
 
 
 
 
 
 
 
TOIMITSIJATIEDOTE 7, 3/2012 
 
Tervehdys kaikille, 
 
Valio-Jukolan järjestelyt etenevät hyvin aikataulussa. Tarkkasilmäinen näkee Hakunilassa jo Valio-Jukolan 
merkkejä. Kenttävaliokunnan johdolla on yhdessä Vantaan kaupungin kanssa tehty mm. 
kilpailukeskusalueen pohjustustöitä.  
 
Harva se ilta joku valiokunnista kokoontuu Sotungin lukiolla ja vie suunnittelua eteenpäin. Monia isoja 
hankintapäätöksiä on tehty tai ollaan tekemässä. Näitä ovat mm. TV- ja areenatuotanto, jätehuolto, teltat, 
toimitsija-asut ja ravintoloiden lämmin ruoka. Kilpailukeskusalueen suunnitelmat ovat tarkentumassa ja 
luonnos kilpailuohjeista on valmis. Myös turvallisuussuunnitelma on valmisteilla. Ajankohtaista tietoa mm. 
uudesta lähtöjärjestelystä voitte käydä lukemassa Valio-Jukolan nettisivuilta.  
 
Valio-Jukolassa mukana jo lähes 12 000 kilpailijaa 
 
Valio-Jukolassa on jo nyt mukana 1171 Jukola-joukkuetta ja 876 Venla-joukkuetta eli 11 700 suunnistajaa. 
Tältä pohjalta tehty ennuste Valio-Jukolan osallistujamääräksi on hurja: 1 750 Jukola-joukkuetta (1501/Salpa 
ja 1555/Kytäjä) ja 1 300 Venla-joukkuetta (1082/Salpa ja 1106/Kytäjä) eli 17 500 suunnistajaa (14 835/Salpa 
ja 15 309/Kytäjä).  
 
Toimitsijoita nyt 760 
 
Toimitsijoita on tällä hetkellä rekisterissä 760, joten tarvitsemme vielä noin tuhat tekijää. Rekrytoinnin eteen 
on siis edelleen syytä ponnistella.  
 
Kaikkien meidän jo mukana olevien toimitsijoiden panos uusien toimitsijoiden mukaan saamiseksi on kullan 
arvoinen asia, ja siksi jaksamme siitä jälleen kerran muistuttaa. Jos esimerkiksi jokainen meistä houkuttelee 
vielä mukaan toimitsijaksi muutaman ystävän tai tutun niin virallinen toimitsijatavoite 1800 ei olisi enää 
kaukana. Tsempataan yhdessä! 
 
Lisää tietoa ja materiaalia toimitsijarekrytointiin löytyy täältä http://www.jukola.com/2012/toimitsijat/   
Toimitsijaksi ilmoittaudutaan osoitteessa http://www.jukola.com/2012/toimitsijat/tule-talkoolaiseksi/   
Valio-Jukolan organisaatiokaavio http://talkoo.jukola.com/2012/organisaatio.php   
Lisätietoja ja apua saa tarvittaessa Hämäläisen Marilta. 
 
 
 
Houkuttele ystäväsi järjestyksenvalvojaksi 
 
Erityinen tarve meillä on järjestyksenvalvojille. Jukolan Viestin 2012 organisaatio järjestää 
järjestyksenvalvojakoulutusta Jukolan talkoolaisille. Kurssi on tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka voivat 
toimia tapahtuman ajan järjestyksenvalvonnan tehtävissä. Kurssi pidetään maalis-huhtikuussa kahtena 
viikonloppuna sisältäen teoriaopinnot ja voimankäytön osuuden. Itse kurssi on ilmainen ja sen järjestää 
Laurea ammattikorkeakoulu. Ainoat kustannukset osallistujille tulevat järjestyksenvalvojakortin 
viranomaismaksuista (n. 35 e).  
 
Nyt on hyvä tilaisuus hankkia järjestyksenvalvojakortti vähällä vaivalla ja kustannuksilla. 
 
Jos olet kiinnostunut osallistumaan ko. kurssille, ilmoita siitä 16.3.2012 mennessä Jesse Ketokoskelle, 
osoitteeseen jesse.ketokoski@laurea.fi. Lisätietoja Jesse Ketokoskelta, puh. 045-6335557 tai Iina Ojalta 
iina.oja@elisanet.fi. 
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Valio-Jukola Facebookissa ja Twitterissä 
 
Valio-Jukolaa voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä.  Liity mukaan seuraajiin. 
 
https://www.facebook.com/jukolanviesti 
http://twitter.com/jukolanviesti 
 

Hallitsetko ruotsin, englannin tai venäjänkielen? Tiedotteet, uutiset, nettisivut ja muut materiaalit tarvitsevat 

välillä käännöksiä eri kielille. Jotta jo ilmoittautuneiden kääntäjien taakka ei tulisi kovin raskaaksi, niin kerro 

taidoistasi. Käännöstöitä voi tehdä esim. kilpailun kuluessa nettiin vaikka kotoa tai tarvittaessa jopa 

ulkomailta. 

 

Ratojen koejuoksut ja lähdön testaus 

Kenraaliharjoituksessa 13.6 tullaan koejuoksemaan jukolan ja venlojen viestien radat ja testaamaan uutta 

lähtösysteemiä. Kilpailuvaliokunta kaipaa näiden toteuttamiseen apujoukkoja myös muista valiokunnista. 

Asiasta tiedotetaan tarkemmin vielä keväämmällä.  

Alla olevasta alustavasta aikataulusta voit poimia omaan kalenteriisi tärkeät päivämäärät. 
  

         Kilpailuohjeet, Näin toimitaan Valio-Jukolassa –ohjeet ja kilpailukeskusalueen kartat julkaistaan 7.5. 

         Toimitsijoiden yleisinfo nro 1 kilpailukeskuksessa 7.5. 

         Kilpailukeskuksen rakentaminen, telttojen pystytys ja sähkötyöt toukokuu – 14.6. 

         Joukkueiden ilmoittautuminen päättyy 17.5. 

         Sotungin lukion tilat käytössä 4.6. – 20.6. 

         Toimitsijoiden yleisinfo nro 2 kilpailukeskuksessa 5.6. 

         Urheilupuiston kenttä- ja tiealueet käytössä 10.-20.6. 

         Suuntana Sipoonkorpi –lehti ilmestyy 6.6. 

         Kenraaliharjoitus 13.6. 

         Vantaan kaupungin ja Valio-Jukolan kutsuvierastilaisuus Jukola-muistomerkillä ja kilpailukeskuksessa 
15.6. 

         Valio-Jukola 15.-17.6. 

         Kilpailukeskuksen purku alkaa 17.6. klo 17.00 – 

         Toimitsijajuhla 6.9. 

         Loppuraportti julkaistaan 30.9. 
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Mieltäsi askarruttavissa asioissa voit olla yhteydessä valiokuntasi vetäjään (yhteystiedot löytyvät Valio-

Jukolan internet-sivuilta) tai toimitsijavastaava Mari Hämäläiseen maripiritta.hamalainen@gmail.com tai 040-

9628871. 

Ystävällisin terveisin, toimitsijavastaava Mari Hämäläinen 

13.3.2012 

Toimitsijatiedote kertoo säännöllisesti  kuukauden välein Valio-Jukolan järjestelyiden etenemisestä. Se 

lähetetään kaikille Valio-Jukolan toimitsijarekisteriin ilmoittautuneille toimitsijoille. Toimitsijatiedotteen lisäksi 

valiokunnat pitävät omat toimitsijansa ajan tasalla tärkeistä asioista. 
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