Toimitsijatiedote 7.9.2011

Hei Kaikille,
Kesä on kääntymässä syksyyn, mutta suunnistuskausi on vielä täydessä vauhdissa, kuten myös Valio-Jukolan
järjestelyt. Aikaa h-hetkeen on vielä tai paremminkin enää 9 kuukautta, ja valiokunnat tahoillaan tekevät tiivistä
suunnittelutyötä ja ennakkovalmisteluita Valio-Jukolaa varten.
Toimitsijarekisteriin on tällä hetkellä ilmoittautunut 253 innokasta talkoolaista, mutta tavoitteeseen 1700
toimitsijaa on vielä matkaa. Haastan tässä kaikki teidät jotka jo olette mukana Valio-Jukolan järjestelyissä
rekrytoimaan ystävä- ja tuttavapiiristänne vielä ainakin kaksi henkilöä Valio-Jukolan toimitsijahommiin. Eniten
käsipareja tarvitsemme ravintola- ja kenttävaliokuntien tehtävissä, mutta vielä tällä hetkellä kaikkiin valiokuntiin
kaivataan apujoukkoja.
Tärkeää on, että jokainen toimitsijaksi lupautunut kirjaisi itsensä mahdollisimman pian toimitsijarekisteriin ValioJukolan sivuilla www.jukola.com/2012/toimitsijat.
Järjestelytoimikunta seuraa aktiivisesti toimitsijatilannetta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kenttävaliokunnan kuulumisia:
Kilpailukeskuksen ja Hakunilan urheilukeskuksen sovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi liikenne- ja
turvajärjestelyineen on suunnittelutehtävänä haastava työ, jonka pääpiirteet on jo saatu ratkaistua.
Yksityiskohtaisempi suunnittelu on vielä edessäpäin ja mm. viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos) kanssa käytävät
neuvottelut ja lupaprosessit vaativat huomattavaa panostusta. Vantaan kaupungin aktiivinen ja positiivinen
suhtautuminen on auttanut paljon ja uskomme paperisotien jälkeen pääsevämme täyteen kilpailukeskuksen
rakentamisvauhtiin toukokuun alkupuolella.
PUOLUSTUSVOIMAT PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI:
Valio-Jukola syntyy yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Pääyhteistyökumppani on Puolustusvoimat. Tiivistä
yhteistyötä tehdään myös isäntäkuntien Vantaan ja Keravan kanssa. Osuusisännyyksistä on sovittu Vantaan
Energian, Vantaan Sanomien, Valion ja Puolustusvoimien kanssa. Keskeisiä taustayhteisöjä ovat Kaukametsäläiset ja
Suomen Suunnistusliitto.
VALIO-JUKOLA SIPOONKORVESSA
Valio-Jukola suunnistetaan osin Sipoonkorven tulevassa kansallispuistossa, sillä eduskunta hyväksyi lain
Sipoonkorven kansallispuistoksi 2.3.2011. Sipoonkorvesta tulee näin Suomen 36. kansallispuisto. Sipoonkorpi on jo
nyt tärkeä virkistysalue, ja sen luontoarvot ovat kansainvälisesti ainutlaatuiset, minkä me suunnistajat tietysti
tiedämmekin.
ESI-JUKOLA
Esijukola suunnistetaan Sipoon Viirilässä 10.9.2011. Tervetuloa paikalle seuraamaan kisajärjestelyjä. Opastus
kilpailukeskukseen Lahdentieltä (tie140) Kuninkaanmäen risteyksestä ja Korso-Nikkilä-tieltä (tie 1521) Myraksen
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risteyksestä. Ajoaika molemmista paikoista pysäköintiin 5-10 minuuttia. Pysäköinnistä kävelymatka
kilpailukeskukseen 1,2 km
Mieltäsi askarruttavissa asioissa voit olla yhteydessä valiokuntasi vetäjään (yhteystiedot löytyvät Valio-Jukolan
internet-sivuilta) tai toimitsijavastaava Mari Hämäläiseen talkoolaiset.2012@jukola.com.
Valio-Jukolan internet-sivuilla www.jukola.com/2012 voit seurata järjestelyiden etenemistä ja tunnelmia. Tunnelmia
vaihdetaan myös Facebookissa (Jukolan viesti).

Mukavaa syksyn jatkoa toivottaen,
Mari Hämäläinen, toimitsijavastaava

Toimitsijatiedote kertoo säännöllisesti muutaman kuukauden välein Valio-Jukolan järjestelyiden etenemisestä. Se
lähetetään kaikille Valio-Jukolan toimitsijarekisterin sähköpostilistalle ilmoittautuneille.
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