiden määrään ja säilytyspaikkaan.
o Kysy tästä erikseen Jukovan puheenjohtajalta Mallalta (Marja-Leena Pekonen,
mallapekonen2013@gmail.com) ja sovi varastossa käynnistä jos et ole siellä ennen
käynyt.
Kävimme kartoittamassa varastossa olevia koristeita ennakkoon, jotta tiedämme, mitä
koristeita erityisesti kodeista toivotaan lainaksi.
- Koristeluvastuussa olevien luokkien on hyvä hankkia/tuoda koristeluvuoroon mukanaan
seuraavat asiat, jos niitä ei Jukovan varastossa ole valmiina:
o mustia jätesäkkejä: 5 rullaa
o maalarinteippiä (leveä, mielellään mustaa): 5 rullaa
o tukevaa narua: 2 rullaa
o sinitarraa: 3 pkt
o paksuja merkkaustusseja: 3 punaista, 2 mustaa
o nuppineuloja: 3 rasiaa
o Nämä em. voi kerätä kotoa tai käydä hankkimassa. Alle 50 euron ostokset voi tehdä ja
pyytää kuittia vastaan takaisin rahaa Jukovan rahastonhoitajalta.
- Lisäksi nimikoidut ”avattavat” tikkaat on hyvä tuoda mukanaan, 1 per koristeleva luokka.
- Erityisesti erilaisia valoköynnöksiä (jouluvalot) toivoin kodeista, sillä niitä ei varastossa paljoa
ollut.
- Muistutin koristeiden nimikoinnista, jotta koristeet on mahdollista palauttaa.
- Kaiken kaikkiaan koristeita oli riittämiin. Oli kuitenkin melko sekavaa, mitkä käytetyistä
koristeista oli lopulta Jukovan varastosta (saattoi olla vanhoja nimiä raapustettuna) ja mitkä
haluttiin takaisin palautettaviksi koteihin. Tämä aiheuttikin jälkeenpäin melko lailla
koristeiden etsiskelyä ja kuljettelua.
- Mm. edellisestä johtuen kävimme pienellä ryhmällä lajittelemassa ja siivoamassa Jukovan
tavaroita koulun varastossa tammikuussa 2014. Toivottavasti nyt on helpompi hahmottaa,
minkälaisia koristeita on jo olemassa. Sillä paljon on hyvää tavaraa jo olemassa!
Työskentely
-

-

-

Koristeluavuksi sain rekrytoitua luokalta n. 3-4 vanhempaa/tiistai ja saman verran
keskiviikon alkuiltapäiväksi. Keskiviikon aikainen ajankohta osoittautui haastavaksi monelle.
Huomasin, että on tärkeää viestiä kaikille vanhemmille, ettei erityisosaamista tarvita, vaan
oma mielikuvitus ja into riittävät.
Työskentely oli mutkatonta ja jokainen sai toteuttaa itseään luovasti. Eihän ole yhtä oikeaa
tapaa tehdä koristeluja, vaan jokaisella on oma näkemyksensä. Samalla me vanhemmat
myös tutustuimme toisiimme, sillä luokka oli kokonaisuutena uusi, kun 3-luokissa tehtiin
”uusjako” syksyllä.
Koristelutiimille kuuluu myös koristeiden purkaminen, joten se on hyvä ottaa huomiooon
työvuoroja jaettassa.
Samoin jos mahdollista yhden henkilön joka on koristelujen alkuvaiheessa olisi hyvä olla
mukana myös loppuvaiheessa neuvomassa mihin laatikoihin ja minne puretut koristeet
lopuksi viedään.
Koristeluista yleisesti vinkkejä:
o Salin seinille kankaita (joita on Jukovan varastossa) seinille ja niihin nuppineuloilla tai
teipillä kiinni lepakoita, vanua, hämähäkin seittejä ja kurpitsanaamoja

o
o
o

-

Oviaukkoihin jätesäkeistä tehtyjä hapsuverhoja.
Ruokalan/kahvilan pyöreiden lamppujen ”pimennys” kankailla tai jätesäkeillä
(pussittamalla)
Ne käytävän osat, jonne ei toivota lapsien juoksentelevan kannattaa merkitä narulla
ja kyltillä ”Ei kulkua tänne” tmv.

