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Ajankohtaista
Talvea vielä eletään, mutta laakereilla ei levätä. Tammi- ja helmikuussa järjestettiin
yleisurheilutoimitsijakorttikoulutus ja järjestyksenvalvojakorttikoulutus. Molempiin saatiin hienosti
osallistujia. Päiväkohtainen lajiohjelma on myös julkaistu tapahtuman nettisivuilla.
Tätä kirjoittaessa Kalevan kisoihin on enää aikaa 153 päivää. Ja kevätaurinkoa ihastellessa aika rientää
huomaamatta kohti kesää - kohti kesän huippuhetkeä Kalevan kisoja!
Oletko jo ilmoittautunut mukaan? Toimitsijakorttikoulutukseen ilmoittautuminen on käynnissä.
Toinen toimitsijakorttikoulutus järjestetään maaliskuussa la 23.3.2019. Ilmoittaudu mukaan 18.3
mennessä osoitteessa: www.eventilla.com/tuomarikoulutus
Kalevan kisojen 2019 lipunmyynti on hyvässä vauhdissa. Hanki liput edulliseen kampanjahintaan.
https://kalevankisat.fi/liput/
Kalevan kisojen nettisivuja seuraamalla saat ajantasaista Kalevan Kisa-tietoa. Seuraathan myös
facebookissa ja Twitterissä.

Toimitsijat Kalevan Kisojen tekijöinä!
Tervetuloa mukaan kaikki uudet toimitsijat! Meitä toimitsijoita on nyt toimitsijarekisterissä 224 eli vajaa
puolet siitä tarvittavasta noin 550 toimitsijan määrästä. :)
Vinkkaa kaverille kans
Vinkataanpa jokainen ystäville, sukulaisille ja työkavereille, että nyt pikaisesti ilmoittautumaan
toimitsijaksi. Ainutlaatuisen Kalevan kisaelämyksen lisäksi toimitsijat saavat ruokailut
työvuorojen aikana, sekä yhden vapaalipun jokaisesta talkoopäivästä. Kaikki vapaaehtoiset saavat
itselleen toimitsija-asut omakustannehintaan 15€. Pakettiin kuuluu: Lippis, Takki sekä tekninen T-paita.
Suurin toimitsijatarve on tällä hetkellä huolto-, liikenne- ja turvallisuustoimialalla.
Yhteystietojen päivitys
Mikäli sähköpostiosoitteesi tai muut yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan siitä meille joko
ilmoittautumisesi yhteydessä sähköpostiisi tulleen vahvistusviestin kautta ilmoittautumislomakkeella, tai
sähköpostitse toimisto@lum.fi, jotta yhteydenpito pysyy ajan tasalla.

Toimitsijatiedotteet
Kalevan Kisat 2019 toimitsijatiedotteita tulee kerran kuukaudessa ja ensi kesänä ennen Kalevan Kisoja
useamminkin. Tiedotteissa kerromme järjestelyjen etenemisestä, koulutuksesta, toimialojen tehtävistä
jne. Löydät nämä tiedotteet myös netistä www.kalevankisat.fi/vapaaehtoiseksi/
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Toimiala esittelyssä
Esittelemme tässä ja tulevissa tiedotteissa Kalevan kisojen toimialoja, millaisia tehtäviä kunkin toimialan
alla on. Näin saat paremmin kuvan tapahtumasta ja eri toimitsijatehtävistä sekä löydät sen sinua
kiinnostavan tehtävän. Seuraavana esittelyssä:
Rakentaminen ja purkutoimiala
Rakentaminen ja purkutoimiala vastaa Kalevan kisojen kilpailukeskuksen ja kisatorin myynti- ja
ravintola-alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja huollosta. Toimiala tekee tiivistä yhteistyötä muiden
toimialojen kanssa. Valmistelevia töitä tehdään alkukesän aikana. Pääosa rakenteista tehdään ennen
kisojen alkua Kalevan kisaviikon alussa. Toimitsijatarve on noin 50 henkilöä.
Toimitsijoita tarvitaan mm. seuraaviin tehtäviin:

•
•
•
•
•

Kentän mainosrakenteiden rakentaminen (5-10 hlöä)
Aitojen pystyttäminen (10 hlöä)
Vuokrattavien telttojen pystyttäminen (10-15 hlöä)
Opasteiden pystytys (4 hlöä)
Rakennushuoltoryhmä, rakenteiden toiminnan ja kestävyyden varmistaminen kilpailujen aikana
(6 hlöä)

Kisatori
Kisatori vastaa ns. infoteltasta ja kisatorialueesta, jossa opastetaan urheilijoita ja yleisöä liikkumaan
oikein kilpailukeskusalueella.
Jos olet reipas, ulospäin suuntautunut hyvin ihmisten kanssa toimeentuleva persoona, olet juuri sopiva
henkilö Kalevan kisojen kisatorille.
Tarvitsemme tekijöitä seuraaviin tehtäviin:

•

Infopisteen työntekijöitä (12 hlöä)

Kiitos ja kumarrus
Suuri kiitos sinulle jo tässä vaiheessa panoksestasi tämän tapahtuman onnistumiseksi mitä parhaalla
tavalla. Apusi on korvaamaton apu! Hienoa, että olet lähtenyt mukaan tekemään Kalevan Kisoja.
Seuraava toimitsijatiedote ilmestyy maaliskuussa. Silloin esittelyvuorossa ovat kilpailukanslia,
seremonia, VIP-järjestelyt ja viestintätoimiala.

Ulkoillaan ja nautitaan kevätauringosta!
Jarkko Uitto
Vapaaehtoiskoordinaattori
jarkko@kalevankisat.fi
Toimitsijatiedote lähetetään kaikille Kalevan Kisojen toimitsijarekisteriin ilmoittautuneille toimitsijoille. Tiedotteet löydät myös
netistä www.kalevankisat.fi/vapaaehtoiseksi/. Nettisivujen seuraaminen muutoinkin auttaa sinua pysymään ajan tasalla
tapahtuman rakentumisen vaiheista.
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