
 
 

Hyvä Kuopio-Jukolan toimitsija, 

66. Jukolan ja 37. Venlojen Viestit starttaavat melko tasan kolmen kuukauden kuluttua! Kilpailukeskuksen 

konkreettinen rakentaminen päästiin aloittamaan hyvin keväisissä tunnelmissa helmikuun puolessa välissä, kun 

Voimatel aloitti sähkölinjojen vedot. Työt jatkuvat tästä seuraavaksi siten, että lumien ja maiden sulettua 

paikalle rakennetaan muuntamo, asennetaan ylikulkusiltoja ja valmistaudutaan varsinaisen Jukola-kylän 

pystyttämiseen touko-kesäkuun vaihteessa. 

Osallistujamäärät  

Kuopio-Jukolaan on helmikuun loppuun mennessä ilmoittautunut jo 11659 suunnistajaa 17 eri maasta, mikä on 

jo lähes 75% ennakkoon odotetusta osanottajamäärästä. Edellisten vuosien perusteella tapahtumaan on nytkin 

arvioitu osallistuvan noin 16 000 kilpailijaa. Jämsä-Jukolassa vuonna 2013 lähtöviivan ylitti 16 079 suunnistajaa 

ja sitä edeltävänä vuonna Vantaalla mukana oli kaikkien aikojen ennätysmäärä, 16 471 viesteihin osallistujaa.   

Toimitsijoiden suhteen kirimistä kuitenkin vielä riittää, tarvetta on edelleen liki 800 rekisteröityneelle 

vapaaehtoiselle. Valinnanvaraakin tehtävissä on vielä, mutta tarvetta tekijöille on erityisesti 

ravintolatoiminnoissa, järjestyksenvalvonnassa ja liikenteenohjauksessa. Myös kilpailukeskuksen rakennus- ja 

purkutehtäviin kaivataan lisää käsipareja. Muistutan vielä, että pelkkä suullinen lupaus osallistumisesta ei riitä, 

vaan jokaisen on ilmoittauduttava toimitsijarekisteriin tehtävien jaon, perehdyttämisen sekä vakuutusturvan 

vuoksi. Lomake täytetään netissä osoitteessa www.jukola.com/2014  ->  toimitsijat tai suoran linkin kautta:  

http://eb-kuopio-jukola.promid.fi/public/recruitform/view/1. Toimitsijapäällikkö ottaa ilmoittautumisia 

vastaan myös puhelimitse numeroon 040 5672610.  

Tässä yhteydessä on ilo kertoa, että talkoisiin on tulossa väkeä myös Suomen rajojen ulkopuolelta, jopa Etelä-

Amerikasta saakka. Tämä, jos mikä kertoo Jukolan vetovoimaisuudesta. Saamme toivottaa tervetulleiksi myös 

jo useampiin aiempiin Jukola-talkoisiin osallistuneita toimitsijoita, joille jokavuotinen Jukolan Viesti on 

suorastaan elämäntapa.  Nyt todellakin kannattaa houkutella mukaan tuttavat ja naapurit, tämän mittakaavan 

tilaisuus ei ihan pian toistu. 1600 toimitsijan tavoite ei ole kaukana, jos jokainen meistä saa mukaansa yhden 

kaverin.  

Koulutukset 

Toimitsijoiden yleisinfo- ja koulutustilaisuuksia järjestetään seuraavasti:   

 

Kuopiossa maanantaina 28. huhtikuuta klo 17 alkaen Ylä-Pyörön koululla (entinen Kallaveden koulu), 

Blominkatu 2. (Huom! päivämäärä muutettu) 

 

Vehmersalmella keskiviikkona 7. toukokuuta klo 17 alkaen Vehmersalmen koulukeskuksen salissa, 

Vehmersalmentie 27.   
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Tilaisuuden tavoitteena on välittää toimitsijoille tietoa järjestelyiden etenemisestä, yhteisistä asioista tehtäviin, 

kilpailukeskukseen ja yleensä Jukolan viestiin liittyen sekä järjestää valiokuntien omia koulutustilaisuuksia. 

Molemmissa koulutuksissa sisältö on sama: 

Klo 17 alkaen uusien toimitsijoiden ilmoittautuminen ja mahdollisuus sovittaa toimitsija-asuja. Talkoisiin voi 

ilmoittautua myös paikan päällä, joten kaverinkin saa ottaa mukaan.  Voit halutessasi sovittaa tyylikästä 

Kuopio-Jukolan kisa-asua, jonka voi hankkia itselleen 85 euron hintaan.  

 

Klo 17.30 lyhyt tietoisku kilpasuunnistuksesta ja mm. siihen liittyvästä sanastosta, jos aihepiiri ei ole ennestään 

tuttu 

 

Klo 18.00 yleisinfo Kuopio-Jukolasta 

 

n. klo 18.30 valiokuntien omat koulutukset  

 

Tarvittaessa näiden kahden lisäksi järjestetään vielä yksi tilaisuus toukokuun loppupuolella. Myös oma 

valiokuntasi/tiimisi järjestää omille toimitsijoilleen koulutusta omiin tehtäviin liittyen. Lämpimästi tervetuloa 

mukaan!  

