Madepilkintä –tapahtuma lauantaina 8.2.2020
Tapahtuman kesto 3-4 tuntia

1. Toivota tervetulleeksi! Kyltti, beachflägi, ihminen. Kerro mitä ja missä tapahtuu

Muista
ennakkomarkkinoida
tapahtumaasi – kannusta
tulemaan kaverin tai
perheen kanssa
Muista tapahtuman
järjestämiseen
liittyvät luvat

2. Tarjoa kuumaa juomaa ja pikkupurtavaa (mehua, kahvia/teetä, makkaraa tms)
Kyltit
Muista
3. Tarjoa tietoa ja anna mahdollisuus kuulla ja oppia madepilkinnän historiaa (tarinointi)
missä
jälkimarkkinointi,
mitäkin
seuraava
4. Anna mahdollisuus kokea ja kokeilla madepilkintää – muista opastaa. Välineet
on
tapahtuma esille
tarjolla tapahtumajärjestäjän puolesta, ei osallistujien omia välineitä! Saadut kalat
kotiin. 5. Madekatiska / Mademalja – varmista että tapahtumakävijä saa nähdä elävän
Elävät tulet!
mateen!
6. Tarjoa lämmin kalaruokamaistiainen teemaan liittyvästä kalasta
7. Anna mahdollisuus kisata a) oikea kilpailu b) kokeilijoille saadun
Neuvo pukeutumaan lämpimästi!
kalan punnitus/mittaus ja muista palkita erityisesti lapset
Muista lämpimät kengät!
8. Vastuullisuus: tule vaihtamaan vanha madeharasi
mademorriin. SVK tarjoaa mademorrit!
Neuvo ottamaan otsalamppu mukaan
9. Kiitä käynnistä ja kannusta jatkoon! Tuo aktiivisesti
jos on!
Heijastinrata,
ja selkeästi esille miten liittyä mukaan toimintaan,
otsalampuilla, etsi missä voin harrastaa
Varaudu säähän suunnitelmalla
heijastimet
B.
alueelta, saat
palkinnon

Suomi pilkkii –tapahtuma lauantaina 14.3.2020
Tapahtuman kesto 4 tuntia
1. Toivota tervetulleeksi! Kyltti, beachflägi, ihminen.

Muista
ennakkomarkkinoida
tapahtumaasi

2. Tarjoa kuumaa juomaa ja pikkupurtavaa (mehua, kahvia/teetä, makkaraa tms).
Saa myös tuoda omat eväät – talvipiknik!
kyltit

3. Tarjoa ajan tasaista tietoa ja anna mahdollisuus kuulla ja oppia pilkinnän historiaa. Kuvia,
välineitä ym.
4. Anna mahdollisuus kokea ja kokeilla pilkintää – muista opastaa. Tarjolla välineet
tapahtumajärjestäjän puolesta, ei osallistujan omia välineitä. Saadut kalat kotiin!

Elävät tulet!

Muista luvat
Muista
jälkimarkkinointi,
seuraava
tapahtuma esille

5. Kalantunnistuspiste. Kun saa kalan voi käydä esim. nimetyn laminoidun
kuvan päällä katsomassa mikä oma kala on
6. Tarjoa lämmin kalaruokamaistiainen teemaan liittyvästä kalasta, esim. keitto.
Neuvo pukeutumaan lämpimästi!
7. Anna mahdollisuus kisata a) oikea kilpailu b) kokeilijoille saadun
Muista lämpimät kengät! Halutessa
kalan punnitus/mittaus ja muista palkita ainakin kaikki lapset, kaikki
tarjoa palelijoille styrox-alustat
saisi pienen uistimen tai kirjan tms.
Varaudu säähän suunnitelmalla
8. Vastuullisuus: Oikeaoppinen kalan käsittely, kalan
B.
vapauttaminen pakkasella -opastus
Musiikkia: Jumppa/leikki/hippa/taukojumppa
9. Kiitä ja kannusta jatkoon! Tuo selkeästi esille miten
liittyä mukaan toimintaan, missä voin harrastaa
Talvitapahtumatunnelmaa: Mäenlaskua tai
huimimmille Jääkarusellipilkki tai
Lumikalaveistoskilpailu.

Suomi Onkii –tapahtuma lauantaina 23.5.2020
Tapahtuman kesto 4 tuntia

Muista
ennakkomarkkinoida
tapahtumaasi

1. Toivota tervetulleeksi! Kyltti, beachflägi, ihminen.

Muista luvat

2. Tarjoa kuumaa juomaa, myös virvokkeita ja pikkupurtavaa (mehua, kahvia/teetä, makkaraa tms). Saa
tuoda omat eväät - onkipiknikmahdollisuus!
3. Tarjoa ajan tasaista tietoa ja anna mahdollisuus kokea myös onginnan historiaa (kuvat,
tarinat, ulkoluento ym.)

Muista
jälkimarkkinointi,
seuraava
tapahtuma esille

4. Anna mahdollisuus kokea ja kokeilla ongintaa – muista opastaa. Välineet tarjolla
tapahtumajärjestäjän puolesta, ei osallistujien omia välineitä! Saadut kalat kotiin –
muista jäät!
5. Tarjoa kalaruokamaistiainen tai -maistiaisia teemaan liittyvästä kalasta

kyltit

Koko perheelle
Varaudu sateeseen, samoin
paisteeseen (juomapiste)
Musiikkia vai
luonnonrauhaa?
Vaihtoehtona
silakanlitkaustapahtuma
rannikkoalueilla

6. Anna mahdollisuus kisata a) oikea kilpailu b) kokeilijoille saadun
kalan punnitus/mittaus ja muista palkita, erityisesti lapset. Isoin ja
pienin kala –kategoriat esim.
7. Vastuullisuus: oikeaoppinen käsittely, vähempiarvoisen /
särkikalan hyötykäyttö

8. Kiitä ja kannusta jatkoon! Tuo selkeästi esille miten
liittyä mukaan toimintaan, missä voin harrastaa

