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Toimitsijan opas Kuopio-Jukolaan 2014 
 

Kiitos, kun olet mukana toteuttamassa Suomen suurinta urheilutapahtumaa – Kuopio-Jukolaa! 

Tässä oppaassa kerrotaan yleiset toimintaohjeet talkoisiin osallistuville toimitsijoille. 

 
Kilpailukeskus sijaitsee Kuopion Vehmersalmella, Rytökylässä, Soisalon saaren pohjoisosassa. Maantiematka 

Kuopion keskustasta kilpailukeskukseen on n. 50 km ja vesiteitse n. 20 km. Saapumisohjeet omilla 

kulkuneuvoilla ovat seuraavat (kartta löytyy myös linkistä http://www.jukola.com/2014/kilpailuinfo/liikenne-

jukolaan/): 

 

 

 
 

 

Lännestä (lounaasta) VT 9:ää saapuvan liikenteen opastus alkaa 14 km Suonenjoelta Lempyyn risteyksestä. Siitä 

käännytään itään tielle 531, jota jatketaan valtatielle 5 (Palokangas) ja sitä edelleen etelän suuntaan noin 10 

km Leppävirralle, josta käännytään idän suuntaan tielle 534 (Heinävedentie). 

 

Etelästä saapuville ajoneuvoille opastus alkaa valtatieltä 5 Leppävirran taajaman pohjoisreunasta, josta 

käännytään samoin tielle 534, josta edelleen käännytään kohti pohjoista tielle 536 (Vehmersalmentie). 

Saavuttaessa noin 40 km Leppävirralta olevaan Puutossalmentien risteykseen alkaa ajoneuvokohtainen 

opastus, jossa bussit, VIP ja Media ja TOIMITSIJAT opastetaan oikealle idän suuntaan Puutossalmentietä ja 

henkilöautot, sekä matkailuajoneuvot vasemmalle lännen suuntaan. 

 

http://www.jukola.com/2014/kilpailuinfo/liikenne-jukolaan/
http://www.jukola.com/2014/kilpailuinfo/liikenne-jukolaan/
http://www.jukola.com/wp-content/blogs.dir/8/files/2014/05/Kuopio-Jukolan-liikennekartta_5_900.jpg
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Pohjoisesta tulevan liikenteen opastus alkaa valtatieltä 5 Vuorelasta, josta liikenne ohjataan valtatielle nro 9, ja 

sitä ajetaan noin 11 km itään Kylmälahteen, mistä käännytään etelän suuntaan tielle 539 (Vehmersalmentie). 

Vehmersalmentieltä noin 1 km ennen Vehmersalmen taajamaa käännytään länteen Puutossalmentielle, jota 

kaikki ajoneuvot etenevät noin 1 km, jonka jälkeen (Vehmersalmen sillan ylityksen jälkeen) alkaa 

ajoneuvokohtainen opastus. Matkailuajoneuvot ja moottoripyörät jatkavat Puutossalmentietä suoraan lännen 

suuntaan, muu ajoneuvoliikenne kääntyy oikealle Räsälänlahdentielle. 

 

Idästä valtatietä 9 saapuvan liikenteen opastus alkaa Tuusniemen kirkonkylästä noin 1 km Kuopion suuntaan, 

josta käännytään etelän suuntaan tielle 544 (Salmenkyläntielle), josta edelleen etelän suuntaan tielle 542 

(Luostarintie). Luostarintieltä käännytään länteen tielle 539, Litmaniementielle, jota ajetaan Vehmersalmentien 

(536) risteykseen. Siitä käännytään Vehmersalmen taajamaan päin ja edelleen noin 1 km ennen taajamaa 

oikealle Puutossalmentielle. Matkaa Tuusniemeltä kisakeskukseen on noin 37 km. 

 

Opastus on paikoillaan perjantaina 13.6.2014 klo 7.00, ja sitä on noudatettava. Erityisesti lauantaina saapuvien 

on syytä varata vähintään tunti ylimääräistä aikaa; tiet ovat kapeita ja liikennettä paljon. Lähestyessäsi Jukolaa, 

noudata opastekylttejä – navigaattorin voit sulkea. 

