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KILPAILUNJOHTAJALTA 

 

Paimion Rastille ja Turun Suunnistajille myönnettiin Jukolan viestin 2015 järjestelyoikeus marraskuussa 

2008. Nimesimme tapahtumamme Louna-Jukolaksi. Halusimme tällä korostaa paikallista identiteettiä. Lou-

na-Jukola oli kolmas Jukolan viesti Paimiossa. 

Kun saimme Kuopio-Jukolasta 2014 viestikapulan järjestelyistä, otimme samalla kunniakkaan vastuun jär-

jestää erinomainen Jukolan viesti. Louna-Jukola vaalii Jukolan viestin vuodesta 1949 alkanutta perinnettä ja 

arvokkuutta. Asetimme riman korkealle omissa tavoitteissamme. Tavoitteemme oli järjestää maailman 

paras suunnistustapahtuma vuonna 2015. Samoin tavoittelimme kaikkien aikojen suurinta suomalaista 

suunnistustapahtumaa. 

Saavutimme kaikki itsellemme asettamat tavoitteet! Lisäksi saamamme palaute kilpailijoilta ja yleisöltä oli 

positiivista, osin jopa ylistävää. Maasto, kartta ja radat eli Jukolan kova ydin, oli meillä erinomaisesti suunni-

teltu ja toteutettu. Louna-Jukolassa rikottiin kaikki aikaisemmat osaottajaennätykset. Kilpailijoita ilmoittau-

tui 1 412 Venla-joukkuetta, 1 781 Jukola-joukkueessa, yhteensä 18 115 kilpailijaa. Tämä on yli 1 250 osallis-

tujaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Voimakas kasvu muodostui pääasiassa harrastajajoukkueista. 

Asettamiimme tavoitteisiin pääsy vaati meiltä kaikilta pyyteetöntä talkootyötä yhteiseksi hyväksi ja oikeaa 

asennetta. Tämä oli suuri talkooponnistus, mutta samalla ikimuistoinen elämys kaikille 1 741 Louna-Jukolan 

vapaaehtoiselle. Louna-Jukolan onnistunut järjestäminen vaati suuren joukon osaavia talkoolaisia ja laajan 

kirjon yhteistyökumppaneita. Louna-Jukola järjestettiin yhdessä! 

Louna-Jukolasta vastasi ja toteutti kaksi seuraa: Paimion Rasti ja Turun Suunnistajat. Yhteistyö seurojen 

välillä toimi erinomaisesti, enkä havainnut tähän liittyviä ongelmia. Kaikkialla huokui tekemisen meininki. 

Suuri kiitos siitä Teille hyvät seurojen jäsenet! 

Muistutan, että rakensimme kilpailukeskuksen ja juoksutimme radat toisten mailla. Louna-Jukola ei alueita 

omista, vaan toimimme maankäyttösopimusten perusteella. Tästä suuri kiitos kaikille maanomistajille, jotka 

ovat suhtautuneet myönteisesti Louna-Jukolaan. 

Kiitokset myöskin Louna-Jukolan toteutukseen osallistuneille yhteistyökumppaneille: Paimion ja Turun kau-

pungeille, Puolustusvoimille, osuusisännille, myynti- ja esittelypaikan vuokranneille, YLE:lle ja TV-

tuotantoyhtiölle sekä muille yhteistyökumppaneille ja viranomaistahoille tuesta ja erinomaisesta yhteis-

työstä. 

Louna-Jukolan suojelijana toimi OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen. Suuri kiitos hänelle suojelijan tehtä-

vän hoitamisesta innostuneesti ja meitä järjestäjiä motivoiden. 

Oli upeaa nähdä jälleen kerran Jukolan ainutkertainen tunnelma vapaaehtoisten järjestäjien, kilpailijoiden, 

yleisön, taustayhteisöjen, yhteistyökumppaneiden ja kutsuvieraiden välillä. Sloganiamme mukaillen, jokai-

nen tosiaan oli voittaja Louna-Jukolassa! 

Toimme Jukolan tapahtuman kehitykseen joitakin uusia elementtejä, joista olen erityisen tyytyväinen. Toi-

von, että tulevat järjestäjät jatkavat samaa ennakkoluulotonta kehitystyötä. Tällaisia uusia elementtejä ja 

asioita, joissa mielestäni onnistuimme erityisen hyvin olivat mm. seuraavat: 

 verkkomaksu osallistumismaksujen ja majoitusvarausten maksamiseen 

 oman telttapaikan valinta ja varaaminen karttasovelluksen avulla 

 Lyyti, tapahtumailmoittautumisjärjestelmän käyttö talkoorekisterinä ja sisäiseen viestintään 
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 Led-näyttötaulut maali- ja vaihtokarsinoiden alkuun kilpailijoiden ohjaamiseen 

 Varakarttapisteen sijainti lähellä K-pistettä, kauempana vaihtopuomilta 

 Uudet tulostaulut ja muut kilpailukeskuksen rakenne-elementit 

 Uuden tyyppiset palautuskartat 

 Markkinoinnin laajentaminen Lounapolku-tapahtumakaareksi 

 Monipuoliset yhteistyömuodot kumppanien kanssa 

 Onnistunut graafinen ilme ja sen yhdenmukainen toteutus 

 Jukola-kaupan onnistunut toteutus 

 Sosiaalisen median kanavien vahva haltuunotto viestinnässä ja oma somevideotaulu tapahtumassa 

 Erillinen englanniksi selostettu ja ohjattu nettilähetys ulkomaille 

 Suurin Suomessa tapahtumaan koskaan rakennettu 60 m2 videotaulu 

 Vaijerikameran käyttö TV:n kuvatuotannossa 

 Juhlalavan laaja ohjelmatarjonta 

 Yhteistyö Partion kanssa lastenmaailman toteutuksessa 

Työtä Louna-Jukolaan tehtiin yli kuuden vuoden ajan. Olin erityisen onnekas saatuani tekijöiksi ja yhteistyö-

kumppaneiksi asiansa osaavia ja tapahtuman tekemisestä innostuneita ihmisiä mittavan joukon. Haluan 

osoittaa suuret kiitokset kaikille mukana olleille ja toivottaa Lappee-Jukolalle onnea, tekemisen iloa ja me-

nestystä Jukolan viestin kehittämiseen ja perinteen vaalimiseen. 

 

 

 

Paimiossa marraskuussa 2015 

 

 

Janne Virtanen 

kilpailunjohtaja 
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LOUNA-JUKOLAN 2015 VISIO, ARVOT JA TAVOITTEET 

Visio 

Louna-Jukola on maailman paras suunnistustapahtuma vuonna 2015, joka näyttäytyy osallistujille, yhteis-

työkumppaneille, järjestäjille sekä tapahtumaa seuraavalle yleisölle laadukkaana, Jukolan arvoihin nojaava-

na urheilutapahtumana. Louna-Jukola tarjoaa elämyksiä niin huippu-urheiluun kuin harrastusliikuntaan 

ympäristöystävällisesti. 

Arvot 

 Ympäristö ja luonto 

 Jukolan perinteet ja arvokkuus 

 Elämyksellisyys ja yhteisöllisyys 

 Fyysinen ja henkinen hyvinvointi 

Tavoitteet 

 Osanottajamäärältään kaikkien aikojen suurimman suomalaisen suunnistustapahtuman laadukas 

toteuttaminen. 

 Tarjota ikimuistoinen elämys vapaaehtoisille talkoolaisille, jotka toteuttavat tapahtuman hyvällä 

yhdessä tekemisen hengellä, ystävällisyydellä sekä palvelualttiudella. 

 Toteuttaa laadukas tapahtuma yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että myös kumppanit onnis-

tuvat. Positiivinen talous alueen talouselämälle kuin myös kilpailun järjestäjille. 

 Alueen ja maakunnan identiteetin esiin tuominen kaikissa järjestelyissä. 

Slogan 

Louna-Jukolan slogan on ”Jokainen on voittaja”, ”Everyone´s a winner”. 
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JUKOLAN VIESTIN SANOMA 2015 

Louna-Jukolan sanoman kohteena oli Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry. Sanoman vastaanottivat 

Antti Rusi VAU:n kerho- ja vertaisohjaaja, Leo Immonen sporttiklubilainen ja Tiia Immonen, äiti. Sanoman 

laati Seppo Väli-Klemelä. Sanoma alla: 

Yhteiskunnan kehittyneisyyden mittarina voi pitää sitä, miten se huolehtii vammaisistaan. 

Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry tekee työtä niiden ihmisten urheiluharrastuksen eteen, joiden 

lähtökohdat urheilusuorituksiin ovat erilaiset kuin vammattomilla. Kuten urheilussa kaikkialla, heitä ajaa 

eteenpäin halu liikkua, urheilla ja saavuttaa hyviä tuloksia. Jokainen yksilö kulkee elämänpolkuaan omista 

lähtökohdistaan. 

Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi on laittanut Jukolan Timon suuhun sanat: ”Kuka käsittää tämän maailman 

rakennusta? Ei ihmislapsi, joka on kuin määkivä jäärä. Mutta parasta ottaa päivä tultuansa, sallia sen men-

nä mentyänsä, käyköön sitten puuhun tai mäntyyn. Täällä ollaan vaan.” 

VAU haluaa tuoda suomalaiseen liikuntakulttuuriin avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. Olemme kuljettaneet 

viestimme läpi kesäyön Paimion kallioisilla rinteillä Suomen Vammaisurheilu ja – liikunta VAU ry:lle haluten 

esittää vilpittömän tukemme sen työlle vammaisurheilun parissa. 

Paimiossa 14. kesäkuuta 2015 

Jukolan Viestin suunnistajat 
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YLEISTÄ 

Organisaatio, päätöksenteko ja allekirjoitusoikeudet 

Yleistä 

Jukolan viestin tuotemerkin omistaa Kaukametsäläiset ry. Järjestelyissä opastaa ja niitä valvoo Jukolan joh-

toryhmä, jossa ovat edustajat Kaukametsäläisistä, Suunnistusliitosta ja Puolustusvoimista. Se myönsi Juko-

lan viestin järjestämisoikeuden Paimion Rastille ja Turun Suunnistajille 8.11.2008. Järjestelysopimus allekir-

joitettiin 1.3.2013. 

Kilpailun järjestämisoikeus ja -vastuu oli Paimion Rasti ry:llä ja Turun Suunnistajat ry:llä. Järjestävien seuro-

jen johtokunnat olivat myöntäneet seurojen välisessä järjestelysopimuksessa järjestelytoimikunnalle vas-

tuun Louna-Jukola 2015 tapahtuman järjestämisestä. Järjestelyjä varten muodostettiin Louna-Jukola 2015 

järjestelytoimikunta, johon kuuluivat kaikkien valiokuntien vastaavat ja heidän varahenkilönsä. Järjestely-

toimikunnan kokouskutsut ja muistiot toimitettiin kilpailun valvojalle sekä johtoryhmälle, joilla oli osallis-

tumisoikeus kokouksiin. 

Järjestelytoimikunnan tehtävänä oli hoitaa kilpailun järjestelyt, vahvistaa toimintasuunnitelma, nimittää 

organisaation eri toimintojen jäsenet, laatia vaadittavat muut suunnitelmat sekä loppuraportti. Järjestely-

toimikunnan tehtävänä oli myös valvoa ja ohjata laadittujen suunnitelmien toteutumista ja sujuvuutta. 

Kilpailunjohtaja oli järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Järjestelytoimikunnan kokouksista pidettiin pöy-

täkirjaa. Valiokuntien kokouksista tehtiin muistiot, jotka toimitettiin kilpailunjohtajalle. 

Järjestelytoimikunnan kokouksien aikataulu ilmenee järjestelyjen aikataulusta. Järjestelytoimikunnan koko-

ukset valmisteli kilpailunjohtaja yhdessä pääsihteerin kanssa. Pääsihteeri toimi myös kokousten sihteerinä. 

Kokousten pöytäkirjat lähetettiin Jukolan johtoryhmälle. Valiokunnat vastasivat toiminnastaan hyväksytyn 

toiminta- ja taloussuunnitelman sekä kokouspäätösten mukaisesti. 

Louna-Jukolan nimen kirjoittivat kilpailunjohtaja, varajohtaja ja pääsihteeri, kaksi yhdessä. Järjestävien seu-

rojen johtokunnat ovat päättäneet seurojen välisessä järjestelysopimuksessa, että ”Kustannuksista ja tuo-

toista pidetään osapuolten omasta kirjanpidosta eriytetty kirjanpito”. Louna-Jukolan pankkitilille myönnet-

tiin laajat käyttöoikeudet Janne Virtaselle ja Juha Lappalaiselle. Kaikki sopimukset tehtiin kirjallisina. Hyväk-

sytyt laskut ja tehdyt sopimukset toimitettiin talousvaliokunnalle, joka taltioi ne omien toimintamenettely-

jensä mukaisesti. 

Organisaatio 

Valiokuntien vastuuhenkilöt kilpailunjohtajan kanssa muodostivat järjestelytoimikunnan. 

Organisaatiokaavio muodostettiin Louna-Jukolan olosuhteisiin sopivaksi. Organisaation rakenteessa oli 

otettu huomioon saatavilla olevat henkilöt, heidän erityisosaamisensa sekä ajankäyttömahdollisuutensa. 

Oleellista oli, että henkilöt olivat yhteistyökykyisiä sen lisäksi, että he omasivat vastuualueensa hoitamiseen 

tarvittavat taidot. 

Valiokuntien vetäjiä rekrytoitiin järjestelyiden edetessä, jonka jälkeen he aloittivat valiokuntiinsa eri toi-

minnoista vastuullisten henkilöiden rekrytoinnin. Toimintojen päälliköt keräsivät lähityöntekijöikseen tun-

temiaan vastuualueiden ammattilaisia ja niin työvoiman saaminen jatkui organisaatiotasoilla alaspäin. Jär-

jestelyprosessin aikana ilmoittautuneista talkoolaisista etsittiin aktiivisesti ”helmiä”, jotka hyödynsivät jär-

jestelyjä oman alansa erityisosaamisellaan. 
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Kaukametsäläiset ja johtoryhmä ovat nimenneet valtakunnallisen asiantuntijaryhmän muutamille Jukolan 

Viestin tärkeimmälle osa-alueelle. Heidän tehtävinään on olla ohjaamassa valiokuntia kisajärjestelyissä oi-

keaan suuntaan ja avustaa päätöksenteossa. 

Jouni Aaltonen tulospalvelun ulkoiset liitynnät 

Pasi Jokelainen kartat 

Arto Voutilainen Kaukametsäläisten internet-palvelut 

Timo Kokko tuloslaskenta ja elektroninen leimaus 

Harri Koski areenatuotanto 

Niina Liukkonen ravintolapalvelut 

Hannu Peltonen langattomien yhteyksien kehittäminen 

Nina Ritakallio talous ja markkinointi 

Louna-Jukolan valiokuntien tehtävävastuullisille nimettiin varamies, joka oli selvillä suunnitelmista ja teh-

dystä työstä niin, että hän esteen sattuessa voi ottaa vaivatta nimetyn vastuuhenkilön tehtävät hoitaak-

seen. Suunnitelmien ja tehdyn työn hyvä dokumentointi auttoi tehtävien siirtymistä. Jatkuva dokumentointi 

helpotti myös kisan jälkeen loppuraportin tekemistä. 

Tehtävät, vastuut ja valtuudet 

Jukolan järjestäminen oli järjestävissä seuroissa määritelty omaksi projektikseen. Projekti taas määritteli 

kirjallisesti eri jäsentensä tehtäväalueen, vastuut ja valtuudet toimintasuunnitelmassa. 

Kilpailunjohtaja vastasi Louna-Jukolan järjestämisestä Jukolan ohjeiden mukaisesti sekä yhteistyöstä Juko-

lan johtoryhmän kanssa. Kilpailunjohtaja toimi järjestelytoimikunnan puheenjohtajana ja siinä roolissa vas-

tasi valvontasuunnitelman ja johtoryhmän asettamien aikataulujen noudattamisesta järjestelyjen aikana. 

