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Ajankohtaista
Kolme yötä Jouluun on… On Joulussa tuoksua, lämpöä, taikaa ja myös hitunen mennyttä aikaa!
Vietetään rauhaisa Joulu, nautitaan herkuista ja kynttilöiden luomasta tunnelmasta. Ja kun vuosi vaihtuu,
niin alkaa Kimpisen Kalevan Kisat vuosi! Järjestelyjen tahti kiihtyy.
SUL:n toimesta järjestettävä tiedonsiirtopalaveri vuoden 2018 kisajärjestäjien Jyväskylän, ensi vuoden
Lappeenrannan ja Turun Kalevan kisojen 2020 kisajärjestäjän kanssa pidetään tammikuussa
Lappeenrannassa.
Oletko jo ilmoittautunut mukaan? Toimitsijakorttikoulutuksen ja järjestyksenvalvojakorttikoulutuksen
ilmoittautumiset ovat käynnissä.
Ensimmäinen toimitsijakorttikoulutus järjestetään tammikuussa la 12.1.2019. Ilmoittaudu mukaan 7.1
mennessä osoitteessa: www.eventilla.com/tuomarikoulutus
Ensimmäinen Järjestyksenvalvojakorttikoulutus järjestetään kahdessa viikonlopun mittaisessa
koulutuksessa tammikuussa 12.-13.1.2019 ja 26.-27.1.2019 tai vaihtoehtoisesti 16.-17.2 Ilmoittaudu 7.1
mennessä osoitteessa www.eventilla.com/jarjestyksenvalvojakurssi
Kalevan Kisojen 2019 lipunmyynti on hyvässä vauhdissa. https://kalevankisat.fi/liput/
Kalevan Kisojen nettisivuja seuraamalla saat ajantasaista Kalevan Kisa-tietoa. Seuraathan myös
facebookissa ja Twitterissä.

Toimitsijat Kalevan Kisojen tekijöinä!
Tervetuloa mukaan joukkoon kaikki uudet toimitsijat! On ilo todeta, että päivittäin tulee mukaan uusia
toimitsijoita ja meitä vapaaehtoisia on nyt 145 toimitsijarekisterissä. Tähän mennessä ilmoittautuneet
ovat vielä mahtuneet siihen haluamaansa toimialaan, jonka laittoivat vaihtoehdoksi. Laitetaan siis sana
kierimään!
Joulun aikaan, kun tapaat sukulaisia ja ystäviä, niin vihjaa heille ensi kesän ainutlaatuisesta
kokemuksesta Kimpisen Kalevan Kisoissa. Tuplataan yhteistuumin tuo tämänhetkinen toimitsijamäärä!

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:

Kilpailutoimialaan liittyvät tukitoimet
Kilpailutoimiala vastaa kilpailun toteuttamisesta yleisurheilukentällä. Kilpailutoimialan
vastuualueeseen kuuluu kilpailun sujuva toiminta tapahtuman aikana. Kilpailut eivät toimisi ilman
seuraavia tukitoimia: kilpailun ohjaus, kuulutus, tulospalvelu, calling room, lähetit, tekniset
tarkastukset ja ADT. Kilpailutoimialan tukitoimitehtäviin tarvittavat toimitsijat päiväkohtaisesti:

•

Kilpailun ohjaus (1+2 hlöä)
Tapahtumaohjaus on osa nykypäivää isoissa yleisurheilukilpailuissa. Tapahtumaohjaus palvelee
sekä paikalla olevaa yleisöä että TV-yleisöä. Tapahtumaohjauksen avulla urheilutapahtumasta
saadaan viihteellisempi ja yleisön on helpompi seurata tapahtumaa. Musiikki, kuulutukset ja
viihdeohjelma piristävät lisäksi kilpailun yleisilmettä.

•

Kuulutus (1+5 hlöä)
Kuuluttajat ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa yleisön hengennostatuksen osalta. Kuulutuksista
vastaa liiton nimeämä toimihenkilö.

•

Tulospalvelu (1+6 hlöä)
Tulospalvelun tehtävänä on palvella yleisöä ja kilpailijoita kilpailun eri vaiheissa kilpailun kulun
seuraamisessa. Tehtävä koostuu mm. päivitettyjen lähtölistojen, lopputulosten ja
hylättyjen/keskeyttäneiden listojen kiinnittämisestä tulostaululle.

•

Calling room (1+10 hlöä)
Calling room eli kokoontumispaikka on paikka, minkä kautta kilpailijat siirtyvät lämmittelyalueelta
kilpailuareenalle. Kokoontumispaikalla toimitsijat varmistavat, että kilpailijoiden asut ovat
asialliset ja sääntöjen mukaiset kyseiseen kilpailuun, kilpailijoiden numerolaput on kiinnitetty
oikein ja vastaavat osanottajaluetteloita, kilpailijoiden jalkineet, piikkien määrä ja koko sekä
asuissa ja kasseissa esiintyvä mainonta noudattavat IAAF:n sääntöjä ja määräyksiä ja että
mitään kiellettyjä tavaroita ei viedä kilpailupaikalle.

