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Kosken Kopla ry

Hyvät Kyröskosken koulun oppilaiden vanhemmat/huoltajat!

Tähän käsikirjaan on koottu tietoa isänpäivämyyjäisten myyjäisjärjestelyistä.
Käsikirjaan on koottu vuosien kokemuksen takaa hyviä käytänteitä kulkeutumaan
vuosiluokalta toiselle.

Vanhempainyhdistyksen Kosken Koplan johtokunta organisoi myyjäiset ja yhdessä
vanhempien, oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa myyjäiset toteutetaan
isänpäivää edeltävänä lauantaina. Myyjäisistä saatavilla tuotoilla kartutetaan
luokkien luokkaretkikassaa, kerätään varoja liikunta- ja kulttuuripäiviä varten sekä
mm. liikuntavälineiden hankkimiseen koululaisille.

Myyjäisten tuloilla saamme järjestettyä mukavia tapahtumia koulutyön lomaan
oppilaille, joten haluamme toteuttaa teidän kanssanne mahdollisimman
menestyksekkään tapahtuman!

Otamme ilolla vastaan kaikki ehdotukset/uudistusideat sekä ennen että jälkeen
myyjäisten!

Puuhakasta mieltä ja menestystä toivottaa

Kopla ry:n johtokunta

ENNALTA SOVITUT LUOKKIEN TEHTÄVÄT
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Esikoululaiset
- Myyjäispöytä
1.LUOKKA
- Myyjäispöytä
- Lämpötila-arvaus (tuotto Koplalle)
2.LUOKKA
- Myyjäispöytä
- Järjestysmiehet isänpäivämyyjäisiin (min. kaksi kappaletta)
3.LUOKKA
- Myyjäispöytä
- Arpajaiset
4.LUOKKA
- Myyjäispöytä
- Vohvelinpaisto
- Irtokarkit
5.LUOKKA
- Myyjäispöytä
- Kahvila
6.LUOKKA
- Myyjäispöytä
- Makkaranmyynti, pillimehut
- Onginta
- Temppurata
PIENLUOKKA
Pienluokalta osallistutaan oppilaan ikäryhmän luokan toimintaan ottamalla yhteys kyseisen
luokan edustajaan.

Mikäli luokkanne ei halua toteuttaa ennalta sovittuja tehtäviä, voivat muut luokat
varata tehtäväalueen itselleen.
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YLEISIÄ OHJEITA MYYJÄISIIN
Varatkaa myyntipöytään mm. vaihtokassa (n. 50 – 100 €), teippiä, sakset, kyniä, paperia,
muovikasseja, tarrahintalappuja.
Myytävien leivonnaisten tulee olla tuoreita, ei pakastettuja.
Leivonnaisissa tulee olla valmistusaineluettelo (myös hyla/laktoositon), valmistuspäivä sekä
tekijän nimi tai puhelinnumero. Tuotteiden paketointiin ja esillepanoon kannattaa satsata.
Myyjäisistä ei tarvitse tehdä ilmoitusta terveystarkastajalle. Pöydissä voi myydä leivonnaisten
lisäksi elintarvikkeita, käsitöitä, askarteluja.
Kylmässä pidettävien tuotteiden myyntiä emme suosittele kylmäketjun katkeamisen vuoksi.
Koplassa on tehty luokille paikkajärjestys Sykkeen saliin. Mikäli luokat haluavat lisätiloja/pöytiä
myyjäisiin, näistä sovitaan kokouksissa etukäteen. Kopla haluaa taata tasapuoliset ja
mahdollisimman monipuoliset ja rikkaat myyjäiset kaikille.
Myyjäisiä edeltävänä iltana luokat osallistuvat yleisiin järjestelyihin (lattian suojaus, pöytien
kanto) sekä oman pöytänsä valmisteluihin (esim. pöytäliina, koristeet jne.)
Tuotteita saa myydä vasta myyjäisten alkamisaikana (yleensä klo 9.00) vaikka ostajia olisikin jo
paikalla.
Palviportti on ystävällisesti tukenut meitä jo monena vuonna lahjoittamalla joulukinkun
palkinnoksi lämpötila-arvaukseen. Toivomme perinteen jatkuvan. Lämpötila-arvauksen tuotto
menee kokonaisuudessaan Koplalle.
Luokat tilittävät myyjäisten tuotosta Kosken Kopla ry:lle 20 %. Koplan taloudenhoitaja ohjeistaa
luokkien edustajia myyjäisten tuoton tilittämisestä Koplan tilille.
Jokaiselta luokalta osallistutaan myös loppusiivoukseen.
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1. LUOKKIEN LÄMPÖTILA-ARVAUS
Ensimmäisten luokkien tehtäviin kuuluu itsenäisyyspäivän lämpötila-arvauksen järjestäminen
sykkeen aulaan.
Tarvitaan lomakkeita, joihin nimi, puhelinnumero ja arvaus. Arvan hinta on ollut 1 € /arvaus.
Lämpötilan on käynyt tarkistamassa ennalta sovittu henkilö ennalta sovitusta mittarista (yleensä
OP:n mittari Hämeenkyrössä) itsenäisyyspäivänä klo 12.00. Tulos on ilmoitettu voittajalle sekä
Palviporttiin on ilmoitettu voittajan nimi.