Itse olin kuitenkin kaikessa alusta loppuun, sillä halusin varmistaa, että tämäkin osa-alue
tulee hoidetuksi loppuun saakka.

BUFFA
Hankinnat
Pyydettiin järjestäviltä luokilta leipomuksia, lisäksi myös muilta luokilta. Tuli riittävästi, kenellekään ei
maksettu leivonnaisista tai raaka-aineista. Pyysimme laktoosittomia ja merkitsemään leipomusten
raaka-aineet. Lisäksi pyysimme leipojalta tarjoiluastian. Osa leipomuksista oli kokonaan maidottomia
mutta muita erikoisruokavalioita ei huomioitu. Tuoteseloste aseteltiin myyntipöydälle osittain astian
alle. Muut erikoisruokavaliot voi huomioida, jos leipojia ilmoittautuu. Arvelen että gluteenittomat
voivat jäädä myymättä ja niitä on hankala pitää tarkasti erossa muista myytävistä.
Muut hankinnat/tarvikkeet: pahvia, maalarinteippiä ja kyniä hinnaston
merkkaukseen (löytyy Jukovalta), mehukattimehutiivistettä, kahvia, teetä,
sokeria, kahvimaitoa, kertakäyttömukeja, pikkulusikoita, pikkulautasia,
lautasliinoja, oranssi pöytäliina + koristeita (pöytäliinaksi soveltuu oranssi
kangas Jukovan varastosta ja koristeet Jukovalta).
Hinnoittelu
Improvisoiden, kaikki maksoivat 1,00-2,5 e/kpl riippuen vähän leivonnaisen
koosta. Kahvi ja tee oli 1 eur/kuppi
Koristelu
Hinnasto tehtiin paikan päällä, muuta pöytäkoristetta oli koristelutiimiltä
(hämähäkkejä, irtosormia ym. pientä aiheeseen sopivaa).
Työvuorot
N. puolen tunnin myyntivuorot (3-4 henkilöä). Alkujärjestelyissä on hyvä olla 4 henkilöä. Pienten
juhlissa oli myymässä pari 5. luokkalaista, aikuiset hoitivat kahvinkeiton, täydennykset yms. Isojen
juhlien vastuuluokka hoiti siivouksen, pienten juhlien vastuuluokka alkujärjestelyt.
Työvuorot
-Alkujärjestelyt 17.00-17.45 (vähintään 4 henkilöä)
-Myyntivuorot 17.45-18.30 (3-4)
-Myyntivuorot 18.30-19.00 (3-4)
Menekki
LEIVONNAISET: Joku kysyi gluteiinitonta (2013), ei ollut tällä kertaa. Mokkapaloja, munkkeja,
pipareita, pullia, muffinsseja, porkkanakakkua oli myynnissä. Monet leivonnaiset oli koristeltu
Halloween-aiheen mukaisesti. Kaikki menivät lopulta kaupaksi, viimeistään siivousporukoille.
SUOLAISET: Pizzapaloja ja suolaisia piirakoita, kaikki menivät, lopuksi kai siivousporukoille, vaikka
juhlan ajan suolaisen menekki ei ollut kovin suurta. Lisäksi oli yksi suolainen kasvisvaihtoehto mutta
menekki oli melko pientä.
MEHU: Buffassa oli myynnissä sekamehua laseittain hintaan 0,5 eur/lasi (hankittiin yhteensä 4
mehukattitiivistepulloa)

