TOIMITSIJATIEDOTE 8, 4/2012

Talkoolaisia kasassa jo melkein tuhat!
Toimitsijarekisterissä on tällä hetkellä jo 980 henkilöä, joten tuhannen toimitsijan etappi ei ole enää
kaukana. Edelleen sekä ravintola valiokunta että kenttä toiminnot kaipaavat runsaasti vahvistuksia
, muiden valiokuntien toimitsijatarpeita unohtamatta.mm. kassahenkilöistä on kerrottu olevan
pulaa.
Ilmoittautuneiden joukkueiden määrä kasvaa edelleen
Jukolan viestiin on tällä hetkellä ilmoittautunut 1264 joukkuetta ja Venlojen viestiin 951 joukkuetta.
Kun verrataan ilmoittautuneiden määrä aiempiin vuosiin, niin näillä luvuilla lopullinen
ilmoittautuneiden joukkueiden määrä voi nousta niinkin hurjaksi kuin Jukola 1770 ja Venlat 1305
joukkuetta.

Tule mukaan rakennustalkoisiin !
Kisakeskuksen rakentamistöiden aikataulutus on valmisteltu.
Alueen rakentamistöiden valmistelu ja pohjatyöt on tarkoitus käynnistää toukokuussa 7.5. alkaen.
Vesi- ja viemäröintityöt sekä rakenteiden ja sähköjärjestelmien valmistelu käynnistyy toukokuun
alkupuolella. Kisakeskukseen tarvittavien rakenteiden esivalmistelu käynnistyy toukokuun
puolivälissä ja rakenteiden pystytystyöt toukokuun lopulla.
Huomattavimmat työt ovat kisa-alueelle tulevien telttojen pystytykset, vaihto- ja maalialueen
rakenteet, pesutilojen rakentaminen, alueen aitaukset, median käyttöön tulevat rakenteet,
liikenteenhoitoon ja majoitukseen liittyvät järjestelyt sekä kaikki sähköjärjestelmiin, kalustamiseen
ja muihin varusteluihin liittyvät työt. Rakentamisaikatauluun vaikuttaa se, että tenniskentän alue
vapautuu käyttöön 28.5, koulujen käytössä olevat alueet vapautuvat 4.6. alkaen sekä
urheilukentän alue 8.6.2012, jolloin päästään tekemään näille alueille tulevia rakenteita.
Rakenteiden ja käyttöjärjestelmien tulee olla kilpailua varten käyttövalmiit pääosin 13.6.mennessä.
Tarvetta olisi myös turvallisuussuunnitelman "jalkauttajille" eli henkilöille, jotka toteuttavat
turvallisuuteen liittyviä käytännön asioita esim. sammuttimien asentaminen,
sammutusvesitynnyrien asentaminen ja täyttäminen, turvallisuusopasteiden asentaminen. Tarve
lähinnä rakennusvaiheessa.
Jos et ole vielä rakennusporukassa mukana, mutta halukkuutta ja mahdollisuutta löytyisi niin
ilmoittaudu rakentamisesta vastaavalle Esa Nissiselle esanissinen@hotmail.com tai 045-2327001

Toimitsijoiden majoittautuminen kisaviikonloppuna
Toimitsijoille on varattu lepotilat Sotungin lukiolta . Jokaiselle valiokunnalle tullaan osoittamaan
tietty määrä luokkahuoneita, ja niiden sijainti selviää toimitsijainfossa olevasta kartasta 11.6
alkaen.
Yleisinfo 7.5.2012 (paikka Sotungin lukio)
Vielä muistutuksena ja kalenteriin ylös laitettavaksi Valio-Jukolan yleisinfon ajankohta.
Tilaisuuden tavoitteena on kertoa kaikille toimitsijoille yhteisistä yleisistä asioista erityisesti
kilpailukeskusalueeseen liittyen, antaa mahdollisuus valiokunnille omien koulutustilaisuuksien
järjestämiseen, toimia rekrytointitilaisuutena ja nostaa Jukola-henkeä. Tervetuloa paikalle!
17.00-17.30 Kierros kilpailukeskuksessa (tapaaminen urheilukentän huoltorakennuksen edessä)
17.00-18.00 Kahvit ja mahdollisuus ilmoittautua toimitsijaksi
18.00-19.15 Info-osuus lukion juhlasalissa
19.15-20.45 Valiokuntien omia koulutuksia tarpeen mukaan, sekä mahdollisuus ilmoittautua
toimitsijaksi

