
 

 

 

 

TOIMITSIJATIEDOTE 4 , 11/2011 

Hei kaikille, 

Jukolan viestin h-hetki on taas piirun verran lähempänä, ja järjestelyjen tahti tiivistyy . 

Kartta ja rata valiokunnassa on mm. ahkeroitu rastipukkien rakennuksen parissa ja 
rastirakenne vastaavan Jarmo Jumppasen mukaan noin 80% rastipukeista on jo 
rakennettu maastoon. Työtä toki riittää tälläkin saralla, kuten muillakin osa-alueilla ihan 
kilpailuviikonloppuun saakka. 

  

Kilpailukutsu julkaistaan joulukuussa 

Kilpailukutsu julkaistaan Valio-Jukolan internet-sivuilla ja Suunnistaja-lehdessä 9.12.2011 , 
ja ilmoittautuminen Jukolan ja Venlojen viestiin alkaa. Varaudumme Jukolassa 1 700 
joukkueeseen, joten Kytäjällä vuonna 2010 tehty osallistujaennätys 15 300 menee 
varmasti rikki . 
  
Kilpailukutsua täydentävät kilpailuohjeet ja Näin toimitaan Valio-Jukolassa –ohje 
julkaistaan toukokuussa 2012. Ne kertovat kilpailijoille ja katsojille mm. kilpailun ja 
saapumisen kannalta olennaisen tiedon. 
  

Jukola-kokouksesta opit Salpa-Jukolan järjestäjiltä 
  

Lauantaina 12.11 järjestettiin Vantaan Tikkurilassa Jukola-kokous, 
jossa  paikalla oli Jukolan johtoryhmän jäsenet, Valio-Jukolan ja Salpa-Jukolan 
vastuuhenkilöt, vuoden 2013 ja 2014 Jukolan viestin järjestelyorganisaatioiden 
edustajat sekä Vantaan kaupungin ja Keravan kaupungin edustajat. 

Kokouksessa kokoonnuttiin myös pienryhmissä kuulemaan Salpa-Jukolan kokemuksia eri 
tehtäväalueista ja niissä oli Valio-Jukolan vastuuhenkilöiden mahdollisuus esittää itseään 
askarruttavia kysymyksiä omista vastuualueistaan. Nyt Jukola-kokouksen antia käydään 
läpi eri valiokunnissa. 

Jukola-kokouksessa julkaistiin Salpa-Jukolan loppuraportti. ( www.jukola2011.net ) 

 



Tavoitteena kaikkien aikojen suurimman suomalaisen 
suunnistustapahtuman onnistunut toteuttaminen 

Jukola-kokouksessa julkaistiin myös Valio-Jukolan toimintasuunnitelma. Se sisältää mm. 
Valio-Jukolan järjestelyjen tavoitteet, periaatteet, päätöksenteon, aikataulun ja valiokuntien 
suunnitelmat toteutuksesta. Se toimii Valio-Jukolan järjestelytoimikunnan ja sen 
valiokuntien työn pohjana. Saat sen tarvittaessa valiokuntasi puheenjohtajalta. 

Valio-Jukolan missio 

Järjestämme mieleenpainuvia elämyksiä tarjoavan ja saavutettavuudeltaan ainutkertaisen 
suunnistustapahtuman urbaanissa erämaaluonnossa.  

Arvot 

•  Elämyksellisyys 

•  Yhteisöllisyys 
•  Saavutettavuus 

• Hyvinvointi 

Elämyksellisyys tarkoittaa Valio-Jukolassa jännitystä, itsensä voittamista ja löytämisen 
iloa. 

Yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että Valio-Jukola on kilpailijoiden, vapaaehtoisten 

talkoolaisten, yhteistyötahojen ja katsojien yhteisesti tekemä tapahtuma.  

Saavutettavuus tarkoittaa Valio-Jukolan ainutlaatuista sijaintia ja loistavia 
liikenneyhteyksiä. 

Hyvinvointi liittyy suunnistukseen lajina mielen ja kehon mielekkäänä liikuttajana. 

Visio 
  

Jukolan viesti piirtyy osallistujien, yhteistyökumppanien, järjestäjien ja urheilua seuraavien 
ihmisten mieliin mystisenä suomalaisessa kesäyössä tapahtuvana urheilutapahtumana, 
jonka laadukkuutta, Jukola-luokkaa, muut tapahtumajärjestäjät tavoittelevat. Jukolassa 
yhdistyy huippu-urheilu ja harrastus liikunta. Jukola kunnioittaa luontoa. 
  

Tavoitteet 
  

Kaikkien aikojen suurimman suomalaisen suunnistustapahtuma onnistunut toteuttaminen 
Talkooperiaatteen elvyttäminen kaupunkiyhteisössä 
Posittivinen talous 
Nämä tavoitteet saavuttamalla teemme tunnetuksi suunnistusurheilua terveyttä edistävänä 
ja edullisena harrastuksena ja lisäämme harrastajamäärää. Tarjoamme ikimuistoisen 
elämyksen lähes 2000 vapaaehtoiselle talkoolaiselle , joita ilman Valio-Jukolan 
järjestäminen ei onnistu. Järjestävät seurat saavat työn palkaksi kohtuullisen tulon, joka 
käytetään omien seurojen ja alueen suunnistuksen  edistämiseen. 
  



Valio-Jukola esillä kaupunkikuvassa ja messuilla 

  
 
 
Loka-marraskuussa 2011 ja maalis-kesäkuussa 2012 Valio-Jukolan banderolleja on 
Vantaalla ja Keravalla  
 
30.11.2011 Valio-Jukola on  esillä vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla Helsingin 
Ylioppilastalolla. 
19.-22.1.2011 Valio-Jukola on yhdessä Vantaan kaupungin kanssa esillä Matka 2012 –
messuilla Helsingissä 
  
Toimitsijoita koossa jo hyvä joukko, mutta lisää tarvitaan 
  

Messuilla ja tapahtumissa tapahtuvien rekrytointien lisäksi vielä tärkeämpää  
rekrytointia olisi meidän kaikkien jo talkooporukkaan kuuluvien tahoillamme 
tapahtuva vapaaehtoisten toimitsijoiden hankkiminen . Laittakaa viidakkorumpu 
soimaan ja houkutelkaa kaikki mahdolliset ystävät, tutut, työkaverit, naapurit ja ketä 
ikinä keksittekään mukaan järjestämään maailman suurinta 
suunnistusviestitapahtumaa. Yhdessä tekeminen on mukavaa ja antoisaa! 
 

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

  
Syksyisin Terveisin 
 
Mari Hämäläinen 
Valio-Jukola, toimitsijavastaava 
 
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.  
 
 
  
  
  

 

 