KAHVI: Meni tosi paljon ainakin pienten juhlan ajan, n. 2-3 kahvipakettia. Opettajanhuoneesta saatiin
kaksoiskahvikeitin ja Vellikellosta tavallinen kahvinkeitin ja kaikki olivat käytössä. Pumpputermareita
oli kaksi opettajanhuoneesta. Kahvimaitoa meni n. 3 l.
TEE: Teetä ei mennyt paljon, teevedenkeitin saatiin opettajanhuoneesta ja se riitti hyvin.
Määrät 2013: mokkapaloja oli 300 kpl (= n. 15 pellillistä). Seuraavaksi eniten meni munkkeja ja
pipareita/cookiet/isot keksit, sitten pullat ja kakut. Pizzaa oli 2-3 pellillistä, ei voi lämmittää eli
kannattaa olla kylmänä syötävää. Hodarit on todettu huonoksi vaihtoehdoksi jo aiemmin, varsinkin
kylmänä.
MITÄ OLISI VOINUT TEHDÄ TOISIN?
Mehun myynnistä oli väärinkäsitys, kun ajateltiin että mehu/limpparipiste myy kaiken mehun ja
buffassa ei saa olla ”kilpailevaa” myyntiä.

LAVAN RAKENTAMINEN, SIIVOUS, PURKU
Yhteyshenkilö vahtimestari Joni Tiivonen (joni.tiivonen@espoo.fi, 045-316 0066)
Joni lupautui olemaan mukana. (tekijöiden kannattaa vielä olla suoraan Joniin yhteydessä!)
Itse lavan pystytys ei sinällään kovin isotöinen mutta pitää tietää pari niksiä.
Sali vapautuu ke 29.10. klo 15 kun viimeinen liikuntatunti loppuu.
Lava kannattaisi hoitaa kuntoon heti alkajaisiksi että Sali saadaan muuhun valmistelukäyttöön
Paikalle tarvittaisiin siis Joni + kolme miestä.
Kirjallisia ohjeita ei ole kuulemma tallessa.
Alle kirjattu Jonin puhelimessa antamat ohjeet:
Lavan siirtoa helpottavat tunkit on ainakin osittain rikki -> tarvitaan enemmän väkeä
Kahteenkin mieheen ovat joskus tehneet mutta oli liian raskasta, mieluusti 4 henkeä pitäisi olla.
Lavan osia säilytetään lavan vasemmalla puolella seinän sisällä oleva liikuntatarvikevarastossa.
Eli aluksi tyhjennetään varastosta penkit, pukkihyppytelineet, piano ja lavan osat.
Varasto on tosi ahdas ja matala, kamat menee takaisin vain samassa järjestyksessä.
Kannattaa ottaa kännykameralla kuva että saa mahtumaan illan jälkeen takaisin.
Lavan alla on pienet pyörät jotka tunkataan esille siirron ajaksi pienillä tunkeilla (ne jotka toimii).
Lavan rakenteet rullataan / raahataan miehissä esille sieltä näyttämön alta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varaston kuvaus (järjestys miten saadaan takaisin)
Varaston tyhjennys
Lavan lukituksen avaus (pieni piilossa oleva kuusiokoloruuvi)
Siirtopyörien nosto tunkeilla
Lavan raahaus esille useamman miehen voimin (varottava sormia ettei jää vipujen väliin!)
Siirtopyörien lasku tunkeilla
Lavan päällisrakenteiden asentaminen paikoilleen

Kannattaisi ottaa vaikka tästä meilistä runko, täydentää/muuttaa tarvittavat stepit ja lisätä pari
valokuvaa.
Sitten olisi selkeä ohje ja jatkossa homman pystyisi tekemään kuka vaan kun ohjeet löytyy.

