
 
 

Hyvä Kuopio-Jukolan toimitsija,   

Tiedoksi uusille ja muistutuksena jo aiemmin Kuopio-Jukolan talkoisiin ilmoittautuneille: 

 

Tervetuloa Kuopio-Jukolan info- ja koulutustilaisuuteen maanantaina 28.4 klo 17 alkaen. Paikkana on Ylä-

Pyörön koulun liikuntasali (entinen Kallaveden koulu), Blominkatu 2, Kuopio. Paikalle pääsee hyvin esim. 

paikallisbusseilla 20 tai 23. Omille autoille on pysäköintipaikkoja aivan koulun läheisyydessä rajoitetusti.  

 

Ohjelma:  

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

Kuopio-Jukola reput, otsalamput ja hupparit (käteismaksu) 

klo 17.30 tietoisku kilpasuunnistuksesta ja siihen liittyvästä sanastosta 

klo 18.00 yleiskatsaus Kuopio-Jukolaan ja järjestelyiden etenemiseen 

klo 18.30 valiokuntien omat koulutukset  

 

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

koulutusta järjestetään ennen Jukolaa 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.  

 

Ilmoittautumisia talkoisiin otetaan vastaan myös infotilaisuudessa, mukaan voi siis tulla vaikka ei vielä olisi 

rekisteröitynyt toimitsijaksi. Vehmersalmella järjestetään vastaava koulutustapahtuma keskiviikkona 7.5. klo 17 

alkaen. Siitä muistuttelemme vielä tuonnempana. 

 

Kisa-asu 

Toimitsijoilla on vielä mahdollisuus tilata itselleen tyylikäs ja monikäyttöinen Kuopio-Jukolan kisa-asu. Olemme 

saaneet neuvoteltua asulle uuden toimitsijaystävällisemmän hinnan 69,00€.  Pukua voi sovittaa ja sen voi tilata 

infotilaisuuksissa, Kuopio-Jukolan toimistolla Kauppapaikka Hermanissa tai lähettämällä tilaus sähköpostiin 

talkoot.2014(at)jukola.com. Jos pukuja jää jäljelle ennakkotilausten jälkeen, sen voi hankkia vielä 

kilpailukeskuksen toimitsijainfosta. Kisa-asu maksetaan noudon yhteydessä. Pukuerän saapumisesta 

ilmoitetaan toimitsijatiedotteessa. HUOM! Asuja on rajoitettu määrä ja ne myydään varausjärjestyksessä.  

 

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

http://www.jukola.com/2014/toimitsijat/talkootiedotteet/.  Sivuja kannattaa seurata muutoinkin ahkerasti. 

Sieltä löytyy paljon hyödyllistä yleistietoa tapahtumaan liittyen ja tietoja päivitetään kiihtyvään tahtiin.  

 

Parhain terveisin, 

Taina Worster, toimitsijapäällikkö 

taina.worster(at)jukola.com 

www.jukola.com/2014 
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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 