 

HUOM! Älä kulje Puutossalmen lossin kautta 

Lännen ja etelän suunnasta tulevien tulee ehdottomasti välttää kulkemista Vehmersalmelle Puutossalmentien 

kautta (nro 5370). Tieyhteyden Soisaloon katkaisee Puutossalmen lossi. Ilman kisatapahtumaakin kesäaikaan 

on lossilla pitkät, jopa tuntien ruuhkat. 

 

HUOM! Räsälänlahdentie katkaistaan kilpailukeskuksen kohdalta perjantaiaamusta klo 8 alkaen muulta kuin 

viranomais-, hälytysajoneuvo- ja kilpailun huoltoliikenteeltä. Räsälänlahdentietä etelän suunasta saapuvat 

toimitsijat eivät siten pääse ajamaan suoraan sitä kautta toimitsijaparkkiin, vaan ohjataan kääntymään 

maksulliseen yleisöpysäköintiin kisakeskuksen eteläpuolelta.     

 

Kuopio-Jukolan liikennetiedotuksia voit kuunnella YLE Radio Suomen Radio Savon taajuuksilta: 98,1 MHz 

(Kuopio) ja 96,5 MHz (Iisalmi). 

 

SAAPUMINEN KILPAILUKESKUKSEEN JA PYSÄKÖINTI 

Koska pysäköintiin varatut alueet ovat rajalliset ja sisääntulotiet ajoittain erittäin ruuhkaiset, toivomme 

toimitsijoiden käyttävän ensisijaisesti yhteisiä kuljetuksia, kimppakyytejä tai lähistöltä saapuvien esim. 

polkupyöriä.  Toimitsijapysäköintialue sijaitsee n. 500 m päässä kilpailukeskuksesta ja pysäköintiin tarvitaan 

lupalappu perjantaista alkaen. Pidä pysäköintilupalappu näkyvästi esillä auton tuulilasin sisäpuolella. Lupa 

noudetaan ennakkoon muun materiaalin haun yhteydessä kilpailukeskuksen toimitsijainfosta maanantaista 9.6. 

klo 14 alkaen tai Kuopio-Jukolan toimistolta. Ellet pääse noutamaan lupaa ennakkoon toimistolta tai 

kilpailukeskuksen toimitsijainfosta esim. kenraaliharjoituksen yhteydessä, tulee se noutaa ennen 

pysäköintialueelle saapumista Vehmersalmen koululla (Vehmersalmentie 27) olevalta järjestyksenvalvojalta.   

 

Käytä vain toimitsijapysäköintiin tarkoitettuja alueilta - älä pysäköi luvattomasti esim. teiden pientareille tai 

yksityisalueille. Väärinpysäköinti on turvallisuusriski! Noudata opasteita ja liikenteenohjaajien opastusta. 

Veneellä saapuvat voivat käyttää Vehmersalmen yleisiä vierasvenepaikkoja.  Polkupyörä- ja 

moottoripyöräparkki parkki sijaitsee kisakeskuksen välittömässä läheisyydessä ja se on maksuton.  
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TOIMITSIJOIDEN YHTEISKULJETUKSET  

Kuopiosta tuleville toimitsijoille järjestetään omat linja-autokuljetukset kilpailukeskukseen seuraavasti: 

perjantaina klo 7.00, 8.30, 14.00, 15.00, 22.00. Lauantaina klo 5.00, 7.00, 8.00, 14.00, 15.00, 21.00, 22.00. 

Sunnuntaina klo 5.00, 7.00. Paluuvuorot kilpailukeskuksesta lähtevät 1,5h em. aikojen jälkeen.  Kuljetukset 

lähtevät Kuopiosta Puijon kisamontusta Suurmäentieltä lipputankojen luota. Oman auton voi jättää sinne 

maksutta parkkiin. Paikalla on opasteet.   

