
 

 

 

TOIMITSIJATIEDOTE 12, 06/2012 

Hei, 

Enää 8 päivää Valio-Jukolaan. Järjestelykuume alkaa nousta kohti huippuaan! 

Ohessa yleisinfoissa lupaamani Näin toimit toimitsijana Valio-Jukolassa –ohje, joka meidän kaikkien olisi hyvä 

lukea ajatuksella lävitse. Vielä tähdennän, että on erittäin tärkeä että sinulla on tiedossa oman tehtäväsi 

vastuuhenkilö ( jos tämä vielä epäselvä, voit ottaa allekirjoittaneeseen yhteyttä, niin selvitetään asia ), ja 

vastuuhenkilöllä lista omista alaisistaan.  Huolehdithan myös että olet ajoissa paikalla ja esteen sattuessa ilmoitat 

siitä vastuuhenkilöllesi hyvissä ajoin. 

Näin toimit toimitsijana Valio-Jukolassa!  

1. Toimitsijainfo palvelee toimitsijoita Sotungin Lukion tiloissa 11.-17.6 .2012. Tarkemmat aukioloajat 

löydät www.jukola.com/2012/toimitsijat. 

2. Toimitsijamateriaali (T-paita, toimitsijakortti, lippis/huivi ja HSL:n lippu). Nouda toimitsijamateriaalisi 

toimitsijainfosta 11.-17.6.2012 

3. Toimitsijakortti toimii kulkulupanasi tehtäväsi edellyttämille alueille, toimitsijaruokalaan ja 

toimitsijoiden lepotiloihin. Kortin takapuolelta löydät tärkeät puhelinnumerot. 

4.Tunne tehtäväalueesi vastuuhenkilö, sinulla tulee olla tiedossa oman tehtäväalueesi vastuuhenkilö, 

eli ainakin lähin esimiehesi ja hänen yhteystietonsa.  

6. Ole ajoissa paikalla. Saavu hieman ennen vuorosi alkua sovitulle paikalle ja ilmoittaudu 

vastuuhenkilöllesi. Muista ilmoittaa aina jos sinulle tulee este saapua paikalle.  

8. Turvallisuus, selvitä työpisteesi sekä yleiset turvallisuusasiat. Jokainen toimii infohenkilönä ja 

järjestyksen ylläpitäjänä. 

11. Varustus, muista sään mukainen varustus. Myös kesällä sää on yöllä viileä. Varaudu sateen 

mahdollisuuteen. Käytä toimitsija-asua. Jätä arvoesineet kotiin.  

12. Lue käsiohjelma. Lue ainakin Näin toimit Valio-Jukolassa ohje 

(http://www.jukola.com/2012/kilpailuinfo/nain-toimitaan/). Tehtävästä riippumatta ystävällinen toimitsija 

osaa neuvoa kysyjää. 

13. Muista positiivinen ja aktiivinen palveluasenne  

14. Nauti ainutkertaisesta elämyksestä 
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15. Saapuminen ja pysäköinti 

Toimitsijoina suosimme joukkoliikennettä (aikataulut www.jukola.com/2012, bussit kulkevat läpi yön). 

Toimitsijat saavat HSL:n matkakortin 15.-16.7. väliselle ajalle (lähiseutu3-matkalippu, joka kelpaa 

Keravalle asti). 

Toimitsijoiden pysäköintitilaa on rajallisesti, ja jokainen valiokunta saa rajatun määrän 

toimitsijapysäköintilippuja. Pidetään huoli, että toimitsijalippuja saavat ensisijaisesti ne, joille 

joukkoliikenteen käyttö on hankalaa tai joiden on kuljetettava painavaa tavaraa.  

16. Tavaroiden säilytys ja lepotilat 

Sotungin lukiolla on jokaiselle valiokunnalle luokka tai luokkia valiokunnan toimintoja ja tavaroiden 

säilytystä varten. Näissä luokissa voi myös levätä, mutta pelastusviranomaisen ohjeen mukaan niissä ei 

voi varsinaisesti yöpyä. Toimitsijoiden yöpymistilaa löytyy Sotungin lukiolta, Hevoshaan koululta ja 

puolijoukkueteltoista. Varaa mukaasi makuualusta ja makuupussi. Tiedot oman valiokuntasi 

yöpymispaikasta löydät toimitsijainfosta. 

Peseytyä voi koulun suihkutiloissa ja kilpailijoille tarkoitetuissa suihkuissa. Myös uimahalli on auki 

(maksullinen). Pidä huoli siisteydestä.  

17. Ruokailu 

Toimitsijaruokailu on Sotungin lukiossa. Pidä toimitsijakortti näkyvillä. Muualla kilpailukeskuksen 

ravintoloissa, kahviloissa ja grilleissä ei saa ruokaa tai kahvia toimitsijakortilla, ainoastaan rahalla. Yhtä 

työvuoroa kohden saat yhden aterian ja/tai kahvin ja sämpylän. Toimitsijaravintola on auki pe 15.6. klo 6-

22 ja la 16.6. klo 6 – su 17.6. klo 22. 

TV- Myyntiä 

Eri puolille Jukolan kilpailukeskusta on tulossa Järvenpään Mustan Pörssin toimittamia tv-vastaanottimia. 
Nämä televisiot ovat myynnissä kaikille talkoolaisille kisojen jälkeen alennettuun hintaan. Televisioiden 
hinnat ovat seuraavat: 
 
Sony televisio 60" 1999€ (norm 2999€)  
 
Samsung 51" 599€ (norm 799€) 
 
Samsung 46" televisio 799€ (norm 999€)  
 
Samsung 22" 199€ (norm 249€) 
 
32" televisioita esim Finlux 299€/Panasonic 349€(499€) 
 
Televisioiden tarkempi määrä selviää ensi viikolla. Televisiot ovat nähtävillä kenraaliharjoituksissa 
kilpailukeskuksessa 13.6 sekä tietysti kisojen aikana. Varauksia voi alkaa tehdä suoraan minulle tuon 
kenraalin jälkeen tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse:johanna.jaakkola@laurea.fi/puhelimitse 0405652479. 
Televisiot myydään siinä järjestyksessä kun ne on varattu.  
 

Ystävällisin terveisin 

Mari Hämäläinen 

Valio-Jukola,toimitsijavastaava 

8.6.2012 

http://www.jukola.com/2012
http://johanna.jaakkola@laurea.fi/puhelimitse


 Toimitsijatiedote kertoo säännöllisesti   Valio-Jukolan järjestelyiden etenemisestä. Se lähetetään kaikille 

Valio-Jukolan toimitsijarekisteriin ilmoittautuneille toimitsijoille. Toimitsijatiedotteen lisäksi valiokunnat 

pitävät omat toimitsijansa ajan tasalla tärkeistä asioista. 

 


