
 
 

 

Valio-Jukola Toimitsijatiedote 5, 12/2011 

  

Viidensadan toimitsijan rajapyykki ylitetty 

  

500 toimitsijan rajapyykki saavutettiin su 18.12.2011, ja tällä hetkellä toimitsijarekisterissä on 506 

innokasta ja motivoitunutta henkilöä. Hiljaa hiipien siis lähestymme tavoitetta 1800 toimitsijaa. 

Uskomme järjestelyorganisaatiossa, että kun vuosi tässä vaihtuu seuraavaan, niin ilmoittautumisten 

tahti tulee kiihtymään. Edelleen kuitenkin toivomme kaikilta aktiivista rekrytointityötä, jotta tavoite 

saavutettaisiin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. 

  

Anna palautetta 

  
Haluamme varmistaa, että Valio-Jukola on ikimuistoinen ja ainutlaatuinen elämys myös kaikille 

meille vapaaehtoisille toimitsijoille. Toivomme sinulta vapaamuotoisia vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin 10.1. mennessä osoitteeseen maripiritta.hamalainen@gmail.com. Vastaajien kesken 

arvotaan yllätyspalkinto. 

1.       Mikä on tärkein syy sinulle olla mukana tekemässä Valio-Jukolaa? 

2.       Suositteletko mukaan tuloa ystävillesi? Miksi/miksi ei? 

3.       Mitä pitäisi parantaa, jotta Valio-Jukolaan osallistuminen vapaaehtoisena toimitsijana olisi 

sinulle ja ystävillesi entistä mielekkäämpää? 

  

Vantaan kaupungin tuki merkittävä 
  

Vantaan kaupunki allekirjoitti 12.11.2011 Valio-Jukolan järjestämistä koskevan 

kumppanuussopimuksen Pihkaniskat ry:n ja Keravan Urheilijat ry:n muodostaman seurayhtymän 

kanssa. Vantaa maksaa kumppanuussopimuksen mukaisena kohdeavustuksena 100 000 euroa ja 

solmii erillisen sopimuksen Venlojen viestin ankkuriosuuden osuusisännöinnistä (lisätietoja). 

  

– Toivomme suuren joukon vantaalaisia osallistuvan tapahtumaan kilpailijoina, talkoolaisina ja 

katsojina. Vantaalla järjestettävä Valio-Jukola antaa meille mahdollisuuden tehdä Vantaata 

tunnetuksi aktiivisena ja elinvoimaisena kaupunkina, sanoi Vantaan kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Tapani Mäkinen. 

  

Valio-Jukolan isäntäkaupunki on Vantaa ja pääyhteistyökumppani Puolustusvoimat. Venlojen 

viestin osuusisäntiä ovat Fazerin Real, Vantaan Energia ja Vantaan kaupunki. Jukolan viestin 

osuusisäntiä ovat Metsähallitus, Puolustusvoimat, Vantaan Sanomat, Keravan kaupunki ja Valio. 

  

Järjestelyt etenevät aikataulussa 

  

http://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista-arkistot/etusivun_arkisto/101/0/vantaan_ja_valio-jukolan_kumppanuussopimus_allekirjoitettiin


Valio-Jukolan järjestelyt ovat edenneet hienosti aikataulun mukaan. Kartta ja radat ovat 

valmistuneet ja keskustelu on ollut tiivistä sekä ratavalvoja Pasi Liitiäisen että kilpailunvalvoja 

Heikki Peltolan kanssa. Kilpailukeskusalueen toimintojen sijainnin ja liikenteen suunnittelu on jo 

pitkällä. Merkittävät hankinnat kuten TV- ja areenatuotanto sekä kilpailukeskuksen vesi-, sähkö- ja 

jätehuolto valmistellaan talven aikana.  

  

Kaikille toimitsijoille järjestettävät yleisinfot ovat ma 7.5.2012 ja viikolla 23. Kenraaliharjoitus, 

johon kaikkien toimitsijoiden toivotaan osallistuvan, on ke 13.6.2012. Tämän lisäksi valiokunnat 

järjestävät toimitsijoilleen muuta koulutusta tarpeen mukaan. 

  

Mukaan ilmoittautunut jo 176 joukkuetta 
  

Valio-Jukolan kilpailukutsu julkaistiin (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi) ja 

ilmoittautuminen alkoi 9.12. Mukaan on ilmoittautunut jo 121 jukola-joukkuetta ja 55 venla-

joukkuetta. Mukana on jo myös paljon sellaisia harrastajajoukkueita, jotka eivät ole olleet mukana 

aikaisemmin. 

  

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. 

 

http://www1.jukola.com/2012/kilpailuinfo/kilpailukutsu/