 

Toimitsijat voivat kulkea tarvittaessa myös kisayleisölle tarkoitetuissa busseissa, jotka lähtevät Kuopissa 

Satamakadulta sataman kohdalta. Sataman pysäköintialueella on ilmainen pysäköinti kilpailuviikonlopun ajan, 

mutta paikat täyttynevät nopeasti.  Yleisökuljetusten linja-autoaikataulut kilpailukeskukseen ovat seuraavat: 

lauantaina klo 8.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00. Paluuaikataulu 

kilpailukeskuksesta: lauantaina klo 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 21.30, 24.00. Sunnuntaina klo 01.00, 7.30, 

9.00, 10.00, 12.45, 15.00. Tarvittaessa vuoroja ajetaan myös tämän jälkeen.  

 

Sekä meno- että paluukuljetukset ajavat pohjoista moottoritietä pitkin ja kulkevat Päivärannan rampin kautta. 

Sen lisäksi kuljetuksiin pääsee myös Vuorelasta rampin läheisyydessä olevalta pysäkiltä ja Toivalan ST1:n 

kohdalta. Kyytiin pääsee myös muilta linja-autopysäkeiltä matkan varrelta - oranssi toimitsijapaita yllä sinut 

huomataan. Yhteiskuljetusten pysäkit (tulo sekä lähtö) sijaitsevat aivan kilpailukeskuksen äärellä, 

Ritoniementien risteyksessä.  

Toimitsijoiden omiin kuljetuksiin pääset maksutta oranssissa kisapaidassa tai toimitsijakorttia näyttämällä.  Jos 

kuljet yleisölle suunnatuissa linja-autoissa, sinulla pitää olla kisapaita yllä tai näyttää toimitsijakorttia sekä  

lisäksi antaa kuljettajalle bussilippu, jonka saat muun toimitsijamateriaalin noudon yhteydessä Kuopio-Jukolan 

toimistolta tai kilpailukeskuksen toimitsijainfosta esim. kenraaliharjoituksen yhteydessä.  

 

Sisävesiristeilijät järjestävät lisäksi risteilyjä Kuopion satamasta Vehmersalmen laivalaituriin lauantaina 14.6. 

Laivavuoroilta on säännöllinen bussiyhteys (Vehmersalmentien bussipysäkki) kilpailukeskukseen. Aikataulut 

sitoumuksetta, hinta- ja muita lisätietoja antavat laivayhtiöt: 

Koski-Laiva Oy (www.koskilaiva.com): lähdöt Vehmersalmelle klo 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 ja 20:00. 

Kuopion Roll Risteilyt (www.roll.fi): lähdöt Vehmersalmelle klo 11:30, 15:30, 17:15, 19:30.  

 

 

KILPAILUKESKUKSEN KARTTA  

Laajempi zoomattava kartta löytyy sähköisenä linkistä:  http://www.jukola.com/wp-

content/blogs.dir/8/files/2014/05/aluelayout_kuopio_jukola.pdf  

 

http://www.koskilaiva.com/
http://www.koskilaiva.com/
http://www.roll.fi/
http://www.roll.fi/
http://www.jukola.com/wp-content/blogs.dir/8/files/2014/05/aluelayout_kuopio_jukola.pdf
http://www.jukola.com/wp-content/blogs.dir/8/files/2014/05/aluelayout_kuopio_jukola.pdf
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KUOPIO-JUKOLAN AIKATAULU 

Keskiviikko 11.6.2014 

Klo 12 alkaen Kenraaliharjoituksen valmistelut ja valiokuntien omien aikataulujen mukaan järjestettävät 

  harjoitukset    

Klo 17  Kenraaliharjoituksen yhteinen osuus alkaa 

 

Perjantai 13.6.2014 

Klo 10   Kilpailukeskus, majoitus- ja pysäköintialueet sekä Jukola-ravintola avataan 

   

Lauantai 14.6.2014 

klo 13  Avajaiset ja Jukolan lipun nosto 

Klo 14  Venlojen Viestin lähtö 

n. klo 17 Venlojen Viestin voittaja maaliin 

Klo 19.30 Jukola-juhla ja Venlojen palkintojenjako  

Klo 21.00 Metsäkirkko (Syvähiekan kesäteatterissa) 

