
 
 
 
 
 
 

Toimitsijatiedote marraskuu 2012  
 
 

 
Hei kaikille, 
 
vuosi 2012 lähenee loppuaan ja Jämsä-Jukolaan on aikaa alle 200 vuorokautta. Joidenkin 
mielestä se kuulostaa pitkältä ajalta, mutta taitaa kuitenkin yllättää lyhyydellään. Joten 
järjestelyiden tahti vain kiihtyy. 
 
 
 
Kilpailukutsu julkaistaan 
 
Jämsä-Jukolan kilpailukutsu julkaistaan internet sivuilla www.jukola.com/2013/ ja 
Suunnistaja-lehdessä, mikä ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa. Tavoitteena Jukolan 
viestiin noin 1600 joukkuetta ja Venloihin 1100. Viimekesäistä Valio-Jukolan 
osanottoennätystä ei tavoitella, mutta runsasta osanottoa kylläkin. 
 
 
 
Tiedonvaihtokokous 
 
Lauantaina 10.11. kokoontui Auvilan kampukselle Jämsässä reilun kahden sadan 
osallistujan joukko Jukola-kokoukseen. Paikalla tässä olivat Jukolan johtoryhmä, Jämsä-
Jukolan ja Valio-Jukolan vastuuhenkilöt, vuoden 2014 ja 2015 Jukolan viestin 
järjestelyorganisaatioiden edustajat sekä Jämsän kaupungin edustajia. 
 
Kokouksessa alun puheenvuorojen ja palkitsemisten jälkeen kokoonnuttiin pienryhmiin 
valiokunnittain. Näissä ryhmissä Valio-Jukolan edustajat kertoivat avoimesti omista 
kokemuksistaan. Näin paljon arvokasta tieto-taitoa saatiin eteenpäin käyttöön tulevaan 
Jämsä-Jukolaan. 
 
 
 
Kisaliite numero 2 
 
Jämsä-Jukolan toinen kisaliite ilmestyi 23.11. Jämsän-Seutu lehden välissä. Tämä on 
luettavissa myös internetistä: http://stream.almamedia.fi/kmv/static/PDF/jrv_web.pdf  
 
 
 
 
 



JÄMSÄ-JUKOLAN 2013 VISIO, MISSIO, ARVOT JA TAVOITTEET  
 
VISIO  
 
Olemme maailman paras suunnistustapahtuma vuonna 2013.  
 
MISSIO  
 
Järjestämme niin kilpailullisesti kuin muiltakin osin onnistuneen suunnistustapahtuman. 
Tarjoamme voitosta kilvoitteleville joukkueille riittävän vaikeat radat antaen samalla muulle 
kaiken kansan suurelle suunnistajajoukolle mahdollisuuden kokea onnistumisen nautinto 
rastien löytymisessä. Korostamme suunnistusta koko kansan liikuntamuotona sekä 
ympäristöystävällisenä lajina. Tuomme esiin alueen ja maakunnan identiteettiä 
järjestelyjen joka vaiheissa. 
 
Teemana Jämsän Äijän tapaan on: ”Suunnista elämäsi tarinaan” 
 
ARVOT 
  
• Ympäristö- ja luontoarvojen vaaliminen kaikessa toiminnassa 
• Jukolan perinteet  
• Kilpailullisuus ja tasapuolisuus 
• Kilpailujärjestelyjen sujuvuus, täsmällisyys ja sitoutuneisuus  
• Kansainvälisyys  
• Järjestelykoneiston ystävällisyys sekä palvelualttius  
 
MUUT TAVOITTEET  
 
Jämsä-Jukolan muut tavoitteet ovat:  
 
• Tarjota vaativan kilpailun lisäksi suunnistajille ja suurelle yleisölle houkutteleva kilpailu- ja 
kokoontumispaikka, jossa viihdytään ja nautitaan yhdessäolosta ja kilpailusta.  
• Luoda järjestäjien, alueen asukkaiden ja eri yhteistyötahojen välille hyvä yhdessä 
tekemisen henki.  
• Toteuttaa kilpailu huomioiden erityisesti luonto- ja ympäristöasiat kaikkien valiokuntien 
toiminnassa  
• Tuoda esille Keski-Suomen maakunnan moninaisuus ja mahdollisuudet markkinoimalla 
valtakunnallisesti alueen palveluja, yrityselämää, luontoa ja historiallisia arvoja 
yhteistoiminnassa paikallisten ja seutukunnallisten toimijoiden kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toimitsijat 
 
Vapaaehtoisia toimitsijoita talkoorekisterissä on jo mukava joukko. Paljon kuitenkin 
tarvitaan lisää tekijöitä. Houkuttele naapuriasi, ystäviäsi, työkavereita, sukulaisia ja tuttuja 
tähän ainutlaatuiseen tapahtumaan. Kun saat myöntävän vastauksen, niin voit täyttää 
hänen puolestaan ilmoittautumisen internetissä http://talkoo.jukola.com/2013/?page=rekry 
 
Lisätietoja saat valiokuntien vetäjiltä tai pääsihteeri Ville Sabel ville.sabel@jukola.com tai 
työvoimapäällikkö Tommi Kuronen talkoolaiset.2013@jukola.com  
 
 
 
Järjestelyterveisin 
 
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” 


