
AOP 2008 Ohjeita järjestäjille

Ihmisten käsittelystä

Muistakaa jatkuvasti,  ettei  tarkoituksenamme ole tuputtaa vapaita ohjelmia.  Esitämme 
vain  vaihtoehdon  ja  jätämme  valinnan  tekemisen  kullekin  henkilölle  itselleen.  Muiden 
järjestelmien  morkkaaminen  ei  ole  sallittua  ja  väittelyihin  ei  mennä  mukaan.  Omaa 
ratkaisua ei tuputeta, vaan esitetään vaihtoehtona.

Olkaa kohteliaita, ystävällisiä ja hymyileviä, vaikka miten ärsyttäisi. Huomioikaa ihmisten 
reviiri, älkää tunkeko liian lähelle tai pysykö luonnottoman kaukana. Jos ette tiedä vastausta 
teille  esitettyihin  kysymyksiin,  viekää  kysyjä  mahdollisuuksien  mukaan  henkilökohtaisesti 
sellaisen järjestäjän luo, jonka uskotte voivan häntä auttaa. Kirjatkaa ylös palaute. Ohjatkaa 
ongelmavalittajat Terolle, joka pyrkii ymmärtämään heidät uuvuksiin.

Turvallisuudesta

EA-välineet  ovat  infossa,  jonne  pienet  vammat  viedään  paikattavaksi.  Suuremmista 
tapaturmista tiedotetaan välittömästi infoon, josta välineet tuodaan paikalle. Selvittäkää myös 
alkusammuttimien paikka ja miten niitä käytetään.

Valvokaa tavaroita ja yleisöä jatkuvasti mutta kohteliaasti.  Jos huomaatte jonkun yrittävän 
varastaa  jotain,  tekevän ilkivaltaa  tai  vastaavaa,  huutakaa  välittömästi  apua ja  pyrkikää 
saamaan tekijä kiinni.

Hätänumeroon soittaa Tero tai hänen tilanteessa nimeämänsä henkilö.  Yksikään pöytä ei 
missään vaiheessa saa olla ilman valvontaa!

Järjestelyistä

Projektipäällikkönä toimii Tero. Jos Tero ei ole paikalla, hänen sijaisenaan toimii Petri. Korvaa 
tällöin joka kohdassa Teron nimi Petrillä.

Löytötavarat infopisteelle. Kaikki omat laitteet on merkittävä  nimilapuin. Olkaa valmiina 
vastaamaan kysymyksiin tapahtuman aikataulusta, wc-tiloista, naulakoista, yms.

ICT-talon ovista ei saa kulkea pääovea sekä Beta-salin ja wc-tilojen ovia lukuun ottamatta, 
sillä  tästä voi  seurata hälytys ja  riesaksemme äkäisiä  vartijoita.  Valvokaa, ettei  yleisökään 
seikkaile ovien kautta mihinkään.

Ruokailusta ja muista tauoista

Syömässä voi  käydä lähialueen ravintoloissa  valintansa mukaan.  Varmistakaa että saatte 
kuitin ja toimittakaa se Terolle,  Turuxi korvaa ateriakulunne  10 euroon saakka. Pyrkikää 
pitämään taukonne hiljaisina hetkinä – käytännössä esitysten aikana.

Tero koordinoi, ettei liian moni ole kateissa yhtä aikaa, eli  käykää ennen syömään lähtöä 
pyytämässä häneltä siihen lupa. Tämän vuoksi ei kannata odottaa kovaa nälkää, vaan käykää 
pyytämässä lupa siten, että voitte vielä odottaa tarvittaessa muiden paluuta.

Lyhyitä, alle 10 minuutin taukoja voi pitää tarvittaessa (esim. wc), kunhan mikään alue ei 
jää ilman järjestäjiä.  Hanki tarvittaessa tauottaja muualta. Tupakointi  tapahtuu ICT-talon 
ulkopuolelta löytyvillä tupakointipaikoilla.

Tärkeimmät puhelinnumerot

Tero Kuusela (projektipäällikkö) 040 747 0099

Petri Salmela (projektipääll. sijainen) 040 757 9548

Kaikista ongelmista ja muutostarpeista tieto välittömästi Terolle!
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