Sali-‐ ja	
  majoitusvastaavan	
  ohje
Ole	
  koululla	
  ajoissa,	
  varmista	
  otteluohjelmasta	
  tai	
  
majoitussuunnitelmasta	
  oman	
  koulusi	
  aikataulu:	
  
Kouluissa	
  ja	
  saleissa	
  tehtävät	
  työt	
  sijoittuvat	
  aikavälille:
pe	
  klo 15-‐22
la	
  klo n.	
  7-‐21.30
Su	
  klo n.	
  7-‐17

• Ota	
  yhteyttä	
  koulun	
  vahtimestariin	
  /	
  huoltomieheen	
  ja	
  sovi	
  milloin	
  koululle	
  pääsee	
  tutustumaan	
  (tee	
  tämä	
  heti	
  kun	
  yhteystietolista	
  on	
  
jaettu),	
  ja	
  löytyykö	
  sieltä	
  valmiina	
  tarvittavat	
  pöydät,	
  tuolit	
  jne.	
  Tarkista	
  myös	
  pelisalin	
  pistorasiat	
  (tarvitsetteko	
  jatkojohtoa,	
  onko	
  lukollisen	
  
oven	
  takana…).	
  HUOM.	
  Uuden	
  palloiluhallin	
  osalta	
  järjestetään	
  tutustuminen	
  salivastaaville	
  erikseen,	
  ajankohta	
  ilmoitetaan	
  myöhemmin.
• Tarkasta	
  pelikoulun	
  tilat	
  ennen	
  ja	
  jälkeen	
  turnauksen	
  (siisteys,	
  roskat,	
  löytötavarat	
  jne.).	
  
• Kiinnitä	
  seiniin	
  ja	
  oviin	
  tarvittavat	
  opaskyltit	
  (löytyy	
  materiaalilaukusta,	
  jonka	
  saat	
  salivastaavien	
  infossa).
• Huomioi,	
  että	
  salivastaava	
  ei	
  voi	
  toimia	
  toimitsijana	
  (salivastaavan	
  tehtävässä	
  riittävästi	
  yhdelle	
  henkilölle).	
  
• Salivastaavien	
  palaverissa	
  jaetaan	
  tarvikekassi,	
  joka	
  sisältää	
  mm.	
  säännöt,	
  otteluohjelman	
  	
  ja	
  muun	
  printtimateriaalin,	
  wc-‐paperia,	
  
käsisaippuaa,	
  roskasäkkejä,	
  salivastaavan	
  t-‐paidan	
  jne.	
  
• Huolehdi,	
  että	
  pelisalista	
  löytyy	
  lääke/huoltolaukku	
  (tarvikekassissa	
  on	
  2	
  kylmäpussia	
  ja	
  urheiluteippiä).
•
•
•
•

Salivastaavan	
  tulee	
  avata	
  pelikoulun	
  ovet	
  viimeistään	
  1h	
  ennen	
  ensimmäistä	
  ottelua.
Huputa	
  karkki/juoma-‐automaatit.
Ylläpidä	
  järjestystä.
Pidä	
  huolta,	
  että	
  pelikoululla	
  pysytään	
  aikataulussa	
  (sähköinen	
  pöytäkirja	
  toimii,	
  tuomarit	
  ovat	
  ajoissa	
  paikalla	
  jne.)

• Varmista,	
  että	
  pelikoululta	
  löytyy	
  sähköisen	
  pöytäkirjan	
  käyttämiseen	
  tarvittava	
  laitteisto	
  ja	
  nettiyhteys.
• Tutustu	
  turnauksen	
  sääntöihin,	
  löytyvät	
  JBT-‐nettisivuilta.
• Tutustu	
  etukäteen	
  turnausbussin	
  pysäkkeihin	
  ja	
  aikatauluihin.
• Tarkista,	
  että	
  turnausbussipysäkiltä	
  löytyy	
  turnauskyltti	
  ennen	
  turnauksen	
  alkua	
  ja	
  lisäohjeita,	
  mikäli	
  koululle	
  tulo	
  sitä	
  vaatii.
• Tutustu	
  reitteihin:	
  pelikoulut,	
  majoitus	
  ja	
  ruokailu.
• Toimita	
  löytötavarat	
  kisakansliaan.
• Varmista	
  säännöllisesti	
  pukuhuoneiden,	
  vessojen	
  ja	
  vaihtopenkkialueiden	
  siisteydestä	
  (mopit	
  toimitetaan	
  kouluille).	
  Ennen	
  ja	
  jälkeen	
  
pelipäivän	
  pitää	
  mopata	
  pelikenttä.
• Varmista,	
  että	
  koulun	
  ovet	
  ovat	
  lukossa	
  päivän	
  päätteeksi!
• Varmista,	
  että	
  saat	
  pelikoulusi	
  diplomit	
  (vain	
  mikrot	
  ja	
  supermikrot)	
  ja	
  mitalit	
  mukaasi	
  jo	
  perjantaina	
  kisakansliasta.	
  Salivastaava	
  jakaa	
  
mitalit	
  ja	
  huolehtii,	
  että	
  kaikista	
  mitalijoukkueista	
  on	
  valokuvat.
• Toimita	
  kuvia	
  otteluista	
  some-‐vastaavalle	
  (yhteystiedot	
  ilmoitetaan	
  myöhemmin).

