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NUORISOKESKUS PULTTI - DISKOVUORO OHJEISTUS
VARATESSA/ETUKÄTEEN
•
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•
•
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•
•

Alustava varaus soitetaan nuorisotoimistoon
Diskonvarauslomake täytetään ja tuodaan nuorisotoimistoon, löytyy netistä www.valkeakoski.fi
Diskomaksu 30€ (24% alv) toimitetaan nuorisotoimistoon avainten haun yhteydessä (päiväsaikaan
klo 9-15)
Narikan pitäminen on vapaaehtoista, mutta suotavaa. Narikkalaput löytyvät kahvion kaapista nro 2.
Kerää narikkalaput takaisin pinoihin numerojärjestyksessä. 150 narikka paikkaa.
Dj valitaan nuorisotoimen listalta (löytyy lopusta) ja jolle itse soitat ja kysyt kuka teille tulee dj:si
sekä maksatte hänelle palkkion
Kannettava tietokone ei kuulu Pultin normikalustoon, jonkun on tuotava kotoa tai dj:n käytävä
kuittaamassa ja hakemassa nuorisotoimistosta ennen toimiston sulkemista. Valo-ohjain löytyy
nuorisotoimiston puolesta kaapista nro 2.
Vastuuhenkilön oltava paikalla diskon ajan
Järjestäjä huolehtii itse viranomaisille tehtävistä ilmoituksista
Disko –mainos (JPEG –kuvana) lähetetään sähköpostilla nuorisotoimisto@valkeakoski.fi.
Laitamme sen nuorisotoimen sosiaalisen median kanaville. Diskon tiedot voi toimittaa myös
ilman mainosta

IKÄRAJAT, KELLONAJAT YM.
•
•

•

Ikäraja kannattaa miettiä tarkasti. Ikäraja -suosituksia diskoille esim. eskari-3. luokkalaiset tai 3.6.luokkalaiset tai 1.-6.luokkalaiset tai 7.-9. luokkalaiset
Pultin salin ja kahvion (alakerran) viranomaisten asettama maksimi henkilömäärä on 220 hlöä. Kun
on kyse pienistä lapsista; yli 100 lasta on jo todella paljon. Suositus maksimimäärä alakoululaisia on
150 hlöä
Diskon aukioloaikasuositus on klo 18-20 tai 17-19, mutta varatkaa alkuun ja loppuun valmistelu- ja
siivousaikaa

ONNISTUNUT DISKOILTA VAATII
•
•
•

Diskon henkilökunnan on tutustuttava pelastussuunnitelmaan  Se löytyy kansiosta kahvion
toimistotasolta.
Tilan järjestyssääntöihin tutustuttava (asiakkaat löytävät ilmoitustaululta)
Henkilökuntaa on oltava paikalla riittävästi. Valvontatehtävissä oltava aikuisia, muissa tehtävissä
voi käyttää apuna myös luotettavia nuoria. Tässä esimerkki:
Valvonta (ns. järkkärit)
”Ovimies”x1
Salissa x2 (toinen valvoo ahdasta kulkukohtaa narikassa, toinen lavaa)
Ulkovalvonta x1
Kahvilassa x2 (toinen valvoo lähempänä ovea, toinen biljardin läheisyydessä)
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Muut tehtävät
Lipunmyynti x1
Narikka x2
Kahvilatyöntekijät x2
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Halutessanne voitte olla etukäteen yhteydessä
nuorisonohjaajiin disko-illan sujumiseen liittyvissä
kysymyksissä!

MUUTA TÄRKEÄÄ
• Ei ruokaa tai juomaa saliin, herkuttelut kahvilan puolella
• Kahvilan takana käytävän päässä oleva ovi pidettävä aina lukittuna!
• Ensiapuvälineet kahvilan keittiössä
• Puusillan kautta ei kulkua autolla, mopoparkki parkkipaikalla, pyörät merkityllä paikalla pihassa.
• Biljardinpeluuta vahdittava! Biljardipöydän reunoilla ei istuta, pelaajille annettava pelirauha,
pöydän ääressä ei syödä mitään jne.
• Kenkiä ei tarvitse riisua, mutta järjestäjä päättää asiasta itse (Huom. sisääntulon/narikan kohta
ahdas ja narikka ei vedä 100 paria kenkiä)
ILLAN PÄÄTTEEKSI
• Roskikset tyhjennettävä (museon alapihalla)
• Merkitse käyttötilastoon kävijämäärä!!! (Keittiön kaapin ovessa)
• Siivousvälineet löytyvät inva-wc:stä.
• Kaikki ulko-ovet (3kpl) tarkistettava, että ovat varmasti lukossa. Kahvilan ulko-ovi hyvin jäykkä,
tarkistettava ettei ole auki asennossa.
•
•
•

Sammuta salien valot (0-näppäin). Biljardin valokatkaisija on kahvilan ulko-oven vieressä.
(Huom. osa wc:n ja käytävien sekä rappukäytävän valoista automatiikalla).
Huomioi talossa oleva hälytysjärjestelmä.
TUULIKAAPIN VÄLIOVESSA ON MAGNEETTILUKKO, johon ovi kiinnittyy seinään työntäessä. OVI
SULJETAAN YLHÄLLÄ OLEVASTA KATKAISIJASTA (ovea ei saa repiä). Ovi suljettava tapahtuman
päätyttyä. Liiallinen savukoneen käyttö laukaisee magneetin, sen jälkeen magneetti ei toimi.

AVAIMEN PALAUTUS
•

Nuorisotoimistoon seuraavana maanantaina

JOS DISKOSSA TAPAHTUU VAKAVIA JÄRJESTYSHÄIRIÖITÄ, SIITÄ ON ILMOITETTAVA
NUORISOTOIMISTOON!!!

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN DJ-YHTEYSTIEDOT
Dj:llä on käytössä WhatsApp, ellei toisin mainita. Tätä kautta nuoret voi tavoittaa helpommin.
Oksa Juho, 045 2331 398
Laine Santeri, 045 848 1315
Hintikka Mikko, 044 2718 092
Villmann Barblyn, 044 924 2985
Salonen Erika, 0451883447

Sappinen Leo, 050 5887 215
Repo Rasmus, 040 5846 868
Laine Aapeli, 044 357 7287
Lehtimäki Kasper, 040 964 5009
Korhonen Juuso, 045 354 1001
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Sivula Rene, 044 295 5374
Salo Eemeli, 044 569 8811
Metsola Niklas, 044 331 1729
Repo Julius, 040 136 0961

