
TALKOOLAISTEN
KÄYTÄNNÖN ASIAT



Talkooasujen jako ja myynti

• Hollolan Prisman (Keskuskatu 8) yläkerta, 
neuvonnan vierestä portaita 2. kerrokseen

• Ke 16.5. klo 17-20
• Pe 1.6.    klo 17-20 
• Ke 6.6.    klo 17-20  
• To 7.6. klo 17-20



Kilpailun aikana

• Talkoopisteellä (Hälvälän ampumarata 
Riimu) Jukolan kilpailukeskuksessa

• ke 13.6. klo 12-20 (kenraaliharjoituspäivä)
• pe 15.6. klo 10-20
• la 16.6. klo 8-24
• su 17.6. klo 00-14



Henkilökortti
(id-kortti)

Henkilökortit tulevat jakoon myöhemmin,
arvio toukokuun lopulla.

Jukolabussi ilmainen vain henkilökortilla.

Talkoolaisten pysäköinti Hälvälän
ampumaradalla pysäköintiluvalla.

Ruokailu talkooravintolassa henkilökortilla.



Majoitusmahdollisuudet
• Talkoolaisten teltta-alue talkoopisteen vieressä

• Omat teltat
• Yhteiskäytössä muutama puolijoukkueteltta

• Lattiamajoitus Tiilikankaan koululla
• Avoinna ke 13.6. lähtien
• 3 km päässä kilpailukeskuksesta

• Lattiamajoitus ennakkorakentamiseen 
osallistuville Pyhäniemen vanhainkodilla
• Avoinna la 9.6. lähtien
• n. 8 km, kuljetusta ei ole järjestetty



Aikataulu kilpailun aikana

• Perjantai 15.6.2018
• 10.00 Kilpailukeskus ja kilpailuinfo avataan
• 15.00     Jukolan viestin 70-vuotisjuhlaviestin 

näyttelyn avaus
• 18.00 Juoksujärjestykset jätettävä    

viimeistään
• 22.00 Kilpailuinfo suljetaan



Lauantai 16.6.2018
08.00 Kilpailuinfo avataan
13.00 Avajaiset ja Jukolan lipunnosto
13.00 Venlojen viestin sisään kirjautuminen alkaa
14.00 Venlojen viestin lähtö
16.57 Venlojen viestin voittaja maalissa
18.30 Venlojen viestin vaihto suljetaan
18.45 Venlojen viestin uusintalähtö
19.00 Jukolan juhla ja Venlojen viestin palkintojenjako
21.00 Metsäkirkko
22.00 Jukolan viestin sisään kirjautuminen alkaa
22.30 Venlojen viestin maali suljetaan
23.00 Jukolan viestin lähtö
22.57    Aurinko laskee



Sunnuntai 17.6.2018
03.41 Aurinko nousee
06.40 Jukolan viestin voittaja maalissa, voittajajoukkue lukee 

Jukolan viestin sanoman juhlalavalla
08.45 Jukolan viestin vaihto suljetaan
09.00 Jukolan viestin uusintalähtö: 7. osuus
09.20 Jukolan viestin uusintalähtö: 2.–6. osuus
09.20 Palautuskarttojen jako kilpailuinfossa alkaa
09.30 Jukolan viestin palkintojenjako, Jukolan lipun luovutus
15.00 Jukolan viestin maali suljetaan
16.00 Kilpailukeskus ja kilpailuinfo suljetaan
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