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Pestuumarkkinat
Muutama vuosikymmen sitten piiat ja rengit etsivät syksyisin parempia palveluspaikkoja. Syyskuisena sunnuntaina järjestettiin pestuumarkkinat, joissa talot
palkkasivat uutta palvelusväkeä. Pestuumarkkinoiden eli nykykielellä rekrytointimessujen avulla voidaan yhdistää kertaluonteista vapaaehtoistyötä ja hyvän mielen
levittämistä. Tapahtuma voi olla varainhankintaa tai sen tavoitteena voi olla sopivan
vapaaehtoisen ja palvelutalossa asuvan henkilön yhdistäminen.
Pestuumarkkinoiden tapaan voi järjestää huutokaupan, jossa huudetaan ”piikoja” ja
”renkejä”. Huutajiksi kutsutaan kaikkia kuntalaisia ja yleisöön pyydetään mukaan
palvelutalon asukkaita. Piiat ja rengit keksivät itse työpanoksensa tai valitsevat
valmiista listasta, johon on kerätty palvelutalon asukkaiden toiveita.
Esimerkkejä:
 Leivon kakun hoivakodille.
 Tulen laulattamaan vanhoja iskelmiä.
 Tulen esittelemään valokuvakokoelmaani Karjalan kirkoista ja kerron niihin
liittyviä tarinoita.
 Tulen lukemaan kirjaa ääneen.
 Esitän runoja.
 Hieron hartioita.
 Lakkaan kynsiä.
 Laulan serenadin syntymäpäivillä.
 Tulen vierailemaan koirani kanssa ja kertomaan agility-harrastuksesta.
Meklari esittelee kunkin piian ja rengin sekä työpanoksen, johon tämä on
lupautunut. Yleisö huutaa hintoja kuin huutokaupassa. Jos yleisö edustaa eri tahoja
(huutaa työpanoksia eri palvelutaloille tai eri työpaikoilta tai urheiluseuroista kerätyt
joukkueet kisailevat keskenään), hinnat saadaan nousemaan korkeammalle ja
markkinat tuottavat enemmän. Huutoja voi esittää myös viittaamalla tai
(leikki)rahaa heiluttamalla.
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Kerätyt rahat käytetään ennalta ilmoitettuun kohteeseen kuten retkeen, kuntolaitteen tai taideteoksen hankintaan, uusien laulukirjojen ostamiseen, sirkusesityksen tilaamiseen tai muuhun virikkeelliseen kohteeseen tai elämykseen.
Rekrytoi piioiksi ja rengeiksi kunnan virkailijoita, omaisia, paikkakunnan tunnettuja
ihmisiä, henkilökuntaa, opiskelijoita, leijonia tai rotareita. Pyydä meklariksi joku
suustaan sukkela henkilö, joka osaa mukavasti kehua piikojen käsivoimia, renkien
lauluääntä ym.

Vaihtoehtoja
1. Valokopioi seteleitä kaksinkertaisella suurennoksella, ettei kukaan sekoita
aitoon rahaan tai piirrä ja leikkaa rahat. Jaa vanhuksille kullekin arvoltaan yhtä
paljon seteleitä. He tekevät tarjouksia piioista ja rengeistä, joiksi voidaan
pyytää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Työpanoksina voi olla jalkahoitoja,
käsihierontaa, ulkoiluseuraa, niskahierontaa, ostospalvelua tai -seuraa. Tämän
vaihtoehdon oppilaitos voi suunnitella kokonaan itse ja tarjota hoivakodille.
Jos työpanokset on kirjoitettu näkyvästi papereille, joita huudettavat piiat ja
rengit pitävät edessään, huutajien on helpompi muistaa, mistä kulloinkin
rahaa tarjotaan.

2. Yleisö huutaa palveluksia itselleen.

3. Oikeaa tai leikkirahaa ei käytetä lainkaan. Talo esittelee tapahtumassa
millaisia piikoja ja renkejä on pestannut toimintaan ja luvannut palkaksi hyvän
mielen. Esittely, taputukset ja hurraa-huudot voisivat säestää tätä pestuupäivää.
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