•

Lähetit (1+6 hlöä)
Lähetit tulevat toimimaan tiiviisti tulospalvelun, calling roomin ja kilpailukanslian kanssa. Lähetit
toimittavat kilpailijalistoja mm. calling roomiin, kilpailukansliaan ja lopputulosten seinämälle.

•

Tekniset tarkastukset (1+8 hlöä)
Oma välineryhmänsä tarkastavat järjestäjän ja kilpailijoiden kilpailun käyttöön varaamat
heittovälineet. Kiekon-, moukarin- ja keihäänheittäjät tuovat runsaasti omia välineitään
kilpailuun. Kaikki välineet käyvät teknisen tarkastuksen kautta kilpailupaikalle ja niiden tulee
saada olla kaikkien kilpailijoiden käytettävissä lajin loppukilpailun päättymiseen asti. Niiden tulee
kuitenkin täyttää kaikki IAAF:n säännöissä mainitut mitta-, muoto- ja painovaatimukset.

•

ADT (1+2 hlöä)
Tarvittaessa kilpailutoimialan tehtäviin kuuluu Antidopingtoimintaa avustavat tehtävät. Henkilöt
nimetään etukäteen kilpailutoimialan henkilöstöstä.
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Turvallisuustoimiala
Turvallisuustoimiala vastaa Kalevan Kisojen turvallisuuteen liittyvistä asioista kuten vartiointi,
kulunvalvonta ja akkreditointi päällikkönään Pertti Hintsanen. Toimitsijatarve on noin 120. Tehtäviä
löytyy mm. seuraavilta osa-alueilta:

•
•
•

Järjestyksenvalvonta sekä tapahtumaan osallistuvien opastus kilpailu- ja lipunmyyntialueilla
Palo- ja pelastustoimeen liittyvä valvonta ja toiminta
Tapahtuman lääkinnän ja ensiavun tehtävät

Järjestyksen- ja kulunvalvonnassa rajataan massojen liikkeitä, rauhoitetaan ja estetään ulkopuolisten
pääsy tietyille alueille sekä ehkäistä esimerkiksi tavaran häviämisriskiä. Lisäksi mm. pelastusautojen ja
ambulanssien pääsy alueelle tulee varmistaa sekä huolehtia siitä, että liikuntarajoitteiset henkilöt
pääsevät liikkumaan alueella. Järjestyksen- ja kulunvalvontaa sekä vartiointia tehdään yhteistyössä
paikallisen poliisin kanssa. Alueen vartiointia tarvitaan siitä hetkestä lähtien, kun ensimmäiset tavarat
toimitetaan kisa-alueelle. Tarve on muutamaa päivää ennen tapahtumaa. Vartiointi ulottuu kilpailujen
jälkeiseen purkamiseen asti. Purkuajan vartiointiin riittää yksi ilta ja yö. Akkreditoinnilla tarkoitetaan
kulkulupia, jotka myönnetään eri ryhmille niiden toimintaa vaativien tehtävien hoitamiseksi.
Järjestyksenvalvonta ja kulunvalvonta hoidetaan vapaaehtoisporukalla. On muistettava, että laki
edellyttää nykyään järjestyksenvalvojilta virallista järjestyksenvalvontakorttia. Koulutamme halukkaita.
Kts ylhäältä järjestyksenvalvojakorttikoulutus.
Lääkinnän tavoitteena on huolehtia kilpailijoiden, toimitsijoiden ja yleisön välittömästä terveydestä ja
turvallisuudesta. Ensiapupisteissä hoidetaan tavallisimmat sattuvat vammat mahdollisimman pitkälle.
Vakavampien tapausten ensiapu aloitetaan kilpailukeskuksessa ja tarkempia tutkimuksia ja hoitoa
vaativa potilas lähetetään Eksoten ensiapuun Etelä-Karjalan keskussairaalaan.
Vapaaehtoisia ammattilaisia tarvitaan mahdollistamaan turvalliset kilpailut kaikille. Tässä kohtaa pätee
sanonta "less is more" väärin päin eli "more is less". Mitä enemmän työntekijöitä, sitä kevyempää työ on
kilpailujen aikana.
Seuraava toimitsijatiedote ilmestyy tammikuussa. Silloin esittelyvuorossa ovat huoltotoimiala
ja liikennetoimiala.

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnea Uudelle Vuodelle 2019
järjestelyorganisaation puolesta!
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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