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Tervehdys, 
 
vuosi 2013 on saatu käyntiin ja kovaa vauhtia kohti kesää mennään. Tiedotetta 
kirjoittaessa h-hetkeen on aikaa 136 päivää. Toimitsijarekisterissä on tällä hetkellä 559 
talkoolaista, joten edellisessä toimitsijatiedotteessa joulutehtäväksi annettu 500. 
talkoolainen tuli täyteen. Tähän merkkipaaluun osui Anita Kaakkurivaara Sodankylästä. 
Ensikertaa Anita ei ole Jukolaan tulossa, sillä Pyhä-Luoston Jukolassa -94 hän oli toinen 
ravintolavaliokunnan vetäjistä. Hänet houkutteli Kaija Nieminen Jämsänkoskelta. 
Molemmille lähti palkinnoksi Jämsä-Jukolan pikee-paita ja lippalakki. 
 
 
 Joukkueiden ilmoittautuminen 
 
Jämsä-Jukolan ensimmäinen ilmoittautumisporras päättyy tammikuun loppuun eli 
alimmalla osallistumismaksulla. Joukkueita ilmoittautunut 30.1. mennessä 1462, joista 
Venloihin 641 ja Jukolaan 821. Voit seurata tilanteen kehittymistä netistä 
http://registration.jukola.com/?kieli=fi&kisa=j2013&view=1& 
Ilmoittautuminen päättyy 8.5.2013 klo 16.00. 
 
 
Valiokunnat 
 
Jämsä-Jukolan toimitsijatehtävät on jaettu eri valiokuntiin. Suurimmalla osalla toimitsijaksi 
ilmoittautuneilla on selkeä kuva omista haluista tehdä tiettyä talkootehtävää. Osalla on 
vielä hakemista, että mitä siellä voisi tehdä? Tässä on lueteltu valiokunnat, niiden tehtävät 
ja vastuuvetäjät:  
 

Kenttävaliokunta vastaa kilpailukeskuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja 
purkamisesta, joten kenttävaliokunnasta löytyy monipuolisia tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat 
sähkö- ja vesihuollon suunnittelu ja toteutus. Valiokuntaa vetävät kenttäpäälliköt Reima 
Taipale ja Kari Riekki. 

Huoltovaliokunta vastaa vesi- ja jätevesihuollon sekä jätehuollon suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Valiokuntaa vetää huoltopäällikkö Pekka Kuusipohja. 

Liikenne- ja turvallisuusvaliokunta vastaa liikenteen ja paikoituksen suunnittelusta ja 
toteutuksesta sekä kisojen turvallisuuteen liittyvistä asioista kuten järjestyksenpito, 
paloturvallisuus ja ensiapu. Valiokuntaa vetää Jarmo Salonen. 



Kilpailuvaliokunta vastaa lähdöstä, vaihdosta, maalista ja tulostaulusta. Tehtäviin 
kuuluvat mm. lähdön, vaihdon ja maalin rakentaminen, kilpailijoiden ohjaaminen, 
leimauskorttien (emit-korttien) nollaus sekä yhteislähtöjen järjestäminen. 
Kilpailuvaliokunnan tehtävissä pääset lähelle suunnistajia. Valiokuntaa vetää 
kilpailupäällikkö Kimmo Rauhamäki. 

IT- ja tulospalveluvaliokunnan 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. Valiokuntaa vetää it-päällikkö Mikko Peltonen. 

Viestintävaliokunta vastaa Jämsä-Jukolan ulkoisesta tiedotuksesta, internet-sivujen 
sisällöntuotannosta ja julkaisutuotannosta sekä yhteistyöstä median kanssa. Valiokuntaa 
vetää viestintäpäällikkö Taina Huovinen ja sähköisen viestinnän osuudesta vastaa Laura 
Walden. 

Talous- ja markkinointivaliokunta huolehtii Jämsä-Jukolan taloudenpidosta ja 
rahaliikenteestä sekä Jukola-tuotteita myyvästä Jukola-kaupasta. Valiokuntaa vetää 
talouspäällikkö Matti Valta. Markkinoinnista huolehtii markkinointipäällikkö Raimo Elonen. 
Valiokunta vastaa myös yhteistyökumppanuuksista ja Jämsä-Jukolan markkinoinnista 
kilpailu- ja harrastelijajoukkueille, yleisölle ja yhteistyökumppaneille sekä Suomessa että 
ulkomailla. 

