Toimitsijatiedote kesäkuu 2011

Hienoa, että olet mukana toimitsijana vuoden 2012 Valio-Jukolan järjestelyissä. Tiedossa on
mieleenpainuva ja todennäköisesti osallistujamäärältään kaikkien aikojen suurin Jukolan viesti. Houkuttele
mukaan myös ystäväsi ja tuttavasi!

Valio-Jukolan internet-sivuilla www.jukola.com/2012 seuraat järjestelyiden etenemistä ja tunnelmia.
Tunnelmia vaihdetaan myös Facebookissa (Jukolan viesti).

Moni Valio-Jukolan vastuuhenkilöistä ja muista toimitsijoista pääsi seuraamaan Salpa-Jukolassa 17.19.6.2011 järjestelyjä ja harjoittelemaan tehtäviä ensi vuotta varten. Kokemukset olivat positiivisia ja
järjestelyjen tarkkaileminen ns.todellisessa elämässä antoi hyvät eväät Valio-Jukolan onnistuneeseen
toteutukseen.

Kilpailukeskuksena Hakunilan urheilupuisto

Valio-Jukolan kilpailukeskuksena on Hakunilan urheilupuisto Itä-Vantaalla. Vaikka puitteet ovat hyvät, on
kilpailijoiden ja yleisön vaatiman infrastruktuurin ja toimintojen rakentaminen asutuksen ympäröimälle
alueelle haaste. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa on kuitenkin ollut tiivistä, ja esimerkiksi Hakunilan
urheilupuiston alueella olevan vanhan kuuluttamorakennuksen, syksyllä remontista valmistuvan uimahallin
ja sotungin lukion tiloja voidaan käyttää kokoustiloina jo nyt.

Kilpailumaasto sivuaa Sipoonkorven tulevaa kansallispuistoa.

Puolustusvoimat on tärkein yhteistyökumppani Valio-Jukolassa.

Ensimmäinen Valio-Jukolan kisalehti ilmestyi Salpa-Jukolaan, jossa sitä oli jaossa kaikille halukkaille. Lehti
jaettiin myös kotitalouksille Vantaan alueella kesäkuun alkupuolella. Lehti löytyy myös internetistä
www.jukola.com/2012 . Tämän lisäksi oma esitteensä tulee harrastejoukkuemarkkinointiin ja
markkinointiin ulkomaille .

Valio-Jukolan toimitsija-asut

Valio-Jukolan keskeisillä vastuuhenkilöillä on käytössä Valio-Jukolan maksulliseen toimitsija-asuun kuuluva
vaaleansininen T-paita ja Craftin tyylikäs sininen takki jo tämän vuoden Salpa-Jukolassa. Seurojen käyttöön
tulee myös Valio-Jukolan viiri, joten Valio-Jukola näkyy kesällä myös suunnistuskilpailuissa. Loput
asutilaukset tehdään ensi talven aikana.

Esijukola Sipoon Viirilässä 10.9.2011
Valio-Jukolan Esijukola järjestetään avoimena kansallisena keskimatkan kilpailuna Sipoon Viirilässä
10.9.2011. Maasto rajoittuu vuoden 2012 Jukolan viestin maastoon. Kilpailunjohtajana toimii Erkki Kivistö.
Vastuuhenkilöt ovat muiltakin osin Valio-Jukolan organisaatiosta, jotta myös me toimitsijat pääsemme
harjoittelemaan Valio-Jukolaa varten. Ole siis yhteydessä oman valiokuntasi vetäjään, ja tule mukaan
Esijukolan järjestelyihin.

Mieltäsi askarruttavissa asioissa voit olla yhteydessä valiokuntasi vetäjään (yhteystiedot löytyvät ValioJukolan internet-sivuilta) tai toimitsijavastaava Mari Hämäläiseen talkoolaiset.2012@jukola.com.

Ystävällisin terveisin, toimitsijavastaava Mari Hämäläinen
22.6.2011

Toimitsijatiedote kertoo säännöllisesti muutaman kuukauden välein Valio-Jukolan järjestelyiden
etenemisestä. Se lähetetään kaikille Valio-Jukolan toimitsijarekisteriin ilmoittautuneille toimitsijoille.
Toimitsijatiedotteen lisäksi valiokunnat pitävät omat toimitsijansa ajan tasalla tärkeistä asioista.

