ILOSAARIROCK 2019 - INFO LIPERIN HIIHTOSEURAN TALKOOLAISILLE

Talkoovuorot
Talkoolaisten nimet ovat Ilosaarirockin henkilöstö-järjestelmässä, eikä nimiä voi enää lisätä. Vuorojen
välillä voi tehdä henkilövaihdoksia, mutta niistä tieto aina Minnalle tai Juhalle mahdollisimman hyvissä
ajoin. Kullekin vuorolle nimetään vuorovastaava/kuski, joka huolehtii vuoron käynnistymisestä ja autoilee säkit kontille. Sairastapauksissa aina pikaisesti yhteys Minnaan. Jos olet myöhässä tms., ota yhteyttä vuorovastaavaan.

Rannekkeet & Cashless
Viime vuoden malliin liikkuminen ja maksaminen Ilosaarirockissa tapahtuu cashless-rannekkeen
avulla. Jokaiselle talkoolaiselle lähetetään Ilosaarirock-viikon alussa seurojen listoissa ilmoitettuun
sähköpostiin henkilökohtainen voucher eli staff-pääsylippu. Talkooseurana saamme jokaiselle talkoolaiselle sisäänpääsy Ilosaarirockiin. Tämä tarkoittaa kolmen päivän ranneketta (pe, la & su), joka haetaan Areenan ala-aulasta henkilöstöstä, seuratiskiltä. Hae rannekkeesi ennen ensimmäistä työvuoroa; muuten et pääse alueelle! Varaudu jonoihin ja ota mukaan staff-pääsylippusi eli voucher sekä
henkilöpaperit. Meille ei kuulu muut Ilosaarirockin vapaaehtoisten edut eli ei mm. t-paitaa tai ruoka.
Areenan Henkilöstö on avoinna:
Ke 12-18
To 10-18
Pe 10-22
La 10-16
Pidä ranneke ja sen sirunumero tallessa! Numerosta kannattaa ottaa vaikka kuva. Ranneke toimii
myös kulkutunnisteena; meillä festivaali- ja leirintäalueiden kulkuoikeudet on tallennettu sirulle.
Epäselvissä tapauksissa ota yhteys Minnaan tai suoraan Areenan henkilöstötiskille.
Festivaalialueella käteinen tai pankkikortti eivät käy maksuvälineenä, vaan jokainen ostotapahtuma
tehdään maksurannekkeen avulla. Voucherin viivakoodin numerosarjalla voit luoda ennakolta festivaalitilin. Alle 18-vuotiaiden tilien luomisessa ainakin yhden huoltajan on oltava läsnä ja suostuvainen
tilin avaamiseen.
Rahan lataaminen rannekkeelle: Festivaalitilin avulla voit ladata rannekkeellesi rahaa kaikilla yleisimmillä maksutavoilla. Festivaalitilin voi luoda sinulle lähetettävän staff-pääsylipun eli staff-voucherin
avulla festivaaliviikolla. Rahaa voi ladata myös festivaalialueen rahanlataus- eli top-up-pisteillä käteisellä ja kortilla. Rahan lataaminen rannekkeelle on maksutonta ja rahat siirtyvät rannekkeelle viiveettä. Käyttämättömät rahat saat takaisin festivaalin jälkeen Ilosaarirockin verkkosivujen palautuslinkin avulla. Linkki aukeaa 48h festivaalin päättymisestä.
Lisätietoa cashlessista löytyy: http://www.ilosaarirock.fi/2019/cashless/

Liikkuminen Rokki-alueella ja pysäköinti
Keräysalueella meillä on käytössä Suomen Muuttofirma Oy:n pakettiauto, joka on saatu veloituksetta
käyttöön. Hiihtoseuran varikko sijaitsee Kuntokeitaan ja tennishallin välissä. Tule sinne hyvissä ajoin
ennen vuorosi alkua. Talkoolaisille ei ole erillistä pysäköintialuetta, joten voit käyttää esimerkiksi yliopiston parkkialueita (huomaa pe ja ma ko. alueilla olevat rajoitteet). Näppärimmin varikolle pääsee
polkupyörällä.

Alue ja tehtävä
-

Keräysalue = Ilosaarirockin leirintäalue, jossa perinteinen Ravileirintä ja raviradan päätyyn rajattu
rauhallisempi Nice and Easy -alue + chill out zone + aamuvuoroissa varsinainen tapahtuma-alue
(pl. anniskelualueet). Festarialueen kartta: http://www.ilosaarirock.fi/2019/info/kartat

-

Alueella kannattaa työskennellä työpareina. Vuorovastaava katsoo työparien alueet; tapahtumaaikaan chill out zonelle vain aikuisia keräämään!

