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TIEDOTE KANGASALAN MELOJAT RY:N JÄSENISTÖLLE
Kangasalan Melojat ry:lle on tarjottu Kangasala-Jukola 2019 organisaation toimesta
merkittävää yhteistyösopimusta kesän 2019 Jukola suunnistuskilpailun järjestelyissä.
Johtokuntamme on päättänyt sitoutua sopimukseen. Sopimuksen mukainen
talkootyötehtävä ajoittuu perjantai 14.6 - sunnuntai 16.6.2019 väliselle ajalle. Muutama
henkilö tarvitaan jo torstai 13.6 iltapäivästä alkaen. Keskiviikkona 12.6 iltapäivällä/illalla on
isohko ns. kenraaliharjoitus, jossa harjoitellaan kaikki toiminnot kuntoon viikonloppua varten.
Tehtävää on myös viikonloppuna yöaikaan.
Kangasala-Jukola kilpailun henkilöautojen pysäköintipaikkojen (n:o P7 ja P8) pysäköintijärjestelyt on sovittu hoidettavaksi KaMen osoittaman henkilöstön toimesta. Tehtävä pitää
sisällään autojen parkkiin ohjauksen osoitetuille paikoille ja pois lähtiessä myös parkkilippujen
tarkastuksen ja tarvittaessa rahastuksen. Varusteet ja opastus tehtävään tulee
kisaorganisaation toimesta.
Alustava arviomme on, että tuolle Heponiemen kylän peltoalueelle sijoittuvalle P7-P8
parkkilohkolle mahtuu kerrallaan n 1300 h-autoa. Läheisyydessä on myös muita
parkkilohkoja muiden seurojen hoidettavana. Viikonlopun aikana autoja tulee ja lähtee
kokoajan.
Tarpeemme on pysäköinnin ohjauksen työvuorossa vilkkaimpaan aikaan n 20 henkilöä (15 v
täyttäneitä), jotta toiminta sujuu annettujen reunaehtojen mukaan. Kolmeen työvuoroon
jaettuna tarpeemme on n 60 talkoolaista. Mitä useamman talkoolaisen saamme liikkeelle,
sen vähemmän se rasittaa itse kutakin. Talkootyövuorot sovitaan kullekin sopiviksi n 8-10
tunnin mittaisiksi. Kahvitauko eväät tarjotaan parkkialueen reunalla ja ruokatauolla pääsee
kisaravintolaan ID kortilla.
Pysäköintialueen reunalle KaMella on lisäksi mahdollisuus pystyttää myös kahvioteltta, jossa
on myyntityöhön myös henkilöstötarve koko tapahtuman ajan. Kerrallaan tarve arvioidaan
2-4 henkilöä riippuen ajankohdista. Lauantaipäivä ja iltapäivä sekä sunnuntaiaamu ja päivä
ovat ruuhkaisimmat ajat.
Korvaus hyvin hoidetusta talkootyöstä on seuralle varsin merkittävä ja lisäksi lisäansiota
kasvattaa kahvion osuus, kun saapuvat ja poislähtevät ottavat matkalta vielä välipalat.
Sopimukseen kuuluu lisäksi bonusosuus, joka laukeaa jos/kun tehtävä saadaan tuloksellisesti
hoidettua ilman jonoutuvia ongelmia ja poislähtevien pysäköintimaksut voidaan huolellisesti
tarkastaa ja rahastaa tarvittaessa.
Nyt tarvitsemme siis kaikkien mukana oloa. Ota mukaan myös sukulaisesi ja ystäväsi. Tällä
talkootehtävällä turvaamme seuran toimintaa hyvin eteenpäin. Tehtäviin saa opastuksen
ja varmasti ihan kaikki suoriutuu annetuista tehtävistä. Ilmoittautua voi jo nyt ja jokaisen
tuleekin ilmoittautua Kangasala-Jukola internet sivujen kautta, jotta vakuutus ja kaikki
talkooedut, kulkuluvat ja tiedotteet voidaan varmistaa. (kts talkooedut). Internetsivun
yläreunasta valitsemalla ilmoittaudut talkoolaiseksi ja avautuvaan lomakkeeseen tulee
kaikki kohdat täyttää. ”Seura” kohtaan tulee merkitä ”KaMe”. Lisäksi s-posti on tärkeä,
jotta ohjeet löytävät kaikille perille. Edelleen valitsette ”Liikenne ja turvallisuusvaliokunnan”
ja edelleen ”pysäköinti” -tehtävän ja edelleen täytettävä muut tiedot.

KaMen yhdyshenkilöinä Kangasala-Jukolaan toimivat: Inkeri Vettanen ja Janne Keskinen.
Sähköpostit ovat: inkeri.vettanen@saunalahti.fi, janne.m.keskinen@gmail.com
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