Klo 23   Jukolan Viestin lähtö 

  



5 
 

Sunnuntai 15.6.2014 

n. klo 7   Jukolan Viestin voittaja maaliin 

Klo 9.30  Palkintojenjako 

Klo 10  Jukolan lipun luovutus  

Klo 15  Maali suljetaan 

Klo 17  Kilpailukeskus suljetaan 

 

TOIMITSIJAINFO 

Toimitsijainfo sijaitsee lähellä pääensiapua Räsälänlahdentien kilpailukeskuksen puolella.  Aukioloajat ovat 

seuraavat: 

Maanantaina 9.6. klo 14-20 

Tiistaina 10.6. klo 14-20 

Keskiviikkona 11.6. (kenraaliharjoitus) klo 12-22 

Torstaina 12.6. klo 12-20 

Perjantaina 13.6. klo 10-22  

Lauantaina 14.6. klo 8-24 

Sunnuntaina 15.6. klo 00-15 

 

Toimitsijainfosta noudat Kuopio-Jukolan toimitsijamateriaalisi: t-paita, lippis/putkihuivi ja toimitsijan 

henkilökortti, pysäköintilupa tai bussilippu. Lisäksi saat lunastettua mahdollisesti tilaamasi kisa-asun (69€). 

Infossa on myynnissä rajoitettu määrä asuja, ellet ole sitä vielä tilannut.  Maksuvälineinä käy käteinen 

(mieluiten tasaraha 69€/asu) ja kortit. Toimitsijainfossa palvelemme sinua lisäksi muissa talkoisiin liittyvissä 

yleisissä kysymyksissä, mikäli tarvitset tietoa esim. ruokailuun, lepotiloihin, ensiapuun, turvallisuuteen, ym. 

liittyen. Jos olet jo oman talkootyövuorosi tehnyt ja haluat lisää muuta tehtävää, käy ilmoittautumassa 

mahdollisia lisävuoroja varten.  

 

Tiedot eri valiokuntien toimitsijamajoituksen sijoittumisesta ovat esillä toimitsijainfossa torstaista 12.6. alkaen.   

 

HUOM! Toimitsijamateriaalin (toimitsijakorttia lukuunottamatta – se on noudettavissa kilpailukeskuksen 

toimitsijainfosta kilpailuviikolla) voit noutaa ennakkoon myös Kuopio-Jukolan toimistolta Kauppapaikka 

Hermanin (Leväsentie 2, Kuopio) 2. kerroksessa tiistaina 3.6. klo 14-19 ja perjantaina 6.6. klo 10-15. Myös 

maksullinen kisa-asu on tuolloin noudettavissa, maksuvälineenä käy kortti tai käteinen (mieluiten tasaraha 

69€/asu). 

 

TOIMITSIJAKORTTI 

Toimitsijakortti toimii kulkulupanasi tehtäväsi edellyttämille alueille sekä toimitsijoiden lepo- ja 

majoitustiloihin. Se oikeuttaa sinut myös toimitsijaruokailuun sekä järjestäjien organisoimiin yhteiskuljetuksiin 

Kuopiosta kilpailukeskukseen. Kortin kääntöpuolelle on merkitty tärkeimmät puhelinnumerot. Korttiin ei tarvita 

kuvaa. Toimitsijakortti on varustettu kaulanauhalla ja sinun tulee pitää sitä kaulassa tai muulla näkyvällä 

paikalla koko vuorosi ajan.  