Ravintola toimii talous- ja markkinointivaliokunnan alla ja sen tehtävänä on ruokkia ja 
ravita nälkäiset suunnistajat, katsojat, vip-vieraat ja toimitsijat. Jämsä-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. Ravintolan vastuuvetäjinä ovat Johanna Rintapää ja Riitta Salonen. 

Kartta- ja ratavaliokunta suunnittelee kilpailuradat, harjoituspaketit ja mallisuunnistuksen 
sekä vastaa rastien rakentamisesta ja valvonnasta. Valiokuntaa vetää kartta- ja 
ratapäällikkö Pentti Helminen. 

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. Toimisto vastaa 
myös kutsuvierastoimintojen järjestämisestä. Valiokuntaa vetää pääsihteeri Ville Sabel ja 
toimistopäällikkönä on Mari Äikäs. 

Areenatuotanto kilpailun seurannan toteuttamisesta sekä kisapaikalla että median 
välityksellä. Areenatuotannon vastuualueeseen kuuluu TV-tuotannon ohella myös 
kilpailijoiden GPS-seuranta, kilpailun radiointi sekä kilpailukeskuksen suurilla näytöillä 
esitettävä materiaali. Areenatuotanto johtaa Laura Hokka. 
Huoltovaliokunta vastaa kilpailukeskusalueella tapahtuvien kuljetusten suunnittelusta ja 
toteutuksesta sekä jätehuollosta. 

Ohjelmavaliokunta vastaa Jämsä-Jukolan ohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta 
(mm. avajaiset, Jukolan juhla, metsäkirkko, palkintojen jako ja lasten Jukola). 
Ohjelmavaliokunnan vetäjänä on Päivi Pitkänen. 



Ympäristö- ja luontovaliokunta vastaa tarvittavien selvitysten tekemisestä ja niihin 
liittyvästä yhteydenpidosta maanomistajien ja viranomaisten suuntaan. Valiokuntaa vetää 
Seija Tiitinen-Salmela. 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä talkootehtävistä, niin ota rohkeasti yhteyttä valiokuntien 
vetäjiin sähköpostitse etunimi.sukunimi@jukola.com tai työvoimapäällikköön 
talkoolaiset.2013@jukola.com  

 

Toimitsijarekrytointi 

Vapaaehtoisiin talkootehtäviin voi jokainen houkutella ystäviään, naapureitaan, 
sukulaisiaan, työkavereita jne. Monta käsipari tarvitaan vielä, jotta laadukas tapahtuma 
saadaan läpi vietyä. Voitte käyttää internetin rekrylomaketta 
http://talkoo.jukola.com/2013/?page=rekry ja Jämsän seudulla oleilevat voivat hyödyntää 
kuntoilun sekä ilmoittautumisen talkoolaiseksi, sillä Pykälän majalta löytyy paperisia 
ilmoittautumislomakkeita. Pykälän majahan löytyy latureitin varrelta ja sen voi bongata 
tästä:  http://www.mski.fi/jamsa/  

Meidät voi tavata myös seuraavista talven tapahtumista: 

1.2. matkailutapahtuma kauppakeskus Forum Jyväskylä klo 9 – 19 

6.3. toimitsijainfo / koulutustilaisuus Mäntykallion koulu Jämsänkoski 

8.-10.3. GoExpo 2013 messut Helsinki 

 

 

Terveisin 

 
Tommi Kuronen 
Jämsä-Jukola, työvoimapäällikkö 
 
 
 
Toimitsijatiedote jaetaan talkoorekisteriin ilmoittautuneille sähköpostilla. Yleinen tiedote 
tulee noin kerran kuukaudessa ja se on myös nähtävissä internet sivulla 
www.jukola.com/2013/ toimitsijat kohdassa. Valiokunnat lähettävät tiedotteita omista 
tarkennetuista tehtävistään.  
 
 

”Suunnista elämäsi tarinaan” 
 
 

 


