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Lämmin	  kiitos,	  e@ä	  olet	  lähtenyt	  mukaan	  tekemään	  yhdessä	  kanssamme	  Kuopio-‐Jukolaa!	  14.-‐15.6.2014	  
pide@ävän	  suurtapahtuman	  onnistumiseksi	  tarvitsemme	  kaikkiaan	  noin	  1600	  vapaaehtoisen	  
työpanoksen,	  joten	  pienikin	  apu	  on	  arvokas.	  Monenlaisia	  tehtäviä	  on	  tarjolla	  jo	  ennen	  varsinaista	  
kisaviikonloppua,	  mu@a	  myös	  kilpailun	  jälkeen	  tarvitsemme	  vielä	  useita	  käsipareja.	  

Houku@ele	  ainutkertaiseen	  elämykseen	  mukaan	  myös	  ystäväsi,	  tu@avasi	  ja	  työkaverisi!	  	  On	  tärkeää,	  e@ä	  
talkoisiin	  osallistuva	  kirjaa	  Qetonsa	  toimitsijarekisteriin	  mahdollisimman	  varhaisessa	  vaiheessa	  
(www.jukola.com/2014	  	  -‐>toimitsijat-‐>tule	  toimitsijaksi).	  	  Toimitsijarekisteriin	  kirjautuneet	  ovat	  
automaaWsesQ	  vakuutetut	  toimitsijatehtäviensä	  ajan.	  

Tiedote
ToimitsijaQedote	  lähetetään	  kuukauden	  -‐	  kahden	  välein	  toimitsijarekisteriin	  ilmoi@autuneille	  joko	  
sähköposQtse	  tai	  posQtse	  niille,	  joilla	  ei	  ole	  mahdollisuu@a	  käy@ää	  sähköposQa.	  Tiedo@eet	  ovat	  
lue@avissa	  myös	  Kuopio-‐Jukola	  neWsivuilla.	  Tiedo@eissa	  kerromme	  järjestelyiden	  edistymisestä	  ja	  
toimitsijoille	  ajankohtaisista	  asioista.	  Tiedo@een	  lisäksi	  kukin	  valiokunta	  pitää	  oman	  alueensa	  toimitsijat	  
ajan	  tasalla	  tärkeistä	  asioista.	  Kuopio-‐Jukolan	  valmisteluita	  ja	  tunnelmia	  voi	  seurata	  em.	  neWsivuilla,	  
Facebookissa	  (Jukolan	  ViesQ)	  ja	  Twi@erissä	  (@JukolanViesQ).

Aikataulu
Kuopion	  Suunnistajat	  ovat	  tehneet	  töitä	  oman	  Jukolan	  ViesQn	  onnistumiseksi	  jo	  viiden	  vuoden	  ajan.	  
Suunnitelmat	  ovat	  jo	  osin	  vaihtuneet	  tai	  ovat	  pian	  vaihtumassa	  käytännön	  työhön.	  ValiokunQen	  vetäjät	  
o@avat	  pikkuhiljaa	  yhtey@ä	  vapaaehtoisiksi	  rekisteröityneisiin	  kunkin	  ilmoi@amien	  tehtävätoiveiden	  
mukaan.	  Toimitsijoille	  järjestämme	  kevään	  aikana	  kaksi	  yleistä	  info-‐	  ja	  koulutusQlaisuu@a,	  jossa	  käymme	  
läpi	  sekä	  kaikille	  yhteisiä	  asioita	  sekä	  syventäen	  valiokunni@ain.	  Jos	  suunnistus	  ei	  ole	  ennestään	  tu@u	  laji,	  
myös	  siitä	  jaamme	  perusQetoa.	  Tapahtumaan	  pääsee	  siten	  paremmin	  perille,	  vaikka	  suunnistuksen	  
tuntemusta	  ei	  vaaditakaan	  kaikissa	  tehtävissä.	  Kilpailuviikonloppua	  edeltävänä	  keskiviikkona	  11.6.2014	  
on	  ohjelmassa	  kenraaliharjoitus,	  jossa	  tutustutaan	  kilpailukeskukseen	  ja	  harjoitellaan	  tehtäviä	  oikeassa	  
ympäristössä	  ennen	  H-‐hetkeä.

