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JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ
• Millainen on hyvä järjestelypäällikkö ?
• Kokemus näyttelyistä?
• Ikä?
• Paikkakuntalainen?

TEHTÄVÄT ENNEN NÄYTTELYÄ TOIMIKUNNAN
KOKOUKSISSA
• Tapahtuman luonne, kuinka paljon koiria ja yleisöä tulossa?
• Näyttelypaikka
• Ulkona/sisällä – minkälainen alusta
• Vuoden aika ja säätilanne
• Onko muita tapahtumia/näyttelyitä samalla alueella tai lähistöllä?
• Alueella olevat rakennukset ja naapurusto
• Myyntipaikat, lipun myynti & rokotusten tarkastus, eläinlääkäri, EA, infopiste, toimisto,
käymälät, kahvila, henkilökuntaruokailu, roska-astiat & siivous, myös ympäristö ja koiran
kakat! – kuka tilaa ja hoitaa tarvittavat asiat toimikunnassa?
• Pysäköinti ja siihen ohjaus – huomio ympäristön muu liikenne, tuomareiden kuljetukselle
paikka ja riittävästi INVA- ja purkupaikkoja
• Lupa-asiat ja vakuutukset– kuka hoitaa toimikunnassa?
• Alueen vuokrasopimus ja tapahtuman vakuutusasiat (henkilökunta, tuomarit, yleisö,
omaisuus)
• Poliisilupa (yleisötapahtuma > 200 henkilöä), Pelastussuunnitelma ja kunnan vaatimat
muut luvat ja ilmoitukset (terveysviranomaiset, äänentoisto, roskat)
• Sponsorit ja heidän tarpeensa ja näkyvyys

NÄYTTELYN PYSTYTYS ENNEN PYSTYTYSPÄIVÄÄ
• Näyttelytarvikkeet
• Vuokrataanko jostain – niiden kuljetukset sekä noudoista ja palautuksista sopiminen
• Mitä tarvitaan; lista – telttakatokset, pöydät, tuolit, kehänumerot, sijoituskyltit jne
• Muut näyttelyn tarvitsemat tarvikkeet; toimisto, opasteet, sirunlukijat, kassalippaat,
palkinnot, järjestyksen valvojien ja henkilökunnan liivit, liput, pääsyliput, hinnasto,
ensiapulaukku jne
• Myyntipaikkojen merkintä, saapumisaikataulu ja kommunikointi myyjien kanssa
• KEHÄKARTTA, lopullinen kun kehämäärä selvinnyt ilmoittautumisen päätyttyä
• Palkinnot ja palkintopiste, EA, lipunmyynti, rokotustentarkastus, toimisto ja infopiste
• Kokoomakehät ja iso kehä
• Näyttelyasettajien teltat/ häkkipaikat
• Pelastustiet
• Purku- ja INVA-paikat
• Käymälät ja niiden paikka
• Tupakointipaikka
• Järjestyksen valvojien ja pysäköintiesimiesten kanssa sopiminen valvonnasta, ohjauksesta ja
pelastusteitä – pelastussuunnitelma ja lupa-asiat
• Kuulutus ja äänentoistolaitteet

NÄYTTELYN PYSTYTYS
• Näyttelytarvikkeet
• Paljonko väkeä tarvitaan tarvikkeiden noutamiseen ja kuljetustapa ja
aikataulu
• Näyttelyn pystytys
• Paljonko väkeä tarvitaan kehien pystytykseen ja aikataulu?
• Tehtävän jako
• Työturvallisuus!
• Muut pisteet; toimisto, EA, Sisääntulo, bajamajat, pysäköinti, tienviitat –
milloin ollaan tuomassa tarvikkeita ja kuka on vastassa ja pystyttää?
• Myyntipaikkojen merkintä ja kommunikointi myyjien kanssa – kuka hoitaa –
huomio niiden roskat?
• Milloin näyttelyn asettajat voivat pystyttää telttansa/ häkkinsä?

NÄYTTELYN AIKANA
• Näyttelykehät
• Ryhmäkehät ja ison kehän pystytys
• Siivoaminen ja kuntoon saattaminen seuraavaan päivään
• Yleinen turvallisuus alueella, kompastuminen/liukastuminen,
roskat, pelastustiet
• Sairaskohtaus/ loukkaantuminen?
• Myyntipaikat
• Näyttelyn asettajat ja heidän telttansa/ häkkinsä?
• Yleisö
• Naapurusto
• Yllättävät tilanteet – ns näyttelyn kriisiryhmä

NÄYTTELYN JÄLKEEN PURKU
• Näyttelytarvikkeet
• Paljonko väkeä tarvitaan tarvikkeiden viemiseen pois ja kuljetustapa
ja aikataulu
• Näyttelyn purku
• Paljonko väkeä tarvitaan kehien purkamiseen ja aikataulu?
• Tehtävän jako
• Työturvallisuus!
• Muut pisteet; pysäköinti, toimisto, EA, Sisääntulo, bajamajat,
pysäköinti, tienviitat – kuka purkaa pisteet ja niiden tavarat pakkaa
• Myyntipaikkojen purku – huomio niiden roskat?
• Rakennusten, näyttelyalueen ja ympäristön siivous roskista ja
koirankakasta
• Bajamajojen ja roskalavojen poisvienti

