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Ajankohtaista
Hyvää alkanutta vuotta! Tehdään tästä mitä parhain Kalevan kisat vuosi! Tänään H-hetkeen on aikaa
enää 187 päivää. Lunta on satanut tänne kaakkoiseen Suomeen mukavasti ja pakkastakin on ollut
sopivasti, joten on mukava nauttia ulkoillen talvisesta kelistä ja kerätä energiaa tulevaan. Kalevan
kisojen toimialojen vastuuhenkilöt ovat ahkerasti tehneet kaiken aikaa valmistelevia tehtäviä tapahtuman
erinomaisen onnistumisen eteen.
Lappeenrannan Kalevan kisojen kisaorganisaatio vahvistuu Tomi Sillanvuolla. Tomi vastaa Kalevan
Kisojen markkinoinnista ja viestinnästä.
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! On ilo todeta, että päivittäin tulee mukaan uusia toimijoita.
Tehdään yhdessä rennolla ja hauskalla meiningillä Kalevan kisoista mitä parhain tapahtuma.
Haastan kaikki teidät, jotka jo olette mukana, rekrytoimaan ystävä- ja tuttavapiiristänne toimitsijoita.
Meitä toimitsijoita on nyt 177 ja tarvitaan noin 550. Muistutan, että pelkkä suullinen lupaus
osallistumisesta ei riitä vaan jokaisen toimitsijan on ilmoittauduttava toimitsijarekisteriin tehtävien jaon,
perehdyttämisen vuoksi. Vielä on tilaa kaikissa toimialoissa. Ilmoittautumalla varhaisessa vaiheessa
pääsee valitsemaan mieleisensä tehtävän.
Vapaaehtoiset toimitsijat saavat ainutlaatuisen Kalevan Kisat-elämyksen lisäksi ruokailut
työvuorojen aikana, T-paidan, takin ja lippiksen sekä yhden vapaalipun jokaisesta talkoopäivästä.
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:
Huoltotoimiala
Huoltotoimialan tehtävänä on toteuttaa kattavat ravintola-, grilli- ja kahvilapalvelut, sekä puhtaanapidon
Kalevan Kisoissa. Huoltotoimialan vastuuhenkilönä toimii Esa Teräväinen. Päätapahtuma
ravintolapalveluissakin on luonnollisesti kilpailuviikonloppuna, mutta toimitsijoiden muonitusta tarvitaan
jo alkuviikosta ennen tapahtumaa ja noin yhtenä päivänä sen jälkeen. Kalevan Kisoihin odotetaan noin
20 000 vierasta, joten ravintolapalveluiden kysyntä tulee olemaan valtava ja tehtävä haastava.
Ruoat valmistetaan Saimaan Tukipalvelut Oy:n aluekeittiössä, josta ne kuljetetaan kuumana
kilpailukeskukseen ja Kimpisen koululle. Kylmät ruoat ja elintarvikkeet toimitetaan ja varastoidaan sinne
ennen tapahtumaa. Toimitsijoiden tehtävänä on huolehtia kilpailukeskuksessa kaikkien
ravintolatoimintojen palveluista ja ruokahuoltoon liittyvistä tehtävistä. Työtehtäviä on aina kassan
hoitamisesta ruoanjakoon, kahvin valmistamiseen tai astiahuoltoon. Toimitsijoilta ei edellytetä
hygieniapassia, mutta se olisi hyvä olla olemassa. Toimitsijatarve on noin 100 henkilöä.
Ruokatoiminnoista kisakeskusalueella vastaa Esa Kourujärvi, Eila Mattinen (kioskimyynti, tilaukset),
Marjatta Korhola (juomatilaukset) ja Juha Hölsä (tavaroiden vastaanotto ja jakelu).
Huoltotoimiala jakautuu seuraaviin osa-alueisiin (toimitsijatarve) ja tehtäviin

•
•
•

Kisaravintola x2 (60 hlöä); kahvilatuotteiden myynti, kassatoiminnot, kahvin keitto, ruoan myynti
Grillipisteet x4 (20 hlöä); makkaran yms. grillaaminen, myyntityö
Varastointi, materiaalihallinta ja puhtaanapito (16 hlöä); elintarvikelogistiikan hoitaminen
alueella, puhtaanapito

Tarjottavia ruokavaihtoehtoja tulee olemaan viisi ja näiden lisäksi myydään erilaisia kahvilatuotteita,
kahvia, virvokkeita, grillimakkaraa, jäätelöä ja VIP-ravintolassa alkoholiannoksia. Ruoka-annoksia on
arvioitu menevän viikonloppuna n. 10 000 kpl ja kahvia yli 20 000 annosta. Määrät ovat huikeita ja
tehtäviä monenlaisia. Tervetuloa mukaan huoltotoimialaan huolehtimaan kilpailijoiden ja vieraiden
hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä!
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Liikennetoimiala
Liikennetoimiala vastaa Kalevan Kisojen liikenteeseen liittyvistä asioista vastuuhenkilönään Leif Ekroth.
Liikenteen ohjaajana toimivan henkilön on oltava täysi-ikäinen, annettava suostumuksensa tehtävään ja
henkilöllä oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus. Toimitsijatarve on noin 50 henkilöä. Tehtäviä
löytyy seuraavilta osa-alueilta

•
•

Liikenteenohjaus ja -valvonta kisakeskusalueella ja lähitieverkolla
Parkkialueiden liikenteenohjaus ja -valvonta

Seuraava toimitsijatiedote ilmestyy helmikuussa. Silloin esittelyvuorossa ovat rakentaminen
ja purkutoimiala sekä kisatori ja oheisohjelmavastaava.

Ulkoillaan ja nautitaan kauniista talvisista maisemista!
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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