
 
 

Hyvä Kuopio-Jukolan toimitsija,  

Toimitsijan opas Kuopio-Jukolaan –ohjeistus on valmistunut. Saat sen erillisenä sähköpostina tai kirjeitse tämän 

tiedotteen liitteenä, jos sinulla ei ole sähköpostia tai antamasi sähköpostiosoite ei toimi. Oppaasta löydät 

kootusti tärkeää tietoa talkoisiin liittyen. Opas tulee luettavaksi myös Kuopio-Jukolan nettisivuille 

http://www.jukola.com/2014/toimitsijat/talkootiedotteet/ pdf-muotoisena tiedostona.  Lue opas huolellisesti 

ennen saapumistasi talkootyövuoroon. Ohjeessa on tietoa myös 11.6. järjestettävästä kenraaliharjoituksesta ja 

sinne saapumisesta.   

Toimitsijamateriaalin jaon (toimitsijakortteja lukuun ottamatta) aloitamme jo ennakkoon Kuopio-Jukolan 

toimistolta Kauppapaikka Hermanin 2. kerroksessa (Leväsentie 2, Kuopio) tiistaina 3.6. klo 14-19 ja perjantaina 

6.6. klo 10-15. Voit halutessasi jo tuolloin käydä noutamassa t-paidan, päähineen, pysäköintiluvan tai 

bussilipun. Myös maksullinen kisa-asu on tuolloin noudettavissa, maksuvälineenä käy kortti tai käteinen 

(mieluiten tasaraha 69€/asu). Jos et pääse em. päivinä Kuopio-Jukolan toimistoon, ei hätää, kaikki materiaali on 

jaossa koko kisaviikon ajan 9.-15.6 kilpailukeskuksen toimitsijainfossa, aukioloajat ja sijainnin löydät Toimitsijan 

oppaasta.  Toimitsijainfosta noudetaan myös toimitsijakortti, viimeistään ennen työvuoron alkua. Tiedoksi, että 

myös Kuopio-Jukolan toimisto muuttaa kilpailukeskukseen tiistaina 10.6.  

 

Kuopiosta järjestetään toimitsijoille maksuttomat yhteiskuljetukset kilpailukeskukseen (ks. Toimitsijan opas). 

Myös esim. Leppävirralta on mahdollista järjestää kuljetus, mikäli lähtijöitä on tarpeeksi samanaikaisesti. 

Tiedustelut Teuvo Löfman, teuvo.lofman(at)pp.inet.fi tai puhelimitse 0400 163427. 

 

Kisajärjestelyiden osalta ollaan jo onnistuneesti loppusuoralla ja maali on näkyvissä. 1351 toimitsijan kaveriksi 

tarvitsemme vielä parisen sataa reipasta talkoolaista, jotta joukkomme on koossa. Otetaan yhdessä loppukiri!  

Jo kahden viikon kuluttua kilpailukeskuksen avautuu ja 66. Jukolan ja 37. Venlojen Viesti pääsee alkamaan  

hienoissa savolaismaisemissa ja ennen kaikkea hyvässä seurassa! 

 

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.  

 

Jos olet antanut ilmoittautumisesi yhteydessä sähköpostiosoitteen, etkö ole saanut tiedotteita sähköpostitse, 

ota yhteyttä tietojesi tarkistamiseksi.  

 

Parhain Jukola-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.    
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