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Tapahtuman järjestäminen Isokyrö Areenalla
Areenassa ei ole hallimestaria, joten lue ohjeet ennen tapahtuman
järjestämistä.



Varaa tapahtumaa varten aika ajanvarauskalenterista. www.isokyro.fi
Nouda tapahtuma-avaimet kirjastolta, kirjaston aukioloaikana. Voit sopia
noudosta sähköpostitse kirjasto@isokyro.fi



Tapahtuma-avaimilla EI pääse ulko-ovista sisään, joten muista ilmoittaa
varauksen yhteydessä, milloin sisäänkäynti tulisi olla auki tai
vaihtoehtoisesti voit pyytää koodin kulkua varten.
Jos toiveena on ovikoodit (ulko-oveen tai pukuhuoneisiin) ole yhteydessä
sähköpostitse mieluiten viikkoa ennen tapahtumaa. Myös muut
askarruttavat kysymykset voit laittaa vapaa-aika@isokyro.fi tai soittaa
050-314 2354 / Serina Hemminki
Parkkipaikka ja kulku areenalle sekä liikuntahalliin tapahtuu koulukeskuksen





takaa, Vainiontien kautta. Osoite; Piiloluolantie, Isokyrö.


Valot areenalle löytyy areenan keittiöstä (valotaulu nurkassa), käytävän
päästä. Samassa nurkassa myös napit ikkunoiden sisä-ja ulkoverhojen
säädölle, koripallotelineiden lasku/nousu sekä koodillinen avainkaappi.
Avainkaapissa avain vihreään korkeaan kaappiin, jossa mikro,
tarjoiluastiat sekä ottimet, Remixin pumpputermarit ja tägi
siivouskomeroon. Keittiössä myös kahvinkeitin, suodatinpussit, vedenkeitin
sekä vesipiste. Keittiön kaapista löytyy valmiita Turvavälilappuja joita
laitetaan katsomoon. Pöydät kanttiiniin on haettava liikuntahallin käytävän
päässä olevasta huoneesta.



Pukuhuoneet 1-4 sijaitsevat areenan käytävällä, pukuhuoneet 5-6
(tuomarit) yläkerrassa. 5-6 oviin löytyy tägit tapahtumajärjestäjän
avainnipussa (huom. erikseen aktivoitava). Samoilla tägeillä pääsee myös

yhteen tekniseen huoneeseen. Teknisestä huoneesta löytyy tulostaulu ja




mikrofoni.
Liikuntahallin puolella pukuhuoneet 1-4. Pukuhuoneet voit pyytää olemaan
auki tai toimimaan koodeilla (jokaiseen pukuhuoneeseen oma koodinsa)
Ulkokengät jätetään siististi naulakoiden alle käytävälle, henkilökohtaiset
tavarat mukaan tai pukuhuoneisiin.

4 kpl pukuhuoneita sijaitsee käytävän varrella.
Koodit lukkoihin: 1: 1521*, 2:1522*, 3:1523*, 4:1524*. Halutessasi voi pyytää että
pukukopit ovat tapahtuman aikaan auki.
Pukkarit nro 5 & 6 parvella (tuomarit). Niiden oviin tägit tapahtumajärjestäjän
avainnipussa (huom. erikseen aktivoitava). Samoilla tägeillä pääsee myös
yhteen tekniseen huoneeseen. Teknisestä huoneesta löytyy tulostaulu ja
mikrofoni.
Areenan wifin salasana: areena152.
Varastot missä säilytetään laidat, toimitsijapöydät ja vaihtopenkin tuolit ovat
auki.
Siivous: Siivouskomeron välineet ovat käytössänne ja komeroon pääsee tägillä
joka löytyy koodikaapista. Katsomot puhdistetaan tahroista ja roskista. Salista
kerätään roskat. Liikuntahallin kahviossa pöydät järjestetään siten kuin olivat
tilaan tullessa, ota kuva järjestyksestä niin se helpottaa järjestysvaihetta. Pöydät
pyyhitään, roskat viedään roskiin ja lattiat lakaistaan. Pukuhuoneiden ja yleisen
tilan wc:t jätetään siistiin kuntoon (paperia automaatteihin löytyy lisää
siivouskomerosta, samoin avain automaatteihin).
Roskakatoksen avain on tapahtumajärjestäjän avainnipussa (rauta-avain nro?).
Kahvion alakaappissa on jätesäkkejä sekä roskapusseja.
Nipun kolmas rauta-avain on parvella sijaitsevaan ensimmäiseen tekniseen
huoneeseen.

