
Tervetuloa toimitsijaksi Vantaalle 
Valio-Jukolaan 15.-17.6.2012

Valio-Jukolan järjestelyt ovat vauhdissa 
ja talkoolaisia tarvitaan eri tehtäviin. 
Nyt on aika ilmoittautua mukaan 
tekemään vuoden 2012 suurinta ja 
elämyksellisintä suunnistustapahtumaa.

Seurassa on mukava liikkua!

Valio-Jukolan 2012 järjestävät Pihkaniskat ja Keravan Urheilijat.

Pihkaniskat on vantaalainen vuonna 1969 perustettu suunnistuksen erikoisseura, johon kuuluu 
noin 400 jäsentä. Seura tarjoaa monipuolista toimintaa niin aikuisille kuin lapsille ympäri vuoden. 
Kesäisin Pihkaniskat järjestää Aluerastit nimellä kulkevia kuntosuunnistuksia, yhdessä kahden muun 
seuran kanssa. Talvella järjestetään mm. joka sunnuntaiset Korttelirastit. Pihkaniskat tekee aktiivista 
kartoitustyötä ympäri Vantaata. www.pihkaniskat.fi

Keravan Urheilijat ry on vuonna 1918 perustettu yleisseura, johon kuuluu noin 700 jäsentä. 
Seura liikuttaa kaikenikäisiä suunnistuksen, hiihdon, yleisurheilun, soudun ja painin parissa. 
Keravan Urheilijoissa voi liikkua ympäri vuoden kaikilla tasoilla, olit sitten kilpailumielellä 
tai liikkeellä kuntoilun vuoksi. Keravan Urheilijat on mukana järjestämässä avoimia kunto
suunnistuksia, Keski-Uusimaa-rasteja. Seura järjestää suunnistuskouluja niin lapsille kuin aikuisille. 
www.keravanurheilijat.fi

Yhteistyössä:

Valio-Jukola 2012

• Järjestetään 16.-17.6.2012 Vantaalla. 
• 64. Jukolan viesti ja 35. Venlojen viesti.
• Kilpailukeskus sijaitsee Hakunilan Urheilupuistossa.
• Sijainniltaan harvinainen. Näin lähellä Helsingin
   keskustaa Jukolan viesti on järjestetty viimeksi 
   vuonna 1949, jolloin viestivoitosta kilpailtiin 
   ensimmäisen kerran.
• Valio-Jukola suunnistetaan osittain Helsingin, 
   osittain Vantaan maastoissa. Sotunki ja Sipoonkorpi 
  sekä Hakunilan urheilupuisto tarjoavat vaihtelevan
   kisamaaston.

• Järjestävinä seuroina toimivat kaksi paikallista seuraa 
   Pihkaniskat Vantaalta ja Keravan Urheilijat.
• 15 000 suunnistajan huippukoitos, jossa toisistaan 
  mittaa ottavat niin maailman parhaat suunnistajat
   kuin kaikentasoiset kuntosuunnistusjoukkueet.
• Kisaviikonloppuna paikalle odotetaan jopa 40 000 
   kilpailijaa, huoltajaa, katsojaa ja muuta 
   suunnistuksen ystävää.
• Toimitsijoita tarvitaan erilaisiin tehtäviin 1 600.
• Kilpailuun osallistumisen alaraja on 15-vuotta, 
   yläikärajaa ei ole.
• Ilmoittautuminen alkaa joulukuussa 2011.



Jukolan viesti järjestetään lähes täysin talkoovoimin. Järjestäminen 
on monivuotinen prosessi, joka huipentuu Jukolan kisaviikon-
loppuun 15.-17.6.2012. Eniten talkoolaisia tarvitaan kuitenkin 
kisaa edeltävällä viikolla, kisaviikonloppuna ja kisaviikonlopun 
jälkeisellä viikolla. Tällöin tapahtuu mm. kisakeskuksen 
rakentaminen ja purku. 

Tästä esitteestä saat lisätietoa erilaisista tehtävistä organisaatiossa.
Sama aineisto löytyy myös internetistä, jossa tapahtuu myös 
ilmoittautuminen Valio-Jukolan toimitsijaksi. Muista, että pienikin 
panos on tarpeen ja myös sinua tarvitaan maaiman suurimman 
suunnistusviestin järjestelyissä. 

Jukolan viesti on elämys!

Valio-Jukolasta löytyy monipuolisia ja jokaiselle sopivia tehtäviä. Eniten toimitsijoita tarvitsemme 
ravintola-, kenttä- ja kilpailuvaliokuntien tehtäviin. Valitse itsellesi sopiva valiokunta ja tehtävä kiin-
nostuksesi ja osaamisesi mukaan. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, sillä koulutamme sinut tehtäviisi. 

