INFO VIINIJUHLAT 2022
Viinijuhlat järjestetään 30.6.-9.7.2022 Kuopion Matkustajasatamassa. Puijo Wolley hoitaa perinteisesti
talkootehtävät tapahtumassa, osallistumalla alueen rakentamiseen, siivouksen ja puhtaanpidon tehtäviin
tapahtuma-aikana sekä tapahtuman loppusiivoukseen.
•

Sunnuntai 3.7. PeeÄssän oma ilta. Iltavuoro 19.23.00 hoitaa kolmen henkilön voimin alueen
siivoamista.

Ikärajat
Viinijuhla-talkoot tapahtuvat anniskelualueella, joten alaikäinen ei voi osallistua konserttien aikana
tehtävään talkootyöhön (16.00–00.30). Ns. väli- ja iltavuoroille talkoolaisiksi siis vain 18 vuotta täyttäneet
henkilöt!
•

Alaikäinen voi osallistua esimerkiksi yhdessä huoltajansa kanssa aamuvuoron tehtäviin.

Talkoiden aloitus
Tiistaina 28.6. alkaa alueen rakentaminen ja tuon päivän talkootehtävät ovat fyysistä voimaa vaativia.
Rakennusvuorolle toivotaan siis aikuisia, vahvoja roudareita. Tupien siivous on tuona päivänä tietysti
hieman kevyempää uurastamista.
Talkoolaisten info, koskee kaikkia
Talkoolaisten infotilaisuus ke 29.6. klo 17.-18.00 Viinijuhla-alueella. Käydään läpi tehtävät ja toimintatavat
sekä tutustutaan alueeseen. Kaikki talkoolaiset paikalle, jotta homma sujuu ensimmäisestä illasta lähtien.
Talkoolaisten passit jaetaan tuolloin.
Korvaus tehdystä työstä
Kun 18 vuotta täyttänyt henkilö tekee kolme talkoovuoroa tapahtuman aikana, hän saa vapaaseen
sisäänpääsyyn oikeuttavan Viinijuhla-lipun. Talkoovuoroilla hankittu Viinijuhla-lippu on henkilökohtainen.
Tuolla lipulla kuljetaan normaalista sisääntuloportista muiden tapahtumaan tulijoiden joukossa.
(Työvuoroille kulku huoltoportista.)
Seura pidättää PeeÄssältä saatavasta talkookorvauksesta oman osuutensa, jonka jälkeen loppu
korvauksesta jaetaan talkoita tehneiden henkilöiden joukkueille. Korvauksen jakaminen tehdään pääluvun
mukaan – mitä useampi tekijä yksittäisestä joukkueesta, sitä isompi potti joukkueelle. Raha menee
joukkueen kustannuspaikalle kauden 2022–2023 kuluja varten. Talkootuottoa ei voida ohjata yksittäiselle
pelaajalle, vaan tuotto koskee koko joukkuetta.

Ilmoittaudu talkoovuorolle
Vuonna 2022 talkootehtäviin ilmoittaudutaan www.talkoorekisteri.fi sivuston kautta.
Luo tunnukset ja kirjaudu yllä olevan www-osoitteen kautta sivustolle.
•

•

Tili voidaan luoda Googlen tunnuksilla, jolloin palveluun ei tarvitse keksiä omaa salasanaa, koska
kirjautuminen tapahtuu Google-tilin salasanalla. Talkoorekisteri ei saa tietää Google-tilisi salasanaa.
Tili voidaan luoda myös toisella tapaa, jolloin kirjautuminen tapahtuu sähköpostiosoitteella ja
salasanalla.
PuWoTalkoot koodilla liittyminen talkooryhmään.

Talkoovuoroihin liittyminen
•
•
•
•
•
•

Talkoopaikat-sivulta näet paikkakohtaisesti kaikki talkoovuorot. Talkootehtävät-sivulta näet
tehtäväkohtaisesti kaikki talkoovuorot.
Klikkaamalla talkoopaikan nimeä näytölle avautuu kalenterinäkymä, josta voit selata vuoroja.
Klikkaamalla vuoroa näet lisätiedot ja pääset osallistumaan vuoroon. Voit myös katsoa vuoroja
listanäkymässä klikkaamalla Lista-painiketta.
Ilmoita nimesi perässä joukkue, jonka hyväksi teet töitä.
Yksityishenkilönä osallistuva → vain oma nimi.
Talkootehtävään osallistuminen on sitovaa. Ilmoittautumista ei pysty perumaan ja sijaisen
hankkiminen on sinun vastuullasi.

Lisätietoja
•

Ajantasaisen ohjeen löydät aina Talkoorekisterin alalaidasta, Apua-linkistä.