Valio-Jukola helposti saavutettavissa julkisilla kulkuneuvoilla

Kilpailuviikonloppuna 15.-17.6. toimitsijat käyttävät Hakunilaan kulkemiseen pääosin joukkotai kevyttäliikennettä , sillä parkkitilaa on rajoitetusti ja haluamme olla joukkoliikennettä suosiva
tapahtuma. Jokainen toimitsija saa kenraaliharjoituksessa ilmaisen seutulipun (jolla pääsee
myös Keravalle) 15.-17.6 välisenä aikana.
Valio-Jukolan kilpailukeskukseen pääsee kätevästi linja-autolla mm. Tikkurilan asemalta bussi 69 ,
Mellumäen metroasemalta bussi 62, Helsingin Rautatientorilta bussi 741 ja 742. Tarkemmat
reittitiedot ja aikataulut löytyvät HSL:n sivuilta www.hsl.fi. Myös pyörällä pääsee mukavasti
kilpailukeskukseen.

Valio-Jukola pikee-paitoja tilattavissa
Koska pikee paidoille tuntuu olevan kysyntää, tullaan paitoja tilaamaan lisää huhtikuun lopulla. Jos
olet halukas tilaamaan pikee paidan laita tilauksesi sähköpostilla kirsti.ruutiainen@kolumbus.fi
viimeistään 22.4.2012( jos sinulla ei ole sähköpostia käytössä voit myös laittaa tilauksen
tekstiviestinä Kirstille 050-5167163 ) . Pyytäisin myös teitä jotka olette laittaneet
ilmoittautumislomakkeelle ruksin kohtaan Tilaan Pikeen, laittamaan tilauksenne uudelleen , sillä
sattuneesta syystä ko. tieto ei välitykään toimitsijatietokantaan josta tiedot saisi kootusti kerättyä.
Pahoittelen asiasta aiheutuvaa lisävaivaa. Pikeen hinta 12€.
Naisille koot 36, 38, 40, 42, 44
Miehille koot S, M, L, XL, XXL
Valio-Jukola logo paidan vasemmassa rintamuksessa.

Myöhemmin keväällä tulee myyntiin myös kevyempi Jukola-takki. Takissa irroitettavat hihat, joten
siitä saa mukavasti myös liivin. Takki on väriltään samaa tuttua Valio-Jukola sinistä, kuten esim.
pikee, joten sekä uudet että aiemmin hankitut asut sopivat hyvin yhteen. Takin hinnaksi tulee n.
30€. Takkien myyntiajat ja paikka tullaan ilmoittamaan toukokuussa kaikille toimitsijarekisterissä
oleville.
Varastossa on vielä myymättä muutamia kappaleita aiemmin hankittuja asuja. Vielä löytyy naisille
takkeja ( M-XL), ja housut ( S ja XL). Miehille takkeja ( M ja XXL) ja housuja ( XL-XXL). Hinnat
takki 50€, housut 30€.
Lisäksi vielä on muutamia syksyllä tilattuja asuja, jotka odottavat hakijaa. Jos tunnistat itsesi niin
ota yhteyttä Kirsti Ruutiaiseen ( yhteystiedot löytyvät aiemmin tiedotteessa).

Mieltäsi askarruttavissa asioissa voit olla yhteydessä valiokuntasi vetäjään (yhteystiedot löytyvät
Valio-Jukolan internet-sivuilta) tai toimitsijavastaava Mari Hämäläiseen
maripiritta.hamalainen@gmail.com tai 040-9628871.
Ystävällisin terveisin, toimitsijavastaava Mari Hämäläinen
12.4.2012

Toimitsijatiedote kertoo säännöllisesti kuukauden välein Valio-Jukolan järjestelyiden etenemisestä.
Se lähetetään kaikille Valio-Jukolan toimitsijarekisteriin ilmoittautuneille toimitsijoille.
Toimitsijatiedotteen lisäksi valiokunnat pitävät omat toimitsijansa ajan tasalla tärkeistä asioista.

