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Ajankohtaista
Kevät alkaa tulemaan, vaikka hiihtokelejäkin vielä riittää. Kalevan kisoihin on enää aikaa 125 päivää.
Maaliskuussa järjestettiin toinen yleisurheilutoimitsijakorttikoulutus.
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 271 eli puolet
siitä tarvittavasta noin 550 toimitsijan määrästä. :)
Vinkkaa kaverille kans
Vinkataanpa jokainen yhdelle ystävälle, sukulaiselle ja työkaverelle, että nyt pikaisesti ilmoittautumaan
toimitsijaksi, niin saadaan vapaaehtoisrekisteri täyteen. 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:
Kilpailukanslia

•

LUM:n toimisto, joka on mm. Kalevan Kisojen asiakaspalvelupiste ennen kilpailuviikonloppua
(vastuuhenkilöinä Mauri Auvinen ja apunaan Eeva Punnonen).

•

Kilpailukanslia/info, joka on tapahtuman aikana kilpailijoiden, valmentajien ja huoltajien
asiakaspalvelupiste ja vastaa osanoton varmistuksesta ja kilpailumateriaalin kokoamisesta ja
jaosta (vastuuhenkilönä Kati Tarkiainen).

•

Toimitsijoiden rekry, toimialojen avustaminen rekrytoinnissa ja toimitsijarekisterin ylläpito
(vastuuhenkilönä Jarkko Uitto).

•

Toimitsijainfo, joka tapahtuman aikana tarvittaessa ohjaa toimitsijoita omiin työpisteisiinsä,
opastaa mm. liittyen lepotiloihin ja ruokailuun sekä jakaa toimitsijamateriaalin (vastuuhenkilönä
Jarkko Uitto).

Kilpailukansliassa kaivataan asiakaspalveluhenkisiä, osin myös kielitaitoisia toimitsijoita välittämään
omalla palveluhenkisyydellään upean kesätapahtuman tunnelmaa eteenpäin niin kilpailijoille,
valmentajille, huoltajille kuin muulle toimitsijaväellekin. Olet tervetullut iloiseen joukkoomme!
Seremonia

•

Seremoniatoiminnot, joka vastaa mm. avajaisista, ja palkintojen jaosta (vastuuhenkilö Matti
Meuronen).

VIP-järjestelyt

•

VIP-järjestelyt, joka vastaa mm. kutsuvieraista ja kutsuvierasinfosta. Suunnittelee ja toteuttaa
kutsuvierasohjelman (vastuuhenkilö Marjatta Korhola).

Viestintätoimiala
Viestintävaliokunta huolehtii Kalevan kisojen ainutkertaisen tunnelman välittymisestä kaikille
yleisurheilun ystäville. Tapahtuman lähestyessä tiedotetaan ennakkoon tärkeistä välietapeista ja kesällä
Kalevan kisahuumaa nostatetaan eri viestivälineissä. Viestintätoimialan toiminta huipentuu
kilpailuviikonloppuun, jolloin kalevankisat.fi internetsivu ja sosiaalisen median kanavat käyvät kuumina.
Lisäksi viestintätoimiala huolehtii median toiminnoista ja siitä, että tapahtumaa seuraamaan saapuvalla
medialla on ensiluokkaiset puitteet työskentelyyn.
Toimialaan ovat tervetulleita kaikki viestinnän tehtävistä kiinnostuneet! Tehtävää riittää innokkaille
Kalevan kisojen tekijöille, joten rohkeasti mukaan. Viestinnän hommia voi hoitaa mainiosti ennakkoon
myös etänä.
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Viestintätoimialaa vetää Tomi Sillanvuo. Toimitsijoita kaivataan seuraaviin tehtäviin:

•

Sosiaalinen media: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube sisällöntuotto ja moderointi.

•

Uutistuotanto: Sisällöntuotanto Kalevan Kisojen sivuille ja muihin julkaisuihin.

•

Kuvatuotanto: Valokuvaus ja kuvien järjestäminen viestinnän tarpeisiin.

•

Media- ja kuvausopastus: Ammattimedian opastus kilpailuviikonloppuna. Akkreditoituneiden
valokuvaajien opastus kilpailun aikana

Kiitos ja kumarrus
Suuri kiitos sinulle jo tässä vaiheessa panoksestasi tämän tapahtuman onnistumiseksi mitä parhaalla
tavalla. Apusi on korvaamaton! Hienoa, että olet lähtenyt mukaan tekemään Kalevan Kisoja.
Seuraava toimitsijatiedote ilmestyy huhtikuussa.

Aurinkoisia kevätpäiviä!
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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