-

Meillä on alueella isoja rakennuskärryjä (kiitos Rakennustoimisto Eero Reijoselle), joihin kannattaa
asettaa säkki kullekin tavaralajille; itse kerääminen on näppärin hoitaa pienemmillä pusseilla/säkeillä ja kuljettaa kärryjä pääväylillä. Jos sinulla on vahvoja, esim. Ikea-kasseja, ota niitä mukaan.
Palpan säkit suljetaan ja tarroitetaan vasta, kun ne on tarkastettu, ja lasitavara kuljetetaan varikkoalueelle muovisäiliöihin (vuorovastaava hoitaa tämän).

-

Erikseen kerätään:
1) tölkit (myös pantittomat)
2) uudelleentäytettävät ekopullot, ruskeat ja kirkkaat pullot (ns. vissy- ja kaljapullolasi)
3) muut lasipullot (murskattava lasi)
4) pantilliset muovipullot
5) pantittomat muovipullot (nämä erikseen rokin kierrätyspisteisiin, eivät mene Palpalle)

- Juomapakkaukset palautetaan ehjinä ja puhtaina. Litistettyjä tölkkejä ei saa palauttaa Palpan manuaalisäkeissä. Toimimme tarkasti Palpan tilapäispalautusohjeiden mukaisesti: http://palpa.fi/static/studio/pub/Materiaalipankki/Palautuspisteet/Tapahtumapalautusohjeet_2019.pdf
- Pantiton muovi menee energiajakeeksi, eikä sitä saa sotkea Palpalle palautettaviin pantillisiin pulloihin!
- EHJÄÄKÄÄN LASIA EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA JOUTUA TÖLKKIEN JA/TAI MUOVIPULLOJEN SEKAAN! Roskat tai lasi johtavat ko. säkin hylkäykseen, joten siltä osin tulee tehtyä turhaa työtä! Laadun varmistamiseksi ainoastaan täysin varmat säkin suljetaan ja tarroitetaan suoraan; kaikki muut lajitellaan varikkoalueella.
- Huomaa, että sopimuksemme mukaan muovi- ja lasipullojen + tölkkien lisäksi myös muu lasitavara
pitää kerätä talteen/jätteisiin.
- Jos olet ensimmäistä kertaa näissä talkoissa, tule hiukan aiemmin paikalle ja pyydä vuorovastaavaa
vielä opastamaan asioissa. Ennen tapahtumaa voit kysyä ohjeita Minnalta vaikka puhelimitse.

Poikkeavat löytötavarat
Poikkeavia löytötavaroita ovat esimerkiksi:
- Huumeet tai huumeeksi epäillyt aineet ja niiden käyttövälineet
- Teräaseet sekä muut toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet
- Alkoholijuomakätköt tapahtuma-alueella
Toimintaohje:
1.Kirjaa löytöpaikka
- Kirjaa tavaran löytöpaikka selkeästi ylös (esim. kartta) tai osoita se järjestyksenvalvojalle
- Jos tämä ei ole mahdollista, yritä muistaa paikka mahdollisimman tarkkaan
2. Suojaa löytö
- Älä liikuta löytöä paljain käsin, vaan käytä hansikkaita tai esim. muovipussia
- suojana
- Laita löydös suojattuun paikkaan, esim. muovi-/roskapussi tai vastaava

-

Jos et uskalla itse liikuttaa löytöön, odota järjestyksenvalvojien saapumista. Huolehdi, ettei
kukaan liikuta esineeseen/aineeseen ennen sitä.
3. Tee havaintoja
- Onko lähistöllä ketään, kenelle löytämäsi omaisuus voisi kuulua? Jos kyseessä on laiton esine
tai aine, älä anna sitä kenellekään muulle kuin poliisille tai järjestyksenvalvojalle
- Onko lähistöllä ketään, joka olisi voinut nähdä jotain liittyen löytöösi?
- Näkyykö ympäristössä muuta vastaavaa, joka voisi liittyä tähän löytöön?
4. Ota yhteys järjestyksenvalvojaan tai tilannekeskukseen
- Jos et näe järjestyksenvalvojia, voit jättää löytöpaikan merkittyäsi sen ylös löytääksesi
- järjestyksenvalvojan.
- Voit poistua omiin tehtäviisi järjestyksenvalvojan annettua luvan.
5. Jos et saa järjestyksenvalvojaa paikalle
- Kutsu vuoron vastaava ja toimita löytö hänelle
Vielä lopuksi
Varaa mukaasi hyvät jalkineet, kosteutta kestävät työhanskat ja evästä/juomista. Varikolla on myös
seuran hankkimia hanskoja sekä punaiset työliivit kerääjille. Eväsreppu säilyy vuoron aikana varikkoalueella ja/tai pakettiautossa. ÄLÄ JÄTÄ ARVOTAVARAA VARIKKOALUEELLE. Vaikka varikkoalue on aidattu, sitä ei kuitenkaan varsinaisesti vartioida.
Aika monihan on ollut hommissa jo aiemminkin – ja uudet pääsevät kyllä nopsaan jyvälle. Työniloa!
Terv. Minna ja Juha
Minna
p. 040 517 8899
minna.tanskanen@uef.fi
Juha
p. 050 543 1170
juha.pakarinen@hotmail.fi

