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Männikön koulun oppilaiden vanhemmille
PAKETOINTIKÖKKÄ
Paketointivuorot ovat täyttyneet todella hyvin! ISO KIITOS siitä teille kaikille vanhemmille!!
7 henkilötyövuoroa on vielä täyttämättä. Kriittisimpiä ovat ne vuorot, joissa ei ole vielä ketään kuten pe
5.12. iltavuoro ja su 14.12. aamuvuoro. Tilanne on kuitenkin nyt hyvä! :)
Toivomme, että jokainen ottaa kaksi paketointivuoroa hoitaakseen. Jokaiseen vuoroon (aamu/ilta)
tarvitaan kaksi henkilöä (eli jos listassa näkyy vain yksi nimi jonkin vuoron kohdalla, siinä on vielä paikka
toiselle henkilölle vapaana). Vuoroja voi vaihtaa keskenänsä sopimalla. Myös isovanhemmat, kummit,
sukulaiset, jne. voivat toimia paketoijina.
Ilmoittautumiset paketointivuoroon Sari Antelolle puh. 0400-861548. (Nimi, puh, sähköposti ja valitut
vuorot).

OHJEISTUS PAKETOINTIIN OSALLISTUVILLE:
Vaatetus: Paketointipaikka on keskimmäisten ulko-ovien läheisyydessä sisätiloissa. Paikka ei ole mitenkään
jäätävän kylmä, mutta vetoa saattaa olla varsinkin vilkkaampina päivinä. Kannattaa varata lämmintä
vaatetusta.
Aamuvuoro: Ensimmäiseen aamuvuoroon menijä Taru Mäki hakee Sari Antelolta rahalippaan, pohjakassan
ja kyltit. Muut aamuvuoroihin menijät hakevat pohjakassan Minimanin infopisteestä. Sieltä saa myös kaikki
paketointitarvikkeet. Jos jokin loppuu (paperi, teippi, narut..), niitä saa Infopisteestä lisää.
Iltavuoro: Iltavuoroon menijät jatkavat paketointia siitä mihin aamuvuoro on jäänyt. Tarvikelisäykset
infopisteestä. Vuoron päätteeksi vuorolaiset sopivat kumpi käy viemässä Sari Antelolle päivän kassan
(pohjakassassa merkintä mitä sinne pitää jättää). Ajo-ohjeet Sarin luo saa Sarilta puhelimitse. HUOM!
Paketointitarvikkeet, lipas ja pohjakassa jätetään infopisteeseen.
Jos tulee mitä tahansa kysyttävää, soitte soittaa Sarille (puh. yllä).

Tämän vuoden paketointivuorot:
Kellonajat seuraavasti:
maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin aamu klo 10-16, ilta klo 16-21
lauantaisin aamu klo 10-14, ilta klo 14-18
sunnuntaisin aamu klo 12-17, ilta klo 17-21

pe 29.11. aamu: Taru mäki x2

ilta: Anne-Mari Ahomäki ja Tuula Pöntinen

la 30.11. Piia Pöntinen, Maarit Sukuvaara
ilta: Hannan Tattari, Jaana Luhtala

pe 5.12. aamu: Hannele Korpiniemi
ilta:

su 7.12. aamu: Hanna Tattari, Jaana Luhtala
ilta: Sari Kujanpää x2

pe 12.12. aamu: Minna Sippola, Sanna Paloniemi
ilta: Heli Latvala x2

la 13.12. aamu: Satu Aho, Johanna Harju
ilta: Anne Kosonen, Anne Laurila

su 14.12. aamu:
ilta: J. Vuorenmaa, J. Alakarhu

pe 19.12.aamu: Johanna Vuorenmaa
ilta: Hanna Kortesoja x2

la 20.12. aamu: Sanna Paloniemi, Riikka Sippola
ilta: Maria Lammi

su 21.12. aamu: Tanja Ala-Fossi x2

ilta: Sari Kujanpää x2

ma 22.12. aamu: Satu Aho, Johanna Harju
ilta: Hanna Kortesoja x2

ti 23.12. aamu: Tuula Pöntinen, Anne-Maria Ahomäki
ilta: Päivi Rintala, Sari Antelo

Ystävällisin terveisin,
Männikön koulun vanhempainyhdistyksen johtokunta

