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Saapuminen kilpailukeskukseen

• Kilpailukeskus sijaitsee Mynämäen Urheilukeskuksessa, kaksi kilometriä Mynämäen keskustasta, 
kirkolta, Turun suuntaan. Mikäli asut lähistöllä, suosittelemme auton jättämistä kotiin ja kulkemista
esim. polkupyörällä, jolla pääsee ihan kilpailukeskukseen asti, jossa fillariparkki. Henkilöautolla
paikalle saapuville talkoolaisille on varattu kaksi talkooparkkialuetta Asemantien varresta noin
kilometrin etäisyydellä kilpailukeskuksesta. Talkooparkkiin ovat oikeutettuja vain talkoolaiseksi
ilmoittautuneet, joiden autossa on näkyvillä talkooparkkipysäköintilupa. Luvan saat talkooinfosta tai 
ensimmäisellä kerralla myös parkkipaikalta henkilötodistusta näyttämällä. Parkkipaikkoja on 
rajoitetusti, joten suosi kimppakyytejä. Lähdethän matkalle hyvissä ajoin, sillä tiet ruuhkautuvat
kilpailijoiden ajoneuvoista.

• Kilpailukeskukseen tuleva liikenne ohjautuu kahdesta eri suunnasta. Kaikki etelästä tuleva liikenne (pl. 
bussit) ohjataan pysäköintialueille Kustavintien (192) ja Mynämäentien (1930) kautta. Liikenne
ruuhkautuu, joten varatkaa riittävästi aikaa saapumiseen kilpailukeskukseen. Ruuhkautuminen on 
todennäköisintä lauantaina klo 10-14 välisenä aikana.
Jukolan liikennetilanteesta kerrotaan Yle Radio Suomen Turun lähetyksissä taajuudella 94,3 MHz.

• Kilpailukeskuksen kartat löytyvät tästä linkistä: https://jukola.com/2022/info/kilpailukeskuksen-kartta/

https://jukola.com/2022/info/kilpailukeskuksen-kartta/


Pysäköinti

• Kartassa näkyvät henkilöautojen 
talkoolaisparkkialueet ovat maksutta käytössä
talkoolaiselle, jonka autossa on talkooinfosta
saatu pysäköintilupa. Lupa tarkastetaan 
alueelta poistuessa.

• Asuntoautoparkki on vain etukäteen
ilmoittautuneille



Kimppakyyti Mynämäkeen

• Kimppakyytiä varten on luotu Facebook-sivu https://www.facebook.com/Talkoolaiskyytisivusto-Turku-
Mynämäki-15-1962022-104153468981164/, jossa talkoolaiset voivat niin tarjota kyytiä Mynämäkeen
kuin myös ilmoittaa kyytitarpeestaan. Kyytien sopiminen on tarkoitettu vain talkoolaisille, siksi
sivustolla ei mainita mitään Jukolasta, jotta sivu ei löydy hakukoneilla. Kaikki kyyditykset tapahtuvat
täysin omalla vastuulla.

https://www.facebook.com/Talkoolaiskyytisivusto-Turku-Mynämäki-15-1962022-104153468981164/


Bussilla Turusta Mynämäkeen
• Mynämäki ei kuulu Turun seudun joukkoliikennejärjestelmä Föliin, kuten eivät myöskään kuulu

naapurikunnat Nousiainen ja Masku. Fölillä pääsee ainoastaan Raisioon asti. Bussiin noustessa matka

pitää maksaa perille asti, sitä ei voi maksaa osittain eri järjestelmien lipuilla.

• Turun linja-autoasemalta pääsee Mynämäkeen kolmen eri konseptin alla olevilla vaihtoehdoilla:

• TLOn bussit 118, 119 ja 119E: TLOn bussi 118 – 119E

• Onnibus M8 ja F28: Onnibus

• Turku – Valmet Automotive – Uusikaupunki Express: Autotehdas-express

• Edellisten yhdistelmäaikataulu ja mahdollisuus ostaa matkalippu: https://liput.matkahuolto.fi

https://liput.matkahuolto.fi/


Junalla Mynämäkeen
• Turun rautatieasemalta ja Kupittaalta Mynämäkeen pääsee junalla: www.vr.fi . Mynämäen asemalta

kilpailukeskukseen on noin 4 km matka, jonka voi kävellä tai kulkea kyseistä väliä junan saavuttua

kulkevilla Jukola-busseilla. Talkoolainen pääsee bussissa maksutta henkilökohtaista talkoo-ID-korttia

näyttämällä, muuten matka maksaa 5 € suuntaansa. 

http://www.vr.fi/


Jukola-bussin aikataulut
Mynämäen rautatieasemalta kilpailukeskukseen: Mynämäen Rautatieasema – Majoitusalue –

Kilpailukeskus bussit lähtevät Rautatieasemalta mahdollisimman nopeasti junan saavuttua asemalle ja

matkustajien päästyä bussien kyytiin. Ajoaika kilpailukeskukseen on noin 20 minuuttiakukseen:.

