
Puhutaan asioista oikeilla termeillä…  

Heti alkuun pahoittelut, että joulukuun alku on venähtänyt tänne puolenvälin paikkeille. Muut työt 
ovat pitäneet miehen sen verran kiireisenä, että blogiteksti on hieman viivästynyt. Pari kuukautta 
on nyt siis ensimmäisestä blogikirjoituksesta kulunut, ja paljon asioita on taas tapahtunut. 
Käydäänpä niistä tärkeimmät aikajärjestyksessä läpi. 

Eli noin kuukausi sitten järjestimme Jämsässä ns. tiedonsiirtokokouksen, jossa tämän vuoden 
järjestäjät, tulevat järjestäjät sekä joukko muita Jukolan viestin järjestelyissä olevia tahoja 
kokoontuivat vaihtamaan järjestelyihin liittyviä tietoja ja kokemuksia. Ainakin omasta mielestäni 
tilaisuudesta oli jälleen kerran paljon hyötyä. Saimme vantaalaisilta tietoomme useita mahdollisia 
kehityskohtia järjestelyjen eri osa-alueilla, ja näitä tietoja pyrimme parhaamme mukaan 
hyödyntämään. Samalla Jämsä-Jukolan jälkeiset järjestäjät saivat lisää informaatiota omien 
järjestelyidensä tueksi. Tämän tyyppisestä avoimesta tiedonvaihdosta voisi mielestäni moni 
muukin tapahtuma ottaa opikseen. Harvinaisen usein vain käy niin, että tapahtumien edelliset 
järjestäjät keskittyvät ainoastaan kehumaan omaa onnistumistaan, ja mahdolliset epäkohdat 
siivotaan äänettömästi maton alle. On toki näin tainnut Jukolankin kohdalla joskus käydä. 
Ihmettelen vain, keneltä se on pois, jos omat virheet reilusti myönnetään ja toivotaan, että tulevat 
järjestäjät tekevät asiat paremmin. No, omien virheiden myöntäminen ei toki tunnetusti ole hirveän 
helppoa… 

Ilmoittautuminen Jukolaan on myös ehtinyt alkamaan. Tällä kertaa ensimmäisten ilmoittautuneiden 
joukkueiden tittelit veivät Telemark Team Örn –joukkue Jukolassa ja Paha Rasti -joukkue 
Venloissa. Onnittelut heille! Toivottavasti joukkueet ovat ensi kesän kilpailussa yhtä vikkeliä kuin 
olivat omien ilmoittautumistensa kanssa ϑ 

Noin puolitoista viikkoa sitten saimme myös tapahtumaamme hienon suojelijan, YLE:n 
toimitusjohtaja Lauri Kivisen. Hän on useita Jukoloita kiertänyt suunnistuksen ystävä, ja vaikutti 
itsekin oikein innostuneelta tulevasta tehtävästään. Saamme varmasti aikaan mielekästä 
yhteistyötä hänen kanssaan. Toivottavasti suojelijamme pääsee myös itsekin metsään kokemaan 
jälleen yhden Jukolan tunnelmaa. Se kun ei kovin tavallista ole, että kilpailun suojelija itse 
kilpailussa juoksee. 

Mutta sitten otsikon mukaiseen asiaan. Eli otsikkoon liittyen tässä järjestelyjen aikana on saanut 
huomata, että eri asioista tulee puhua oikeilla, ja varsinkin samoilla termeillä muiden kanssa. Eräs 
legendaarinen YLE:n selostaja piipahti muutama viikko sitten Jämsässä, ja kertoi yhden tarinan 
aiheeseen liittyen. Yhdessä Jukolassa kun oli käynyt niin, että kyseinen selostaja oli aisaparinsa 
kanssa kysellyt useampaan otteeseen, josko saisi selostamoon hieman kahvia ja särvintä yön 
pimeille tunneille. Pyynnöistä huolimatta evästä ei vaan kuulunut. Sen sijaan samaan aikaan 
väliseinän takana kuuluttamossa väki ihmetteli, kun eväitä tuli jatkuvalla syötöllä ja täysin 
pyytämättäkin. Aamun valjettua sitten selvisi, että kahviläheteillä oli mennyt kuuluttamo ja 
selostamo sekaisin, ja eväät päätyivät jatkuvasti väärään osoitteeseen. Mitä opimme tästä? No, 
ainakin sen, että ole erityisen tarkka ohjeistuksesta ja termeistä, jos kahvin saantisi riippuu niistä! 

Myös hiljattain järjestelytoimikunnan kokouksessa tuli vastaavanlainen tilanne eteen. Jukolaa 
edeltävänä perjantaina yleensä järjestetään kaksi tilaisuutta, joista molemmista kokouksessa 
käytettiin nimitystä ”mediatilaisuus”. Toinen tilaisuus onkin juuri medialle järjestetty 
huippujoukkueiden haastattelutilaisuus. Toinen sen sijaan on suljettujen ovien takana käytävä TV-
tuotannon ohjeistustilaisuus, jossa käydään läpi muun muassa kilpailukarttoja- ja ratoja. Itselle tuli 



oitis mieleen, että olisikin kohtuullisen noloa, jos tilaisuudet menisivät sekaisin ja huippujoukkueet 
ohjattaisiin tilaan, jossa seuraavan päivän radat seisoisivat tykin heijastamina koko seinän 
leveydellä. Taitaisi siinä kilpailijoidenkin suut loksahtaa apposen auki. Mitähän säännöt sanoisivat 
kyseisestä tilanteesta? No, näin ei tule ainakaan meillä käymään, sillä päätimme kokouksessa 
välittömästi tilaisuuksille eri nimitykset, ettei sekaannuksia tule. 

Kalenteri se vaan rullaa auttamatta eteenpäin. Vielä on viikko aikaa painaa hommia täydellä 
teholla, jonka jälkeen onkin aika rauhoittua joulun viettoon ja hengähtää vielä tovi ennen viimeistä 
vajaata puolivuotista rypistystä. Jukola-toimisto on myös joulun tienoilla hieman pidemmän aikaa 
kiinni, tarkemmat tiedot löytyvät nettisivuilta ensi viikon aikana. 

Ei muuta kuin oikein rauhallista ja mukavaa joulua sekä rastirikasta uutta vuotta 2013 kaikille! 

-Ville 

 


