
 

 

 

 

Toimitsijatiedote 10 , 05/ 2012 

Mukavaa keväistä toukokuuta kaikille, 

Valio-Jukolan ensimmäinen yleisinfotilaisuus toimitsijoille pidettiin ma 7.5 ja oli hienoa todeta 

kuinka suuri joukko teistä oli päässyt mukaan kuulemaan järjestelyjen etenemisestä, tapaamaan 

toimitsijakolleegoita ja osallistumaan omien valiokuntienne koulutuksiin. Tilaisuudessa saimme 

myös mukavan joukon uusia toimitsijailmoittautumisia ja tällä hetkellä meitä on rekisteröityneenä 

n.1300 toimitsijaa. Mukaan vielä siis mahtuu ja suurin tarve lienee edelleen ravintolatoiminnoissa. 

Toimitsijatakkeja saatavilla 

Yleisinfossa osa teistä pääsikin jo sovittamaan kevyempää Jukola-takkia. Ensimmäinen 

myyntitilaisuus järjestetään ma 21.5 klo 17.30-19.30 Helsingin Hyllyvaraston tiloissa osoitteessa 

Jakomäentie 1 , 00770 Helsinki ( ajo pihaan Luiskatien kautta). Takin hinta 30€ ja maksu 

käteisellä.( varaathan mukaasi tasarahan). Takkeja myynnissä myös kesäkuun infotilaisuuksissa 

5.6 ja 6.6 sekä toimitsijainfossa 11.6-17.6 

Lukuisien kyselyiden vuoksi myös paksumpaa coretex Jukola-takkia on päätetty tilata toinen 

kierros. Tiukan toimitusajan vuoksi takkien tilaukset tulee olla Kirsti Ruutiaisella viimeistään su 20.5 

kirsti.ruutiainen@kolumbus.fi tai 050-5167163. Hinta 60€. Maksu käteisellä. Noutoajankohta ja 

paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Huhtikuussa tilattujen pikee-paitojen noutoajankohta ja paikka ilmoitetaan heti kun paidat 

saapuneet. 

Kaikille jaettavat toimitsijamateriaalit ( T-paita,lippis/huivi,toimitsijakortti,HSL-lippu) ovat jaossa 

toimitsijainfon aukioloaikoina Sotungin Lukiolla 11.6-17.6.2012 . 

ma 11.6  klo 14-20 

ti    12.6 klo 14-20 

ke  13.6 klo 14-22 

to   14.6 klo 12-20 

pe 15.6  klo 10-22 

la 16.6 klo 7-24 

su 17.6 klo 00-16 
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Kesäkuun infotilaisuudet 5.6 ja 6.6 

Suuren yleisömenestyksen vuoksi on kesäkuun yleisinfotilaisuus päätetty jakaa kahdelle eri 

päivälle. Laitathan oman valiokuntasi ajankohdan jo nyt kalenteriisi. 

Ti 5.6 mukana Kenttä- , Kartta ja Rata- , Kilpailu- ja IT-valiokunnat 

Ke 6.6 mukana Ravintola- ,Viestintä- ,Talous- ,Markkinointi- ja Toimisto-valiokunnat 

Aikataulu: 

16.30-17.00 Kilpailukeskuskierros 

17.00-17.30 Kahvitarjoilu 

17.30-18.15 infotilaisuus 

18.15 alkaen valiokuntien koulutuksia 

Ajankohtaista 

Valio-Jukolan kilpailuohjeet ja Näin toimitaan Valio-Jukolassa –ohje on nyt julkaistu. 

Kilpailuohjeista  (http://www.jukola.com/2012/kilpailuinfo/kilpailuohjeet/) löytyvät ohjeet kilpailijoille 

juoksujärjestyksen ilmoittamisesta ja lähdöstä maalintuloon ja uusintalähtöihin. Näin toimitaan 

Valio-Jukolassa- ohjeesta (http://www.jukola.com/2012/kilpailuinfo/nain-toimitaan/) löytyvät tiedot 

kilpailun aikataulusta ja saapumisesta ravintoloihin, majoitukseen ja muihin palveluihin. Nämä 

ohjeet jokaisen toimitsijan on hyvä lukea läpi. ( Postitamme Näin toimitaan ohjeen kirjepostina 

toukokuun aikana) 

Nettisivuilta löytyy nyt myös alueen yleiskartta (http://www.jukola.com/2012/yleista/kilpailukeskus/ ) 

Tarkempi kartta kilpailukeskuksesta julkaistaan nettisivuilla myöhemmin. 

Ilmoittautuneiden joukkueiden määrä kasvaa koko ajan ja tällä hetkellä Jukolan viestiin on jo 

ilmoittautunut 1492 joukkuetta ja Venlojen viestiin 1096 joukkuetta. 

 

Järjestyksen valvontaa 

Jukolan järjestyksenvalvontatehtäviin tulijoille järjestetään alkusammutuskoulutus 4.6. ja 6.6. 

alkaen klo 18. Järjestäjänä Helsingin Tammisalon VPK. Ilmoita kumpaan päivään pääset 

osallistumaan. Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla turvallisuuspäällikkö Iina 

Oja,iina.oja@elisanet.fi, 044-0909251. 

 

Ilmoita myös järjestyksenvalvojakorttisi numero ja työvuorotoiveesi sähköpostitse mahdollisimman 

pian jv-esimiehelle Jesse Ketokoskelle,jesseketokoski@gmail.com. Myös kortittomat 

järjestyksenvalvojat ilmoitelkaa työvuoromahdollisuuksistanne Jesselle. 

 

Lisää tietoa toimitsijainfossa 5.6. 
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Yövartiointiin kaivataan toimitsijoita 

Turvapuolella on tarvetta toimitsijoille yövartiointiin  07.06. - 19.06. väliseksi ajaksi, pois lukien 

Jukola yö. Työvuorot olisivat 6 t ( 20.00 - 02.00 ja 02.00 - 08.00). Kerralla tarvittaisiin  kaksi 

henkilöä. Ei tarvitse olla  järjestyksenvalvoja korttia.  Tehtävänä olisi kierrellä kilpailukeskuksessa 

ja häätää asiattomat alueelta. 

Ilmoittautumiset Veli-Erkki Ylirisku  vey@elisanet.fi tai 040-5622007. Sähköpostiviestiin nimi, 

yhteystiedot ja mikä vuoro olisi sopiva. 

 

 

Koejuoksijat Jukolan kenraaliharjoitukseen 

Kenraaliharjoituksen 4x1,5 km:n viestiin tarvitaan koejuoksijoita. Vaatimuksena on suunnistuksen 

alkeiden hallitseminen. Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen perttu.ilmarinen@gmail.com tai 

050-3234929.  Ensimmäiset 120 pääsevät mukaan.  Jokaiselle tulee kaksi osuutta.  Jos oma 

varsinainen tehtäväsi on sellainen, että sen estämättä voit osallistua tähän, ja et ole mukana 

Jukolan tai Venlojen viestissä kilpailijana, niin tule mukaan testaamaan systeemin toimivuutta. 

Liikkuva Vantaa tapahtuma 26.5.2012 

Valio-Jukola on esillä Vantaan Tikkurilan Valtti-areenalla la 26.5 klo 10-16.  Tavoitteena jakaa 

Valio-Jukola tietoutta ja rekrytoida uusia toimitsijoita . Päivän aikana on kävijöillä mahdollisuus 

myös testata omia suunnistustaitojaan lyhyellä korttelisuunnistusradalla. Tervetuloa piipahtamaan 

standilla ! 

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 

14.5.2012 
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