Kilpailukeskuksesta Mynämäen rautatieasemalle:

Kilpailukeskus Majoitusalue Rautatieasema

- pe 17.6. 21:30 21:40 21:50

- la 18.6. 18:00 18:10 18:20

- su 19.6. 7:20 7:30 7:40

- su 19.6. 9:40 9:50 10:00

- su 19.6. 11:30 11:40 11:50

- su 19.6. 14:20 14:30 14:40



Jukola-bussin pysäkkikartta



Majoitus
• Talkoolaisille on tarjolla kolme erilaista maksutonta majoitusvaihtoehtoa:

• Voit yöpyä omassa teltassa siihen varatulla alueella, joka sijaitsee noin puoli kilometriä

kilpailukeskuksesta. Ei tarvita etukäteisvarausta, teltan saa pystyttää parhaaksi katsomakseen

paikkaan, kunhan pysyy aidatulla alueella eikä mene metsän puolelle. Ota mukaan oma teltta, 

makuupussi ja -alusta ym. mitä majoitukseen tarvitset. Huomioithan tulentekokiellon!

• Koulumajoitus sijaitsee Mynämäen keskustassa Laurin koululla (tai viereisellä lukiolla) kahden

kilometrin kävelymatkan päässä kilpailukeskuksesta osoitteessa Virastotie 3, Mynämäki. Omat 

petivaatteet + makuualustat ym. mukaan. Koulumajoitukseen on pitänyt ilmoittautua etukäteen. 

• Asuntoautopaikoitus. Asuntoautopaikoitukseen on pitänyt ilmoittautua etukäteen.

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6737540.718656494&e=226272.2706870117&title=Koulumajoitus&desc=&zoom=12&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D


Peseytyminen

• pe la su

• Sauna naiset 16:00-18:30 14:00-24.00 00:00-16:00

miehet 18:30-21:00 14:00-24:00 00:00-16:00

• Suihkut 16:00-21:00 09.00–24.00 00.00–16.00

• Sauna on talkoolaiselle maksuton, muista esittää ID-korttisi!



Talkooinfo
• Talkooinfo sijaitsee Sporttihallissa talkooravintolan vieressä. Samassa rakennuksessa ovat myös VIP-

tilat sekä mallasrasti. Talkooinfo on auki seuraavasti:

• ke 15.6. klo 10 – 21 (kenraaliharjoituspäivä)

• to 16.6. klo 12 – 18

• pe 17.6. klo 8 – 21

• la 18.6. klo 8 – 24

• su 19.6. klo 0 – 14

• Talkooinfossa jokaiselle talkoolaiselle jaetaan:

• henkilökohtainen ID-kortti kaulanauhalla

• pysäköintilupa talkooparkkia varten (tarpeen mukaan)

• T-paita ja lippis/tuubihuivi



Työvuorot

• Vaikka kyse onkin vapaaehtoistoiminnasta, on työvuoroon ilmoittautuminen siinä mielessä sitova, että
mahdollisen esteen tullessa tietoon, on siitä välittömästi ilmoitettava vuoron antajalle tai oman
valiokunnan vastaavalle. Aina on toki mahdollista, että yhtäkkiä joutuu tilanteeseen, jolloin ei vain 
pysty ilmoittamaan poisjäännistä etukäteen, mutta toivomme kaikkien talkoolaisten ymmärtävän
vastuunsa myös muita kohtaan. Vaikka ”sota ei yhtä miestä kaipaakaan” pätee tähänkin tapahtumaan, 
aiheuttaa ilmoittamaton poissaolo huomattavia lisätöitä ja ongelmia niin järjestävastuussa oleville
kuin myös muille samaa työtehtävää tekeville.



Ruokailu

• Talkoolaisille on työvuorojen yhteydessä tarjolla ruokaa sekä kahvia Sporttihallissa sijaitsevassa
talkooravintolassa kilpailukeskuksessa. ID-korttia näyttämällä saat aterian ja kahvit. Muiden
ruokapisteiden tuotteet ovat maksullisia, samoin ruokailu omien työvuorojen ulkopuolella. 
Talkooravintola on auki keskiviikosta lähtien koko kisaviikonlopun ajan, Koulumajoittujille on koululla
tarjolla aamiaista.



