
 
 

Hyvä Kuopio-Jukolan toimitsija,   

Kesäkuu lähenee hurjaa vauhtia ja järjestelyissä alkaa olla viimeinen turbovaihde päällä. Rakennustiimi on 

päässyt aloittamaan aherruksensa kilpailukeskuksen pystyttämiseksi kesäisessä lämmössä. Savolaisen 

peltomaiseman muodonmuutos pieneksi kaupungiksi on käynnistynyt nyt toden teolla. Kisakuume leviää -  

onpa Jukola päätynyt jo erään kuopiolaisen koulun kevätjuhlan teemaksikin! 

 

Infotilaisuudet 28.4. Kuopiossa ja 7.5. Vehmersalmella keräsivät yhteensä noin seitsemänsataa osallistujaa 

kuulemaan Kuopio-Jukolan järjestelyistä ja osallistumaan oman valiokunnan koulutukseen. Koulutuksessa 

opiskeltu suunnistussanasto seuraa erillisenä sähköpostituksena/kirjeen liitteenä. Yleisinfossa käydyt 

ohjeistukset sisältyvät Toimitsijan opas Kuopio-Jukolaan -ohjeeseen, joka lähetetään kaikille toimitsijoille 

sähköpostitse/kirjeitse kesäkuun alussa. Talkoopestiä odotellessa kannattaa käydä lukaisemassa 

Kaukametsäläiset ry:n julkaisema Jukola-opas ensikertalaisille: http://www.jukola.com/wp-

content/uploads/2013/03/jukola-ohjeita-ja-neuvoja-osallistujalle-2013.pdf. Opas on suunnattu ensisijaisesti 

suunnistajille, mutta siinä on yhtälailla tärkeää taustatietoa myös ensikertalaiselle toimitsijalle kilpailun kulusta. 

 

TOIMITSIJAMATERIAALI  

Toimitsijoiden t-paidat, päähineet ja henkilökortit sekä ennakkoon tilatut maksulliset kisa-asut jaetaan niiden 

saavuttua kesäkuun puolella. Materiaali on jaossa Kuopio-Jukolan toimistolla ennakkoon ilmoitettavina päivinä 

ja kilpailuviikolla maanantaista 11.6. alkaen toimitsijainfossa kilpailukeskuksessa.  

 

TOIMITSIJOIDEN KULJETUKSET JA PYSÄKÖINTI 

Kuopiosta tuleville toimitsijoille järjestetään ilmainen bussikuljetus kilpailukeskukseen. Aikatauluista 

tiedotetaan niiden vahvistuttua. Toimitsijapysäköinti sijaitsee kilpailukeskuksen tuntumassa, kävelymatkaa 

kertyy muutama sata metriä autosi sijainnista riippuen. Toimitsijapysäköintiin tarvitset erillisen luvan, jonka 

saat muun toimitsijamateriaalin noudon yhteydessä, joko Jukola-toimistosta tai kilpailukeskuksesta. 

Ennakkotilausta ei tarvita. Ruuhkien välttämiseksi suosimme kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia.  

 

KENRAALIHARJOITUS 

Kenraaliharjoitus järjestetään kilpailukeskuksessa keskiviikkona 11.6. Yleinen osuus alkaa klo 17; valiokunnat 

harjoittelevat omien aikataulujensa mukaan mahdollisesti jo aiemmin päivällä. Kutsu kenraaliin tulee erikseen.  

Toimitsijapysäköintilupaa ei tarvita vielä kenraaliharjoituksessa, autot pysäköidään kuitenkin toimitsijaparkkiin 

pysäköinninohjaajien opastuksen mukaan. 

 

TOIMITSIJAEDUT LIIKKEISSÄ  

Ullmaxin verkkokauppa www.ullmax.fi tarjoaa Kuopio-Jukolan toimitsijoille 10 € alennuksen yli 50 € ostoksesta, 

alennuksen saa tunnuksella JUKOLAJOY. Koodi on voimassa 31.8.2014 saakka. Intersport, Suunnistajan kauppa 

ja Keltamäki ovat avoinna jo kenraaliharjoitusiltana 11.6. ja myöntävät toimitsijoille alennuksen 

toimitsijakorttia vastaan (sitoumuksetta). 
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OMIEN TIETOJEN JA TYÖVUOROJEN TARKISTAMINEN – KERTAUSTA 

Jokaisella rekisteriin tietonsa antaneella on mahdollisuus tarkistaa ja päivittää omat tietonsa Event Bank  -

tietokannasta. Tunnukset tietokantaan saa tilattua seuraavasta linkistä: http://eb-kuopio-

jukola.promid.fi/getaccount. Syötä sinne ilmoittautumisen yhteydessä antamasi sähköpostiosoite. Saat 

sähköpostiisi salasanan, jolla pääset sekä tarkistamaan ja päivittämään omat tietosi sekä katsomaan omia 

työvuorolistoja niiden valmistuttua. Pääset kirjautumaan tietokantaan 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.  Sivun yläreunasta 

kohdasta ”Events” pääset takaisin aloitussivulle. Klikkaa ”Kuopio-Jukola 2014”, 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.  Jos sinulla ei ole sähköpostia tai 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.   

 

KILAUTA VIELÄ KAVERILLE 

Osallistujamäärät niin kilpailijoiden kuin toimitsijoidenkin osalta kasvavat päivä päivältä. Kilpailijoita on mukana 

nyt 16 065 kahdestakymmenestä maasta ja toimitsijoita tällä hetkellä hieman alle 1300. Kirittävää meillä on 

kuitenkin yli 300 vapaaehtoisen verran. Soita kaverille, naapurille tai sukulaiselle ja pyydä mukaasi talkoisiin. 

Miettimisaika on nyt ohi - on aika ilmoittautua.  

 

Tehtäviä on eniten täyttämättä ravintolatoiminnoissa, jossa asiakkaiden jonotusaikaa pienentämään tarvitaan 

vielä sadan toimitsijan työpanos. Tulospalvelussa toimitsijatarvetta on mm. emit-toiminnoissa, kilpailijoiden 

sisään- ja uloskirjauksessa, maalissa ja vaihdossa ja myös muutamissa maastopisteissä. Tehtävissä ei edellytetä 

erityisosaamista ja ne sopivat kenelle tahansa tarkkaavaiselle tietokonetta käyttävälle henkilölle.  

Kilpailuviikonlopun ruuhkahuippuihin tarvitaan kovasti lisävahvistusta myös liikenteen- ja 

pysäköinninohjauksessa. Jos sinulla ei ole lauantaina ennen klo 14 omassa tehtävässäsi vuoroa ja voisit auttaa 

liikenne- ja pysäköintitiimiä, ilmoita siitä mahdollisimman pian tiimin vetäjälle Teuvo Löfmanille, 

teuvo.lofman(at)pp.inet.fi tai puhelimitse 0400 163427. Tehtävään vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä ja 

ajokortti.   

 

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

http://www.jukola.com/2014/toimitsijat/talkootiedotteet/.  Lue kisasivustoa säännöllisesti, sieltä löydät usein 

päivittyvää, tarpeellista yleistietoa kisaviikonloppuun liittyen.  

 

Ystävällisin terveisin, 

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 
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