Järjestäjäseuroilla, taustayhteisöillä ja johtoryhmällä tuli olla täsmälleen sama tavoite: erinomainen Jukola, 

johon kilpailijat, yleisö, yhteistyökumppanit ja kaikki sidosryhmät ovat erinomaisen tyytyväisiä. 

Jukolan viestin johtoryhmän vastuulla oli huolehtia tapahtuman vuosikymmeniä jatkuneen perinteen vaa-

limisesta. Louna-Jukola oli yksi osa Jukolan viestien jatkumoa, ja se vahvisti omalta osaltaan positiivista 

julkisuuskuvaa, joka vuosien saatossa on muodostunut maailman parhaan suunnistustapahtuman tavara-

merkiksi. 

Toimintojen rajapinnat 

Jukolassa on tuhansia tehtäviä. Ei ole itsestään selvää, kenelle mikäkin kuuluu. Senkin jälkeen, kun ”liikku-

vat” toiminnot on jollekin nimetty, on paljon tehtäviä, jotka jo luonnostaan voivat kuulua usealle tai monia, 

joista ei ole oikein selvää, kenelle. Näitä ”harmaalla alueelle” olevia toimintoja ei voi olla liikaa korostamat-

ta. Useat niistä ilmenevät vasta toteutusvaiheessa eli kovin myöhään. Silloin organisaation pitää pystyä 

nopeaan reagointiin. 
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Louna-Jukolan järjestelytoimikunnan yhteystiedot 

Tehtävä/vastuu  Nimi  Puhelin  Sähköposti  
Kilpailunjohtaja  Janne Virtanen  040 583 6950 janne.virtanen@jukola.com 

Varajohtaja, markkinointivaliokunta pj Erkki Haavisto 0500 540 032 erkki.haavisto@jukola.com 

Markkinointivaliokunta vpj Minna Oksa 040 581 2993 minna.oksa@jukola.com 

Pääsihteeri, toimistovaliokunta pj Eero-Antti Lonka 050 305 8561 eero-antti.lonka@jukola.com 

Toimistovaliokunta vpj Riikka Kivelä 050 348 6282 rvkivela@gmail.com 

Talousvaliokunta pj Juha Lappalainen 0500 719 591 juha.lappalainen@jukola.com 

Kenttä- ja huoltovaliokunta pj Juha Suominen 040 503 6546 juha.suominen@jukola.com 

Kenttä- ja huoltovaliokunta vpj Marko Österman  0400 426 321 markoos@dnainternet.net 

IT-valiokunta pj Niko-Petteri Salo  040 570 5672 niko-petteri.salo@jukola.com 

IT-valiokunta vpj Jouni Laaksonen 040 523 8538 jouni.laaksonen@olfellows.fi 

Kartta- ja ratavaliokunta Marko Virta 050 469 5236 marko.virta@jukola.com 

Ravintolavaliokunta pj Mikko Mannonen 0400 122 658 mikko.mannonen@jukola.com 

Ravintolavaliokunta vpj Seija Vieru 041 440 7161 seija.vieru@meyerturku.fi 

Viestintävaliokunta pj Janne Salmi  040 652 7490 janne.salmi@jukola.com 

Viestintävaliokunta vpj, areenatuotanto  Mika Lyytikäinen 041 430 3991 mika.lyytikainen@jukola.com 

Kilpailuvaliokunta pj  Satu Tahvonen 040 581 7787 satu.tahvonen@jukola.com 

Kilpailuvaliokunta vpj Ari Matilainen 040 678 4830 a.k.matilainen@gmail.com 

Jukolan johtoryhmä:    

Kaukametsääisten pj  Juhani Sihvonen  045 773 19462 juhani.sihvonen@jukola.com 

Tekninen asiantuntija TA  Heikki Peltola  050 511 3957 heikki.peltola@jukola.com  

Suunnistusliitto Petteri Palmi 044 517 7620 petteri.palmi@jukola.com 

Puolustusvoimat  Risto Kolstela 02 9942 2100 risto.kolstela@mil.fi  

 

  

mailto:juhani.sihvonen@jukola.com
file:///H:/Toimintasuunnitelma/heikki.peltola@jukola.com
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Louna-Jukola lukuina 

 1 781 ilmoittautunutta Jukola-joukkuetta, 1 412 Venla-joukkuetta ja yhteensä 18 115 kilpailijaa 

 Ilmoittautuneita joukkueita 21 maasta 

 55 080 painettua kilpailukarttaa 

 Jukolan viestin kokonaispituus 85,8 km, Venlojen viestin kokonaispituus 29,1 km 

 Rasteja maastossa 152kpl 

 Yli 360 000 rastileimausta Emit-järjestelmällä 

 Kiellettyjen alueiden viitoituksia noin 6,3 km 

 1 741 rekisteröitynyttä talkoolaista 

 Noin 150 000 talkootyötuntia 

 11 osuusisäntää, noin 70 muuta yhteistyökumppania 

 782 kutsuvierasta 

 1 155 telttapaikkaa, tuhansia majoitustelttoja 

 375 järjestäjän pystyttämää majoitustelttaa 

 20 asiakasta varakarttapisteellä 

 Noin 350 asiakasta itkumuurilla 

 383 potilasta ensiavussa 

 Noin 120 kannettavaa tietokonetta, noin 15 tulostinta 

 vesijohtoa (32 mm) 1 300 m 

 98 suihkua 

 300 kemiallista käymälää eli bajamajaa 

 53 seurabussia 

 285 asuntoauto/-vaunupaikkaa 

 Yli 80 järjestyksenvalvojaa 

 148 VHF- radiopuhelinta 

 34 kassakonetta, 35 maksupäätettä 

 Lähes 12 000 Facebook-seuraajaa, noin 3 500 Twitter-seuraajaa, noin 1 350 Instagramseuraajaa 

 208 akkreditoitunutta toimittajaa 

 Suurin Suomessa tapahtumaan koskaan rakennettu 60 m2 videotaulu. Lisäksi 40 m2 kokoinen video-

taulu rinnallaan kolmas 16 m2 videotaulu some-käyttöön (Twitter, Instagram) 

 Ohjelmalavalla noin 15 ohjelmanumeroa ja noin 200 eri esiintyjää 

 Noin 300 kävijää metsäkirkossa 

 Noin 1 500 kävijää Partiomaailmassa 
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Järjestelyjen aikataulu 

2008 

8.11.2008 Järjestelyoikeus 2015 Jukolan viestiin Paimion Rastille ja Turun Suunnistajille. 

2011 

10.–11.11.2011 Jukola-kokous Vantaalla 

2012 

19.–20.6.2012 Valio-Jukola 

7.10.2012 Järjestelytoimikunnan kokous #1 

9.–10.11.2012 Jukola-kokous Jämsässä 

2013 

28.2.2013 Järjestelytoimikunnan kokous #2 

1.3.2013 Järjestelysopimuksen allekirjoitus 

15.–16.6.2013 Jämsä-Jukola 

13.10.2013 Järjestelytoimikunnan kokous #3 

8.-9.11.2013 Jukola-kokous Kuopiossa 

15.12.2013 Järjestelytoimikunnan kokous #4 

2014 

2.3.2014 Järjestelytoimikunnan kokous #5 

27.4.2014 Järjestelytoimikunnan kokous #6 

14.–15.6.2014 Kuopio-Jukola 

24.6.2014 Järjestelytoimikunnan kokous #7 

30.7.2014 Louna-Jukolan kisalehti #1 ilmestyi 

31.8.2014 Järjestelytoimikunnan kokous #8, Jukolan johtoryhmä paikalla 

1.9.2014 Pääsihteerin työsuhde alkoi 

26.10.2014 Järjestelytoimikunnan kokous #9 

29.10.2014 Maavoimien sopimuksen allekirjoitus Mikkelissä 

21.–22.2014 Jukola-kokous Turussa, toimintasuunnitelma valmis 

14.12.2014 Järjestelytoimikunnan kokous #10 

2015 

25.1.2015 Järjestelytoimikunnan kokous #11 

1.3.2015 Järjestelytoimikunnan kokous #12 
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12.4.2015 Järjestelytoimikunnan kokous #13 

17.5.2015 Järjestelytoimikunnan kokous #14  

10.6.2015 Louna-Jukolan kenraaliharjoitus 

13.–14.6.2015 Louna-Jukola 

30.9.2015 Pääsihteerin työsuhde loppui, toimisto sulkeutui 

10/2015 Loppuraportti valmis 

6.11.2015 Jukola-kokous Lappeenrannassa 

2016 

3/2016 Tilinpäätös ja projektin päättäminen 

 

Kilpailun aikataulu 

Perjantai 12.6.2015 

10.00  Kilpailukeskus ja info avattiin 

18.00  Joukkueiden juoksujärjestykset jätettävä viimeistään 

22.00  Info suljettiin 

Lauantai 13.6.2015 

7.00  Info avattiin 

13.00  Venlojen viestin 1. osuuden sisäänmenoportti avattiin 

14.00  Venlojen viestin lähtö 

16.53  Venlojen viestin voittaja maalissa 

22.00  Jukolan viestin 1. osuuden sisäänmenoportti avattiin 

23.00  Jukolan viestin lähtö 

22.58  Aurinko laski 

Sunnuntai 14.6.2015 

4.01  Aurinko nousi 

7.07  Jukolan viestin voittaja maalissa 

16.00  Info suljettiin 
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TOIMISTOVALIOKUNTA 

Tavoitteet, tehtävät, uudistukset, onnistumiset, haasteet ja kehitysideat 

Tavoitteet: 

 Nopea, ystävällinen ja asiallinen kilpailijoiden ja talkoolaisten palvelu 

 Ajantasainen ja seurojen sekä talkoolaisten yhteishenkeä vahvistava sisäinen viestintä 

 Edellytysten luominen järjestelytoimikunnan tuloksekkaalle työskentelylle 

Tehtävät: 

 Ilmoittautumisten, juoksujärjestysten ja teltta- ja koulumajoitusvarausten vastaanotto 

 Kilpailijoiden palvelu ennen kilpailua, kilpailun aikana ja sen jälkeen (osallistumiseen ja majoituk-

seen liittyvät asiat) 

 Ilmoittautumis- ja majoitusmaksujen tarkastaminen sekä ilmoittautumisia ja maksuja koskeviin ky-

symyksiin vastaaminen 

 Joukkuemateriaalin kokoaminen ja jakaminen 

 Talkoorekisterin ylläpito ja sisäinen tiedotus pääosin internetin ja sähköpostin avulla yhdessä kilpai-

lunjohtajan, viestintävaliokunnan ja sektorien vetäjien kanssa 

 Järjestämiseen liittyvien kokousten järjestäminen sekä tapahtuman dokumentointiin liittyvät tehtä-

vät 

 Järjestelytoimikunnan pöytäkirjojen arkistointi 

 Jukola-kokouksen järjestäminen 22.11.2014 

 Kilpailun käsiohjelman laatiminen yhdessä muiden valiokuntien kanssa 

 Toimintasuunnitelman ja loppuraportin kokoaminen 

 Toimistovaliokunnan vastuuhenkilöiden ja toimitsijoiden rekrytointi ja koulutus 

 Kilpailijoiden, yleisön ja talkoolaisten neuvonta ja opastus 

 Harjoituskarttojen myynti 

 Bussi- ja caravan- pysäköintilippujen lähettäminen niitä tilanneille 

Uudistukset: 

 Verkkomaksuominaisuus osallistumismaksujen ja kenttämajoituksien maksamiseen 

 Telttapaikan (10 x 10 m) varaaminen kartalta tilauksen ja maksun yhteydessä 

 Kaikki matkailuauto ja -vaunu paikat varattiin ja maksettiin ilmoittautumisjärjestelmän ja verkko-

maksun kautta 

 Karttojen palautus aloitettiin sunnuntaiaamuna jo klo 9, edellisten vuosien klo 9.30 sijaan 

Onnistumiset: 

 Kilpailijoiden kysymyksiin pystyttiin vastaamaan info-sähköpostin kautta hyvin nopeasti ja tehok-

kaasti. 

 Maksuliikenteen tarkistaminen lähes automatisoitui verkkomaksuominaisuuden käyttöönoton 

myötä. Tämä vähensi toimistovaliokunnan työtaakkaa huomattavasti. 
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Haasteet: 

 Ennätyssuuri osallistujamäärä aiheutti lisätyötä, etenkin majoitusjärjestelyihin. Järjestäjän pystyt-

tämät teltat riittivät juuri ja juuri kaikille halukkaille. Telttapaikkoja ja matkailuauto/-vaunupaikkoja 

olisi aivan viimeisinä viikkoina ja päivinä ennen kilpailua mennyt kaupaksi enemmän kuin pystyttiin 

tarjoamaan.  

 Matkailuauto/-vaunu paikan varaaminen ilmoittautumisjärjestelmän kautta oli uusi asia ja aiheutti 

tästä syystä hämmennystä. 

Kehitysideat: 

 Varatun ja maksetun paikan varaamisen kartalta ulottaminen myös järjestäjän pystyttämiin telttoi-

hin ja seuratelttapaikkoihin. Periaatteella nopeat syövät hitaat. 

 Yksityisenmajoituksen koordinointiin suunnistajapankin tapainen internetissä toimiva järjestelmä.  

 Tulostettavien joukkuemateriaalin ja palautuskarttojen noutolappujen tilalle voisi kehittää jonkun 

korvaavan systeemin.  

 Infon tai vaihtoalueen viereen narikkakontti tai -teltta, johon voi jättää tavaransa suorituksen  ajak-

si pientä korvausta vastaan. 

 Useat seurat toivoivat isompia tuulisuojapaikkoja. 6 x 6 metriä olisi sopivampi kuin Louna-Jukolassa 

käytössä ollut 5 x 6 metriä. Usealla isolla seuralla teltan leveys on 6 metriä. 

Vastuuhenkilöt 

Tehtävä  Nimi  Puhelin Sähköposti 
Pääsihteeri, pj  Eero-Antti Lonka  0503058561 eero-antti.lonka@jukola.com 
Varapj, sihteeri  Riikka Kivelä  0503486282 rvkivela@gmail.com 
Yleisinfo  Mirja Huhtinen  0509667719 mirja.huhtinen@fimnet.fi 
Työvoima  Irma Hyvärinen  0503038160 irma.hyvarinen@op.fi 
Joukkuemateriaalit Helena Reponen  0405157550 helena.reponen@paimio.fi 
Majoitus  Terttu Koskinen  0505024991 terttu.a.koskinen@gmail.com 
Vuokra-Emit  Henna Reponen  040 5549373 henna.reponen@students.turkuamk.fi 

Yhteistyö muiden valiokuntien kanssa 

 Huolehti yhdessä IT-valiokunnan ja ilmoittautumisjärjestelmän vastuuhenkilön kanssa, että ilmoit-

tautumisjärjestelmä toimi. 

 Hoiti maksuliikenteen ilmoittautumismaksujen ja majoitusmaksujen osalta yhteistyössä talousva-

liokunnan kanssa. 

 Huolehti yhdessä IT-/kilpailuvaliokunnan kanssa vuokra–Emittien hankinnan, jakamisen ja palau-

tuksen. 

 Kokosi yhdessä markkinointi- ja talousvaliokuntien kanssa hankituista materiaaleista joukkuemate-

riaalin. 

 Kokosi käsiohjelman ja muun tuotettavan materiaalin yhdessä valiokuntien kanssa. 

 Myi kartta- ja ratavaliokunnan toimittamia harjoituspaketteja sekä jakoi kartta- ja ratavaliokunnan 

toimittamat seuroittain jaotellut palautuskartat. 

 Toimi apuna toimitsijoiden/talkoolaisten rekrytoinnissa ja ylläpiti talkoorekisteriä. 

 Jakoi markkinointivaliokunnan hankkimat toimitsija-asut sekä järjesti yhdessä eri sektorien kanssa 

yleisen toimitsijainfon ja talkoojuhlan. 

