
 

 

 

 

 

TOIMITSIJATIEDOTE 6, 1/2012 

Hei kaikille ja Hyvää Uutta Vuotta 2012, 

Talvi on vihdoin saapunut myös tänne Eteläiseen Suomeen, ja hiihtokelit alkavat olla parhaimmillaan, mutta 

silti mielessä siintää yhä enenevässä määrin ensi kesä ja Valio-Jukola. 

Vuoden vaihtuminen on tuonut toimitsija ilmoittautumisiin pientä nousua. Nyt meitä on jo virallisesti 

mukana   647 henkilöä. 

Vuoden 2011 Joulukuussa saimme toimitsijarekrytointimme tueksi puolen sivun mittaisen mainoksen 

Vantaan Liikuntayhdistyksen artikkeliin Vantaan Sanomissa . Näkyvyyttä paikallisjulkaisuissa on tarkoitus 

pitää yllä myös Valio-Jukolan omilla mainoksilla. 

 19.-22.1.2012 Valio-Jukola oli esillä Helsingin Messukeskuksessa Matka 2012 –messuilla World Design 

Capitalin osastolla. 

Tulevia rekrytointitapahtumia ovat 17.2 Tikkurilan kirjasto  (Vantaa), 24.2 Myyrmäen kirjasto ( Vantaa), 25.-

26.2  Finlandia-Hiihto Lahdessa ja 3.-4.3 GoExpo-messut Helsingissä 

Ohessa Valio-Jukolan toimitsijaesite ja lyhyt tekstiliite tukemaan omaa rekrytointianne  esim. työpaikan 
intranettiin tai facebookiin laitettavaksi. Joukkoon mahtuu edelleen, ja erityisesti järjestyksenvalvojille ja 
ravintolatoimitsijoille on tarvetta. 

IT- valiokunnassa tarvetta toimitsijoille erityisesti vielä emit-telttaan sisään- ja uloslukuun ( tarkkuutta 
vaativaa, suunnistustaito ei välttämätön) sekä itkumuurille . Itkumuurilla päivystyksessä auttaa 
suunnistustausta ymmärtämään käsiteltäviä tapauksia (miksi on tullut hylätyksi tai emit-kortti sammunut), 
ja kielitaidosta on myös apua, varsinkin venäjänkielentaitoisia kaivataan.  Lohduttava ”psykologikin” voisi 

olla joukossa. Online-rastien valvontaan hakusella   maastokelpoisia ja suunnistustaitoisia henkilöitä sekä 
henkilöitä joille tietokoneen käyttö ei ole vierasta .  Muutama radioamatöörikin tarvittaisiin vahvistamaan 
viestiliikenne tiimiä. Jos tuttavapiiristäsi löytyy sopivia henkilöitä, niin rohkeasti vain houkuttelemaan 
mukaan toimitsijaksi. 

Joulukuun toimitsijakyselyyn saapui  27 vastausta. Kiitos vielä kerran kyselyyn osallistuneille. Vastausten 

pohjalta  tehty  yhteenveto, on lähetetty  edelleen valiokuntien vetäjille ja vastuuhenkilöille. He jatkavat 

vastauksien työstämistä omalta osaltaan. Tässä muutama poiminta vastausten joukosta: 

Tunteisiin vetoavaa viestintää Valio-Jukolan nettisivuille ja facebookiin, haastatteluja, videoita, kuvia 

nimenomaan talkoolaisten kannalta, talkootyön tärkeys ja hauskuus tuotava esiin 

Nettisivuilla ja toimitsijatiedotteessa täsmä tietoa mihin tehtäviin ja minkä verran  tarvitaan eniten 

apuja, ja onko jokin osa-alue jo buukattu täyteen. 



Toimitsijatapaaminen kisapaikalla mahdollisimman pian lisäisi tunnelmaa 

Olisi mukava saada hyvissä ajoin tietoon oma työtehtävä ainakin pääpiirteissään (ihmiset kaipaavat 

kontaktia, keskustelua siitä missä tehtävissä heistä olisi eniten apua) 

Pitää panostaa siihen että homma toimii: ennakkoinfot, koulutukset, työhönopastus etukäteen ja myös 

vuoron aikana, vastuuhenkilöt paikalla jokaisessa vuorossa 

Rekrytoinnissa voisi tuoda enemmän esille hyvää fiilistä ja yhdessä tekemisen hauskuutta, myös T-paita 

ym. sekä toimitsijaruokailu. 

 

Kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu Fazerin tuotepaketti. Arvonnan suoritti Valio-Jukola 

organisaatioon kuulumaton puolueeton taho. Voittajaksi arvonnassa  suoriutui  Maija Virta Viestintä-

valiokunnasta. Onnittelut voittajalle! 

Kilpailukeskuksen suunnittelu on jo pitkällä ja radat ovat valmiit. Monista merkittävistä 

yhteistyökumppanuuksista ja hankinnoista on sovittu. Tällä hetkellä valmistellaan eri toimintojen tarkempia 

suunnitelmia ja turvallisuussuunnitelmaa.  Jukolan viestiin joukkueita on ilmoittautunut 247 ja Venlojen 

viestiin 132. 

Ma 7.5.2012 klo 17-20 järjestetään Sotungin Lukion tiloissa Valio-Jukolan yleinen info- ja 

rekrytointitilaisuus. Tervetuloa paikalle tapaamaan toimitsija -kollegoita . 

Jo nyt on hyvä laittaa kalenteriin myös kenraaliharjoitus 13.6. Silloin tehtäviä pääsee harjoittelemaan 

oikeassa ympäristössä. 

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 

29.1.2012 

 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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