Talkoolaisena

• Muistathan, että talkoolaisena edustat Jukolan viestin järjestäjiä ja toimit myös asiakaspalvelijana. 
Jukolan viesti on ensisijaisesti urheilukilpailu ja kaikissa asioissa kilpailijoiden etu menee talkoolaisten
edun edelle! Me talkoolaiset olemme tapahtumassa mukana mahdollistamassa maailman parhaan
urheilutapahtuman!



Talkoolainen kilpailijana

• Talkoolainen vastaa itse siitä, että noudattaa Suomen Suunnistusliiton sivuilta löytyviä lajisääntöjä
eikä tee talkoissa sellaista työtä, jonka avulla voi saada itselleen etua tai tietoa, joka vaikuttaa
kilpailusuoritukseen. Jos olet epävarma, ota yhteys oman tiimisi vetäjään, joka selvittää asian.

http://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/lajisaannot/


Talkoolaisen someviestintä

• Talkoolainen on oikeutettu ottamaan kuvia ja videoita ja kertomaan omasta työtehtävästään, kunhan 
siinä ei ole esitetty ketään negatiivisessa tai halveksuvassa sävyssä, positiivisia ja mieltä kohottavia 
viestejä jopa kannustetaan julkaisemaan. Akuutteihin dramaattisiin kilpailutilanteisiin ja yksittäisiin 
kilpailijoihin kriittisesti liittyvät viestit sen sijaan eivät ole sallittuja, niitä varten tapahtumalla on omat 
mediasta vastaavat henkilöt. Ja erityisesti mahdollisissa onnettomuustapauksissa ensisijaisesti pitää 
avustaa ja auttaa. Ja vaikka sattuisi kuvaamaankin ikävää materiaalia, kannattaa kahteen kertaan 
harkita, mitä materiaalia julkaisee. Tarvittaessa tällaisen materiaalin voi toki toimittaa viranomaiselle.



Varustelista

• Ennustettujen sääolosuhteiden mukainen omaan työtehtävään sopiva pukeutuminen (kylmä, kuuma, 

kostea)

• Pidä huolta omaisuudestasi! Ota talkoisiin mukaasi vain välttämätön esim. pieneen reppuun, johon

mahtuu myös juomapullo. Lukollisia tai vartioituja säilytystiloja ei ole tarjolla.

• Lataa älypuhelimeesi 112 Suomi -sovellus sekä Jukola-applikaatio

• Lataa puhelimesi akku täyteen ennen talkootapahtumaa ja ota mukaan varavirtalähde.



Kielletyt asiat
• Kielletyt alueet ja paikat on merkitty muovinauhalla, opasteella tai aidalla

• Jokaisen talkoolaisen ID-kortti (saat sen talkooinfosta saapuessasi) on värikoodattu sen mukaan, mihin sillä on 

kulkuoikeus. Järjestysmiehet varmistavat, että alueilla ja tiloissa on vain henkilöitä, joilla on siihen oikeus ja

tarve.

• Kilpailukeskuksessa ei voi liikkua ajoneuvoilla (mukaan lukien polkupyörät ja potkulaudat) kilpailuviikonloppuna

ilman asianmukaista erikoislupaa. Polkupyöräparkki on alueen portilla.

• Koko Jukola-alueella avotulen teko on kielletty. Kielto koskee myös majoitusalueita ja tarkoittaa myös

retkikeittimiä, kertakäyttögrillejä yms. Tupakointi on sallittua vain siihen osoitetuilla paikoilla

• Omien alkoholijuomien tuominen alueelle on kielletty. Alkoholin nauttiminen ennen talkoovuoroa kuten tietysti

myös talkoovuoron aikana on kielletty

• Mallasrastilla talkoolainen voi käydä vain työvuoronsa jälkeen ja silloinkin pitää kaikki talkoovarusteet (t-paita, 

lippis/huivi, id-kortti) pitää poissa näkyviltä. Järjestysmiehet valvovat asiaa alueen portilla.

• Kilpailukeskus on Drone-lentokieltoaluetta (poislukien tv-tuotanto)

• Vain talkootehtävään liittyvä VHF-radiopuhelimen käyttö on sallittua ja sekin vain tehtävään liittyvillä

radiotaajuuksilla.