 Huolehti sisäisestä ja kilpailuteknisestä viestinnästä yhdessä viestintävaliokunnan kanssa. 
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 Huolehti yhdessä kenttävaliokunnan kanssa majoitusjärjestelyistä ja liikenteen sujumiseen liittyväs-

tä etukäteisviestinnästä. 

 Kokosi kilpailukutsun, kilpailuohjeet ja näin toimitaan Louna-Jukolassa ohjeen yhdessä muiden va-

liokuntien kanssa. 

Toimistovaliokunnan aikataulu 

2013   

09.11.13 Jukolakokous Kuopiossa  

24.11.13 Toimistovaliokunnan 1. kokous  

2014   

09.03.14 Toimistovaliokunnan 2. kokous  

huhtikuu Harjoituskarttojen myynti alkoi  

toukokuu Talkoolaiseksi ilmoittautuminen avattiin  

08.06.14 Toimistovaliokunnan 3. kokous  

19.08.14 Toimistovaliokunnan 4. kokous  

01.09.14 Pääsihteeri aloitti päätoimisena  

12.10.14 Toimistovaliokunnan 5. kokous  

22.11.14 Jukola-kokous Turussa  

04.12.14 Kilpailukutsu julkaistiin  

04.12.14 Ilmoittautuminen alkoi  

04.12.14 Ennakkokirje seuroille ja yhteisöille ”kutsu ilmoittautumaan”  

07.12.14 Toimistovaliokunnan 6. kokous  

2015   

24.01.15 Toimistovaliokunnan 7. kokous  

04.02.15 Ennakkoilmoittautuminen päättyi  

22.02.15 Toimistovaliokunnan 8. kokous  

01.03.15 Kilpailutoimisto avattiin Paimiossa  

22.03.15 Toimistovaliokunnan 9. kokous  

20.04.15 Toimistovaliokunnan 10. kokous  

13.05.15 Ilmoittautuminen päättyi  

19.05.15 Toimistovaliokunnan 11. kokous  

23.–24.05.15 Palautuskartat pussitettiin  

26.05.15 Kilpailuohjeet julkaistiin  

29.05.15 Näin toimitaan Louna-Jukolassa -ohje julkaistiin  

03.06.15 Jälki-ilmoittautuminen päättyi  

05.06.15 Ennakkokirje ilmoittautuneille seuroille ja joukkueille  

06.-07.06.15 Joukkuemateriaali pussitettiin  

10.06.15 Käsiohjelma tuli painosta  

Tammi-kesäkuu Kilpailumaksut tarkistettiin  

10.06.15 Kenraaliharjoitus  
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13.–14.6.2015 Louna-Jukola  

28.08.15 Toimitsijajuhla  

02.11.15 Loppuraportti valmis  

07.11.15 Jukola-kokous Lappeenrannassa  

Kilpailutoimiston toiminta ennen kilpailua 

Vastuuhenkilö: Eero-Antti Lonka 

Pääsihteeri työskenteli toimistossa päätoimisesti 1.9.2014–30.9.2015. Lisäksi huhti-kesäkuuksi 2015 palkat-

tiin toimistotyöntekijä. 

Pääsihteerin tehtäviä olivat järjestelytoimikunnan kokousten valmistelu yhdessä kilpailunjohtajan kanssa ja 

kokousten sihteerinä toimiminen, yhteydenpito sidosryhmiin, sisäinen viestintä ja nettisivujen ajantasai-

suudesta huolehtiminen yhdessä viestintävaliokunnan kanssa, toimintasuunnitelman ja loppuraportin toi-

mitus sekä Jukola-kokousten valmistelu ja raporttien ym. laadinta. Pääsihteeri vastasi Jukola-toimiston toi-

minnasta.  

Toimistotyöntekijä vastasi sähköposteihin (info.2015@jukola.com) ja puhelimeen. Kysymykset liittyivät 

laidasta laitaan kilpailuun osallistumiseen ja majoitukseen. Toimistotyöntekijä vastasi kiireisimpään aikaan 

harjoituskarttojen myynnistä pääsihteerin keskittyessä muihin tehtäviin ja avusti käsiohjelman ja muun 

kilpailuun liittyvän materiaalin tuottamisessa. 

Toimitilat 

Pääsihteeri työskenteli ensi alkuun kotitoimistosta käsin. Varsinainen Jukola-toimisto avattiin 1.3.2015 Pai-

mioon Sähkömiehentielle. Toimistotila oli käytöstä poistuneen oppilaitoksen neuvonta. Varsinaisen toimis-

ton lisäksi samassa rakennuksessa käytössämme oli varastotilaa tarpeen mukaan. Varastotiloihin varastoi-

tiin talkooasut, Jukola-kaupan tuotteita, joukkuemateriaali ja palautuskartat. Toimisto ja varastot tyhjen-

nettiin Louna-Jukolan jälkeen ja pääsihteeri jatkoi työskentelyä kotitoimistossa. Kotitoimiston käyttö perus-

tui pääsihteerin omaan tahtoon. 

Toimistolla ei ollut varsinaisia aukioloaikoja. Paimion toimisto oli pääsääntöisesti avoinna arkisin klo 9-16. 

Toimiston työt eivät olleet mitenkään paikkaan tai aikaan sidottuja langattomien yhteyksien ansiosta. 

Jukola-toimiston käytössä oli pääsihteerin henkilökohtaisen @jukola.com sähköpostiosoitteen lisäksi osoite 

info.2015@jukola.com. Toimistoon hankittiin tietokoneet (2kpl), puhelimet (2kpl), internetyhteys, tulos-

tin/kopiokone, 2 kiertävän kaluston laminointikonetta sekä leikkuri. 

Ilmoittautumisten vastaanotto 

Ilmoittautuminen tapahtui Jukolan ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Aiemmin osallistuneille tämä on 

tuttu tapa toimia. Ilmoittautumisen avautuessa lähetettiin Kuopio-Jukolaan osallistuneille kutsu ilmoittau-

tumaan sähköpostitse. Sähköpostissa oli seuran/joukkueen tunnukset ilmoittautumisjärjestelmään. Uusien 

joukkueiden hyväksyminen tapahtui ilmoittautumisjärjestelmän kautta tasaisesti koko talven ja kevään 

ajan. Tämä hoidetaan manuaalisesti samannimisten seurojen/joukkueiden estämiseksi. Osa joukkueista 

lähetti ilmoittautumiseen liittyen myös kysymyksiä ja varmensivat kuinka toimitaan, koska osallistujissa oli 

paljon ensikertalaisia. Ilmoittautumisen alkaessa ja maksuportaiden lähestyessä kilpailijat ottivat yhteyttä 

lähes mihin aikaan tahansa vuorokaudesta. Siksi ilmoittautumisjärjestelmän ja sähköpostin seuraamista piti 

tehdä tiiviisti muutamaa päivää ennen maksuporrasta. Yleisin kysymys liittyi unohtuneisiin tai kadonneisiin 
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ilmoittautumisjärjestelmän tunnuksiin. Lisäksi seurojen yhdyshenkilöiden vaihdoksiin liittyvät asiat. Tun-

nukset olivat menneet edellisen vuoden yhdyshenkilölle ja uusi yhdyshenkilö ei ollut saanut tunnuksia käyt-

töönsä. Näitä muutoksia tehtiin ilmoittautumisjärjestelmään ja lähetettiin tunnuksia yhdyshenkilöille. 

Maksuliikenne 

Pääsihteeri huolehti maksuliikenteen tarkistuksen ilmoittautumismaksujen ja majoitusmaksujen osalta yh-

teistyössä talousvaliokunnan kanssa. Ilmoittautumisjärjestelmään lisättiin verkkomaksuominaisuus maksu-

liikenteen yksinkertaistamiseksi ja työmäärän vähentämiseksi. Verkkomaksuominaisuus automatisoi mak-

sujen tarkastuksen lähes kokonaan. Ilmoittautumisjärjestelmästä näki maksutilanteen reaaliajassa. Ilmoit-

tautujia ja maksajia pyrittiin neuvomaan etukäteen epäselvyyksien välttämiseksi ja ongelma tilanteissa. 

33 ulkomaalaiselle seuralle toimitettiin tilinumero tilisiirtona maksamista varten. Verkkomaksu ei näiltä 

seuroilta onnistunut pääsääntöisesti luottokortin puuttumisen johdosta. Kun kyseisten seurojen maksut 

näkyivät tilillä, maksut syötettiin manuaalisesti ilmoittautumisjärjestelmään. 9 yritystä halusi maksaa laskul-

la. Heille toimitettiin laskut ja maksun näkyessä tilillä se syötettiin manuaalisesti ilmoittautumisjärjestel-

mään. 

Järjestelmään pystyi tekemään ilmoittautumisen tai kenttämajoituksen varauksen ja palata maksamaan 

myöhemmin. Näitä jo ilmoittautuneita tai majoitusta varanneita, mutta maksamatta jättäneitä muistutet-

tiin maksusta seuraavan maksuportaan lähestyessä ja tietenkin kilpailuviikonlopun lähestyessä. Kilpailuvii-

konloppua edeltävänä perjantaina Infon avautuessa ja joukkuemateriaalin jaon alkaessa maksamattomia 

osallistumismaksuja oli 5 seuralla. Yksikään näistä seuroista ei noutanut joukkuemateriaaliaan. 

Järjestelmään ilmoitetut maksamattomat joukkueet eivät näkyneet internetissä ilmoittautuneiden listalla. 

Tämä vaikutti tehokkaasti maksujen hoitamiseen ajallaan maksuportaiden ohella. 

Viisumikutsut 

Kilpailutoimisto kirjoitti viisumikutsut niitä pyytäneille ulkomaisille kilpailijoille/seuroille. Viisumikutsut tilat-

tiin ja myös lähettiin sähköpostilla. Pääsihteeri teki kutsupohjan aiempien vuosien pohjista ja toimi saman 

kutsupohjan mukaan kaikissa viisumikutsukirjeissä, tulosti, allekirjoitti, skannasi ja lähetti s-postilla pdf-

tiedostona kutsun eteenpäin. Viisumikutsuja tehtiin ja lähetettiin yhteensä 21 kpl. 

Harjoituskarttojen myynti 

Jukola-toimisto myi kartta- ja ratavaliokunnan suunnittelemia harjoituspaketteja. Harjoituskarttojen myynti 

aloitettiin keväällä 2014. Vuonna 2014 oli käytössä viisi harjoitusta. Keväälle 2015 tehtiin uudet viisi harjoi-

tusta osin samoihin maastoihin, mutta uusin rastein ja radoin. Näiden lisäksi kilpailuviikolla oli käytössä 

Louna-Jukolan mallisuunnistus aivan kilpailumaaston ja kilpailukeskuksen vieressä. 

Käsiohjelma 

Käsiohjelman materiaalin keräämisestä ja muokkauksesta vastasi pääsihteeri apunaan toimistotyöntekijä ja 

kääntäjät. Taiton suoritti asian osaava talkoolainen. Käsiohjelmassa oli 128 sivua ja kannet. Sen painos oli 

11 000. Painopaikka oli Multiprint Oy. 

Käsiohjelman sisältö noudatti aiempien vuosien hyväksi todettua mallia. Joukkueiden luettelot kilpailunu-

meron mukaan jätettiin pois sivumäärän pitämiseksi kohtuullisena. Ohjelmassa oli vain joukkueet aakkos-

järjestyksessä. 
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Tavoitteena oli kerätä materiaalista mahdollisimman suuri osa huhtikuun loppuun mennessä, ja lisätä myö-

hemmin lähtölistat ja muu sellainen materiaali, joka valmistui vasta tämän jälkeen. 

Lopullinen sivusuunnitelma ja pääosa materiaalista oli valmiina taittoa varten toukokuun ensimmäisellä 

viikolla. Puuttuva materiaali ja lähtöluettelot saatiin kasaan toukokuun 20. päivän paikkeilla. Tämän jälkeen 

taitettu käsiohjelma toimitettiin painoon, josta saatiin vedos tarkistusta varten, joka hyväksyttiin parin kor-

jauksen myötä. Painetut käsiohjelmat toimitettiin painosta kilpailuviikon keskiviikkona. 

Suurimpana haasteena oli saada kokonaiskuva käsiohjelmaan luvatuista mainoksista. Myös materiaalin 

saaminen muutamilta yhteistyökumppaneilta oli hidasta. Vaativinta oli saada valmiiksi käsiohjelmaan tule-

vat kartat. Tähän jäi aivan liian vähän aikaa. Erilaisten ohjeiden ja käännösten oikolukuun kului kohtuullises-

ti aikaa. Sitä voi kuitenkin harrastaa enemmänkin, mutta täysin virheettömään käsiohjelmaan tuskin pääsee 

koskaan. Mitä useampi henkilö lukee tekstejä, otsikoita unohtamatta, sitä todennäköisemmin on tuloksena 

kielellisesti korkeatasoinen tuote. Käsiohjelman parissa työskentelevien henkilöiden pitää varautua siihen, 

että käsiteltävät tiedostot ovat suuria. Erityisesti kannattaa huomioida tämä sähköpostissa. 

Käsiohjelmaa ei jaettu joukkuemateriaalipussissa. Materiaalin hakijoille niitä annettiin mukaan muutamia 

joukkueiden lukumäärästä riippuen. Käsiohjelmia oli vapaasti saatavana infosta, talkoolaisille talkooinfosta 

ja lisäksi kahdesta pisteestä kilpailukeskuksen alueella. 

Muut tehtävät 

Kilpailutoimisto lähetti yhdessä IT-valiokunnan kanssa sähköpostikirjeen Kuopio-Jukolassa mukana olleille 

seuroille/yhteisöille ilmoittautumisen avautuessa 4.12.2014. Kirjeessä ilmoitettiin ilmoittautumisen alkami-

sesta ja toivotettiin tervetulleeksi Louna-Jukolaan. Kirjeessä oli sama teksti neljällä kielellä suomi, ruotsi, 

englanti ja venäjä. Viesti sisälsi myös seuran/yhteisön käyttäjätunnuksen ja PIN-koodin ilmoittautumisjär-

jestelmään. Kesäkuun alussa jälki-ilmoittautumisen päätyttyä ilmoittautuneille seuroille/yhteisöille lähetet-

tiin sähköpostikirje, jossa kerrottiin seuran joukkueet ja tilaamat lisäpalvelut. Kirjeessä oli linkit kilpailuoh-

jeisiin, saapumisohjeisiin ja näin toimitaan Louna-Jukolassa -ohjeeseen sekä muistutus juoksujärjestysten 

ilmoittamisesta perjantaihin 12.6. klo 18 mennessä. Kirjeessä oli myös linkki PDF-muotoiseen tulostetta-

vaan joukkuemateriaalin noutolappuun. Kesäkuun kirje oli vain kolmella kielellä suomi, ruotsi, englanti. 

Joukkueiden numerointi tehtiin heti varsinaisen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen 15.5. yhdessä Jouni 

Aaltosen ja kilpailunvalvojan kanssa. Kilpailutoimisto vastasi myös Jukola-kokouksen järjestämisestä ja Näin 

toimitaan Louna-Jukolassa -ohjeen kokoamisesta. 

Toimisto toimi lisäksi muun organisaation apuna käytännön asioissa kuten tarvittavan materiaalin tulostuk-

sessa, tilattujen pysäköintilippujen (Caravan, Bussi, Media, VIP) postituksessa jne. 

Pääsihteeri toimi järjestelytoimikunnan sihteerinä ja loi edellytyksiä muiden valiokuntien toiminnalle mah-

dollisuuksiensa mukaan. Pääsihteeri osallistui viestintävaliokunnan viestinnän suunnitteluun ja toteuttami-

seen erityisesti kilpailutoimistoa sivuavien aiheiden osalta sekä vastasi sisäisestä viestinnästä yhdessä toi-

mitsijapäällikön kanssa. Pääsihteeri osallistui myös markkinointivaliokunnan toimintaan osallistujamarkki-

nointiin liittyen. 

