
EDUSTUKSEN OTTELUTALKOO-OHJEET

Paikalle tarvitaan yhteensä 10 henkilöä siitä joukkueesta/joukkueista, jotka ovat
kulloinkin talkoovuorossa. Talkoovuorossa oleva joukkue/joukkueet hoitavat
pelin alkujärjestelyt (Suomen ja UPV:n liput, kaiuttimet, lipunmyynti pubissa ja
parkkipaikan tötsä) sekä kioskin että makkarakioskiin liittyvät työt. Paikalla on
aina joku, joka tietää, mistä kaiuttimet ym. löytyvät. Yleisavaimen saa
kioskista.

1,5-2 tuntia ennen pelin alkamista
- 2 hlöä paikalle: alkujärjestelyt + lipunmyynti

- Laittavat Suomen ja UPV:n liput salkoon (löytyy kioskista)
- Vievät kaiuttimet (4 kpl) VIP-tilasta aitojen viereen, molemmille

puolille kenttää kaksi kaiutinta
- Laittavat parkkipaikan tötsän paikoilleen
- Avaavat pubin portin puoleisen luukun lipunmyyntiä varten
- Vievät kahvit VIP-tilaan, vieraille ja tuomareille
- Tuntia ennen peliä rupeavat myymään lippuja. Lipunmyynti

päättyy ottelun tauolla (lipunmyyjiä opastetaan ennen pelin alkua).
Avustavat kioskissa tämän jälkeen, jos on tarvetta.

1 tunti ennen pelin alkamista
- 2 hlöä paikalle: kioski

- Kahvimyynti- ja lihapiirakkavalmistelut
- Kioskimyynti

- 2 hlöä paikalle: makkarakioski
- Makkaran myyntiin liittyvät valmistelut ja makkaran myynti
- Makkarakioskin siivous pelin jälkeen ja pelin jälkeinen

loppusiivous (kts. viimeinen kohta Ennen jaksotauon alkamista)
- 1 hlö paikalle: fanituotemyynti

- Fanituotteiden esillelaitto ja myynti ottelun aikana
- Hoitaa myös kahvi-/lihapiirakkamyyntiä ja täydentää

myyntipisteitä
0,5 tuntia ennen pelin alkamista

- 2 hlöä paikalle: kioski
- Kioskimyynti
- Pelin jälkeiset loppusiivoukset kioskissa
- Jääkaappien täyttö
- Inventaari pelin jälkeen (mitä jäljellä: juomat, karkit, jäätelöt,

makkarat)
Ennen jaksotauon alkamista (3L vuoroparin päätyttyä)

- 1 hlö paikalle: makkarakioski
- Makkaran myynti



- Loppusiivous yhdessä muiden makkarakioskin talkoolaisten kanssa
- Lähtevät vasta, kun kaikki on kunnossa makkarakojun osalta
- Laskevat Suomen ja UPV:n lipun salosta
- Vievät kaiuttimet takaisin VIP-tilaan
- Hakevat parkkipaikan tötsän ja vievät takaisin varastoon.

Tauon jälkeen aloitetaan tiskaus (kakkosluukun kahvi ym. yhdistetään 1
luukulle ja lihistavarat ym.). Myynti jatkuu silti kaikilla luukuilla eli ei suljeta
luukkua kaksi. Tämä nopeuttaa lopputöitä.

Ottelutapahtumien yhteyshenkilöt
Kioskivastaavat: Leena Kulmala, p. 044 553 6587 ja Johanna Koivisto, p. 0440
810 041
Makkarakoju- ja pubivastaava: Jussi Elo, p. 044 284 7953
Toimitsija- ja viestintävastaava: Mari Timgren, p. 050 468 2311
Yleismies: Jussi Väkiparta, p. 044 786 8315