3. LUOKAN ARPAJAISET
Noin 800 arpaa, joista puolet voittaa. Arparenkaat kannattaa olla erivärisiä, helpottaa palkintojen
löytämistä.
Jokainen perhe toi 10 voittoa. Voitot on hyvä olla lapsille mieluisia, koska suurimman osan
arvoista ostavat lapset. Voitot voivat olla monen arvoisia. Mukaan olisi hyvä saada houkuttelevia
suurvoittoja, mitä kannattaa käyttää mainoksina.
Eräänä vuonna voitot jaettiin niin, että aina parilliset olivat voittoarpoja. Tämä helpotti voittojen
jakajia, kun heti tiesi, saako arvalla voittoa.
Ennen myyjäispäivää kannattaa kokoontua lajittelemaan arpavoitot. Kutakin arparengasta
kohden kannattaa varata pöytä, kaksi henkilöä ja kaksi laatikkoa, johon voitot laitetaan. Ensin
kaikki voitot jaetaan tasaisesti kaikille pöydille. Pieniä palkintoja voi yhdistää pussukoiksi, jota
varten on hyvä varata muovipusseja mukaan. Kun kaikilla pöydillä on sama määrä palkintoja ja
arvoltaankin palkinnot jaettu sopusointuisesti, niin on päästy jo pitkälle!
Sitten alkaa voittoarpojen arvonta. Toinen henkilö ottaa maalarinteippirullan ja kynän ja
merkitsee arpaan voittonumeron. Toinen henkilö kirjaa voitot listaan, joka tuli arparenkaan
mukana. Esim. aina parillinen arpa voittaa, joten arvonta on helppo suorittaa. Arpojen 1-50
voitot laitetaan toiseen laatikkoon ja toiseen 51 - 100. Laatikot merkitään selkeästi, minkä
värinen arparengas ja mitkä numerot.
Arpojen hinta on ollut 2€ / kpl ja 5€ / 3 kpl. Arpojen myynnissä oli koko ajan 4 henkilöä.
Arpapöydän luona oli koko ajan pieni jono. Välillä joku kävi myymässä arpoja myös yleisön
seassa.
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4. LUOKAN VOHVELIA, VOHVELIA

Vohveleiden tuoksu tuli jo ulko-ovella vastaan. Vohveleita oviaukon vieressä oli paistamassa 3
punaposkista myyjää. Kolmen vohveliraudan syöstäessä lähes tauotta herkkuja lasten ja aikuisten
nautittaviksi kaksi paistajaa tarjosi vielä valittavaksi ”hillolla vai ilman?” ”kermavaahdolla vai
ilman?” Kaikilla herkuilla kiitos! Rahastaja otti hymyillen vastaan 2 € tietäen sen olevan sen
arvoista ja tarjoten samaan hintaan vielä mukillisen mehua.
Kaikki tämä vaati:3 vohvelirautaa, n.12 l taikinaa, 1 pullon juoksevaa margariinia, 4 tötsää
pursotettavaa kermavaahtoa, 3 pönikkää hilloa, jatkojohtoja (3 kpl pitkiä jatkojohtoja),
metallivuoka (valmiille vohveleille), lastoja, kertakäyttöastioita, talouspaperia, pöytäliinan
pöydän suojaksi, oman vaihtokassan ja mainoksen pöydän reunaan. Paistajille kannattaa varata
tauottajia!
Myös irtokarkit kuuluvat 4.lk:n myyntituotteiksi (eräänä vuonna 1€:n pusseja oli myyty n.200
kpl).
Vuonna 2013: irtokarkkeja 100 pussia 2 €:n pusseja (osto 1 €), 150 kpl 1 €:n pusseja (osto 0,60
€), vohveleita meni n. 120 kpl / 12 l, mehua 3 l (tiiviste), vohvelit loppuivat noin puoli tuntia
ennen myyjäisten päättymistä.
Huom! Sähkö otettava jatkojohdoilla kolmesta eri kohtaa. Jatkojohdot teipattava hyvin lattiaan.