Toimistossa tehtiin A3-kokoisia ja sitä pienempiä opasteita ja kylttejä. Tästä vastasi 2 erikseen nimettyä 

kenttä- ja huoltovaliokunnan talkoolaista. Suurin osa kylteistä suojattiin kuumalaminoimalla A4- tai A3-

laminointitaskuilla. Osa reagoi kylttitarpeisiinsa ajoissa, mutta paljon kylttitilauksia tuli vielä kisaviikon lop-

pupuolellakin. A4-kokoisia laminointitaskuja kului noin 400 kpl ja A3 kokoisia noin 300 kpl. Myös erilaisia 

lipukkeita ja ohjeita tulostettiin toimiston tulostimella. 
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Kilpailutoimiston toiminta kilpailun aikana 

Vastuuhenkilö: Eero-Antti Lonka 

Kilpailutoimisto toimi kilpailun aikana infoteltan takana olevassa työmaakontissa. Toimisto muutti konttiin 

kilpailuviikon tiistaina ja toimistokontti tyhjennettiin kilpailun jälkeen keskiviikkoon mennessä. Kontissa oli 

kaksi tietokonetta, monitoimilaite kopiointiin ja tulostukseen, laminointikone sekä varatulostin ja varala-

minointikone. 

Ennen kilpailua kontista hoidettiin vielä viimeiset harjoituskarttatilaukset ja sähköposteihin vastaamiset. 

Tulostin ja laminointikone olivat ahkerassa käytössä. Kilpailun aikana toimistossa oli hyvin rauhallista, kun 

asiat hoidettiin pääsääntöisesti Infoteltan puolella. Kilpailun jälkeen toimistokontista hoidettiin tilatut pa-

lautuskarttatoimitukset postiin ja vastattiin löytötavaratiedusteluihin. 

Infoteltan toiminta kilpailun aikana 

Vastuuhenkilö: Yleisinfo Mirja Huhtinen 

Vuoropäälliköt: Auli Saari, Mari Huurre, Ulla Rahkonen, Riitta Hietaranta, Jaana Holma 

Infon toimintaan valmistauduttiin toimistovaliokunnan kokouksissa, vuoropäälliköiden palavereissa (1x/kk 

alkaen tammikuusta 2015) sekä kolmessa erillisessä infon talkoolaisten koulutustilaisuudessa (1.2., 4.5. ja 

10.6. kenraaliharjoituksen yhteydessä). 

Info oli tapahtuman aikana keskeisellä paikalla kilpailukeskuksessa 8 x 24 m kokoisessa teltassa. Infossa oli 

käytössä kaikkiaan kuusi PC:tä, joista kahta käytettiin juoksujärjestysten tarkistamiseen, yhtä Emit-

vuokrauksessa, yhtä majoituksen apuna ja kaksi toimi yleisöpäätteenä. Näissä kuudessa PC:ssä oli internet-

yhteys. Infossa oli käytössä yksi tulostin. Infossa oli käytössä infon puhelin, joka oli kulloinkin vuorossa ol-

leen vuoropäällikön hallussa, sekä radiopuhelin. 
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Infon aukioloajat kilpailukeskuksessa: 

 Pe 12.6. klo 10.00–22.00 

 La 13.6. klo 7.00-Su 14.6. klo 16.00 

Info koostui seuraavista toiminnoista:  

 Yleisinfo  

 Joukkuemateriaalin jako  

 Karttojenpalautus  

 Emit-vuokraus 

 Majoitus  

Infon tehtävät:  

 Yleinen opastus ja neuvonta 

 Joukkuemateriaalin jako  

 Juoksujärjestysten ja niiden muutosten vastaanotto 

 Karttojen palautus  

 Kilpailukarttojen myynti sunnuntaina 

 Emit-korttien vuokraus  

 Yleinen neuvonta ja opastus  

 Harjoitus- ja mallisuunnistuskarttojen myynti  

 Opastaminen majoitusalueille ja muut majoitukseen liittyvät kysymykset 

 Käsiohjelmien jako  

 Sauna- ja ruokalippujen myynti 

 Varahakaneulojen myynti 

 Löytötavaroiden vastaanotto  

 Ilmoitustaulun ylläpito  

Infossa työskenteli Jukola viikonlopun aikana 31 henkilöä yleisinfossa, 14 henkilöä joukkuemateriaalien 

jaossa, 20 henkilöä majoituksessa ja 9 henkilöä Emit-vuokrauksessa. Infossa työskenneltiin perjantaiaamus-

ta sunnuntai-iltaan 11:ssä n. 6 tunnin työvuorossa, vuoronvaihdot tapahtuivat liukuvasti 1 tunnin aikana. 

Jokaiseen työvuoroon oli nimetty vuoropäällikkö, joka vastasi infon toiminnasta vuoronsa aikana. Vuoroissa 

työskenteli n. 10–12 henkilöä/vuoro, yöaikaan miehitys oli pienempi 5–8 henkilöä. Henkilöstö jakaantui 

tasan yleisinfon ja joukkuemateriaalin jaon kesken. Ennakoiduissa joukkuemateriaalin jaon ruuhkahuipuissa 

ja palautuskarttojen jaossa materiaalin jakajia oli enemmän 8–12 henkilöä. Tiedonkulku vuorojen välillä 

varmistettiin kirjaamalla tärkeät huomiot info-vihkoon suullisen tiedon siirron lisäksi. Emit-vuokraus ja ma-

joitus toimivat omalla miehityksellään. 

Infossa oli yksi Info-kansio, johon oli koottu infon toiminnan kannalta keskeiset asiat. Infon tehtävät painot-

tuivat pe–la joukkuemateriaalin jakoon, harjoituskarttojen myyntiin sekä opastamiseen majoitusalueille, 

sunnuntaina karttojen palautukseen ja kilpailukarttojen myyntiin. 

Onnistumiset:  

Hyvä henki ja tekemisen meininki saavutettiin. 

Kilpailuviikonloppuna infossa työskenteli kielitaitoisia, palveluhenkisiä ja asiakkaiden kysymyksiin paneutu-

via talkoohenkilöitä. 
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Google-sivusto perustettiin Valio-Jukolan mallin mukaisesti valmisteluvaiheessa tiedon jakamista ja tiedos-

tojen päivittämistä varten. Näin viimeisimmät versiot olivat henkilöstön käytettävissä koko ajan. Kilpailun 

aikana kuitenkin tulostetut versiot (esim. infokansio) koettiin käytännöllisemmiksi kuin sähköiset. 

Kaikissa vuoroissa oli käytettävissä venäjän kielen taitoinen henkilö tulkkina ja/tai yleisinfon talkoolaisena. 

Vuoroissa oli sopivasti henkilöstöä, jonoja ei juuri muodostunut. Lisäksi yleisinfon päällikkö toimi joustova-

rana koko kilpailun ajan. 

Infoteltan sisustus ja yleisilme (ml. kyltit ja materiaali/palautuskarttalapuille omat lokerot) oli onnistunut. 

Kehitettävää:  

 Kassapalveluihin on varattava riittävä miehitys ja kaksi kassakonetta ruuhkien välttämiseksi. Toinen 

kassa voi olla käteiskassa ja toisessa mukana pankkikorttipääte. 

 Talkoolaisille tarpeeksi perehdytystä kilpailukeskuksen palveluihin ja kulkureitteihin majoitukseen 

sekä kilpailukeskuksen majoitusalueille (myös gps-parkki ja kilpailijoiden jättäminen kisakeskukseen 

tulee olla selvillä) 

 Tiedon kulku muutostapauksissa työvuoron sisällä (infon sisäinen ilmoitustaulu) 

 Karttamuoveja voisi olla myynnissä harjoituskarttojen lisäksi 

 Harjoituskarttojen sijainti omalle kartalleen 

 Yöksi riittävästi henkilöitä työvuoroon (4 liian vähän) 

 Materiaalinhakulomakkeessa voisi olla yhteyshenkilön puhelinnumero 

Lukuja:  

 25 Venla-joukkueella ja 48 Jukola-joukkueella oli juoksujärjestys ilmoittamatta ilmoittamisen sul-

keutuessa perjantaina klo 18. 

 212 seura/yhteisö oli esim. unohtanut joukkuemateriaalin noutolapun ja täytti varanoutolapun 

 21 seuraa/yhteisöä jätti noutamatta joukkuemateriaalin 

 201 seuraa/yhteisöä täytti varakartanpalautuskortin 

 33 seuraa/yhteisöä tilasi palautuskartat postitse 

 60 seuraa/yhteisöä jätti noutamatta palautuskartat (näistä 39 oli noutanut joukkuemateriaalin) 

Joukkuemateriaali ja palautuskartat 

Vastuuhenkilö: Helena Reponen 

Joukkuemateriaalin pussitus 

Pussitus tehtiin talkootyönä yhden viikonlopun aikana viikkoa ennen kilpailua. Lauantaina materiaaleja oli 

pussittamassa 15 henkeä klo 10–18 ja sunnuntaina jatkettiin vielä 14 hengen voimin klo 10–14. 

Joukkuemateriaalipussien kokoamisen esivalmistelut aloitettiin jo torstaina 4. kesäkuuta tarroittamalla 

kuoria neljän henkilön voimin n. 4 tuntia. Perjantaina 5. kesäkuuta jatkettiin tarroitusta viiden henkilön 

voimin. Lisäksi kaikki materiaali kerättiin lauantaita varten valmiiksi. 

Kilpailunumerot tulivat toimittajalta kahdessa pinossa. Toisessa oli Venla-joukkueet numerojärjestyksessä 

ja toisessa Jukola-joukkueet. Kaikki muu pussitettava materiaali laitettiin lähtötilanteessa myös aakkosjär-

jestykseen. Jo ennen varsinaista aloitusta pussituksen laitoimme liukuhihnan sekä kaiken materiaalin tal-
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koolaisia varten valmiiksi. Työn alkaessa kutakin työvaihetta testattiin ja sen mukaan työskentely muotoutui 

sujuvaksi. 

Työ lähti liikkeelle hihnan alkupäästä, jossa olivat ennakkoon tarroitetut joukkuekuoret. Näihin lisättiin hih-

nan edetessä kilpailunumerot, Emit-tarkistuslipukkeet, palautuskarttojen noutolaput, sekä pysäköinti-, kah-

vi- ja ruokalipukkeet puolustusvoimien joukkueille. 

Kun joukkuekuoriin oli tullut kaikki tarvittava materiaali, kerättiin saman seuran/yhteisön joukkuekuoret 

samaan muovipussiin, jonka oikeaan yläkulmaan oli ennakkoon tarralla kiinnitetty seura/yhteisötiedot. 

Pusseihin lisättiin yhteistyökumppaneiden mainoksia sekä ennakkoon varatut Emitit. Vuokratut Emitit oli 

pakattu minigrip-pusseihin, joihin oli pujotettu myös palautusohjeet. 

Valmiiksi tulleet seura/yhteisöpussit pakattiin pystyasennossa muovisiin muuttolaatikkoihin, jotka oli nu-

meroitu ykkösestä eteenpäin. Laatikon täytyttyä tarraan lisättiin seurapussien mukainen aakkostus ja ne 

kannettiin varastoon, jossa ne säilytettiin infoon kuljetukseen asti. Muuttolaatikoita tarvittiin 26 kappaletta. 

Joukkuemateriaalit siirrettiin kisapaikalle Infotelttaan perjantaiaamuna 6. kesäkuuta klo 7. 

Joukkuemateriaalipussin sisältö: 

 Kilpailunumerot 

 Emit-tarkistuslipukkeet 

 Palautuskarttojen noutokortti 

 Pysäköinti-, kahvi- ja ruokaliput puolustusvoimien joukkueille 

 Ennakkoon varatut vuokra-Emitit 

 Yhteistyökumppaneiden mainoksia 

 Roskasäkki ja -pusseja 

Joukkuemateriaalin jako 

Joukkuemateriaalin jakoa harjoiteltiin kenraaliharjoituksessa ja ennen jaon alkamista. Lisäksi Infon Google-

sivustolla oli prosessikaavio/toimintaohje siitä miten eri tilanteissa toimitaan. Jotta joukkuemateriaali voi-

tiin luovuttaa tuli seuran/yhteisön kaikki maksut olla maksettuna ja kaikkien seuran/yhteisön joukkueiden 

juoksujärjestykset olla ilmoitettuna. 

Joukkuemateriaali luovutettiin sähköpostilla mennyttä joukkuemateriaalin noutolappua vastaan. Mikäli 

seuralla/yhteisöllä ei ollut mukana tätä noutolappua, täytti noutaja varanoutolapun. Varanoutolapun täytti 

212 seuraa/yhteisöä. 

Kiitos ahkeran ennakkoperinnän ja maksumuistutusten oli puuttuvia maksuja perjantai-aamuna 5 seural-

la/yhteisöllä. Näiden seurojen/yhteisöjen joukkuemateriaalipussin tarraan laitettiin tussilla merkintä "M". 

Yksikään näistä seuroista/yhteisöistä ei noutanut joukkuemateriaaliaan. 

Juoksujärjestyksiä tarkistettiin pe klo 18 asti ilmoittautumisjärjestelmästä, puuttuvat juoksujärjestykset 

listauksesta. Tarkistamiseen oli varattu 2 tietokonetta. Tunnukset ilmoittautumisjärjestelmään oli infon 

päälliköllä. Lisäksi käytettiin toimistotyöntekijän tunnuksia. Mikäli seuralla/yhteisöllä oli ilmoittamattomia 

juoksujärjestyksiä heidät ohjattiin ilmoittamaan puuttuvat juoksujärjestykset esim. infon yleisöpäätteeltä. 

Infon henkilöstöllä oli lista ilmoittautumisjärjestelmän käyttäjätunnuksista ja PIN-koodeista, jotka annettiin 

ne hukanneille. 

Ilmoittautumisjärjestelmän sulkeutumisen jälkeen tulostettiin puuttuvat juoksujärjestykset molemmista 

viesteistä. Tässä vaiheessa juoksujärjestyksiä puuttui 25 Venla-joukkueelta ja 38 Jukola-joukkueelta. Näiden 
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seurojen/yhteisöjen joukkuemateriaalipusseihin tehtiin tussilla merkintä "J". Seuran/yhteisön noutaessa 

materiaalinsa heidät pyydettiin täyttämään paperinen juoksujärjestyksen ilmoittamislomake. 

Joukkuemateriaalin noutolaput ja varanoutolaput arkistoitiin lomakelokerikkoihin, jotka sijaitsivat jouk-

kuemateriaali laatikoiden yläpuolella olevalla hyllyllä. Kenttävaliokunnan rakennusosasto oli tehnyt muutto-

laatikoita varten sopivan korkuisen pöydän ja siihen hyllyn lokerikkoja varten. 

Palautuskarttojen pussitus 

Kartat pussitettiin käytöstä poistuneen koulurakennuksen käytävällä yhden viikonlopun aikana kolme viik-

koa ennen kilpailua. Lauantaina pussittajia oli 8 ja sunnuntaina 9. 

Ennen pussitusta kartta- ja ratavaliokunta oli niputtanut kartat joukkueittain numerojärjestykseen karttava-

rastolla. Toimistovaliokunta organisoi karttojen siirron ja muuttolaatikoiden vuokrauksen ja noudon pussi-

tuspaikalle. Nämä joukkueiden karttaniput pussitettiin seura/yhteisökohtaisiin muovipusseihin. Seu-

raa/yhteisöä koskevat tunnistetiedot kiinnitettiin ensiksi muovipussien oikeaan yläkulmaan. Tämän jälkeen 

pussiin lisättiin tarvittavat karttaniput. 

Seura/yhteisöpussit pakattiin saman tien muovisiin muuttolaatikkoihin, jotka oli numeroitu. Laatikkoihin 

lisättiin aakkostus kunkin laatikon sisältämien seurapussien mukaisesti. Karttojen koko oli A2 ja yhteensä 

tarvittiin 18 muuttolaatikkoa. 

Jälki-ilmoittautuneiden joukkueiden palautuskartat pussitettiin jälki-ilmoittautumisen päätyttyä ja nämä 

upotettiin aakkostettuun materiaaliin oikeaan väliin. 

Palautuskartat siirrettiin varastosta kilpailukeskukseen pakettiautolla lauantai-iltana Jukola-juhlan jälkeen 

noin klo 21.30. 

