MEIE LINNA ELANIKELE

10 vihj et eduka peo korraldamiseks
1. Räägi sellest oma naabritele
Är a valmist a sündmust et t e üksinda. Par im viis naabr it e päevale inimest e
meelit amiseks on neile sellest r ääkida j a nad et t evalmist ust esse kaasat a. Mida
r ohkem inimesi annab oma panuse et t evalmist ust öödesse, seda r ohkemat e
inimesteni suusõnaline info jõuab.
Määr ake ükst eisele ülesandeid, j agage vast ut ust planeer imisel j a r ääkige
eelseisvast sündmusest. Koos töötamine viib teid peomeeleollu!

2. Ärge unustage üritust reklaamimast!
Linnavalit susest võit e t e saada sobivaid r eklaamplakat eid j a voldikuid oma maj a
eeskoj as, välisseinal, sissepääsu j uur es või lif t ides eksponeer imiseks. Täiendage
kutseid ja voldikuid kuupäeva ja kellaajaga, lisage sinna kokkusaamise koht.

3. Leidke sobiv koht
Kui see on t eie esimene ür it us, siis valige peo t oimumiskohaks pigem maj a
ühiskasut at av ala (õu, sissepääs, f uaj ee, laht ine eeskoda, aed j ne), kui mõne
elaniku kor t er . See valmist ab vähem piinlikkust neile, kes ei t unne palj usid
majaelanikke.
Kui hoones puudub sobiv ala, võib peo or ganiseer ida kõnnit eel või t änaval maj a
ees, kui selleks on linnavalit suselt eelnevalt luba saadud. Tehke var uplaan j uhuks,
kui ilm teid ei soosi.

4. Ettevalmistused
Koost age loend mat er j alidest , mida on vaj a puhvet i ülesseadmiseks (pukid j a
tahvlid, lauad) nagu ka toolid, eriti vanematele inimestele.

5. Toit ja joogid
I gaühele midagi t ema mait se-eelist use kohaselt ! Pakkuge nii alkohoolseid kui ka
alkoholivabu j ooke. Siider , pun j a sangr ia loovad piduliku meeleolu. Ärge
unust age pakkumast suupist eid nagu küpsiseid, t oor eid j uur vilj alõike, lihaviilusid,
näkse.
Parimaks lahenduseks on see, kui igaüks midagi puhveti jaoks kaasa toob.

6. Ärge unustage lapsi, ka nemad on peole kutsutud!
Lapsed on alati pidudest vaimustatud. Ärge seda peo organiseerimisel kahe silma
vahele j ät ke; var uge nende j aoks sobivaid t oit e, j ooke, maiust usi, ost ke õhupalle
jne.

7. Astuge samme üksteisega tutvumiseks
Kui olet e peol, siis är ge ist uge üksi nur gas. Eesmär giks on naabr it ega t ut t avaks
saada, seega t ehke omalt poolt esimene samm j a t ut vust age end.
Tagasihoidlikumad maj aelanikud on selle eest t änulikud. Kui t eie maj a või selle
elanike arv on liiga suur, aitab linnavalitsus teid nimesiltidega.

8. Lööge kaasa!
Är ge j ääge peol kõr valseisj aks
lööge selles kaasa! Aidake ka kor r alduslikul
poolel j a püüdke olla t eist e vast u t ähelepanelik. Tulge vast u inimest ele, kellel on
raske peoga ühineda töökohustuste, laste, haiguse või puude tõttu.

9. Looge pidulik õhkkond
Är ge unust age ka dekor at sioone (r ippkaunist used, lilled, ist ikud) j a muusikat .
Kuid hoolit sege selle eest , et peol mit t eosalevat e naabr it e r ahu ei häir it aks.
Tänane päev ei ole selleks, et naabrite elu ebamugavaks teha!

10.

See on alles algus

Naabr it e päev on alles algus, see on esimeseks sammuks igapäevase õhkkonna
parandamisel. Võimalik, et see on t õukeks ühist e pr oj ekt ide käivit amisele, mis
ait avad lõpet ada anonüümsust j a er aldat ust ning t ugevdada heanaaber likke
suhteid.