5. LUOKAN KAHVILA ON AUKI
Vitosluokkalaisten Kahvio toimii Sykkeen aulassa sijaitsevassa infossa. Suolaista ja makeaa
kera kahvin/teen tarjolla 2 € hintaan. Kahvia meni vuoden 2010 myyjäisissä n.3pkt / 130 myytyä
kupillista. Leivonnaisille on ollut oma pöytä tiskin edessä. Mikäli mahdollista, kupuja
leivonnaisten päälle olisi hyvä olla. Koululta on saatu lainaksi keittimiä. Myös gluteenittomia
leivonnaisia on kyselty.
Vuoden 2012 myynti oli 200 leivonnaista ja juoma sekä 40 toastia ja juoma. Hinta: leivonnainen
1€, kahvi, tee, kaakao 1€, mehu 0,5€, toast 2€.
Hintaa pidettiin liian halpana. Ainakin leivonnaisen hinnan voisi nostaa 1,5 €. Leivonnaiset isoja
ja herkullisia. Mokkapalat, korvapuustit/dallaspullat ja kinkkupiirakka tekivät hyvin kauppansa.
Muutama gluteeniton asiakas.
6
--------------------------------------------------------

Kosken Kopla ry

Mitä meni:

200 leivonnaista
40 toastia; johon 1 rs Keijua, kinkkua 40 kpl, juustoa 80 kpl, kurkkusalaattia 1 prk
3 pkt kahvia
3 l mehutiivistettä
6 l maitoa

Kahvia kannattaa keittää isolla keittimellä, koulun keittimellä 2 kertaa, kahvi termoksiin ja uusi
satsi heti tulemaan. Välillä pikkukeittimellä. Sykkeellä oleva kahvinkeitin toimi hitaasti, pitäisi
olla toinen keitin.

6. LUOKAN TAPAHTUMAT
TEMPPURATA: valvonnan huolehti oppilaat + vanhemmat, ratamaksu 2€, leima käteen niin voi
välillä poistua paikalta.
ONGINTA: tästä huolehti oppilaat yhden vanhemman valvonnassa.
Palkintoja kehotettiin jokaisen oppilaan tuomaan 4-5kpl.
Onginta maksoi 2€. Paikkana salin "ovisyvennys" ja siinä pari sermiä luokasta + "ongintasermi".
MAKKARA: Grilli sekä taskut, paperit + kaasu saatiin Räpsältä.
Makkaroita meni 140 kpl myytiin 1,50/kpl hankittiin tukusta.
Pillimehuja meni 46 kpl myytiin 1€/kpl
Limutölkkejä meni 18 kpl myytiin 1,50/kpl (loppui kesken)
Juomat ja mausteet hommattiin Lidlistä.

MUITA KOKEMUKSIA
Pikakampaukset
Kampaukset hyvä sijoittaa pukukoppiin tuoksujen leviämisen välttämiseksi salissa. Hyvä olisi
olla tuuletin ko. tilassa.
Pallotutka
Sarjojen voittajat saivat ravintolalahjakortin.
Kyllä kannatti!
Pallotutka järjestettiin 2013 yläkäytävällä. Näin saatiin myös vahdittua/tukittua kulku
yläkatsomoihin.
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Talutusratsastus
Talutusratsastukseen hyvä sopia joku avustaja/tauottaja.
Kynsistudio
Sijoitus saliin.
Onginta
Tästä huolehti oppilaat yhden vanhemman valvonnassa. Saippuakuplia voi puhallella ongittavan
ylle. Vanerilevyssä hieno maalaus, säilytetty Sykkeellä miesopettajien pukukopissa. Sijainti Asalin sisäänkäyntiä vastapäätä varastotilassa. A-salissa temppurata, joten alue muodostui vähän
sumpuksi. Onginta järjestetty myös saliin ”ovisyvennykseen” ja siinä pari sermiä luokasta +
"ongintasermi", kuudesluokkalaisten pöytien läheisyyteen.
Palkintoja kehoitettiin jokaisen oppilaan tuomaan 4 – 5 kpl.
Onginta maksoi 2€.
Temppurata salissa A
Temppurataa varten tilaan tarvitaan aikuisia valvojiksi ja avustajina voi olla oppilaita.
Ratamaksu 2€, leima käteen, niin voi välillä postua paikalta.
Kasvomaalaus
Sijoitus saliin.
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