Kilpailukeskus
Toimitsijat	  pääsevät	  tekemään	  töitä	  kauniin	  savolaisen	  metsä-‐	  ja	  järviluonnon	  äärellä	  Kuopion	  
Vehmersalmella	  Soisalon	  saaressa.	  Kilpailukeskus	  sijoi@uu	  peltoaukealle	  Kallaveden	  läheisyyteen.	  
Toiminnot	  ja	  infrastruktuuri	  pystytetään	  alueelle	  ilman	  valmiita,	  olemassa	  olevia	  rakenteita	  
mahdollisimman	  toimivaksi	  kokonaisuudeksi.	  Tähän	  pop	  up	  –kaupunkiin	  odotetaan	  kahden	  päivän	  
aikana	  yhteensä	  lähes	  50	  000	  vierailijaa;	  kilpailijaa,	  yleisöä	  ja	  toimitsijaa.	  

Toimitsijoiden	  huolto	  ja	  toimitsijamateriaali
Jokainen	  toimitsija	  saa	  omakseen	  työvuorossa	  pide@äväksi	  t-‐paidan,	  lippiksen	  tai	  putkihuivin	  sekä	  
kulkulupana	  toimivan	  toimitsijakorQn,	  joka	  oikeu@aa	  myös	  maksu@omaan	  toimitsijaruokailuun.	  Talkoisiin	  
osallistuville	  pitkämatkalaisille	  järjestetään	  tarvi@aessa	  yöpymisQlat	  kilpailukeskuksen	  läheisyydestä.	  

http://www.jukola.com/2014


Tiedotamme	  näistä	  ja	  mm.	  kuljetuksista	  kilpailukeskukseen	  lähempänä	  tapahtumaa.	  

Kisa-‐asu
Kuten	  jo	  toimitsijarekisteriin	  ilmoi@autuessanne	  huomasitkin,	  sinulla	  on	  mahdollisuus	  hankkia	  
omakustannushintaan	  85,00€	  noname-‐merkkinen	  kisa-‐asu	  Kuopio-‐Jukola	  2014	  tunnuksin	  ja	  väreissä.	  
Asusta	  on	  kuva	  neWsivuilla	  kohdassa	  toimitsijat-‐>talkooQedo@eet.	  Oikean	  koon	  (XXS-‐XXXL)	  
varmistamiseksi	  voit	  tarvi@aessa	  käydä	  sovi@amassa	  pukua	  Kuopion	  Suunnistajien	  päämajassa	  
Kuosuppassa,	  RovasQnkatu	  7	  C	  34,	  Kuopio	  torstaina	  5.12.2013	  klo	  17	  –	  18,	  maanantaina	  9.12.	  klo	  13	  
-‐14.30	  ja	  Qistaina	  10.12.	  klo	  18	  –	  19.	  Puku	  on	  leikkaukseltaan	  väljä	  ja	  se	  sopii	  hyvin	  harjoi@eluun	  ja	  
vapaa-‐aikaan.	  	  Asun	  materiaali	  on	  hengi@ävää,	  tuulenpitävää	  sekä	  ve@ähylkivää.	  Laadukas	  asu	  on	  
samalla	  mukava	  kisamuisto.	  	  

Järjestelytoimikunta	  
Kuopio-‐Jukolan	  kilpailunjohtajana	  toimii	  Jouko	  Kaihua	  ja	  pääsihteerinä	  Sari	  Jetsonen.	  Koko	  
järjestelyorganisaaQo	  on	  esitelty	  www.jukola.com/2014	  -‐sivuilla.	  Toimitsijatehtäviin	  lii@yvissä	  
kysymyksissä	  voit	  o@aa	  yhtey@ä	  toimitsijapäällikkö	  Taina	  Worsteriin	  taina.worster@jukola.com	  ja	  muissa	  
Kuopio-‐Jukolaan	  lii@yvissä	  kysymyksissä	  pääsihteeri	  Sari	  Jetsoseen	  sari.jetsonen@jukola.com	  tai	  oman	  
valiokuntasi	  vetäjään.	  Tervetuloa	  mukaan	  veikeään	  kokemukseen	  -‐	  lumoavaan	  elämykseen!

Lämpimin	  joulunodotusterveisin,
Taina	  Worster
Kuopio-‐Jukola	  2014	  toimitsijapäällikkö	  
taina.worster@jukola.com
www.jukola.com/2014
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