
 
 
 
 
 
 

Toimitsijatiedote 5 /  2013  
 

 
 
Kesäinen tervehdys, 
 
kevät on kääntynyt kesäisiin tunnelmiin ja samallahan se tarkoittaa, että h-hetki lähestyy. 
Sinne on aikaa noin kuukausi, kun Jämsä-Jukolan tanner tömisee. Toki 
kilpailukeskusalueella tapahtuu ja tömisee koko ajan, kun puitteet rakentuvat paikoilleen. 
Osa meidän noin 1300 talkoolaisesta häärii parhaillaan sen eteen, että hieno tapahtuma 
saadaan läpi vietyä. 
 
 
Seuraava toimitsijainfo 
 
Seuraava toimitsijainfo on ke 22.5. klo 18.00 Mäntykallion koululla (Koivutie 28, 
Jämsänkoski). Kannattaa tulla paikalle kuuntelemaan viimeisimmät tietoiskut järjestelyjen 
osalta. Ennakkoon toimitsija-asun varanneet voivat lunastaa asun itselleen. Maksu 
käteisellä. Varaa mukaan tasaraha 56€. Ohjelma toimitsijainfossa: 
 
 16.30 – 17.55 toimitsija-asuja jaetaan 
   ilmoittautuminen talkoolaiseksi 
 18.00 –   kilpailujohtaja avaa tilaisuuden 
   yleisinfoa tapahtumasta 
   valiokunnittain infopaketit 
 
 
Koulutusta talkoolaisille 
 
Alkusammutus-, turvallisuus- ja radiopuhelinkoulutusta tarjolla talkoolaisille. Mikäli tarvitset 
omissa toimissasi koulutusta näihin asioihin, niin saavu paikalle jollekin kerralle: 21.5., 
23.5., 30.5. tai 6.6. Koulutus alkaa aina klo 18.00 kilpailukeskuksessa jäähallin vieressä. 
Lisätietoja: Liikenne- ja turvallisuusvaliokunnan vetäjältä Jarmo Saloselta, 
jarmo.salonen@jukola.com  
 
 
Kulkeminen kilpailukeskukseen 
 
Kilpailuviikonloppuna toimitsijoille on varattu rajallinen määrä pysäköintitilaa 700 – 1600 
metrin etäisyydellä kilpailukeskuksesta. Seuraa opasteita. Tähän parkkiin pääsee 
ainoastaan pysäköintilipulla ja sen voi varata ennakkoon 20.5. mennessä Jenni Sabelilta 
sähköpostitse jenni_sabel@hotmail.com (etunimi_sukunimi@hotmail.com)  
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Paikallisten kannattaa suosia kävelyreippailua ja pyöräilyä. Mahdollista on myös käyttää 
järjestäjän linja-autokyyditystä. Tämä vuoro etenee reittiä Himos – Jämsän linja-
autoasema – rautatieasema – kilpailukeskus. Aikataulu Jämsä-Jukolan nettisivuilla 
http://www.jukola.com/2013/kilpailuinfo/jukolaliikenne/  
 
 
 
Toimitsijahuolto 
 
Kilpailukeskuksen läheisyydessä Myllymäen alakampus-alueella sijaitsee toimitsijoiden 
majoitus- ja levähdystilat, ruokailu sekä toimitsijainfo. Toimitsijainfossa jaetaan 
talkoolaisten nimikortit, t-paidat, lippikset / putkihuivit, maksulliset toimitsija-asut sekä muu 
materiaali.  
 
Toimitsijainfo avoinna: 
 
 ma 10.6. klo 14 – 20  
 
 ti 11.6. klo 14 – 20  
 
 ke 12.6. klo 14 – 22  
 
 to 13.6. klo 12 – 20  
 

pe 14.6. klo 10 – 22  
 
la 15.6. klo 07 – 24 
 
su 16.6. klo 00 – 16  
 

Rakennustalkoisiin osallistuvat pitkämatkalaiset voivat majoittua alakampuksen 
luokkatiloihin lattiamajoitukseen ja kilpailuviikonloppuna muutkin valiokunnittain jaettuihin 
luokkiin. Varaa mukaan patja ja makuupussi. 
 
Alla näkyvälle kartalle merkitty kilpailukeskus, toimitsijainfo, toimitsijaparkki ja 
toimitsijaparkkiin tapahtuva opastus.  
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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/ 
 
 
Kenraaliharjoitus 
 
Kenraaliharjoitus järjestetään ke 12.6. klo 17.00 alkaen kilpailunjohtajan avauksella. Eri 
valiokunnan harjoittelevat omia toimiaan tällöin, joten paikalla olo suotavaa. Talkoolaisille 
tarjotaan kahvit ja ruoka kilpailukeskuksen pääruokalassa. Ilmoittaudu oman valiokuntasi 
vetäjälle ke 5.6. mennessä. He myös tiedottavat kenraaliharjoituksen tarkemmasta 
ohjelmasta. 

http://www.slu.fi/jasenjarjestoille/vakuutukset/tuplaturva/


Kenraaliharjoitusiltana kilpailukeskuksen urheiluliikkeet myyvät tuotteitaan edullisin 
toimitsijahinnoin, joten hyvä mahdollisuus uusia liikuntavarusteita. 
 
 
Lapsille ohjelmaa 
 
Talkoolaisten lapset voivat käydä tutustumassa Pikku-Eeron pihan toimintoihin sekä 
tarinapolulle pe 14.6. klo 15 – 18.  
 
 
Toimiminen kilpailuviikonloppuna 
 
- hae ennakkoon toimitsijamateriaali toimitsijainfosta (toimitsijakortti, t-paita, 

lippis/putkihuivi ja muu materiaali) 
- tutustu ennakkomateriaaliin, kilpailuohjeisiin ja muuhun asiaan liittyvään tietouteen 
- ole ajoissa paikalla ennen työvuorosi alkua 
- ilmoita mahdollinen sairastumisesi valiokuntasi vetäjälle tai ryhmänjohtajallesi, älä tule 

sairaana talkoisiin 
- ota mukaan säänmukainen varustus. Yöllä voi olla kylmä, joten pitkät kalsarit jalkaan 

ja fleecepaitaa ylle. Suomen kesä on kaunis, mutta joskus sateinenkin. 
- huolehdi nestetasapainosta. Vesipulloa voi täydentää kilpailualueen vesipisteillä. 
- jokaisella on velvollisuus puuttua vaaralliseen toimintaan tai ainakin ilmoittaa asiasta 

eteenpäin 
- tule paikalle iloisin ja reippain mielin 
 

 

 

 

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” 
 

mailto:talkoolaiset.2013@jukola.com
http://www.jukola.com/2013/