SALIOHJELMA
Saliohjelman järjestäjille kuuluu ohjelman juontaminen, dj, pukukilpailun tuomarointi ja palkitseminen
sekä pari ohjelmaa juhlan aikana.
DJ ja salin äänitekniikka
DJ:n hankkimisesta vastaa saliohjelman järjestäjä, vinkkejä voi pyytää edellisen vuosien järjestelijöiltä
tarvittaessa. DJ:n palkkion maksusta ja määrästä sovitaan erikseen Jukovan rahastonhoitajan kanssa.
Salin äänitekniikasta ja sen käytöstä pitää sopia Joni Tiivosen kanssa. Joni voi kouluttaa muutamia
viidennen tai kuukauden oppilaita äänitekniikan käyttöön, jotka hoitavat tehtävää Halloween-juhlissa.
Saliohjelmasta vastuussa oleva sopii asiasta Jonin kanssa.
Joni Tiivonen (joni.tiivonen@espoo.fi, 045-316 0066)
Saliohjelman järjestäjille kuuluu ohjelman juontaminen, pukukilpailun tuomarointi ja palkitseminen
sekä pari ohjelmaa juhlan aikana.
Kilpailut




Limbokilpailu: Varastosta löytyy korkeushyppyteline, jota voidaan käyttää kilpailussa. Kilpailijat
kulkevat jonossa vuorollaan ja kepin alittavat saavat jatkaa seuraavalle kierrokselle. Alitus
tulee tehdä eteenpäin kävellen. Tuomarit valvovat. Kolme parasta palkitaan.
Tanssikilpailu: Tanssikilpailuun osallistuvat pyydetään lavan eteen tanssimaan pari tanssia.
Tuomarit valitsevat n. 10 finaaliin, joista kolme parasta palkitaan.
Pukukilpailu (lapsille ja aikuisille omat sarjansa): Juontaja pyysi kaikkia halukkaita
pukukilpailuun osallistuvia tulemaan lavan eteen jonoon. Jokainen nousi vuorollaan lavalle ja
juontaja kysyi nimeä/roolia. Tässä kohtaa kannattaa jutustelu suhteuttaa osallistuvien
määrään. Seuraavan biisin aikana tuomarit valitsevat voittajat ja voittajat palkitaan.
Pukukilpailusta kannattaa mainita useamman kerran juonnoissa koko juhlan aikana ja ilmoittaa
kellonaika.

Ennen juhlaa





Suunnittele ohjelmanumerot sekä valitse juontaja ja tuomarit.
Jos lapset toimivat juontajina, on heille hyvä kirjoittaa vuorosanat juontoihin pohjaksi (2014
lapset juonsivat)
Hanki palkinnot molempiin juhliin.
Palkinnot v. 2013:
o Pukukilpailussa palkittiin paras puku aikuisten sarjassa ja lasten sarjassa erikseen.
Palkinnoksi saatiin lasten sarjaan molempiin juhliin lahjoituksena 50 € lahjakortti
keilaamaan Sellon Bowling Circukseen.
o Muissa kilpailuissa palkittiin kolme parasta/juhla. Palkinnot olivat pienempiä (n.3-5 €)
Halloween aiheisia ja ne saatiin lahjoituksena vanhemmilta sekä ostettiin Jukovan
rahoilla. Molempiin juhliin saatiin myös 5 €:n arvoiset lahjakortit Kahvila Vohveliin.
o Palkinnot laitettiin pieniin paperipusseihin ja koristeltiin Halloween-tarroilla.

Juhlan aikana


Ennen seuraavan kilpailun alkamista on kuulutettava riittävän ajoissa sekä kierrettävä muissa
pisteissä kertomassa, että salissa alkaa hetken kuluttua kilpailu. Ohjelman/kilpailujen
aikatauluista voi tehdä myös julisteen oville ja ympäri tiloja.




Juontaja ja tuomarit pukeutukaa aiheeseen sopivasti, tuo mukavasti lisätunnelmaa.
Positiivinen, energinen ja hauska juonto sekä tuomarointi saa tunnelman kattoon.

Työvuorot



Juontajana voi toimia sama henkilö molemmissa juhlissa mahdollisuuksien mukaan.
Tuomareita tarvitaan kumpaankin juhlaan 2-3. Pienten juhlassa on hyvä olla kolme. Tuomarit
kokoavat myös limbopisteen ja ohjailevat lapsia kilpailun aikana.

