PINKKI PÄHKINÄNKUORESSA

Aikataulu:
maaliskuu:

kisatmk:n kasaaminen

huhti-toukokuu:

kisan paikka (maankäyttölupa)
teeman ja tehtävien ideointi
eka mainos (EPT tiedottaa + nettisivut)
budjetti

elokuu:

kisakutsu + retkilappupohja; muista ilmoittautumislinkki Polkuun (suomi + ruotsi)(EPT
tiedottaa, lippukuntaposti)
ilmoittautumislinkki Polkuun
tehtävien kehittely
ruokien selvittely

syyskuu:

rastimiesten rekrytointi
ilmoittautuminen loppuu -> kisakirje ilmoittautuneille seuraavalla viikolla
rastikäskyt (suomi + ruotsi)
pelastussuunnitelma

lokakuu:

lehdistötiedote
rastikäskyjen + karttojen kopiointi

kisaviikko:

rastimiestilanne
rastimateriaalien hankinta
karkkien pussitus
radan kreppaus
PINKKI

marraskuu:

raportin kirjoittaminen ja palauttaminen hallituksen yhteyshenkilölle

Rata:
- kärrynpyörärata: Lähtö/maali, keskusrasti, n. 7 kehärastia
- rata krepataan laumoja varten; kehärata eri värillä kuin keskusrastille menevä reitti (kysy edellisen kisan
ylijäämäkreppejä EPT:n toimistolta tai sudariryhmältä)
- valmiita reittejä löytyy mm. Pinkki-muistitikulta

Teema:
- Pinkki rakennettu yleensä jonkun teeman ympärille
- Rastikäskyt ja tehtävät teeman mukaisia
- Rastimiesten pukeutuminen teeman mukaan

Tehtävät:
- Tehtävät toteutettavissa hyvin erikokoisten laumojen kanssa (n. 3-10 sudaria)
- Matkalla teemaan liittyvä bongaustehtävä -> pitää yllä mielenkiintoa kävellessäkin
- Rastikäskyt sekä suomeksi että ruotsiksi
- Jokaisesta tehtävästä annetaan konkreettisia pisteitä (esim. makaroneja)

- Jokaisella rastilla jotain tekemistä (esim. keskusrastilla sekä kisan alussa että lopussa, esim. bongauksen
palautus lopuksi)

Materiaali:
- mainos (EPT tiedottaa + nettisivut, huhti/toukokuu)
- kisakutsu ja retkilappupohja suomeksi ja ruotsiksi, malleja löytyy Pinkki-muistitikulta (EPT tiedottaa + lpk
posti + nettisivut, elokuu)
- kisakirje: lähetetään ilmoittautuneille heti ilmoittautumisen loputtua (viim. viikkoa ennen kisaa perillä)
- kisassa jaettavat materiaalit: infolappu (malleja Pinkki-muistitikulla)
kartta (esim. mustavalkokopio riittää)
kisapassi: jokaiselta rastilta leima => helppo nähdä, koska kaikki rastit on
käyty (malleja Pinkki-muistitikulla)
bongauskortti (malleja Pinkki-muistitikulla)

Muuta yleistä kisasta:
- sudariryhmä on koonnut vanhojen Pinkkien materiaaleja muistitikulle, joka löytyy EPT:n toimistolta.
Tikulta (sekä mapeista) löytyy mm. vanhoja kisakutsuja, retkilappupohjia, kisakarttoja, budjetteja,
rastikäskyjä,…
- Pinkissä tarjotaan lämmintä mehua yhdellä rastilla sekä kunnollinen lämmin ruoka maalissa
- WC on pop! (lähtö/maali)
- kisaajilta kerätään palaute heti kisan jälkeen maalissa (valmiita palautelomakepohjia Pinkki-muistitikulla;
sudareilta voi kysyä myös konkreettisemmin: tiputa kivi mielestäsi parhaan rastin kohdalle (laatikkoon),…)

Mistä saa apua: toimisto, hallitus, sudariryhmä:
Toimisto
- vanhojen Pinkkien materiaaleja sekä mapeissa että muistitikulla
- Polkulinkin luominen ilmoittautumista varten sekä ilmoittautumisten kokoaminen
- auttaa tiedottamisessa ja oikolukemisessa
- auttaa lehdistötiedotteen tekemisessä, pohja löytyy toimistolta
Hallituksen yhteyshenkilö
- kisanjohtajan pestaaminen
- auttaa kisan budjetin laadinnassa
- mahdolliset toiveet paikan, teeman, toteutuksen ym. suhteen (halutaanko näkyä tietyllä
alueella/painottaa joitain juttuja/…)
- projektin etenemisen seuraaminen
- varmistaa, että nettisivuille, tiedotteeseen ja lpk-postiin menevät materiaalit tulevat tehdyiksi
Sudariryhmä
- yksi rastipäällikkö + rasti -> käytännön apu kisan järjestämisessä, paikalla kisatmk:n kokouksissa
- miten asiat kannattaa/ei kannata tehdä; ajatuksia kisan tekemisestä käytännössä (sudariryhmäläisillä
kokemusta lukuisien Pinkkien järjestämisestä)
- vanhaa materiaalia (jos toimistolta ei löydy jotain)
Tutustu myös EPT:n projektiohjeeseen ja katso sieltä ohjeet EPT:n tapahtumien järjestämiseen!