 

KENRAALIHARJOITUS  

Kenraaliharjoitus järjestetään keskiviikkona 11.6.  Siinä harjoitellaan kaikkia kisaviikonlopun toimintoja ja 

varmistetaan niiden sujuvuus. Oman valiokuntasi vastuuhenkilöltä saat tiedon siitä, missä ja milloin oma 
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toimintosi kokoontuu. Yleinen osuus alkaa klo 17. Kaikkien toimitsijoiden olisi omien mahdollisuuksiensa 

mukaan hyvä osallistua kenraaliharjoitukseen. Toimitsijoiden ruokailut järjestetään kenraaliharjoituspäivänä 

seuraavasti: klo 14 alkaen on tarjolla kahvia ja sämpylöitä ravintola-alueella (sään salliessa kisakahviossa, 

muuten toimitsijaravintolassa), klo 16 alkaen lihakeittoa (sään salliessa kisaravintolassa, muuten 

toimitsijaravintolassa). Harjoitusten aikana ja sen jälkeen on kisakahviossa tarjolla kahvia ja pullaa.  

 

Kenraaliharjoituksessa et vielä tarvitse pysäköintilupaa – pysäköinninohjaajat opastavat autoilijat oikealle 

pysäköintialueelle. Kenraaliharjoituksessa Räsälänlahdentietä voi ajaa toimitsijaparkkiin myös etelän 

suunnasta, poikkeavat liikennejärjestelyt alkavat vasta perjantaiaamuna.   

 

Kenraaliin järjestetään yhteiskuljetukset Kuopiosta. Ensimmäinen vuoro lähtee klo 9.30 ja toinen n. klo 14. 

Kuljetukset lähtevät Kuopiosta Puijon kisamontusta Suurmäentieltä lipputankojen luota. Sinne voi jättää oman 

auton maksutta parkkiin. Paikalla on opasteet.  Paluukuljetukset lähtevät sen mukaan, kun kenraaliharjoitus 

päättyy. HUOM! Aikatauluista tiedotetaan vielä kenraaliharjoituksen kutsun yhteydessä.   

 

Intersport , Suunnistajan kauppa ja Keltamäki ovat avoinna kenraaliharjoituksen yhteydessä ja silloin tuotteista 

saa alennuksia toimitsijakorttia näyttämällä.  

 

ILMOITTAUTUMINEN TEHTÄVÄPAIKALLE 

Tule paikalle vähän ennen työvuorosi alkua ja ilmoittaudu sovitussa paikassa. Varaa riittävästi aikaa siirtymisiin. 

Ota huomioon, että sisääntulotiet voivat olla ajoittain hyvin ruuhkaiset. Jos sairastut tai sinulle tulee muu este 

tai myöhästyt työvuorostasi, ilmoita siitä tiimisi vastuuhenkilölle.    

 

TIIMIISI VASTUUHENKILÖ 

Sinulla tulee olla tiedossa tiimisi oma vastuuhenkilö tai muu esimiehesi ja hänen yhteystietonsa. Jos et vielä 

tiedä yhteystietoja, ota ne selville ennen talkoita.  

 

KILPAILUKESKUS 

Tutustu ennakkoon kilpailukeskuksen karttaan ja tärkeiden toimintojen sijaintiin; ensiapu, juomavesipisteet, 

WC:t, jne.  Kartan sekä kilpailuun liittyvät tiedot löydät käsiohjelmasta, sitä on jaossa sekä toimitsija- että 

kilpailuinfosta. Tehtävästä riippumatta ystävällinen toimitsija osaa neuvoa kysyjää. Kilpailun nettisivuja 

päivitetään ahkerasti. Sivuilta saa lisätietoa kilpailun valmisteluista sekä itse kilpailusta. 

 

KIELLETYT ALUEET 

Kiellettyjen alueiden rajat on merkitty kilpailukeskuksessa kyltein ja nauhoin. Vain kilpailuosuuttaan 

suorittavalla kilpailijalla sekä asianmukaisen kulkuluvan maastoon saaneella toimitsijalla on oikeus liikkua 

kilpailumaastossa. Älä liiku kilpailukeskuksen alueella sijaitsevien talojen piha-alueilla.  

 

OMA VARUSTUS 

Käytä saamaasi t-paitaa ja päähinettä, T-paidan alle voi tarvittaessa pukea esim. pitkähihaisen paidan. Paidan ei 

tarvitse välttämättä olla näkyvillä, jos sää vaatii takkia. Toimitsijakortti sen sijaan tulee olla esillä työvuoron 

aikana. Pukeudu sään mukaisesti, yöllä voi olla hyvinkin koleaa ja päivälämpötilat mahdollisesti korkeat.  