Karttojen palautus 

Karttojen palautus aloitettiin sunnuntaiaamuna jo klo 9, edellisvuosien klo 9.30 sijaan. Karttojen palautuk-

sessa varauduttiin isoon ruuhkaan, jota ei päässyt missään vaiheessa syntymään. 

Karttojen palautusjonoa varten infoteltan edustalle rakennettiin mutkitteleva aitaus (vrt. lentokentän tur-

vatarkastus), johon palautuskarttoja noutavat oli tarkoitus ohjata jonottamaan. Tätä aitausta ei tarvittu, 

kun jonoa ei aiempien vuosien tapaan syntynyt. Jonon keula oli noin 10 metrin päässä infoteltasta, jaon 

alkaessa jonosta ohjattiin noin 10 palautuskarttoja noutavaa henkilöä kerrallaan sisään telttaan. Ennen jaon 

alkua jonottajilta kierrettiin kysymässä onko heillä kartanpalautuskortti mukana. Mikäli korttia ei ollut mu-

kana, annettiin täytettäväksi varakartanpalautuskortti. 

Ennen karttojen palautuksen alkua käytiin läpi se miten karttojen palautuksessa toimitaan. Google-

sivustolla oli luettavissa tarkemmat toimintaohjeet. Sujuvuutta lisäsivät etukäteen täytätetyt varakartanpa-

lautuskortit sekä muutamaan asiakkaan päästäminen kerrallaan sisään telttaan. 

Vuokrattavat Emit-kortit 

Vastuuhenkilö: Henna Reponen 

Vuokra-Emiteistä vastasi yhdeksän hengen ryhmä joka toimi kilpailun aikana osana muuta Infotoimintaa. 

Pääosa korteista tuli valmistajalta Emitiltä yhteistyösopimukseen liittyen. Myös muihin vuokrakorttien 

omistajiin otettiin yhteyttä hyvissä ajoin korttien riittävyyden varmistamiseksi. Kortit saatiin järjestäjän 

käyttöön noin 1,5 viikkoa ennen kilpailua – siis varsin myöhään ajatellen korttien suurta määrää ja esival-

mistelujen aikataulutusta. 
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Tarvittavien korttien määrä arvioitiin aiempien vuosien kokemusten ja ilmoittautumisjärjestelmän ennak-

kovarausten perusteella. Koska viimeiset ilmoittautumistiedot saadaan vasta noin viikko ennen kisatapah-

tumaa, on hyvä saada riittävä määrä henkilöstöä loppuvalmisteluihin. Tehtävänjako organisaation muiden 

Emit-kortteja tarvitsevien kanssa on syytä sopia etukäteen. Esimerkiksi näytöllisiä kortteja meni rastivalvon-

taan. Myös kenraaliharjoituksessa käytetyt ja kilpailun aikana testauksessa tarvittavat kortit tulivat Emit-

ryhmän kautta. 

Kylmätestausta ei käytetty Louna-Jukolassa, sillä suurin osa vuokrattavista emit-korteista oli uusia. Kortit 

lajiteltiin omistajittain numerojärjestykseen. Ennakkovarauksen tehneet seurat laitettiin aakkosjärjestyk-

seen ja siirrettiin Excel- varausjärjestelmään. Tämän jälkeen kaikki kortit luettiin järjestelmään. Excel-

sovellus oli kätevä apu, kun vuokrausmäärät ovat niin suuret. Sovellusta olisi kuitenkin päivitettävä pika-

puoliin. 

Tarrapaperille tulostettiin minigrip- pusseihin liimattava tarra, jossa oli vuokraava seura ja vuokrattujen 

kilpailukorttien määrä. Lisäksi pusseihin lisättiin lomake, jossa oli korttien käyttö- ja palautusohje. Tämän 

jälkeen kortit luettiin vuokratuiksi, pussitettiin ja toimitettiin joukkuemateriaalin pussituspisteeseen. 

Lähtöön varattiin aluksi 50 korttia. Kortit laitettiin yksittäin pieneen minigrip-pussiin ja kussakin pussissa oli 

lomake sisältäen vuokraamisessa tarvittavat tiedot. Kortteja pussitettiin ja toimitettiin sisäänkirjaukseen 

tarvittaessa lisää. 

Kilpailun aikana Infosta vuokrattujen korttien suhteen toimittiin siten, että vuokrattavat kortit laitettiin 

minigrip-pussiin yhdessä vuokrausohjeen kanssa. Ohjeeseen merkittiin vuokrattujen korttien lukumäärä. 

Korttien vuokrauksen yhteydessä vuokraaja antoi seuransa nimen, sekä joukkuenumeron ja puhelinnume-

ronsa ja sähköpostiosoitteen, jotta tavoittaisimme vuokratut kortit jälkeenpäin. Vuokraajan oli maksettava 

vuokramaksu ennen kuin sai vuokrata kortin. 

Excel-sovellus ja sen tiedot päivitettiin pilvipalveluun (google drive) noin 5 tunnin välein. 

Infon vuokraemit-pisteen materiaali koostui seuraavasti: Tietokone lukijoineen, korttien vuokrausohje, 

aakkosellinen luettelo seuroittain josta ilmeni kortinnumero, tila ja kortin omistaja, luettelo josta ilmeni 

kuinka monta korttia kukin joukkue oli vuokrannut sekä varmuuskopioloki ja tarvittavat laatikot korttien 

hallintaa varten. 

Palautuksessa kortit luettiin excel-järjestelmän palautettu sarakkeeseen. Jos kortit palautettiin ohjeen mu-

kaan yhdellä kertaa samassa pussissa ruuhka-aikana, vertasimme ainoastaan pussissa olevien korttien lu-

kumäärää ja ohjelappuun kirjoitettua lukumääränumeroa. Jos tämä täsmäsi, emme tarkastaneet korttien 

numeroita vaan kun aikaa tuli, luimme kortit palautetuiksi. Täten ei missään vaiheessa tullut muutamaa 

palauttajaa pitempää jonoa, suurin osa ajasta ei ollut jonoa ollenkaan. Sunnuntai-iltana oli palauttamatta 

21 korttia, elokuun alussa kaikki olivat palautuneet, kahta epäselvää tapausta lukuun ottamatta. 

Toiminta numeroina: 

 Ilmoittautumispalvelun kautta varattiin ja maksettiin etukäteen 865 korttia. 

 Infosta vuokrattiin ja maksettiin 315 korttia. 

Majoitus 

Vastuuhenkilö: Terttu Koskinen 

Koulun lattiamajoitus, telttapaikat ja järjestäjän pystyttämät vuokrateltat sekä tällä kertaa myös matkailu-

auto-/vaunupaikat varattiin ja maksettiin ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 
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Teltta-alueita oli viisi ja ne sijaitsivat puistomaisessa metsässä pururadan varrella lähes yhtenäisellä alueel-

la. Telttapaikkoja oli 1 155 kpl ja ne sijaitsivat enimmillään 1,5 kilometrin päässä kilpailukeskuksesta Teltta-

paikkoja oli vain yhtä kokoa: 10 x 10 metriä. Alueen puustoisuuden takia pienemmistä ruuduista luovuttiin 

heti suunnittelun alkuvaiheessa. Kenttä- ja huoltovaliokunta suunnitteli paikat, mittasi ja merkitsi ne puu-

kepein maastoon, sekä numeroi ne kartalle ja maastoon. Lisäksi joukosta poimittiin pois ruudut, joihin tel-

tan pystyttäminen katsottiin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi (suo, kiviä, oja, juurakoita yms.). 

Varauksessa käytettiin ensimmäisen kerran ilmoittautumisjärjestelmän ohessa toimivaa karttasovellusta, 

jossa paikan maksettuaan sai valita itselle sopivan paikan. Sovellus toimi hyvin. Osa seuroista ja yhteisöistä 

eivät tätä uutuutta huomanneet ja jo maksetut paikat jäivät valitsematta. Tästä toimisto varauksen tehnei-

tä muistutti, mutta osaa ei asia tuntunut kiinnostavan laisinkaan. Loppujen lopuksi toimistotyöntekijä päätti 

näiden seurojen telttapaikkojen sijainnit, jotta loput paikat voidaan myydä. Järjestelmää voisi kehittää, niin 

että paikka on pakko valita kartalta ennen kuin voi kirjautua ulos tai ainakin järjestelmä voisi tästä valitse-

misesta huomauttaa. Karttapalvelun toteutti salolainen it-yritys Dimenteq Oy. 

Aluksi vuokratelttoja oli myynnissä 325 kpl. Näistä teltoista varattiin 200 kpl ulkomaalaisille seuroille. Suo-

malaisille myytiin 125 vuokratelttaa tilausjärjestyksessä, jonka jälkeen kiinnostuneet joukkueet joutuivat 

jonotuslistalle. Ulkomaalaisille varatuista teltoista vapautui reilu 50 kpl suomalaisten käyttöön. Loppujen 

lopuksi telttoja oli 375 kpl joista Puolustusvoimille meni 36 telttaa ja loput vuokrattiin. Lähes kaikki haluk-

kaat seurat/yhteisöt saivat loppujenlopuksi vuokrateltan käyttöönsä. 

Majoitusryhmä huolehti teltta-alueiden ja koulujen opasteista. Teltta-alueiden majoitusopasteissa oli alue-

kohtainen kartta numeroituine paikkoineen ja seuralistoineen (suomeksi ja englanniksi) sekä yleisopaste, 

jossa oli tupakointikielto- ja tulentekokieltomerkit, selostus telttojen välisistä palokujista, jätehuollosta ja 

virallisesta nuotiopaikasta (suomeksi, englanniksi ja venäjäksi). 

Lattiamajoitusta kilpailijoille oli kahdella kilpailukeskuksen lähellä sijaitsevalla koululla. Ilmoittautumisjärjes-

telmän kautta lattiamajoitusta varattiin ja maksettiin pe-la yöksi 27 henkilölle ja la-su yöksi 84 henkilölle. 

Majoittujat olivat lähinnä ulkomaalaisia joukkueita. Näiden lisäksi lattiamajoituksessa majoittui yhteistyö-

kumppaneiden myymälähenkilökuntaa, Puolustusvoimien henkilöstöä ja talkoolaisia. Suomalaisia joukkuei-

ta koululla oli vain yhdestä seurasta sekä muutamia hajapaikkoja. 

Toimitsijoiden (ml lappeenrantalaiset) käytössä oli kisaviikon loppuna 70 lattiamajoituspaikkaa. Puolustus-

voimien henkilöstö yöpyi koululla pidemmän ajan (6.–16.6.2015). Yhteistyökumppaneiden henkilökunnalle 

varatut 40 paikkaa riittivät nipin napin. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävissä sopimuksissa kannattaa 

kirjata tarkasti, kuuluuko majoituksen järjestäminen Jukola-organisaatiolle ja missä laajuudessa. 

Koulumajoitusta varten oli nimetty oma tiimi vetäjineen. Tiimi hoiti valvonnan työvuorolistan mukaisesti ja 

kummallakin koululla oli yöllä kaksi valvojaa, kuten Pelastuslaitoksen hyväksymä suunnitelma edellytti (jos 

yli 30 majoittujaa). Päiväsaikaan valvomassa oli yksi henkilö per koulu. Majoittujista tehtiin huonekohtaises-

ti listat. Heille selvitettiin noudatettavat säännöt ja erityisesti turvallisuusasiat, jotka olivat myös kirjallisesti 

huoneissa luettavissa. 

Seurateltta-alue oli maalialueen välittömässä läheisyydessä lähtöviitoituksen varrella. Kenttä- ja huoltova-

liokunta suunnitteli paikat kartalle ja merkkasi ne maastoon. Seuratelttapaikkoja myytiin 237 kappaletta, 

joista 13 sisälsi lisämaksusta tilattavissa olleen valmiiksi pystytetyn katoksen. Seuratelttapaikkoja ei ollut 

suunniteltu näin montaa, mutta muutama paikka lisättiin vielä kilpailuviikolla, kun kysyntää oli. 

Matkailuauto-/vaunupaikat piti varata ja maksaa etukäteen ilmoittautumisia ja maksuja hoitavan järjestel-

män kautta. Autopaikkaa ei kuitenkaan usein maksa seura, vaan kisatoimiston piti ohjeistaa yksityishenki-

löitä luomaan järjestelmään käyttäjätunnukset ja hyväksyä heidät järjestelmän käyttäjiksi. Tämä oli työlästä 
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ja aiheutti runsaasti kyselyitä, koska toimintaohjeet eivät olleet netissä riittävän selkeät. Paikan varanneille 

ja maksaneille lähetettiin Caravan-pysäköintilippu postitse noin kahta viikkoa ennen kilpailua ja ohjeistettiin 

laittamaan se auton tuulilasiin hyvissä ajoin saavuttaessa pysäköintiin. Tämän jälkeenkin tuli kymmeniä 

yhteyden ottoja ja paikkoja myytiin vielä kilpailuviikolla ja kysyntää olisi ollut enemmän, mutta tila ja aika 

loppuivat. Paikkoja myytiin järjestelmän kautta 285 kpl. Kenttä- ja huoltovaliokunnan väki varautui näiden 

lisäksi pysäköintiliputtomiin tulijoihin vara-alueella. 

Yksityismajoituksen kyselijöille välitettiin vain yhteystietoja ja kehotettiin ottamaan suoraan yhteys maja-

paikan tarjoajaan. Yksityismajoituksen tarjoajia ja kyselijöitä oli nelisen kymmentä perhettä tai seuraa. On-

gelmana oli kysynnän ja tarjonnan erilaisuus. Pieniä asuntoja tarjottiin vuokralle, kun suurin kysyntä olisi 

ollut vähintään yhdelle Jukola-joukkueelle. Kehitysideana tuleville järjestäjille yksityisenmajoituksen hoita-

miseen suosittelemme suunnistajapankin tapaista internetissä toimivaa järjestelmää, johon tarjoajat ja 

tarvitsijat voivat laittaa omia ilmoituksiaan. Muutamat majoitusliikkeet tarjosivat palvelujaan ja saivat linkin 

nettisivuille pientä korvausta vastaan. Hotellimajoituksesta oli kiintiövaraukset kilpailijoille, kutsuvieraille ja 

medialle Turun Sokos Hotelleissa. 

Toimitsijainfo 

Vastuuhenkilö: Irma Hyvärinen 

Yleistä 

Toimitsijarekisteriksi valittiin Lyyti Oy:n Lyyti-tapahtumailmoittautumisjärjestelmä. Talkoolaisia ilmoittautui 

rekisteriin 1741 henkilöä. Henkilökortin jätti noutamatta 68 henkilöä. Osa heistä oli sellaisia talkoolaisia, 

jotka osallistuivat esim. rakentamiseen tai muihin talkoisiin ennen tapahtumaviikonloppua, jolloin tarvetta 

henkilökortille ei ollut. Osa talkoolaisista peruutti tulonsa viime tipassa ja osa vain jätti tulematta ilmoitta-

matta mitään. Talkoolaiset olivat pääosin hyvin sitoutuneita ja valmiita tekemään pitkiä vuoroja sekä ylit-

tämään vastuualuerajoja tilanteen ja tarpeen mukaan. Ahkerimmat talkoolaiset tekivät talkoita neljän-

viiden valiokunnan vastuualueilla tapahtumaviikonloppunakin (Toimisto, Kilpailu, Ravintola, Kenttä ja huol-

to, Viestintä). Talkoolaisten sitoutumisesta pyrittiin pitämään huolta hyvällä tiedonkululla. 

Talkoolaiseksi ilmoittautumisen pääkanavana oli Lyyti-lomakkeen täyttäminen Louna-Jukolan sivuilla. Noin 

30 henkilöä ilmoittautui puhelimitse tai täyttämällä paperisen ilmoittautumislomakkeen. Toimitsijapäällikkö 

kirjasi nämä tiedot Lyyti-rekisteriin. 

