
 
 

Hyvä Kuopio-Jukolan toimitsija,   

Tervetuloa mukaan myös kaikki uudet toimitsijamme! Parin kuukauden kuluttua on meille luvassa todella 

kansainvälistä menoa, sillä Jukolan Viestiin on ilmoittautunut joukkueita jo 19 maasta. Huhtikuun puolenvälin 

saldo oli 981 Venla- ja 1277 Jukola-joukkuetta, mikä tarkoittaa jo 12 863 suunnistajaa.  

 

Jos olet juuri ilmoittautunut, etkä ole saanut edellisiä tiedotteitamme, käy lukemassa ne sivuiltamme 

http://www.jukola.com/2014/toimitsijat/talkootiedotteet/.  Siellä on tärkeää tietoa mm. huoltoon ja 

toimitsijarekisteriin liittyen.  

 

Meitä on jo monta, mutta lisää vielä tarvitaan 

Toimitsijarekisterissä on nyt vajaa 900 henkilöä, joten pikaista kirimistä vielä riittää noin puolentoista tuhannen 

vapaaehtoisen tavoitteeseen. Toimintojen sujuvuuden ja laadukkuuden kannalta tavoite on tärkeä saavuttaa. 

Jukolan toimitsijatehtävissä on mahdollista kokeilla uusia ja mielenkiintoisia tehtäviä, joihin muuten ei ehkä 

olisi mahdollista tutustua. Miten olisi päivä jätskimyyjänä? Tai olla toimitsijana aistimassa voiton hetket vaihto- 

ja maalialueella, kun itsestään kaikkensa antanut suunnistaja pinnistää maaliviivan yli? Jaa tätä tiedotetta 

eteenpäin omissa yhteisöissäsi ja kutsu läheisesi ja tuttavasi mukaan. Ilmoittautumaan pääsee linkistä: 

http://eb-kuopio-jukola.promid.fi/public/recruitform/view/1 tai Kuopio-Jukola-sivuilta: 

http://www.jukola.com/2014/toimitsijat/talkoolaiset/.  Toimitsijapäällikkö ottaa ilmoittautumisia vastaan 

myös puhelimitse numeroon 040 5672610, mikäli nettiä ei ole käytettävissä.  

 

Erityisesti tarvetta lisähenkilöstölle on ravintolatoiminnoissa (ravintolat, grillit, jäätelökioskit, kahvilat, 

ruokalippujen myynti), jotta kilpailijat, vieraat ja toimitsijat saadaan ruokituiksi ilman suurempia ruuhkia. 

Hygieniapassia ei vaadita kaikissa ravintolatoimen tehtävissä, joten sen puute ei estä osallistumista talkoisiin.  

 

Myös liikenteenohjaukseen/pysäköintiin tarvitaan runsaasti ohjaajia. Vaatimuksena ovat vähintään 18 vuoden 

ikä ja ajokortti. Tämäkin tehtävä on koko tapahtuman onnistumisen kannalta yksi tärkeimmistä! Niinikään 

kilpailuvaliokunnassa on kiinnostavaa tekemistä; suunnistuksen tuntemusta ei välttämättä vaadita ja esim. 

maalin ja vaihdon tehtävissä pääsee todella lähelle kilpailun ydintä.  Myös muissa valiokunnissa löytyy vielä 

avoimia tehtäviä itselle poimittavaksi.  

 

Mm. rakentamisen, huollon ja ensiavun käyttöön tarvitaan 6-7 mönkijää lisää. Jos omasi on tuolloin vapaana, 

ota yhteyttä käytöstä sopimiseksi Mauno Korhoseen puh.  0400 199 185 tai Matti Hartikaiseen, puh. 0500 674 

348.  

 

Koulutukset 

Toimitsijoiden yleisinfo- ja koulutustilaisuuksia järjestetään seuraavasti, molemmat koulutukset ovat 

sisällöltään samat: 

maanantaina 28.4 klo 17 alkaen Kuopiossa Ylä-Pyörön koululla (entinen Kallaveden koulu), Blominkatu 2 

keskiviikkona 7. 5. klo 17 alkaen Vehmersalmen koulukeskuksen salissa, Vehmersalmentie 27.   
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Ohjelma: 

klo 17 alkaen uusien toimitsijoiden ilmoittautuminen ja mahdollisuus sovittaa kisa-asuja 

klo 17.30 tietoisku kilpasuunnistuksesta ja siihen liittyvästä sanastosta 

klo 18.00 yleiskatsaus Kuopio-Jukolaan 

klo 18.30 valiokuntien omat koulutukset  

 

Talkoisiin voi ilmoittautua myös paikan päällä, joten ota kaverisikin mukaan kuuntelemaan kisatunnelmia. 

