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Ajankohtaista
Kesäkuu on ehtinyt mennä ja heinäkuukin on jo pitkällä - Kalevan kisoihin on enää aikaa 21 päivää!
Toimialat valmistelevat työvuorolistojaan ja niistä tulee tiedotetta toimialojen vastuuhenkilöiltä
viimeistään viikon 29 aikana. Toimitsija-asujen ensimmäinen jako tapahtuu viikolla 30 torstaina ja
perjantaina Kimpisen urheilukentällä A-katsomon läheisyydessä. Toinen jako viikolla 31 kisojen
yhteydessä Kimpisen tenniskentällä toimitsijoiden teltalla keskiviikosta sunnuntaihin. Toimitsija-asun
maksu tapahtuu käteisellä tai kortilla. Varaa käteistä mukaan tasaraha 15 euroa.
Vapaaehtoistoimitsijoiden palvelupisteen aukioloajat 25.-26.7 Kimpisen urheilukentällä ja Kimpisen
tenniskentällä olevalla toimitsijateltalla 31.7-4.8 seuraavasti:
- torstai 25.7 klo 10:00-18:00
- perjantai 26.7 klo 10:00-18:00
- keskiviikko 31.7 klo 10:00-18:00
- torstai 1.8 klo 10:00-21:00
- perjantai 2.8 klo 8:00-21:00
- lauantai 3.8 klo 8:00-21:30
- sunnuntai 4.8 klo 8:00-19:00
Kalevan kisojen 2019 lipunmyynti on hyvässä vauhdissa. Hanki liput. 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 on toimitsijarekisterissä reilu 500 siitä tarvittavasta
noin 550 toimitsijamäärästä. Hienoa, että olet mukana. Tehdään yhteisvoimin ikimuistoiset Kalevan kisat,
josta jää mitä parhain muisto niin kilpailijoille, vieraille kuin myös meille toimitsijoille.
Tehdään vielä viimeinen loppurutistus, että saadaan tarvittavat vapaaehtoiset mukaan Kalevan kisoihin.
Vinkkaa vielä ystävälle, sukulaiselle ja työkaverille, 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.
Vielä tarvitaan toimitsijoita seuraavissa toimialoissa:
-

Huolto: Grillimyyntipisteille myyjiä perjantaista sunnuntaihin 10 henkilön tarve.

-

Liikenne: Liikennepuolella ajoneuvojen ohjaamista pysäköintipaikkaan,
jalankulkuliikenteen turvaamista torstaista sunnuntaihin 20 henkilön tarve.

-

Turvallisuus: Järjestyksenvalvojia kulkuvartiointiin ja lipunmyyjiä perjantaista
sunnuntaihin 15 henkilön tarve.

Kaikkiin tehtäviin opastetaan!
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Muista ilmoittaa, jos yhteystietosi muuttuu tai tulee este osallistua talkoisiin
Mikäli yhteystietosi (sähköposti tai puh.) muuttuvat tai tuleva työvuoro ei jostain perustellusta syystä
sovi, niin ilmoitathan siitä meille sähköpostitse joko oman toimialasi vastuuhenkilölle ja
jarkko@kalevankisat.fi tai toimisto@lum.fi, jotta yhteydenpito pysyy ajan tasalla.
Viikolla 30 toimitsijatiedotteessa Tuomari- ja vapaaehtoiskäsikirja, missä on toimintaohjeet
Kalevan kisoihin.

Tässä nämä ja tulevilla viikoilla lisää!
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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