
M a j o i t u s v a l v o n t a   O H J E E T 

 

 

 

 

Kaikille tässä koulussa majoituksesta huolehtiville luettavaksi . 

Turnauksen tärkeät puhelinnumerot:   

 

NAKON majoituskoulut  

Kupittaa (Vasaramäenkoulu),Puropelto ja St Olofs vastaava: 
 
Sami Soisalo     050 388 1095 

 
Turnaustoimisto/turnauspäällikkö: Matti Lähteenmäki  044 289 3102 
Turnaustoimisto ja kuljetukset:    046 920 4268 
Kaikkien pelisalien vastaava   045 110 1717            
Tuomarivastaava: Timka Jaakkola    050 304 4409 
Majoituspäällikkö: Miia Sepponen   041 544 5476 
Keittiö: Piko & Terhi    040 585 1600, 044 755 311 
Yhteydet virolaisiin ja ruotsalaisiin joukkueisiin Vio Badinici:  045 110 5205 
tulospalvelu tiedustelut kisakansliasta,  
tulospalvelu tekstiviestit nroon 044 040 2250 (ei voi soittaa 

  

-Majoitusaika alkaa perjantaina klo 18.00 ja päättyy sunnuntaina klo 12.00. 

Muistuttakaa joukkueita, että hoitavat ajoissa luokkien tyhjennyksen!!! 

 

-Nimilaput ja luokkajaot valmiina; ovissa joukkueen nimi, ja majoitusvalvojalla 

pohjapiirros missä kukin joukkue majoittuu koulussa. Saapuvat joukkueet 

neuvotaan oikeisiin luokkiin. Peritään siivouspantti 50 €:a/luokka.  

Muistuttakaa, että arvotavaroita ei saa jättää luokkaan, kun siellä ei olla.  Jos 

jättää, on omalla vastuulla 

 

Majoituspäällikkö kerää kirjekuoret pois perjantai-iltana ja palauttaa lauantaiksi 

tai sunnuntaiksi palautusta varten. Panttia ei anneta takaisin ennen kuin joukkueen 

kanssa on käyty tarkistamassa luokan siisteys ja kunto.  

 

-Valvotaan siisteyttä ja ohjeistetaan joukkueet siivoamaan omat luokkansa 

sunnuntaina. Majoitusvalvoja tarkastaa luokan ennen joukkueen poislähtöä. 

 

-Hiljaisuus koululla klo 23.00 ja ehdoton yöaikaan! Joukkueiden saatava levätä. Jos 

häirikköluokkia, ottakaa joukkueen nimi ylös ja yhteys majoituspäällikköön.  

 

-Laittakaa seinällä Turun kartta, johon on merkitty turnauksen tärkeät paikat. 

(Toimitetaan turnauskansliasta.) 



-Turnauskyltit opastavat koululle risteyksistä. Tarkastakaa välillä että opastus 

löytyy. Koululla turnauskyltti myös ulkona. (Turnauskanslia toimittaa.) 

- Valvojan osattava bussireitti ja aikataulu (löytyy turnausoppaasta).  

Turnauskansliasta saa ylimääräisen kuljetuksen hätätapauksissa (esim. joukkue 

myöhästyy pelistä muuten). 

 

-Valvojien tulee tuntea majoituskoulunsa. Missä suihkut, wc, varauloskäytävät ym. 

 

-Kaikki ovet lukitaan yöksi. Muutenkin on hyvä pitää vain yksi kulkureitti auki, jota 

pystyy valvomaan. VAIN turnausväki päästetään kouluun! 

 

-Puffetti myy vain, jos se on "myyvännäköinen". Myynnissä saa olla listan 

ulkopuolisia tuotteita ja listan kaikkia tuotteita ei tarvitse olla.  Mutta huomioikaa 

jotenkin, että iltapala ei ole turnauksen ruokalistalla. Tämä saattaa lisätä jonkun 

suolaisen huikopalan kyselyjä; sämpylöitä, pizzapaloja, pasteijat…. 

 

-Huolehtikaa, että kaikki tilat ovat siistejä.  Siivotkaa riittävän usein, ei 

täysinäisiä roskiksia ! Huolehtikaa että wc-paperia on riittävästi, vaikka pitäisikin 

hoitua kaupungin puolesta. 

 

-Tulospalvelu toimittaa tulokset myös majoituskouluille. Ne sijoitetaan johonkin 

aulaan näkyville. Samoin myös otteluohjelmat on hyvä olla seinällä, jos mahdollista. 

Ainakin niitä sarjoja koskevat, jotka yöpyvät ao. koululla. 

 

- Sunnuntaina klo 12.00 loppuu majoitus, ja siihen mennessä luokkien tulee olla 

siivottuja ja tyhjiä. Joukkueilla on vielä pelejä tämänkin jälkeen, ja pääsääntöisesti 

heidän pitää ottaa tavaransa mukaan. Jos joku haluaa jättää tavarat 

majoituskoulun aulaan, on siitä sovittava majoituspäällikön kanssa ! !  

 

Kaikille hauskaa turnausta - paljon iloista mieltä ja turnaus-asennetta   

 
 