Paikalla on mahdollisuus sovittaa Kuopio-Jukolan kisa-asua, jonka voi edullisesti hankkia itselleen. Tilaisuuden 

tavoitteena on välittää toimitsijoille tietoa mm. järjestelyiden etenemisestä sekä järjestää valiokuntien omaa 

koulutusta. Jos et pääse mukaan infotilaisuuteen, se ei estä sinua osallistumasta talkoisiin. Em. infotilaisuuksien 

lisäksi koulutusta järjestetään vielä valiokunnittain/ tiimeittäin. Näistä sinulle tiedottavat valiokuntien 

vastaavat. Lisäksi toukokuun lopulla julkaistaan toimitsijan yleisohjeet Kuopio-Jukolaan, jossa on tarvittavaa 

ohjeistusta mm. kuljetuksiin, pysäköintiin, turvallisuusasioihin, ruokailuun ja muuhun huoltoon liittyen.   

 

Kuopio-Jukola -tarvikkeiden ennakkomyynti 

Jo nyt on mahdollisuus hankkia kisavarusteeksi Jukola-aiheinen reppu ja led-otsalamppu, ennakkohintaan 28€. 

Kisaviikonloppuna tuotteiden myyntihinta on 37€. Reppu on musta ja malliltaan kapea ja siihen mahtuu hyvin 

esim. vaihtovaatteet.  Reppuun on painettu pieni Kuopio-Jukola –logo. Myynnissä on myös kirkkaanvihreä 

vetoketjullinen college-huppari, hinta 42€. Tuotteita voi ostaa em. infotilaisuuksissa, vain käteismaksu, ota 

mielellään mukaan tasaraha. Muutoin ne ovat nähtävillä ja myynnissä Jukola-toimistolla, Kauppapaikka 

Hermanin toisessa kerroksessa, Leväsentie 2, Kuopio. Tilaukset myös sähköpostitse osoitteesta 

info.2014(at)jukola.com. 

 

Risteillen Vehmersalmelle 

Ensimmäistä kertaa Jukolan Viestin historiassa kilpailukeskukseen voi matkata risteilyaluksilla. Kuopion Roll 

Risteilyt ja Koski-Laiva Oy järjestävät kilpailuviikonlopun aikana useita lähtöjä kaunista Kallavettä pitkin Kuopion 

matkustajasatamasta Vehmersalmelle laivalaituriin ja takaisin. Risteilyn kesto on n. 1,5h, hinta julkistetaan 

myöhemmin. Kaikki alukset yhteenlaskettuina mukaan mahtuu peräti 1000 matkustajaa.  Matkan voi tehdä 

sekä yksisuuntaisena tai edestakaisena ja takaisin kaupunkiin pääsee myös linja-autolla. Viikonloppu Jukolan 

tunnelmissa risteillen on melkein kuin ulkomailla kävisi! 

 

Ja lopussa kiitos seisoo 

Ilman osaavien vapaaehtoisten työpanosta monet urheilutapahtumat olympialaisista alkaen jäisivät 

järjestämättä. Niin myös vuosittainen Jukolan Viesti. Perinteiden mukaan kisojen suunnittelu ja järjestelyt 

toteutetaan talkooperiaatteella oman työn ohella ilman palkkioita, järjestelytoimikunnasta alkaen. Tästä 

poikkeuksena pääsihteerin tehtävät kisavuonna sekä ulkoistetut tekniset asiantuntijatehtävät. Mikäli 

tapahtumasta jää ylijäämää, se käytetään tulevina vuosina Pohjois-Savon alueen nuorisoliikunnan ja 

hyvinvoinnin edistämiseen. Kiitos vielä, että lahjoitat osaamisesi yhteiseksi hyväksi!  

 

Aurinkoisin kevätterveisin, 

Taina Worster, toimitsijapäällikkö 

taina.worster(at)jukola.com,  www.jukola.com/2014 

 

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.    

 

Veikeä kokemus - lumoava elämys 

http://www.jukola.com/2014

