Majoitusvastaavan ohje
 Turnauksen majoitusvastaavana toimii Miia Sepponen, p. 041-5445476
 Ota yhteyttä oman majoituskoulusi kiinteistöpäivystäjään ja sovi
 Milloin voitte perjantaina mennä koululle?

 Miten majoituksen päättyessä sunnuntaina toimitaan?
 Miten koulun roskalaatikoita voi käyttää? Onko lukittuja, avain?
 Pyydä koululle ilmanvaihto päälle koko viikonlopuksi

 Tarkista majoitukseen merkityt luokat listan mukaan
 Ota valokuvat luokasta ennen pulpettien siirtoa (helpottaa takaisinjärjestelyä sunnuntaina)
 Luokista siirrettävä pulpetit ennen majoituksen alkamista
 Majoitus alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina klo 12
 Luokat tyhjennettävä ja siistittävä klo 12 mennessä

 Tavaroiden säilytys on mahdollista Puropellon koululla erikseen sovitussa paikassa, tavarat voi
ottaa mukaan myös pelipaikoille
 Majoituskoululle ei voi jättää tavaraa sunnuntaina klo 12 jälkeen

Huomioitavia asioita majoitusvastaavalle
 Jokaiseen majoituskouluun on kansio, josta löytyy pelastussuunnitelma,
pohjapiirrokset majoituskerroksista sekä majoitussuunnitelma
 Tutustu pelastussuunnitelmaan sekä turnauksen bussireitteihin ja pysäkkeihin

 Nimeä luokkahuoneet joukkueille majoitussuunnitelman mukaisesti
(luokkahuoneen oviin joukkueen nimikyltti, löytyy tarvikekassista)
 Koululla pitää olla kaksi henkilöä kerrallaan
 Yövalvojat voivat nukkua vuorotellen, toisen on siis oltava koko ajan hereillä

 Ulko-oveen kiinnitetään tiedote, josta löytyy puhelinnumero, jolla tavoittaa
majoitusvalvoja / ajankohta

 Jokaiseen luokkaan on 50€ pantti, joka kerätään majoituksen alkaessa,
pantti palautetaan sunnuntaina, kun luokka on tarkistettu
 Pantit kirjekuoreen, merkinnät saaduista panteista voi tehdä esimerkiksi kansiossa
olevaan luokkalistaukseen
 Pantti palautetaan majoituksen päättyessä kuittausta vastaan, jos luokka kunnossa ja
siisti

Huomioitavia asioita majoitusvastaavalle
 Luokkahuoneet avataan joukkuetta varten
 Luokkahuoneen ovi (ja ikkunat) pidetään lukittuna, kun joukkue ei ole paikalla

 Majoitustiloihin ei tule jättää arvoesineitä, tavaroiden säilyttäminen
majoitustiloissa tapahtuu joukkueen omalla vastuulla
 Hiljaisuus luokissa klo 23:00 – 07:00
 Turnauksen ruokailut ovat Puropellon koululla erillisen aikataulun mukaisesti

 Aamupalaa tarjoillaan Turun Lyseolla, Rieskalähteen koululla ja Aurajoen
koululla
 Arkea informoi majoitusvastaavaa aamupalaan liittyvissä asioissa
 Ruoka toimitetaan paikan päälle klo 6:10, astiat noudetaan klo 9:15 alkaen

 Arkea toimittaa myös kahvit ja termarit, majoitusväki keittää kahvit
 Kahvinkeitin tulee olla majoitusväellä
 Sunnuntaina muistettava palauttaa myös termarit

 Aamupala on tarjolla klo 6:30 – 8 molempina päivinä, aamupalan päättymisajasta voi
tarvittaessa joustaa huomioiden kuitenkin astioiden noutoaika
 Kaikissa kouluissa on ruokasali käytössä ruokailua varten (ei kuitenkaan keittiö)

Huomioitavia asioita majoitusvastaavalle
 Kouluilla varattu siivouskärryt siivousta varten
 Lauantaina 4.5. on sovittu välisiivous käytäviin, wc-tiloihin ja suihkutiloihin
 Ruokasaleihin tehdään myös välisiivous lauantaina päivällä sekä loppusiivous
tapahtuman jälkeen

 Majoituksen lopuksi
 Pulpetit takaisin paikoilleen
 Laput pois ovista
 Roskat roskikseen

 Täytä pöytäkirja majoituskoulun tarkastuksesta kiinteistöpäivystäjän kanssa ja
palauta se sekä majoituslistat kisakansliaan
 Huolehdi majoituskoulun siisteydestä ja järjestyksestä koko viikonlopun ajan
 Kisakanslian aukioloajat:
 Pe 15 – 22
 La 7 – 21
 Su 7 - 17