Varaudu myös sateen mahdollisuuteen. Keliin sopivat jalkineet pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina. Huolehdi 
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riittävästä juomisesta nestehukan välttämiseksi. Ota oma vesipullo mukaan, sen voi täyttää kilpailukeskuksen 

juomavesipisteissä.  

 

TOIMITSIJARUOKAILUT  

Toimitsijoiden ruokailu järjestetään toimitsijaravintolassa, joka on avoinna perjantaina 13.6. klo 12 - 22. 

Lauantaina ravintola avautuu klo 7 aamulla ja on avoinna yhtäjaksoisesti sunnuntaihin klo 15 asti. Sunnuntaina 

klo 15-17 ruokailumahdollisuus on kisaravintolassa. Toimitsijakorttia näyttämällä saat työvuorosi aikana aterian 

ja kahvit. Sovi ruokailutauosta tiimisi/esimiehesi kanssa, älä jätä tehtäväpistettäsi miehittämättä! Muiden 

ruokapisteiden (grillit, kahvio, jäätelökioskit) tuotteet ovat maksullisia. Ruoka on pääosin laktoositonta ja 

gluteenitonta (bataattikeitto vähälaktoosinen, puurossa gluteenia); maidoton vaihtoehto sekä gluteenitonta  

leipää on tarjolla. Lisätietoja erityisruokavalioista saat ravintolan henkilökunnalta.  

 

TOIMITSIJOIDEN LEPO- JA YÖPYMISTILAT JA PESEYTYMINEN 

Toimitsijoille on varattu sotilastelttoja lepohetkiä varten. Sotilastelttoihin ei varata etukäteen paikkoja. 

Toimitsija voi pystyttää erikseen osoitettavalle alueelle yöpymistä varten myös oman teltan, ilman 

ennakkovarausta. Huomaa, että avotulen, grillien, retki- ja kaasukeitinten yms. käyttö on ehdottomasti 

kielletty. Talkoisiin osallistuvilla pitkämatkalaisilla on mahdollisuus yöpyä myös lattiamajoituksessa 

Vehmersalmen koulukeskuksessa, n. 3 km päässä kilpailukeskuksesta. Lattiamajoitukseen tarvitaan 

etukäteisilmoittautuminen. Tiedot toimitsijamajoituksen sijoittumisesta ovat esillä toimitsijainfossa torstaista 

12.6. alkaen. Mukaan tulee ottaa oma makuualusta, makuupussi ja pyyhe. Perjantaina on mahdollisuus 

peseytyä kilpailukeskuksen pesupaikalla klo 12.00–21.00 välisenä aikana. Lauantaina suihkut aukeavat klo 9. 

Vältä suihkujen käyttöä viestien aikana.  Ympäristösyistä käytä vettä säästäen ja vältä shampoon käyttöä. 

Koulumajoituksessa olevilla on peseytymismahdollisuus koulun suihkutiloissa.  

 

TAVAROIDEN SÄILYTYS  

Kilpailukeskuksessa ei ole säilytystilaa henkilökohtaisille tavaroille, joten ota mukaan vain tarvitsemasi. Jätä 

myös arvoesineet kotiin. 

 

TURVALLISUUS  

Oman työpisteesi ja yleiset turvallisuusasiat käydään läpi kenraaliharjoituksessa. Selvitä ne tiimisi 

vastuuhenkilön kanssa, jos et pääse kenraaliin.  Ilmoita ongelmatilanteista oman tiimin päivystysnumeroon tai 

esimiehellesi. Järjestyshäiriötilanteissa ota yhteys lähimpään järjestyksenvalvojaan tai järjestyksenvalvojien 

esimieheen puh. 044 361 4418. Jos tilanne on uhkaava, soita 112. Älä vaaranna tilanteessa itseäsi tai muita. 