Mitä	
  muuta	
  sinun	
  tulee	
  ottaa	
  mukaasi:
•
•
•
•
•

Tabletti	
  tai	
  tietokone	
  sähköistä	
  pöytäkirjaa	
  varten
Tabletti	
  tai	
  tietokone	
  ajanottoa	
  varten	
  +	
  näyttö	
  (tulostaulu)
Hyökkäysvuoronuoli
Joukkuevirhemerkit
Jatkojohto

• Buffethinnasto,	
  kahvi	
  maksaa	
  turnauksessa	
  1,50	
  €/kuppi
• Lisätietoja:	
  www.jbt-‐turku.com
• Varmista	
  omalta	
  osaltasi,	
  että	
  pelikoulullasi	
  on	
  hyvä	
  turnaushenki,	
  ja	
  että	
  kaikille	
  osallistujille	
  jää	
  
turnauksesta	
  mukava	
  muisto!

Majoitus:

• Ota	
  yhteyttä	
  koulun	
  kiinteistönhoitajaan	
  ja	
  sovi	
  milloin	
  kouluun	
  pääsee	
  perjantaina	
  järjestämään	
  luokkahuoneita	
  (pe	
  n.	
  klo	
  15– 16).	
  Ota	
  	
  
valokuva	
  luokasta,	
  jotta	
  pulpettien	
  takaisinjärjestäminen	
  sunnuntaina	
  helpottuu.
• Tutustu	
  majoituskoulun	
  pelastussuunnitelmaan
• Tutustu	
  turnauksen	
  bussireitteihin	
  ja	
  pysäkkeihin
• Majoitus	
  alkaa	
  perjantaina	
  klo	
  18.00	
  ja	
  päättyy	
  sunnuntaina	
  klo	
  12.
• Nimeä	
  luokkahuoneet	
  joukkueille	
  majoitussuunnitelman	
  mukaisesti	
  (luokkahuoneen	
  oviin	
  joukkueen	
  nimikyltti,	
  löytyy	
  tarvikekassista)
• Tarkistetaan	
  majoittujien	
  lukumäärä	
  joukkueittain	
  majoituslistasta	
  ja	
  kerätään	
  joukkueilta	
  pantti	
  +	
  kuittaus	
  annetusta	
  pantista
• Avataan	
  luokkahuone	
  joukkueelle
• Luokkahuoneen	
  ovi	
  pidetään	
  lukossa,	
  kun	
  joukkue	
  ei	
  ole	
  paikalla
• Avataan	
  luokkahuone	
  joukkueelle	
  aina	
  tarvittaessa
• Jos	
  majoituskoulu	
  ei	
  ole	
  pelikouluna,	
  voi	
  buffettia	
  pitää.	
  Tulot	
  saa	
  majoitusvastuussa	
  oleva	
  joukkue.
• Luokkien	
  on	
  oltava	
  tyhjänä	
  sunnuntaina	
  klo	
  12.00.	
  Joukkue	
  voi	
  tarvittaessa	
  kysyä	
  tavaroiden	
  säilytyksestä	
  kisakansliasta.	
  Majoituskoululle	
  ei	
  
voi	
  jättää	
  tavaraa	
  sunnuntaina	
  klo	
  12	
  jälkeen.	
  
• Lähtöpäivänä	
  tarkistetaan	
  luokan	
  kunto,	
  ja	
  jos	
  ok,	
  niin	
  luovutetaan	
  pantti	
  kuittausta	
  vastaan	
  takaisin.
• Loppusiivous (kaupunki	
  toimittaa	
  mopit	
  kouluille)	
  ja	
  pulpetit	
  takaisin	
  paikoilleen,	
  laput	
  pois	
  ovista	
  ja	
  roskat	
  roskikseen.
• Koululla	
  pitää	
  olla	
  2	
  hlöä	
  kerrallaan.	
  Yövalvojat voivat	
  nukkua	
  vuorotellen	
  (toisen	
  oltava	
  koko	
  ajan	
  hereillä).	
  
• Ulko-‐oveen	
  tulee	
  kiinnittää	
  tiedote,	
  josta	
  löytyy	
  puhelinnumero,	
  jolla	
  tavoittaa	
  majoitusvalvojan/ajankohta.	
  
• Hiljaisuus	
  luokissa	
  klo	
  23.00	
  –07.00.
• Täytä	
  pöytäkirja	
  majoituskoulun	
  tarkastuksesta	
  kiinteistöpäivystäjän	
  kanssa	
  ja	
  palauta	
  se,	
  ja	
  majoituslistat	
  kisakansliaan.	
  	
  
• Huolehdi	
  majoituskoulun	
  siisteydestä	
  ja	
  järjestyksestä	
  koko	
  viikonlopun	
  ajan.
• Turnauksen	
  ruokailut	
  ovat	
  Puropellossa	
  erillisen	
  aikataulun	
  mukaisesti

