
256 päivää Jämsä-Jukolaan 
 
Tänään on tasan 256 päivää Jämsä-Jukolaan, ja on aika polkaista käyntiin pääsihteerin blogi. Tällä 
palstalla on tarkoitus kertoa Jämsä-Jukolan järjestelyistä, pääsihteerin omista fiiliksistä sekä myös 
siitä, mitä tämän kokoluokan tapahtuman järjestäminen oikein vaatii. Allekirjoittanut ei ole 
koskaan aiemmin kirjoittanut ainuttakaan blogitekstiä, joten pyydän jo etukäteen 
blogiammattilaisilta anteeksi tulevia etikettivirheitäni. Suora palaute sallitaan, lupaan olla 
loukkaantumatta! 
 
Niin, tänään on tosiaan 256 päivää siihen, kun Venlojen viestin lähtöpamaus (tai mitä pioneerit 
sitten ikinä keksivätkään) lauantai-iltapäivällä 15.6.2013 Myllymäessä pamahtaa. Onko se sitten 
paljon vai vähän? Nopeasti mietittynä se tuntuu aika suurelta määrältä päiviä, onhan se reilut 
kahdeksan kuukautta. Mutta kun päivien lukumäärää alkaa suhteuttaa koko projektin pituuteen, ei 
256 päivää tunnukaan enää niin kovin pitkältä ajalta. Jämsä-Jukolaa on kuitenkin tehty tässä 
vaiheessa jo reilut neljä vuotta, joten viimeinen vajaa vuosihan on enää loppurutistus tässä 
pitkässä prosessissa. Rutistus, johon tosin sisältyy tuhansia työtunteja.  
 
Itse hyppäsin liikkuvaan junaan tämän vuoden alussa, kun minut valittiin kilpailun pääsihteeriksi. 
Isot linjaukset oli totta kai siinä vaiheessa jo tehty, ja paketti vaikutti olevan hyvin kasassa. Useat 
talkoolaiset olivat tehneet valtavan määrän työtunteja, jotta tapahtuman runko oli saatu kasattua. 
Pikkuhiljaa suunnittelu on muuttunut entistä tarkemmaksi, ja oikeastaan tästä eteenpäin työ on jo 
hyvin yksityiskohtaista. Tehdään tarkkoja suunnitelmia, piirroksia, laskelmia, hankintoja ja niin 
edelleen. Käytännössä katsoen pyritään siis ottamaan jokainen pieninkin Jukolan yksityiskohta 
huomioon. Nyt, kun Venlojen lähtöpaukkuun on jäljellä reilut kahdeksan kuukautta, voidaan siis 
sanoa, että todella paljon on tehty, mutta paljon on kuitenkin vielä tehtävää. 256 päivää jäljellä, 
riittääkö se? Hyppää pääsihteerin blogin matkaan ja seuraa, miten käy… 
 
Mitä sitten pääsihteerin työnkuvaan oikein kuuluu tässä vaiheessa? Juuri nyt tapetilla on 
toimintasuunnitelman tekeminen Jämsä-Jukolaan. Eli jokainen järjestelyorganisaation osa-alue 
tuottaa suunnitelman siitä, miten aikoo oman ruutunsa Jukolassa hoitaa. Edellisten vuosien 
opeista on tässä asiassa paljon hyötyä. Niiden avulla tiedämme, miten asioita kannattaa tehdä ja 
miten ei. Oma tehtäväni on sitten koostaa palasista järkevä, julkaisukelpoinen paketti. Toki omiin 
tehtäviini kuuluu myös toimistovaliokunnan suunnitelmasta vastaaminen. Toimintasuunnitelman 
lisäksi työlistalla yhtenä suurena kokonaisuutena on ns. ”tiedonsiirtokokouksen” järjestäminen. 
Tämän ja tulevien vuosien Jukola-järjestäjät kokoontuvat marraskuun alussa Jämsään, ja 
tarkoituksena on vaihtaa tietoa vantaalaisilta niin meille, kuopiolaisille kuin muillekin tulevien 
vuosien järjestäjille. Näiden tehtävien lisäksi listalla on toki monta muutakin asiaa.  Melkein 
päivittäin tulee myös esille yksittäisiä pieniä asioita, jotka pitää hoitaa. Töitä kyllä siis riittää, mutta 
ainakin vielä työtunnit ovat pysyneet mukavasti hanskassa. Hyvillä mielin siis jatketaan kohti ensi 
kesää! 
 



Seuraava blogiteksti ilmestynee parin kuukauden päästä eli joulukuun alussa, jolloin on varmasti 
uutta kerrottavaa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan seuraamaan Jämsä-Jukolan valmistelujen 
etenemistä! 
 
-Ville 
 
PS. JRV järjestää 28.10.2012 pitkän matkan Hervoton-suunnistuksen Jämsänkoskella. Tervetuloa! 