Ravintolavaliokunta ruokkii ja ravitsee nälkäiset suunnistajat, katsojat, vip-vieraat ja toimitsijat. 
Valio-Jukolassa tarjoillaan noin 25 000 ruoka-annosta ja juodaan 25 000 kupillista kahvia. 
Kauppansa tekee myös 10 000 kisamakkaraa, joten toimitsijoita tarvitaan sekä ravintoloihin, 
kahviloihin että grillipisteisiin. Erityisesti tarvetta on hygieniapassin omistaville talkoolaisille, vaikka 
sen puute ei ole mikään este tulla mukaan.

Lisätiedot: pääemäntä Tarja Brandt, 
tarja.brandt@hotmail.fi, puh. 040 594 5154

Kenttävaliokunta vastaa kilpailukeskuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja purkamisesta, 
joten kenttävaliokunnasta löytyy runsaasti erilaisia tehtäviä toimitsijoille. Vastuualueisiin kuuluvat 
mm. sähkö-, vesi- ja jätehuollon suunnittelu ja toteutus. Lisäksi toimitsijatehtäviä on liikenteen ja 
paikoituksen suunnittelun ja toteutuksen parissa sekä kisojen turvallisuuteen liittyvissä asioissa, kuten 
järjestyksenpidon ja paloturvallisuuden alalta. Kenttävaliokunta vastaa myös ensiaputoiminnasta ja 
ympäristöasioista. 

Lisätiedot:  kenttäpäällikkö Unto Tanttu, 
unto.tanttu@jukola.com, puh. 0400 461 526

Kilpailuvaliokunta vastaa lähdöstä, vaihdosta, maalista ja tulostaulusta. Tehtäviin kuuluvat 
lähdön, vaihdon ja maalin rakentaminen, kilpailijoiden ohjaaminen, leimauskorttien (Emit-korttien) 
nollaus sekä yhteislähtöjen järjestäminen. Kilpailuvaliokunnan tehtävissä pääset lähelle suunnistajia. 

Lisätiedot: kilpailupäällikkö Erkki Kivistö, 
erkki.kivisto@jukola.com, puh. 040 837 2099

IT-valiokunnan tärkein tehtävä on saada kaikilla kilpailijoille oikeat tulokset. Tämän 
lisäksi tehtäviä ovat mm. tulosten julkaisu reaaliaikaisesti internetissä ja muiden verkkopalvelujen 
tuottaminen, online-väliaikojen saaminen metsästä sekä muiden valiokuntien avustaminen IT-asioissa. 

Lisätiedot: it-päällikkö Reino Ruotsalainen, 
reino.ruotsalainen@jukola.com, puh. 040 500 3907

Viestintävaliokunta vastaa Valio-Jukolan ulkoisesta tiedotuksesta, julkaisutuotannosta, internet-
sivujen sisällöstä ja kilpailunaikaisesta yhteistyöstä median kanssa. Tehtäviä ovat myös Valio-Jukolan 
ohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen (mm. avajaiset, Jukolan juhla, palkintojen jako ja lasten 
Jukola) sekä areenatuotanto (kuulutus, GPS-seuranta ja televisiokuvatuotannon tuki). 

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Paula Lehtomäki, 
paula.lehtomaki@jukola.com, puh. 045 676 2328

Talousvaliokunta huolehtii Valio-Jukolan taloudenpidosta ja rahaliikenteestä sekä Jukola-tuotteita 
myyvästä Jukola-kaupasta. 

Lisätiedot:  talouspäällikkö Timo Talvitie, 
timo.talvitie@jukola.com, puh. 050 309 9666

Markkinointivaliokunta vastaa yhteistyökumppanuuksista ja Valio-Jukolan markkinoinnista 
kilpailu- ja harrastelijajoukkueille, yleisölle ja yhteistyökumppaneille niin Suomessa kuin ulkomailla. 
Kilpailun aikaisia tehtäviä ovat mm. vip-vierasisäntänä toimiminen. 

Lisätiedot: markkinointipäällikkö Sampsa Haarasilta, 
sampsa.haarasilta@jukola.com, puh. 040 551 3659

Kartta- ja ratavaliokunta suunnittelee kilpailuradat, harjoituspaketit ja mallisuunnistuksen sekä 
vastaa rastien rakentamisesta ja valvonnasta.

Lisätiedot: kartta- ja ratapäällikkö Eero Nevalainen, 
eero.nevalainen@jukola.com, puh. 040 511 6192

Kilpailutoimiston alla toimivat kilpailijoiden, toimitsijoiden ja yleisön infopisteet kilpailun 
aikana. Tehtäviin kuuluvat joukkuemateriaalin jako ja karttojen palautus kilpailijoille sekä kaikkiin 
mahdollisiin kilpailijoiden ja yleisön kysymyksiin vastaaminen.

Lisätiedot: pääsihteeri Päivi Luoma, 
paivi.luoma@jukola.com, puh.  050 430 8866

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan toimitsijaksi: www.jukola.com/2012/toimitsijat 

Lisätietoja toimitsijatehtävistä antaa toimitsijainfosta vastaava Mari Hämäläinen, 
puh. 040 9628 871, s-posti: talkoolaiset.2012@jukola.com 
Lisätietoa saat myös valiokuntien vetäjiltä.