Jokainen toimitsija on velvollinen ilmoittamaan havainnoimistaan mahdollista turvallisuutta vaarantavista 

asioista. Toimitsijakorttisi takaa löydät tärkeät puhelinnumerot: 

 

 Yleinen hätänumero 112   

Ensiapu 044 576 8674 

Poliisi, pelastuslaitos 112   

Myrkytystietokeskus (09) 471 977 

Turvallisuuspäivystys 044 361 4416 

Järjestyksenvalvonnan päivystys 044 361 4418 
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ENSIAPU 

Vakavat tapaukset: ilmoita pääensiapuun puh. 044 576 8674 ja toimi alla olevan ohjeen mukaan: 

1.  Selvitä mitä on tapahtunut. 

2.  Estä lisäonnettomuudet. 

3.  Tarkista potilaan tila. 

4.  Tarkista hengitys. 

5.  Siirrä potilas oikeaan asentoon. 

6.  Välitön hengenvaara -> soita 112!  

7.  Järjestä opastus kohteeseen. 

 

Kilpailukeskuksessa sijaitsee kaksi ensiapupistettä, pää- ja hätäensiapu. Ne on merkitty vihreällä pohjalla 

olevalla valkoisella ristillä. Niistä saa apua tapaturman sattuessa. Pääensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa 

pesutilojen läheisyydessä, Räsälänlahdentien vieressä punaisessa hallirakennuksessa. Pääensiavussa päivystää 

lääkäri ja ensiapuhenkilökuntaa. Hätäensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa maalin läheisyydessä. Toimitsijat 

käyttävät näistä ensisijassa pääensiapua. Maastossa ensiapua antavat valituissa maastokohteissa 

ensiapupisteet. Ensiaputaidot on hyvä kerrata ennen tapahtumaan saapumista. Kilpailukeskuksessa on kilpailua 

edeltävällä viikolla talkoolaisten käytössä ensiapupakkaus. Varaa omat henkilökohtaiset lääkityksesi mukaan. 

Vehmersalmen apteekki palvelee Vehmersalmen keskustassa osoitteessa Vehmersalmentie 34 perjantaina 

13.6. klo 9-18 ja lauantaina 14.6. klo 10-16.  

 

TULIPALO 

Jos havaitset tulipalon kilpailukeskuksessa tai pysäköintialueella, toimi alla olevan ohjeen mukaan. Ilmoita myös 

turvallisuuspäivystykseen puh. 044 361 4416. 

1. Varoita vaarassa olevia ihmisiä. 

2. Rajoita paloa, jos se on mahdollista (sammutin, sammutuspeite).  

3. Ilmoita tilanteesta hätänumeroon 112. 

4. Opasta sammutusyksikkö paikalle. 

 

TIEDOTUSVASTUUT 

Mahdollisissa poikkeustilanteissa (esim. onnettomuudet, tapaturmat tai muut vahingot) tiedotusvastuu on 

ainoastaan Kuopio-Jukolan järjestelytoimikunnan nimeämillä henkilöillä sekä vastaavilla viranomaisilla. 

Erityistilanteen sattuessa kommentteja ja tietoja pyytävät tulee ohjata ottamaan yhteyttä em. tahoihin. 

Muiden kuin tiedotusvastuussa olevien tulee pidättäytyä kommentoimasta tilannetta vahvistamattomien 

tietojen leviämisen estämiseksi. Myös kilpailun tekniseen toteuttamiseen liittyvissä asioissa tiedotusvastuu on 

ainoastaan kilpailun johdolla.  

 

KIELLETYT TOIMINNOT 

Tupakointi on kielletty muualla kuin sille osoitetulla paikalla (Tupakkalaki 5. luku 12§). Niin ikään tulenteko on 

ehdottomasti kielletty muualla kuin erikseen merkityllä tulentekopaikalla. Alkoholijuomien nauttiminen 

työvuoron aikana on ehdottomasti kielletty eikä omia alkoholijuomia saa tuoda kilpailukeskuksen alueelle. 

