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Tervehdys, 
 
viime tiedotteen jälkeen myös Jämsässä lumet ovat saaneet kyytiä. Jukola-maasto alkaa 
paljastua talven uinumisen alta. Hyvä näin, sillä tapahtumaan on enää aikaa alle 
viisikymmentä päivää. 
 
 
1000. talkoolainen löytyi 
 
Edellisessä tiedotteessa tämä tasaluku oli jo lähellä ja nyt meitä talkoolaisia löytyy 1095. 
Tämä tuhannes talkoolainen on Jussi Kärkkäinen Muuramesta. Hänet palkitaan tästä 
merkkipaalusta talkooasulla. Houkuttelijoina Jussille toimivat veli perheineen. Aktiivisesti 
JRV:n toiminnassa mukana oleva Kärkkäisen perhe palkitaan myös pienellä 
muistamisella. 
 
Lisää kuitenkin kaivataan talkoolaisia, joten houkuttele kavereitasi ja tuttujasi tähän 
hienoon viikonloppuun. Erityisesti liikenne- ja turvallisuusvaliokunta kaipailee 
vapaaehtoisia sekä ravintola. Toki halukkaita sopii muihinkin tehtäviin. Helpoiten 
ilmoittautuminen hoituu netin kautta http://www.jukola.com/2013/ napsauttamalla hiirtä 
”ilmoittaudu talkoolaiseksi” kohtaan.  
 
 
Kulkeminen kilpailukeskukseen 
 
Kilpailuviikonloppuna toimitsijoille on varattu rajallinen määrä pysäköintitilaa 700 – 1600 
metrin etäisyydellä kilpailukeskuksesta. Tähän parkkiin pääsee ainoastaan 
pysäköintilipulla ja sen voi varata ennakkoon 20.5. mennessä Jenni Sabelilta 
sähköpostitse jenni_sabel@hotmail.com (etunimi_sukunimi@hotmail.com)  
 
Paikallisten kannattaa suosia kävelyreippailua ja pyöräilyä. Mahdollista on myös käyttää 
järjestäjän linja-autokyyditystä. Tämä vuoro etenee reittiä Himos – Jämsän linja-
autoasema – rautatieasema – kilpailukeskus. Aikataulu julkaistaan myöhemmin. 
 
 
Toimitsijahuolto 
 
Kilpailukeskuksen läheisyydessä Myllymäen alakampus-alueella sijaitsee toimitsijoiden 
majoitus- ja levähdystilat, ruokailu sekä toimitsijainfo. Rakennustalkoisiin osallistuvat 
pitkämatkalaiset voivat majoittua alakampuksen luokkatiloihin lattiamajoitukseen ja 
kilpailuviikonloppuna muutkin valiokunnittain jaettuihin luokkiin. 

http://www.jukola.com/2013/
mailto:jenni_sabel@hotmail.com


Talkoolaisten vakuutus 
 
Kaikki talkoorekisteristä löytyvät henkilöt ovat vakuutettuja Jämsä-Jukolassa SLU:n 
(nykyisen Valon) Tuplaturvavakuutuksen kautta. Siihen kuuluu tapaturmavakuutus ja 
toiminnanvastuuvakuutus. Lisätietoja tästä 
http://www.slu.fi/jasenjarjestoille/vakuutukset/tuplaturva/ 
 
 
Jämsän Seutu – rasteille ilmaiseksi 
 
Jämsä-Jukolan talkoolaiset voivat osallistua su 5.5.2013 Jämsän Seutu - rasteille 
ilmaiseksi. Lähtöaika maastoon on klo 10.00 – 12.00. Ensikertalaiset ja aloittelijat saavat 
opastusta klo 10.00. Lähtöpaikan löydät JRV:n nettisivuilta kuntosuunnistusosiosta 
http://www.jrv.fi/ ja ainoastaan talkoorekisteristä löytyvillä henkilöillä on mahdollisuus 
tähän. 
 
Jämsän muistiyhdistys järjestää Jämsä-Jukolassa aivosuunnistusradan ja nyt on 
mahdollista päästä kokeilemaan tätä uutuutta su 5.5. Jämsän Seutu - rastien yhteydessä.  
 
   
 
Toimitsija-asut 
 
Jokainen talkoolainen saa Jämsä-Jukolan t-paidan sekä lippalakin tai putkihuivin. 
Maksullinen toimitsijapuku on mahdollista tilata ja sen on Noname:n valmistama 
verkkovuorellisella takilla sekä vuorettomilla housuilla. Voit helpoiten laittaa tilauksen 
talkoorekisterin kautta omilla tunnuksillasi tai laittaa viestiä työvoimapäällikölle 
talkoolaiset.2013@jukola.com  Talkoorekisterin osoite: http://talkoo.jukola.com/2013/ 
Puvun hinta on 56€.  Pukua voi sovittaa Jämsän keskustassa Mäen Huopaa ja Lankaa – 
liikkeessä. Aukioloajat näet nettisivuilta http://www.huopaajalankaa.net/ Asuja 
mahdollisesti saatavilla toimitsijainfossa 22.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

T-paita, lippalakki ja toimitsija-asu 
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Seuraava toimitsijainfo 
 
Seuraava toimitsijainfo on ke 22.5. klo 18.00 Mäntykallion koululla (Koivutie 28, 
Jämsänkoski). Kannattaa tulla paikalle kuuntelemaan viimeisimmät tietoiskut järjestelyjen 
osalta.  

 

 

Terveisin 

 
Tommi Kuronen 
Jämsä-Jukola, työvoimapäällikkö 
talkoolaiset.2013@jukola.com 
 
 
 
 
Toimitsijatiedote jaetaan talkoorekisteriin ilmoittautuneille sähköpostilla. Yleinen tiedote 
tulee noin kerran kuukaudessa ja se on myös nähtävissä internet sivulla 
www.jukola.com/2013/ toimitsijat kohdassa. Valiokunnat lähettävät tiedotteita omista 
tarkennetuista tehtävistään.  
 
 

”Suunnista elämäsi tarinaan” 
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