 

Toimitsijoiden huolto ja toimitsijamateriaali 

Jokainen toimitsija saa omakseen t-paidan ja lippiksen tai putkihuivin. Kulkulupana toimiva toimitsijakortti 

oikeuttaa maksuttomaan toimitsijaruokailuun työvuoron aikana sekä edestakaisiin linja-autokuljetuksiin 

Kuopiosta. Talkoisiin osallistuville pitkämatkalaisille järjestetään yöpymismahdollisuus kilpailukeskuksen 

läheisyydessä. Vaihtoehtoina ovat lattiamajoitus n. 3 kilometrin päässä, puolijoukkueteltta kilpailukeskuksen 

alueella tai oma teltta merkityllä alueella kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Lattiamajoitukseen ja 

puolijoukkuetelttaan tulee ilmoittautua etukäteen, omaan telttaan majoittuvien ei tarvitse ilmoittautua. Ja 

mukaan tietysti oma makuualusta ja makuupussi. Tästä annamme vielä tarkempaa tietoa lähempänä 

tapahtumaa.  

 

Yleistä ohjeistusta talkoisiin osallistumiseen liittyen on tulossa loppukevään aikana ”Näin toimit Kuopio-

Jukolassa toimitsijana” –ohjeen muodossa.  

 

Toimitsijarekisteri 

Toimitsijoiden tiedot tallentuvat EventBank-tietokantaan. Jokaisella rekisteriin tietonsa antaneella on 

mahdollisuus tarkistaa ja päivittää omat tietonsa. Tunnukset tietokantaan saat tilattua seuraavasta linkistä: 

http://eb-kuopio-jukola.promid.fi/getaccount. Syötä sinne ilmoittautumisen yhteydessä antamasi 

sähköpostiosoite. Saat sähköpostiisi salasanan, joilla pääset sekä tarkistamaan ja päivittämään omat tietosi 

sekä katsomaan omia työvuorolistoja niiden valmistuttua.  EventBank –järjestelmään pääset kirjautumaan 

osoitteessa  http://eb-kuopio-jukola.promid.fi/user/login Kirjoita kenttään ”username” sähköpostiosoitteesi ja 

kohtaan ”password” sähköpostitse saamasi salasana.  Klikkaa ”login” päästäksesi järjestelmään. Kun olet 

kirjautunut, mene sivun ylälaitaan kohtaan ”My Profile”. Sieltä pääset tarkastelemaan omia tietojasi ja 

halutessasi vaihtamaan salasanasi. Kenttiä  ”Pituus ja paino” sekä ”Koulutus” ei tarvitse tällä sivulla täydentää.   
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Sivun yläreunasta kohdasta ”Events” pääset takaisin aloitussivulle. Klikkaa ”Kuopio-Jukola 2014” ja pääset 

tarkastelemaan oman tiimisi sähköistä ilmoitustaulua ”Wall” ja kirjoittamaan sinne viestejä oman tiimisi 

luettavaksi.  Työvuorosi tulevat näkyville kohdasta  ”Schedule”. ”Logout”  -komennolla sivun yläreunassa 

pääset kirjautumaan ulos järjestelmästä. Kirjautumissivulta saat tilattua itsellesi myös uuden salasanan (Forgot 

username / password?) , jos entinen unohtuu. Syötä kenttään ”Enter your e-mail address” 

sähköpostiosoitteesi, niin saat paluuviestinä uuden salasanan.  

 

EventBankin käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä toimitsijapäällikköön ensisijaisesti sähköpostilla: 

taina.worster(at)jukola.com. Jos sinulla ei ole nettiyhteyttä käytettävissä, ota tarvittaessa omien tietojen 

tarkistamista varten yhteyttä puhelimitse 040 5672610 tai käy tarkistamassa tietosi Jukola-toimistolla. 

Sähköpostittomiin toimitsijoihin otetaan yhteyttä puhelimitse työvuorojen sopimiseksi.   

 

Yhteystietojen päivitys 

Mikäli sähköpostiosoitteesi tai muut yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan siitä meille, niin yhteydenpito pysyy 

ajan tasalla. Jos joudut jostakin syystä perumaan osallistumisesi talkoisiin, ilmoitathan siitäkin.  

 

Kuopio-Jukolan toimisto  

Kuopio-Jukolan hermokeskus on avattu hyvien liikenneyhteyksien äärelle kauppapaikka Hermaniin Kuopiossa. 

Kauppakeskuksen toisessa kerroksessa sijaitsevan toimiston postiosoite on Leväsentie 2 LT 207, 70700 KUOPIO.  

Yleiset sähköpostiasiointiosoitteet ovat seuraavat:   

Toimisto ja kaikki Kuopio-Jukolan yleiset asiat: info.2014(at)jukola.com 

Talkoisiin liittyvät asiat: talkoot.2014(at)jukola.com.  

 

Jukola-aiheinen valokuvanäyttely Kuopiossa 

Kuopion kaupungin valtuusto-virastotalon pääaulassa on Markku Riihisen valokuvanäyttely ”Jukolan valon 

kuvia”. Kuvat esittelevät viime vuosien Jukolan viestien tunnelmia. Valokuvanäyttely on esillä yleisölle 11.3 - 

14.4.2014. Näyttelypaikan osoite on Suokatu 42 ja aukioloajat yleisölle: ma-ke 8:00 - 15:30, to klo 8:00 - 17:00 

ja pe klo 8:00 - 14:00. Tervetuloa tunnelmoimaan! 

Keväisin terveisin, 

Taina Worster 

toimitsijapäällikkö 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimitsijatiedote kertoo Kuopio-Jukolan järjestelyiden etenemisestä ja toimitsijoille ajankohtaisista aiheista. Tiedote 

lähetetään kaikille Kuopio-Jukolan toimitsijarekisteriin ilmoittautuneille sähköpostitse ja sähköpostiosoitteettomille postin 

välityksellä. Toimitsijatiedotteiden lisäksi valiokunnat pitävät omat toimitsijansa ajan tasalla tärkeistä asioista.    

http://eb-kuopio-jukola.promid.fi/user/resetpassword
http://eb-kuopio-jukola.promid.fi/user/resetpassword