Toimitsijoiden rekrytointitilaisuudet, rekisteröinti ja sijoittaminen tehtäviin  

Rekrytoinnissa käytetty materiaali sekä rekrytointikanavat on koottu alla olevaan taulukkoon. Lukuisat osal-

listumiset erilaisiin tapahtumiin eivät suoraan tuottaneet talkoolaisten merkittäviä ilmoittautumispiikkejä, 

mutta lisäsivät tapahtuman tunnettuutta ja jokainen toimitsijatyön markkinointitapahtuma tuotti uusia 

talkoolaisia. Suurimmalla osalla toimitsijoista oli joku kytkös järjestävien seurojen kautta talkoolaiseksi lu-

pautuneisiin. Rekrytointia tehostettiin vastuuttamalla talkoolaishankintaa myös kullekin valiokunnalle: jo-

kaisessa valiokunnassa toimi ns. työvoimavastaava. 

Talkoolaisia pyydettiin sitoutumaan vähintään yhteen työvuoroon, joka lyhimmillään tarkoitti n. 4 tunnin 

suunniteltua vuoroa. Tällaiseen talkootyöhön sitoutunut talkoolainen oli oikeutettu toimitsijaetuihin. 
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Markkinointimateriaali 1. Tervetuloa toimitsijaksi Louna-Jukolan internet-sivuilla, ilmoittautumislomake tulostetta-

vissa 

2. Tervetuloa Louna-Jukolaan –esitteessä  ja Lounapolku-esitteessä oli oma osio talkootyöstä 

ja yhteystiedot  

3. Internet-sivujen toimitsijaosio 

4. Lisäksi hyödynnettiin muuta markkinointiaineistoa: kisalehtiä, julisteita, flyereita, bande-

rolleja ja beachflaggeja 

Rekrytointikanavat 1. Toimitsijamarkkinointia tehtiin yhdessä muun markkinoinnin kanssa (katso kohta Markki-

nointivaliokunta). 

2. Yhteistyö paikallisten järjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. Niiden jäsenistä saatiin paitsi 

talkoolaisia ne myös toimivat tiedotuskanavina (mm. partiolaiset, Martat, kyläyhdistykset) 

3. Mukanaolo Talvirasteilla ja hiihtotapahtumissa talvella 2015, Naisten Kuntovitonen, Mas-

ku Maraton, kävelykatutapahtumat, messutapahtumat 

4. Lehtijutut (Turun Sanomat, Kunnallislehti, Salon Seudun Sanomat, OP-lehti) 

5. YleisInfotapahtuma Paimiossa kaupungintalon auditoriossa 11/2014 

6. Intersport Hansan viikonlopputilaisuudet talvella ja keväällä 2015 

7. Talkookutsu Turun kaupungin henkilökunnalle heidän intrassaan 

8. Jokaisella valiokunnalla oli nimetty työvoimavastaava (ns. Lyyti-vastaava) 

 

Toimitsijailmoittautumisia saapui tasaiseen tahtiin, pieniä kirityksiä saatiin aikaan arpomalla ilmoittautu-

neiden kesken Louna- Jukola -tuotteita muutaman tasaluvun kohdalla. Ilmoittautumisten tahti kiihtyi selke-

ästi vasta maalis-huhtikuussa 2015, kun valiokunnat alkoivat suunnitella työvuoroja ja työnjakoja ja talkoo-

laisten tarve konkretisoitui. Valiokuntien osa-alueiden vastuuhenkilöt toimivat kevään aikaan aktiivisesti 

omissa kontaktiverkostoissaan ja hankkivat talkoolaisia erityisesti sellaisiin tehtäviin, joissa tietty osaami-

nen tai kilpailujärjestelykokemus oli välttämätön tai merkittävästi eduksi.  

Toimitsijapäällikkö jakoi keväällä päivittäin uudet ilmoittautuneet pääsääntöisesti esitettyjen tehtävätoivei-

den mukaisesti valiokunnille ja tämän jälkeen valiokunnan Lyyti-vastaava / työvoimavastaava tarkensi teh-

tävän valiokunnan sisäisen tarpeen ja osaamisvaateiden mukaisesti. Osalla ilmoittautuneista oli tehtävä jo 

valmiiksi sovittuna ja tämä tieto oli Lyyti-rekisteröitymisessä saatavilla ja nopeutti töiden jakoa. 

Toimitsijapäällikön työ muodostui maalis-huhtikuusta alkaen päivittäiseksi ilta- ja viikonlopputyöksi. Touko-

kuun alusta alkaen tehtävän hoito vaati päivittäin 5-6 tuntia ja viikko ennen tapahtumaa tehtävä oli kokoai-

kainen. Tehtävät muodostuivat yhteydenpidosta talkoolaisten ja eri toimintojen vastuuhenkilöiden kanssa 

sähköpostitse ja puhelimitse, talkoolaistiedottamisesta ja siihen liittyvästä tiedonkeruusta vastuuhenkilöil-

tä, talkoovarusteiden sovitusten organisoinnista, jakamisesta ja muutosta kilpailukeskukseen, talkooinfon 

pystyttämisestä, talkooinfon miehityksen ja varustuksen organisoinnista, henkilökorttien tulostamisen or-

ganisoinnista sekä valiokuntien Lyyti-vastaavien tukena toimimisesta tiedottamisessa ja Lyytin käytössä. 

Talkoolaisille kiitokseksi järjestetyn karonkan valmistelut ja yhteistyökumppanien valinta ja tarjouspyynnöt 

työllistivät jo kevättalven aikaan maalis-huhtikuussa, kutsu tehtiin heinäkuun alussa. Karonkan viimeistelyt 

sekä ilmoittautumisten vastaanotto ja tiedusteluihin vastaaminen työllisti heinä-elokuussa lähes päivittäin. 
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Valiokuntien Lyyti-vastaavat hoitivat ennen tapahtumaa kunkin valiokunnan omien talkoolaisten erityistie-

dottamisen pääasiassa Lyytiä käyttäen, mikä oli aivan välttämätöntä, jotta kunkin vastuualueen oma ajan-

tasainen tiedonkulku saatiin toimimaan hyvin. 

Toimitsijoiden palvelu ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana  

Seuraavassa yhteenvedossa on kuvattu toimitsijoille suunnatun viestinnän ja koulutuksen keskeiset muodot 

sekä toimitsijaedut. 

Viestintä toimitsijoille  Vakiomuotoinen sähköposti Lyyti-ilmoittautumisen vastaanottamisesta, sisälsi oh-

jeet tiedonkulkuun ja Lyytin käyttöön talkoolaisen näkökulmasta.  

 Keskustelu ja tieto tehtävään nimeämisestä sähköpostitse, puhelimitse tai Lyytin 

kautta isoimmille tiimeille 

 Yleiset toimitsijatiedotteet: ensimmäinen toimitsijatiedote 2.9.2014 ja sen jälkeen 

noin kuukauden välein toukokuuhun saakka, sen jälkeen toukokuussa 2 ja kesäkuus-

sa neljä. Tiedotteet toimitettiin kirjeenä sähköpostittomille, joita oli n. 10-20 henki-

löä eri vaiheissa talkoita. 

 Valiokuntien ja toimintojen oma viestintä. Valiokuntia kannustettiin ottamaan jonkin 

tason yhteys mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Valiokuntien Lyyti-

vastaavat koulutettiin käyttämään Lyytiä tammikuussa 2015, jonka jälkeen valiokun-

nittainen viestintä pääsi myös käyntiin. 

 Näin toimit toimitsijana Louna-Jukolassa -ohje lähetetyn toimitsijatiedotteen yhtey-

dessä 15.5.2015, täydennettynä ja päivitettynä 1.6.2015, H-hetken tiedote 11.6. vii-

meisten tarkennusten osalta 

 Louna-Jukolan internet-sivut 

 Toimitsijainfo avoinna varusteiden jakelua varten Paimion Aikuiskoulutuskeskuksen 

tiloissa: 17.5., 20.5. ja 27.5., samalla muuta talkootyöhön liittyvää infoa ja tehtäviin 

sijoittamista 

Koulutus  Yleisinfoa ei järjestetty, vaan tarkoituksenmukaisempana ja tehokkaampana keinona 

toteutettiin valiokuntien omat tiedotus- ja koulutustilaisuudet vastuualueittain, mi-

käli ne katsottiin erillisinä tarpeellisiksi. Valiokunnat hoitivat itse näiden tilaisuuksien 

järjestelyt ja kutsut. 

 Kenraaliharjoitus 10.6.2015 

Toimitsijaedut  Toimitsijamateriaaliin kuuluva T-paita ja lippis/otsapanta, henkilökortti, kaulanauha 

 Omakustannehintaan kevyt Louna-Jukola -takki 

 Bussikuljetukset Turku-Paimio-Turku tapahtumaviikonloppuna la 13.6. aamusta al-

kaen  

 Ruoka ja kahvi ennakkotalkoissa ja kisaviikonloppuna sekä purkutalkoissa 

 Kenraaliharjoitusiltana etuhintaisten ostosten mahdollisuus yhteistyökumppaneiden 

valikoimista Kilpailukeskuksessa 

 Markkinointiyhteistyösopimuksiin sisältyviä talkoolaisten etuja Intersport Hansalta ja 

Viking Lineltä 

 Talkoolaisten loppukaronkka 28.8.2015 (ruokailu, kahvit, ohjelma, kilpailukartta) 
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Toimitsija-asujen sovitusmallit olivat sovitettavissa marraskuulta 2014 alkaen eri tilaisuuksissa järjestävillä 

seuroilla sekä erikseen järjestetyissä sovitustilaisuuksissa. Kevään aikana asut vietiin Turussa Suunnistajan 

Kauppaan, missä niitä sai käydä sovittamassa kaupan aukioloaikoina. Takkien tilaukset tehtiin ainoastaan 

netin kautta, jotta vältyttiin paperisilta listoilta ja ylimääräisiltä kirjauksilta. Ilman netin käyttömahdollisuut-

ta olevien varustetilaukset tulivat pääosin puhelimitse tai jonkun toisen henkilön välittämänä sähköpostilla 

ja toimitsijapäällikkö kirjasi nämä tiedot Lyytiin. 

Toimitsijainfon toiminta toteutui pääasiassa toimintasuunnitelman mukaisesti. Ohessa huomioita ja koke-

muksia: 

 Toimitsijamateriaalin jako ja takkien myynti aloitettiin pienimuotoisesti jo toukokuun alussa Kilpai-

luinfon talkoolaisten koulutustapahtuman yhteydessä 4.5. Paimion Aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa 

(varasto sijaitsi siellä), varhainen aloitus toimi hyvin talkooinfon talkoolaisten koulutustapahtumana 

ja jakelusysteemi sekä tarvittavat talkoolaisluettelot ym. ideat kehittyivät kokemuksen pohjalta. 

Takkien myyntiä varten Talkooinfolla oli käytössä korttimaksupääte 4.5. alkaen ja kaikki oppivat 

maksupäätteen käytön helposti. Toukokuulle ilmoitetut varsinaiset jakotapahtumat sujuivat hyvin 

ja purkivat tehokkaasti ruuhkaa ennen kenraaliharjoitusta. 

 Talkooasut ja muut jakotavarat siirrettiin Kilpailukeskuksen konttiin 6.6. ja sunnuntaina 7.6. tehtiin 

rakennustalkoissa olleille aamupäiväksi ja iltapäiväksi kaksi ylimääräistä talkooasujen jakotilaisuut-

ta, silloin saatiin myös henkilökortit jo jakoon. 

 Toimitsijainfon henkilötarve oli ennakoitua pienempi tapahtumaviikonloppuna, kun ennakkojakelut 

olivat jo purkaneet ruuhkaa tehokkaasti. Osa talkooinfoon ilmoittautuneista siirtyi tekemään osit-

tain muita tehtäviä, esim. Ravintolavaliokunnan, Kilpailuvaliokunnan ja Kenttä ja huolto -

valiokunnan tehtäviin. 

 Jonoja syntyi Kenraaliharjoituksessa iltapäivällä klo 14–16 välillä, jonotusaika oli kuitenkin max. 10–

15 minuuttia. 

 Toimitsijamateriaalin jaossa käytettiin aakkosellisia luetteloita talkoolaisista, näkyvissä talkooasuva-

linnat, koot ja oliko tilannut takin ennakkoon, listaan laitettiin merkintä materiaalin hausta. Uusista 

netin kautta ilmoittautuneista tehtiin erillinen listaus ilmoittautumisajankohdan tietoa hyödyntäen.  

 Toimitsijat tilasivat pääosan maksullisista takeista ennakkoon, mutta myyntityötä tehtiin aktiivisesti 

myös Talkooinfossa. Takki maksettiin kortilla tai käteisellä. 

 Toimitsijamateriaaliin kuuluvan T-paidan tiukahko malli aiheutti sen, että suuret koot loppuivat 

kesken ja paitojen vaihtajia oli paljon. Suuria T-paitakokoja saatiin tilattua lisää eri ilmeellä Kenraa-

liharjoitukseen, jonka jälkeen tilanne helpottui. Mallina olisi ollut käytännöllisempää olla väljä 

unisex-malli. Jaottelu miesten ja naisten malleihin aiheutti lisäksi ylimääräisiä vaiheita ilmoittautu-

misten ja jakelun yhteydessä. Talkooasujen osalta olisi ollut hyvä, jos Talkooinfon vastuuhenkilö oli-

si ollut mukana asujen tilausprosessissa, jotta asiaan liittyvä tiedottaminen ja organisointi olisi ollut 

sujuvampaa ja vaatinut vähemmän työvaiheita. 

 Maksullisen takin isoja kokoja olisi tarvittu enemmän: kaikki isoja kokoja tilanneet eivät saaneet 

takkia lainkaan, kun suuria kokoja tuli vain muutama. Asutilaukset ja kokojakauma piti toimittaa 

valmistajalle jo joulukuussa 2014. Kuitenkin pääosa talkoolaisista ilmoittautuvaa vasta tämän jäl-

keen. Kokojakauman arvioinnissa on vaikea osua oikeaan. Lisäksi tähän liittyy kohtuullisen suuria 

taloudellisia kysymyksiä. 

 Yli jääneitä T-paitoja (lähinnä pieniä kokoja), lippiksiä, otsapantoja ja Louna-Jukola -takkeja vietiin 

myyntiin Jukola-kauppaan sunnuntaina aamuyöllä.  
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 Toimitsijainfo sai tarvittaessa tiedon valiokuntien lähettämistä tiedotteista Lyytin tiedotearkistosta 

(esim. koskien työvuoroja, ilmoittautumista ja ilmoittautumispaikkoja).  

 Haasteena olivat viimeisten päivien uudet toimitsijat, joille kirjoitettiin tussilla pelkän pohjan sisäl-

tävään korttiin tarvittavat tiedot. Lisäksi oli tahoja, joille tehtiin pelkästään toimitsijakortti eikä an-

nettu muuta toimitsijamateriaalia tai vain osa siitä.  

 Haasteena olivat myös toimitsijajoukot, joiden osalta materiaali toimitettiin keskitetysti. Näihin 

kuuluvia henkilöitä kävi kuitenkin yksitellen pyytämässä materiaaliansa, mikä aiheutti jonkun verran 

tarkistustarvetta. 

 Vaikka toimitsijainfossa ennakoitu tarvittava materiaali oli koottuna, oli avainhenkilön hyvä olla 

paikalla lähes koko toimitsijainfon aukioloajan. 

 Erittäin paljon oli hyötyä kaikkien vastuuhenkilöiden yhteystiedoista ja puhelinnumeroista, heitä 

jouduttiin tavoittelemaan useasti. 

Kuva talkooinfoteltasta (Antti Korpi) 

Toimitsijakortit 

Ennen toimitsijakorttien tulostamista oli varattava aikaa siihen, että toimitsijoiden tietoja jouduttiin vielä 

korjaamaan Excel-taulukkoa työstettäessä. Mm. suku- ja etunimikentät oli syötetty väärinpäin. Eniten vaati 

aikaa kulkulupaa ja valtuuksia osoittavien värikoodien ryhmittely, poiminta ja tarkistus. Henkilökorttien 

tulostuksen valmistelu vaati 8-10 tunnin työpanoksen kahdelta henkilöltä. 