Mainostaminen ja kaupustelu on kielletty ilman järjestäjien kirjallista lupaa (mukaan lukien pysäköintialueet ja 

majoitustilat). Muiden kuin järjestäjien käytössä olevien VHF-taajuuksilla toimivien radiopuhelimien ja muiden 

laitteiden käyttö kilpailukeskusalueella on ehdottomasti kielletty. 
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SIISTEYS JA JÄTEHUOLTO 

Ympäristöarvot ovat Kuopio-Jukolassa ykkössijalla. Eri jätteille on omat keräysastiat, joten kierrätä roskat 

ohjeistetusti. Voimme jokainen omilla toimillamme vaikuttaa yleiseen viihtyvyyteen ja tapahtuman jälkeiseen 

ympäristön ennallistamiseen. Tehdään yhdessä Kuopio-Jukolasta siisti tapahtuma! 

 

PALVELUT KILPAILUKESKUKSESSA 

Kilpailukeskuksessa palvelee virallisia Jukola-tuotteita tarjoava Jukola-kauppa sekä sen yhteydessä oleva posti, 

useita urheilu- ja erikoisliikkeitä sekä mallasrasti. HUOM! Anniskelu mallasrastilla työvuoron aikana on 

ehdottomasti kielletty ja talkooasussa myös muina aikoina! Liikkeissä on mahdollista maksaa maksukortteja 

käyttäen. Lähin pankkiautomaatti ja apteekki sijaitsevat Vehmersalmen taajamassa, n. 3 km 

kilpailukeskuksesta.   

 

KÄNNYKÄN LATAAMINEN 

Toimitsijainfossa on latauspiste toimitsijoiden puhelimille, oma latauslaite oltava mukana. Lataa puhelimesi 

akku täyteen jo ennen lähtöäsi työvuoroon.  

 

LÖYTÖTAVARAT  

Kisakeskuksessa löytyneet tavarat toimitetaan kilpailuinfoon, jossa niitä säilytetään sunnuntai-iltaan klo 17 

saakka ja sen jälkeen Kuopio-Jukolan toimistossa 30.6.2014 asti. Tuon jälkeen arvokkaimmat tavarat 

toimitetaan Itä-Suomen poliisilaitoksen Kuopion pääpoliisiasemalle Suokatu 44 B, Kuopio. 

 

TAKSI 

Taksipysäkki sijaitsee Räsälänlahdentien ja Ritoniementien risteyksessä. Taksin tilausnumero on 0200 30300 

(palvelun hinta 1,25 euroa/puh. + 25 senttiä/10s + pvm). 

  

TV JA RADIO 

Televisio välittää lauantaina suoraa lähetystä Venlojen Viestistä klo 13.45-17.30 (TV2) ja Jukolan Viestistä klo 

22.45-7.30 (TV1). Internetissä molemmat viestit ovat seurattavissa alusta loppuun suorana (yle.fi/areena). 

Suora lähetys radiossa molemmista viesteistä Yle Puheelta (Kuopio 88,1 MHz) samoin internetistä 

(yle.fi/areena). Yle Puheella on perjantaina 13.6. klo 18:03 – 19:30 Jukola-ilta ja Yle Radio Savo (Kuopio 

98.1MHz) välittää ennakkolähetyksen kilpailukeskuksesta liikennetiedotteineen lauantaina klo 10-14. 

 

TALKOOJUHLA  

Yhteisen ponnistuksen kunniaksi järjestämme syyskuussa talkoojuhlan Kuopio-Jukolan järjestelyihin 

osallistuneille. Ajankohdasta ja paikasta tiedotamme tuonnempana.  

 

POSITIIVINEN ASENNE LUO KISATUNNELMAN 

Toimitsijoina olemme suurtapahtuman käyntikortti ulkomaailmalle. Kohteliaisuus ja hyvät tavat kuuluvat 

olennaisena osana meidän kaikkien palveluvalikoimaan. Positiivinen asenne välittää hyvää mieltä 

ympäristöönsä. Tehdään tästä yhdessä veikeä kokemus ja lumoava elämys!  

 