Talkooedut

• Jokainen talkoolainen on talkootehtäviään suorittaessaan vakuutettu.

• Kukin talkoolainen on oikeutettu työvuoron siitä kärsimättä maksutta saunomaan Jukolan saunassa, 

joka sijaitsee mallasrastin vieressä.

• Elokuussa järjestetään kaikille talkoihin osallistuville karonkka Turun keskustassa Panimoravintola

Koulussa. Tarjolla on ohjelman lisäksi iltapalaa. Tarkemmat tiedot ja ajankohta kerrotaan

myöhemmin.



Näin toimit hätätilanteessa
• Tapaturmat ja sairastumiset: Ensiapua saa kilpailukeskuksen ensiapupisteestä sen aukioloaikoina. 

Muulloin käytetään yleisen terveydenhuollon palveluja.

Jos sinulla on sairauksia, allergioita tai lääkitystä, joka voi vaikuttaa hoitoosi, kirjoita kilpailunumeron

taakse nimesi, sairautesi, allergiasi, lääkityksesi ja sellaisen yhteyshenkilön puhelinnumero, josta

hoitohenkilöstö voi saada tarvittaessa lisätietoja.

• Vakavat sairastapaukset: Ilmoita ensiapuun 040 850 8703 ja toimi alla olevan ohjeen mukaan.

Selvitä mitä on tapahtunut. Estä lisävammat ja -vahingot. Tarkista potilaan tila. Tarkista hengitys

Siirrä potilas oikeaan asentoon, huomioi murtumat

Välitön hengenvaara – soita 112! Ja lisäksi ensiapuun

Järjestä opastus kohteeseen.

• Tulipalo kilpailukeskuksessa, teltta-alueella tai pysäköintialueella: Ilmoita turvallisuuden

johtokeskukseen. Puhelinnumero on 040 850 8641.

• Jos havaitset tulipalon: Varoita vaarassa olevia ihmisiä. Rajoita paloa, jos se on mahdollista (sammutin, 

sammutuspeite). Ilmoita tilanteesta myös hätänumeroon 112. Järjestä opastus paikalle.



Turvapuolen yhteystietoja
Järjestyshäiriöt ja liikenneonnettomuudet: Ota yhteys lähimpään järjestysmieheen/liikenteenohjaajaan

tai soita turvallisuuden johtokeskukseen 040 850 8641 Jos tilanne on vakava tai kisa-alueen ulkopuolella

soita 112. Auta osallisia ja estä lisäonnettomuudet.

• Yleinen hätänumero:112

• Turvallisuuskeskus: 040 850 8641

• Jukola-toimisto: 040 850 8702

• Kilpailuinfo: 040 850 8682

• Kilpailukeskuksen ensiapu: 040 850 8703 (numero painettu kilpailukarttaan)

• Järjestyksenvalvonta: 040 850 8708

• Liikenteen ja pysäköinnin ohjaus: 040 850 8700

• Myrkytystietokeskus: 09 471 977

• Hinaukset: 044 012 2121



Ensiapu

Kilpailujen pääensiapu sijaitsee kilpailukeskuksen keskellä urheilukeskuksen huoltorakennuksessa. 
Pääensiavussa päivystää lääkäri ja ensiapuhenkilökuntaa. 

Kilpailukeskuksessa ja teltta-alueilla on opasteet ensiapuun ja ensiapu on merkitty
kilpailukeskuskarttaan. Ensiapupisteen merkkinä on ensiavun risti. Kilpailumaastossa on Jukolan kilpailun
aikana la klo 22.00 – su klo 16.00 kaksi ensiapupistettä ja Venlojen kilpailun aikana klo 13.00-22.30 yksi
ensiapupiste. Maaston ensiapupisteet on merkitty kilpailukarttoihin violetilla ristillä. Lisäksi
juomapaikoilla on kevyt ensiapuvarustus ja osalla rastivalvojista on laastaria ja sidetarpeita.
Kilpailukeskuksessa on opaskarttaan merkityissä pisteissä rytmi-iskureita maallikon antamaa elvytystä
varten.

Mynämäen keskusapteekki toimii normaaleissa toimitiloissaan Mynämäen keskustassa
kilpailuviikonlopun ajan laajennetuilla aukioloajoilla. Apteekki sijaitsee osoitteessa Keskuskatu 15, 
Mynämäki. Yöaikaan la-su apteekissa on päivystys apteekin ovesta löytyvän puhelinnumeron tai 
ovikellon avulla.