Excel-taulukko toimitettiin 2.6.2015 Multiprintille ja henkilökortit olivat valmiina 5.6.2015. Kortit tulostet-

tiin sään kestävälle materiaalille, rei´itettynä kaula nauhaa varten ja talkoolaisten aakkosjärjestyksessä (ei 

valiokunnittain tai kulkuoikeutta osoittavan värikoodin mukaan) ja laitettiin kolmeen eri lokerikkoon aak-

kosten mukaan jaettuna jakamista varten. Etukäteen oli arvioitu, että kolme jakojonoa aakkosten mukaan 

on riittävä jonojen reippaalle etenemiselle. 
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Toimitsijakortteja tilattiin myös blankoina eri tehtäville, jotta viime hetken ilmoittautuneiden kortit voitiin 

kirjoittaa käsin Talkooinfossa. Blankoja kortteja kannattaa tilata reilusti ylimääräisiä, jotta ei tarvitse askar-

rella lisäkappaleita käsin. Henkilökortteja tarvittiin myös tulevien Jukolan viestien järjestäjien edustajille 

kulkuluviksi, jotta he pääsivät seuraamaan tulevien vastuualueidensa toimintoja. Osa näistä henkilöistä oli 

ilmoittautunut ajoissa talkoorekisteriin ja heille kortit saatiin tulostettuina. Jatkoa ajatellen olisi selvempää 

sopia etukäteen tulevien viestien järjestäjien kanssa toimintatapa talkoolaisuuteen ja toimitsijaetuihin liit-

tyen. Osa tutustujista teki talkootyötä työvuoroissa ja osa oli seuraamassa ja oppimassa osallistumatta tal-

koisiin. 

Toimitsijainfon aikataulu 

 16.5.2014 Toimitsijarekisteri saadaan käyttöön (Lyyti) 

 16.5.2014 Netti-ilmoittautuminen avautuu 

 2.9.2014 Ensimmäinen toimitsijatiedote ilmestyy 

 11.11.2014 Louna-Jukola esittäytyy tilaisuus Paimion kaupungin talolla 

 Toimitsija-asujen ennakkojakotilaisuudet 

o sunnuntaina 17.5. 

o keskiviikkona 20.5. 

o keskiviikkona 27.5.  

 1.6. Toimitsijakorttitiedosto valmiina tulostukseen 

 2.- 5.6. Toimitsijakorttien tulostus Multiprintissä, kortit valmiit 5.6.2015 

 7.6. Ylimääräinen talkooasujen jako Kilpailukeskuksessa rakentamassa olevalle talkooporukalle, 

myös henkilökorttien jako saadaan alkamaan 

 8.6. Toimitsijainfo avataan kilpailukeskuksessa, toimitsija-asujen ja henkilökorttien jako jatkuu  

 Toimitsijainfo oli avoinna 8.6 ja 9.6. klo 14-20, kenraaliharjoituspäivänä klo 12-22 (olisi riittänyt klo 

21 saakka), 12.6. klo 8-22 (olisi riittänyt klo 8-20), 13.6. klo 8-24 ja 14.6. klo 00-16 (olisi riittänyt klo 

14 saakka).  

Talkookaronkka 

Talkookaronkka järjestettiin 28.8. Raision Huvilinnussa, joka on kesäkäytössä oleva tanssilava. Tilaisuuden 

paikka ja tarjoilut kilpailutettiin ja varattiin maalis-huhtikuussa. Kutsu talkoolaisille esitettiin alustavasti heti 

tapahtumaviikonlopun jälkeen kilpailunjohtajan kiitosten yhteydessä. Varsinainen kutsu lähti talkoolaisille 

heinäkuun alussa. Tilaisuuteen ilmoittautui 579 henkilöä, joista paikalle saapui noin 500 henkilöä. Tarjolla 

oli broiler-pastakiusausta, vihersalaattia, patonkia ja alkoholittomia ruokajuomia. Jälkiruokana tarjottiin 

kahvit omenapiirakan kera. Huvilinnussa oli mahdollisuus ostaa alkoholillisia juomia omakustanteisesti. 

Ohjelmana oli kiitospuheen, ruokailun ja kahvin ohella Jukola-Kaupan tuotteiden loppuunmyyntiä, valoku-

va- ja videokoosteita Louna-Jukolan tunnelmista, piirtämistä ja kirjoittamista talkoolaisten muistelustaului-

hin sekä musiikkia ja tanssia. Vieraat saivat kilpailukartan kotiin lähtiessä. 

Talkookaronkan järjestäminen työllisti toimitsijapäällikköä läpi kesän, sähköpostia ja puheluita tuli kutsun 

lähettämisen jälkeen lähes päivittäin. 

Toimistovaliokunta lukuina 

 Jukola-kokoukseen osallistui noin 190 henkilöä. 

 Ensimmäiseen ilmoittautumisportaaseen 4.2. klo 23.59 mennessä ilmoittautui: 

o 1229 Jukola-joukkuetta 

o 1011 Venla-joukkuetta 
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o 12647 kilpailijaa 

 Toiseen ilmoittautumisportaaseen 13.5. klo 23.59 mennessä ilmoittautui: 

o 1751 Jukola-joukkuetta (5.2.-13.5. välisenä aikana 522 joukkuetta) 

o 1401 Venla-joukkuetta (5.2.-13.5. välisenä aikana 390 joukkuetta) 

o 17861 kilpailijaa 

 Jälki-ilmoittautumisportaaseen 3.6. klo 23.59 mennessä/yhteensä ilmoittautui: 

o 1781 Jukola-joukkuetta (14.5.-3.6. välisenä aikana 30 joukkuetta)  

o 1412 Venla-joukkuetta (14.5.-3.6. välisenä aikana 11 joukkuetta)  

o 18115 kilpailijaa 

 Painotuotteet: 

o Toimintasuunnitelma 150 kpl 

o Käsiohjelma 11 000 kpl (muutama sata jäi yli) 

o Kirjekuori C5 1 000 kpl (määrä oli sopiva) 

o Kirjekuori C4 500 kpl  (määrä oli sopiva) 

o Parkkiliput katso kohta Pysäköinti ja liikenne 

o Loppuraportti 150 kpl 

 Harjoitus- ja mallisuunnistuskarttoja myytiin yhteensä noin 5 000 kpl. 
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KILPAILUVALIOKUNTA 

Kilpailuvaliokunnan tehtävänä on hoitaa onnistuneesti Venlojen ja Jukolan viestin kilpailulliset osiot: 

1 kenraaliharjoituksen suunnittelu ja toteutus yhteydessä muiden sektoreiden kanssa 

2 emit-nollaus ja varustetarkastus 

3 Venlojen ja Jukolan viestin lähdöt uusintalähtöineen  

4 maalitoiminta 

5 vaihto- ja varakarttatoiminta  

6 tulostaulu 

7 mahdollisen ADT-testauksen tukitoimet 

Vastuuhenkilöt 

Kilpailuvaliokunnan vastuuhenkilöt valittiin molemmista järjestävistä seuroista tasajaolla vastuualueen laa-

juuden mukaisesti. Seuraavassa on lueteltu kilpailuvaliokunnan vastuuhenkilöt osa-alueittain: 

Tehtävä  Nimi  Sähköposti  Puhelinnumero 
Kilpailupäällikkö, pj Satu Tahvonen  satu@tahvonen.fi 040 581 7787  
Varapäällikkö  Ari Matilainen  a.k.matilainen@gmail.com 040 678 4830 
Kenraaliharjoitus  Ari Matilainen  a.k.matilainen@gmail.com 040 678 4830 
Emit-nollaus  Olli Kara  olli.kara@gmail.com 040 348 5290 
  Pasi Saario  pasi.saario@luukku.com 040 540 7154 
Lähtö   Taisto Nieminen  tani54@suomi24.fi 050 588 5007  
  Satu Tahvonen  satu@tahvonen.fi 040 581 7787 
Maali  Jari Mustajärvi  jari.mustajarvi@rekarubber.com 040 8390416 
  Orvo Moisio  OrvoMo@gmail.com 050 911 0666 
Vaihto  Markus Lindeqvist markus.lindeqvist@gmail.com 044 363 5082 
Varakartat  Germo Kenner  germo_kenner@hotmail.com 050 528 1158  
Tulostaulu  Ari Matilainen  a.k.matilainen@gmail.com 040 678 4830 
ADT  Tommi Itkonen  tommi.itkonen@gmail.com 040 635 1628 

Aikataulu ja rekrytointi 

Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja ja varapäällikkö valittiin tehtävään noin kaksi vuotta ennen kilpailupäi-

vää. Kilpailuvaliokunnan eri osa-alueisiin valittiin päälliköt ja varapäälliköt noin puolitoista vuotta ennen 

tapahtumaa. 

Kilpailuvaliokunnan vastuuhenkilöt kokoontuivat ensimmäisen kerran yhteiseen palaveriin maaliskuussa 

2014 eli reilu vuosi ennen H-hetkeä. Koska kilpailu järjestettiin kahden eri seuran ja paikkakunnan kesken, 

jaoimme myös vastuualueet seuroittain. Näin pystyimme tutussa porukassa toimimaan mahdollisimman 

tehokkaasti. Vastuuhenkilöt tutustuivat talkoojärjestelyihin ja omiin osa-alueisiinsa lähemmin Kuopio-

Jukolassa vuonna 2014. Kilpailuun liittyviä testauksia (esim. lähdön karttojen jako käteen) tehtiin ensimmäi-

sen kerran Paimion Esi-Jukolassa elokuussa 2014. 

Kilpailuvaliokunnan yleispalaverit järjestettiin seuraavalla aikataululla viimeisen vuoden aikana: 

 marraskuu 22. päivä tiedonsiirtokokous (tiedonkeruu Kuopio-Jukolan kokemusten pohjalta) 

 tammikuu 18. päivä (suunnitelmien esittelyä) 

 maaliskuu 8. päivä (rekrytoinnin tilannekatsaus, materiaalitarpeet, riski-analyysit, karttojen pussi-

tustalkoot, talkootiedotus) 

 huhtikuu 6. päivä (rekrytointi, talkootiedotus, tulevat talkoot ja toukokuun koulutuspäivät) 
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Tämän jälkeen kilpailuvaliokunnan osa-alueen päälliköt pitivät omille ryhmävastaavilleen (työvuorojen ve-

täjät) omia kokouksia ja käytännön harjoituksia huhti-kesäkuun aikana keskimäärin noin 3 kertaa. Näiden 

lisäksi talkooväki koulutettiin toukokuussa kahdessa eri infotilaisuudessa, Turussa ja Paimiossa. 

Kilpailuvaliokunnan talkooväen rekrytointi tapahtui Lyyti-järjestelmän avulla. Kilpailuvaliokunnan Lyytivas-

taavana toimi kilpailupäällikkö. Lyytivastaava lajitteli talkoolaiset toivomusten ja osaamisen perusteella eri 

tehtäviin. Talkoolaisille lähetettiin kerran-kahdesti kuussa kootusti tiedotteita Lyytin kautta, joissa kerrottiin 

henkilön tarkempi talkootehtävä, tilannekatsaus, talkootyöt ennen tapahtumaa ja koulutuspäivät. Kilpailu-

valiokunnassa oli yhteensä 248 talkoolaista. 

Kenraaliharjoitus keskiviikkona 10.6.2015 

Vastuuhenkilö: Ari Matilainen 

Kenraaliharjoituksen tavoitteet 

Kenraaliharjoituksen tarkoituksena oli perehdyttää toimitsijat ryhmiensä vetäjiin, työpaikkoihinsa, käytet-

täviin välineisiin ja kalustoon, harjoitella toimintoja ja testata harjoitukseen osallistuvien toimintaa, antaa 

vielä viime hetken ohjeita, nostattaa kisahenkeä sekä varmistaa työvuorot. 

Onnistumiset: 

 Toimitsijoita osallistui kenraaliharjoitustapahtumaan todella paljon, noin 1 000 henkeä, joista suuri 

osa osallistui itse harjoitusviestikilpailun toteutukseen 

 Monilta osin saatiin runsaasti varmuutta varsinaisen kilpailun toteuttamiseen. Samalla löydettiin 

asioita, joihin piti vielä keskittyä ennen kilpailuviikonloppua 

 Kenraaliharjoitus toimi hyvänä tilaisuutena hengennostatukseen ja toimitsijoiden sitouttamiseen 

tuleviin tehtäviin. Kenraaliharjoituksen yhteydessä oli mahdollista noutaa myös 

toimitsijamateriaali. Samassa tilaisuudessa Louna-Jukolan yhteistyökumppanit tarjosivat 

talkoolaisille klo 14–20 välillä mahdollisuuden tehdä edullisia ostoksia erikoisalennusten ollessa 

Jukola-hinnoista 10–20 % 

 Kenraaliharjoitus toteutettiin harjoituksen johtajan laatiman ennakkosuunnitelman mukaan siten, 

että muut harjoitukseen liittyvien toimintojen päälliköt ja ryhmänjohtajat eivät olleet tietoisia niistä 

suunnitelluista virhetoiminnoista, joita suunnistajat “toteuttivat” harjoituksessa opastajien 

ohjeiden mukaan 

 Kaikissa toiminnoissa oli ennalta sovitut tarkkailijat seuraamassa, miten asiat hoidettiin, kun 

yllättävä poikkeava “tilanne” tuli eteen toimitsijoille. Tarkkailijoilla oli käytössään etukäteen 

laaditut toimintokohtaiset virhelistat helpottamaan heidän työtään. Täten he pystyivät 

keskittymään virhetilanteen hoidon seurantaan sekä dokumentoimaan virhetilanteen hoidon 

 Kenraaliharjoituksen opit käytiin valiokuntien vetäjien kokouksessa yhdessä läpi vielä saman illan 

aikana. 

Kehittämistarpeet 

 Maali- ja vaihtokarsinoiden alkupäässä olevassa “jakeluportissa” olevien oikeaan karsinaan ohjaavi-

en uusien LED-taulujen sähkö- ja IT-kytkentöjen keskeneräisyys esti niiden kokeilun/käytön harjoi-

tuksen aikana. Taulut saatiin maahantuojalta vasta vajaa viikko ennen kisoja ja siksi oltiin jo varau-

duttu perinteisten osuusnäyttötaulujen käyttöön. 

 Valiokuntien kannattaa tehdä ennakkoon selkeä suunnitelma toimitsijoiden haltuunotosta sekä 

kenraaliharjoituksen yhteydessä käsiteltävistä asiakokonaisuuksista ja tiedottaa se myös 
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toimitsijoille etukäteen. Oma vastuualue, lähimmät toimitsijakaverit, vastuuhenkilöt, 

kilpailukeskuksen toiminnot, kilpailuviikonlopun asiat, ruokailut, lepoajat ja -tilat jne. Nämä eivät 

kaikille varmastikaan tulleet täysin selviksi, koska kuitenkin varsin lyhytkestoinen kenraaliharjoitus 

on ensi kertaa suunnistuskilpailujen järjestelytehtävissä oleville mieltä hämmentävä kokemus. 

 Harjoituskilpailussa painopisteen tulee olla tulospalvelun testaamisessa. Nyt suunnistusosuus oli 

varusmiessuunnistajien tasoon nähden liian haastava. Harjoituskilpailu venyi niin paljon, että 

uusintalähdössä oli lähes kaikki varusmiehistä koostuneet joukkueet. 

 Kun harjoituskilpailuun osallistuneiden varusmiesten fyysinen kunto ja suunnistusosaaminen olivat 

vain tyydyttävällä tai vain jopa heikolla tasolla, niin se näkyi suunnistusmotivaatiossa ja suorituksen 

tasossa/kestossa. 

 Harjoituskilpailun oikeat ratatiedot oli syötetty tuloslaskennan järjestelmään, mutta ne oli 

asennettu tietokoneeseen, josta ratatiedot eivät siirtyneet Emit-purun tietokoneisiin. Syynä oli 

kahden eri tiedonsiirtoverkon käyttö kisakeskuksessa. Järjestelmän testaus oli suoritettu hyvissä 

ajoin ennen harjoitusta muualla toisissa tiloissa, mutta käytössä oli vain yksi yhteinen 

tiedonsiirtoverkko. Nyt kiireen vuoksi verkkojen välisen tiedonsiirron testaus jäi puutteelliseksi. 

Kyseisen “toimintahäiriön” seurauksena itkumuurin puolelle syntyi ruuhkaa, etenkin ensimmäisen 

osuuden jälkeen, ennen vian huomaamista ja korjaamista 

 Hyvää asiassa oli molempien verkkojen perusteellinen testaus kilpailunomaisessa ympäristössä, 

itkumuurin kapasiteetin ja toimintakyvyn varmistaminen sekä verkko-ongelmien johdosta ilmi tullut 

toinenkin vikatoiminto, nimittäin tulostaululle tulostettavan materiaalin tulostusongelmat. 

Tulostusdata ei siirtynyt siihen tiedonsiirtoverkkoon, johon tulostimet oli kytketty. 

Johtopäätökset 

 Tämän kenraaliharjoituksen oppi, että vaikka tuloslaskennan järjestelmät ja laitteet olivat 

kokonaisuudessaan kytketty testiverkkoon ja kaikki laitteet ja komponentit toiminnallisesti testattu 

ja todettu toimiviksi, niin itse kilpailupaikalla olosuhteiden vuoksi verkko jaettiin kahteen erilliseen 

osaan, mistä aiheutui edellä kuvattuja ongelmia. Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että 

etukäteen suoritetut järjestelmä-, laite- ja komponenttitestaus pitää suorittaa samanlaisilla 

verkkojärjestelmillä kuin itse kisaan tullaan rakentamaan. 

 Harjoituskilpailu ja lähdön harjoittelu tulee toteuttaa kuulutuksia myöten täsmälleen kilpailun 

mukaisesti. Näin saadaan kaikille toimitsijoille varmuus sitä, miten kilpailussa tullaan toimimaan. 

Louna-Jukolassa lähtöä harjoiteltiin kenraaliharjoitusta edeltäneenä sunnuntaina kaikkien 

lähtötoimintoihin osallistuvien toimitsijoiden osallistuessa harjoituksiin. Harjoituksissa käytiin läpi ja 

harjoiteltiin kaikkia lähdön toimintoja (kartanjako, lähtörivistön numeronauhojen poiskerääminen, 

ryhmänjohtajien lähtövalmiusilmoituksen tekeminen, lähtörivistön etunauhan sivuun siirto jne.). 

Harjoituksessa ei enää toistamiseen harjoiteltu lähdön toimintoja, ainoastaan lähdön päällikkö 

kertasi ryhmänjohtajilleen pääkohdat 

 Kenraaliharjoituskilpailun erityistilanteiden toteuttamista varten harjoituksen johtaja laati erillisen 

virhetoimintolistan. Listan sisältö käytiin tuloslaskennan päällikön kanssa pääpiirteittäin läpi, jotta 

mitään oleellista virhetoimintoa ei tuloslaskennan kannalta jäänyt pois “testauksesta”. 

Erityistilanteiden mukaisiin toimintoihin suunnistajia opastettiin ennalta valittujen opastajien 

ohjauksessa. Harjoituskilpailun toteutukseen osallistuvien valiokuntien vastuuhenkilöt eivät olleet 

tietoisia suunnitelluista virhetoiminnoista. Erityistilanteiden mukaisiin toimintoihin suunnistajia 

opastivat ennalta valitut opastajat, jotka eivät olleet IT- tai kilpailuvaliokunnan väkeä. 
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Kenraaliharjoituksen resurssit 

 Kenraaliharjoitusvastaavana ja harjoituskilpailun johtajana toimi Louna-Jukolan kilpailuvaliokunnan 

varapäällikkö Ari Matilainen. 

 Opastajia oli yhteensä 8 ja nimettyjä tarkkailijoita yhteensä 4. Tarkkailijat olivat järjestelytoimikun-

nan jäseniä. 

 Harjoituskilpailuun osallistui suunnistajina 80 (+20) varusmiestä sekä yhteensä 30 PR/TuS junioria ja 

seurojen muita jäseniä. 

Kenraaliharjoituksen toteutus 

Tiedotus: 

Kenraaliharjoituksesta tiedotettiin vastuullisille valiokuntalaisille järjestelytoimikunnan kokouksessa 

17.5.2015 ja talkoolaisille kilpailuvaliokunnan toimitsijainfoissa 17.5.2015 ja 26.5.2015 sekä Talkoo-

tiedotteen 7/2015 1.6.2015 yhteydessä toimitetulla Louna-Jukolan kenraaliharjoituskutsulla. Lisäksi 

pitkin kevättalvea/kevättä, kun Lyyti-talkoorekisteristä poimittiin talkooväkeä eri valiokuntiin, IT- ja 

kilpailuvaliokuntaan valitut talkoolaiset saivat ensin tiedon, mihin valiokuntaan ja tehtävään heidät 

oli valittu ja lähempänä kenraaliharjoitusta tiedotuksen (muistutuksena) harjoituksesta. 

Ohjelma: 

1 klo 14:00 -> valiokuntien päälliköt ja varapäälliköt kokoontuvat ja tutustuvat kilpailukeskukseen sekä 

seuraavan Jukola-järjestäjän kollegoihin 

2 klo 15:00 kaikki avainhenkilöt paikalla, kenraaliharjoituksen valmistelut 

3 klo 15:15 vastuuhenkilöiden lyhyt palaveri (kerrataan kenraaliharjoituksen pääkohdat) 

4 klo 15:30 – 16:30 talkoolaisten tutustuminen kilpailukeskukseen, samaan aikaan kahvi- ja sämpylätarjoilu 

ravintola-alueella 

5 klo 16:45 tervetulopuhe ja avainhenkilöiden esittely (kilpailunjohtaja Janne Virtanen) kenraaliharjoituksen 

ohjelma (Ari Matilainen), kilpailukeskuksen lyhyt esittely (Ari M.) 

6 klo 17:00 toimitsijoiden kohdekoulutus alkaa [Emit-nollaus, Emit-sisäänluku, lähtö, vaihto, maali, 

tulostaulu, kuulutus, tuloslaskenta ja itkumuuri] 

7 klo 17:40 ensimmäisen osuuden juoksijoiden sisäänkirjaus alkaa 

8 klo 17:52 kilpailijat päästetään kartoille 

9 klo 17:59 lähtö valmis   

10 klo 17:59:25 lähtöpäällikkö antaa luvan lähdölle 

11 klo 18:00 kenraaliharjoituksen lähtömerkki 

12 klo 18:17 kenraaliharjoituksen 1. vaihto 

13 klo 18:35 kenraaliharjoituksen 2. vaihto 

14 klo 18:52 kenraaliharjoituksen maaliintulo 

15 klo 18:45 vaihto suljetaan 

16 klo 19.00 kenraaliharjoituksen uusintalähtö [min. 5 kilpailijaa] 

17 klo 19:45 maali kiinni 

18 klo 19:50 valiokuntien palautetilaisuudet sektoreittain/ryhmittäin/ toiminnoittain 

19 klo 20:45 loppupalaveri Mediateltassa [mukana järjestelytoimikunta ja johtoryhmä] 

Harjoitusviestin toteutus: 

 Harjoitusviesti oli 3-osuuksinen 

 Joukkue muodostui 2 kilpailijasta siten, että toinen suunnistaja juoksee osuudet 1 ja 3 ja vastaavasti 

toinen joukkueen jäsen osuuden 2 
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 Osuuspituudet 2,2 – 2,3 km 

 Kaikilla osuuksilla oli hajonta ja lisäksi osuuskohtainen viimeinen rasti. Matkoihin sisältyi viitoitusta 

yhteensä 1200 m 

 Harjoitusviestissä kaikki rastit olivat todellisia Venlojen/Jukolan viestin rasteja online toimintoineen 

(lähestymisrasti, viimeiset rastit/osuus ja maali-/vaihtoleimaus) 

 Sopimuksen mukaan varusmiehiä piti tulla harjoituskilpailuun noin 80, mutta vasta 

kilpailukeskuksessa kävi selville, että heitä olikin 100. Saatuamme tämän tiedon muuttuneesta 

osallistujamäärästä vain tunti ennen lähtöhetkeä, emme siksi pystyneet enää ottamaan 

lisäjoukkueita. Siksi päädyimme siihen, että kaikkiaan 40 varusmiesjoukkueesta muodostettiin 20 

kahden varusmiehen joukkuetta ja 20 kolmen varusmiehen joukkuetta. Näin ollen 

kenraaaliharjoituksessa oli mukana yhteensä 55 joukkuetta. 

 Kaksi opastajaa jakoi kilpailumateriaalin varusmiehille ja perehdytti heidät harjoitukseen. 

Tiedostaen varusmiesten vajavaiset suunnistustaidot, opastajat kertoivat harjoituksen kolmen 

hajontaradan “luonteen”: jokaisella osuudella 4 rastia, joista järjestyksessä toinen oli 

hajontarasti/osuus ja viimeinen oli osuuskohtainen oma rasti. Opastajat selvittivät myös kuvallisten 

rastimääritteiden merkityksen. Lisäksi varusmiehille kerrottiin, että kilpailualueella tai maastossa 

saattaa olla muita Louna-Jukola asuin varustautuneita opastajia, jotka saattavat opastaa heitä 

suorittamaan jonkin “tehtävän”. Samalla painotettiin, että opastajien antamia ohjeita pitää 

noudattaa. 

 Harjoituksen johtaja kertoi lyhyesti PR/TuS-väelle harjoituksen luonteen mainiten samalla 

opastajista, joiden ohjeita piti noudattaa. Ennen varsinaista harjoituskisaa ei enää harjoiteltu 

kartanjakoa, koska uskoimme sunnuntain harjoituksen olleen niin perusteellisen, että 

lähtötoiminnot onnistuvat suunnitellusti. Lähdön johtaja vain kertasi lähdön toimintojen pääkohdat 

ryhmänjohtajilleen ja muille avainhenkilöilleen. 

 Vajaan tunnin ajan ennen harjoituskilpailun lähtöä toimitsijat kertasivat ja harjoittelivat aiemmin 

toukokuussa koulutuksessa opetettuja asioita oman toimintonsa päällikön ja ryhmänjohtajien 

opastamina. Samalla toimitsijat tutustuivat oman ryhmänsä muihin jäseniin, ryhmänjohtajiinsa ja 

toiminnon päällikköön sekä tietenkin omaan “työympäristöönsä”. 

 Kello 17:40 alkaen kilpailunomaiset toiminnot käynnistyivät ja etenivät edellä esitetyn aikataulun 

mukaisesti 

 Koejuoksijoille oli tilattu todellisen kaltaiset kilpailunumerot viivakoodeineen. Alkupään lähtörivit 

miehitettiin suuremmalla joukolla juoksijoita, loput joukkueet jaettiin tasaisesti taaemmille 

lähtöriveille niin, että kilpailijat saatiin jakautumaan karttatelineillä ja vaihtopuomilla eri puolille 

 Uusintalähtöön osallistuvien joukkueiden lukumäärä täytti hyvin minimiksi asetetun tavoitteen, sillä 

lähes kaikki varusmiesjoukkueet joutuivat yhteislähtöön, vaikka varusmiehiä pyrittiin etukäteen 

opastamaan mahdollisimman paljon, jotta ei muodostuisi pelkästään “jonojuoksua” 

 Harjoituskilpailun aikana virhetehtävät annettiin tehtävän laadusta 

riippuen joko ennen sisäänkirjautumista, vaihtoalueella tai viimeisillä rasteilla. Tehtäviä oli riittäväs-

ti, niin että itkumuuri oli jatkuvasti työllistettynä. Syntyneet virhetilanteet ratkottiin kiitettävän hy-

vin. Niistä ehdittiin myös keskustella toimitsijoiden kanssa ja jakaa sillä tavoin oppia.  

 Opastajilla oli harjoituksen aikana käytössään radiopuhelimet, joten he pystyivät kommunikoimaan 

keskenään kilpailukeskuksen eri paikoissa ja maastossa. Käytössä ollut liikennekanava oli 

tarkoituksella “salainen”, jotta suunnitellut virhetilanteet eivät olisi tulleet ennakkoon 

toimitsijoiden tietoon. Salaus koski myös vastuullisia toimintojen päälliköitä ja heidän 

ryhmänjohtajiaan. Tällä tavalla toimien varmistettiin toimitsijoille virhetilanteiden yllätyksellisyys.  

 Opastajien lisäksi toimintaa seurasi erikseen valitut tarkkailijat, joiden tehtävänä oli 

toimintokohtaisesti havainnoida, miten hyvin virhetilanteet pystyttiin ratkaisemaan ja ottamaan 

huomioon jatkossa 
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 Lähtöpaikan sijainnin, lähtörivistöjen suuren määrän sekä sen kaarevan muodon, lähtöpaikan 

asfalttialustan ja yleisen ahtauden johdosta kenraaliharjoituksessa päätettiin testata lähtöhetken 

viivästyttämistä. Viivästyttäminen toteutettiin siten, että lähdön kuuluttaja sai tiedon lähdön 

päälliköltä lähtörivistön keskellä olevan suunnistajan “sairaskohtauksesta” noin 30 sekuntia ennen 

suunniteltua lähtöhetkeä. Kuuluttaja ilmoitti lähdön siirtymisestä yhdellä minuutilla ja 

lähtötoiminnot palautuivat vaiheeseen “Minuutti lähtöön”. Jo poisotettu lähtörivistön etunauha 

palautettiin paikoilleen lähdön päällikön ohjeiden mukaisesti ja poistettiin hetken päästä lähdön 

päällikön ohjeita noudattaen. 

 Louna-Jukolan varakarttapisteen poikkeuksellinen sijainti (550 m päässä vaihtopuomilta) merkitsi 

sitä, että sen toimintaa piti myös testata erityisillä virhetoiminnoilla. Suuri etäisyys 

kilpailukeskuksesta ei aiheuttanut mitään ongelmia, testatut virhetilanteet hoituivat kuntoon ilman 

vaikeuksia. 

 Harjoituskilpailun ratatietojen puute Emit-purun tietokoneilla ennen vian selviämistä ja korjaamista 

aiheutti viestin alkuvaiheessa suuren ruuhkan itkumuurilla. Vika löytyi varsin nopeasti ja itkumuurin 

ruuhka saatiin purettua aika nopeasti. Sen jälkeen itkumuuria työllisti etukäteen suunnitellut 

vikatilanteet, mitkä saatiin aikanaan kiitettävästi ratkottua. 

Kenraaliharjoituksen yhteenveto 

Kenraaliharjoitus osoittautui ennalta tiedetyn tärkeäksi osaksi Jukolan viestin ennakkojärjestelyjä. Siinä on 

mahdollisuus oikeastaan ensimmäistä kertaa vetää lähestulkoon kaikki osa-alueet yhteen ja huomata, kuin-

ka suunnitelmat käytännössä toimivat. Useille toimitsijoista Jukolan viesti on ainutkertainen kokemus. Sii-

täkin syystä on tarpeellista ennakkoon saada jo melko lopullinen käsitys siitä, mistä itse kilpailussa on kyse 

ja miten siinä toimitaan. Pieniä epäonnistumisia ei kannata pelätä; kaikkea ei suunnittelupöydällä kuiten-

kaan voi saada valmiiksi.  

On myös tehokasta saada esiin kehittämiskohteita tällä tavoin käytännössä asiat testaamalla. Tosin maali-

/vaihtokarsinoiden alkupäässä olleeseen ”lajitteluporttiin” asennetut uudet LED-osuusnäyttötaulut olivat 

vailla sähköä vielä harjoituksen aikana eikä niiden toimintaa voitu testata eikä maalin henkilöstöä kouluttaa 

taulujen näyttöjen ohjauksessa. Toki aika keskiviikosta perjantaihin on varsin lyhyt suurempien muutosten 

tekemiselle, mutta Louna-Jukolan kenraaliharjoituksessa havaitut korjausta vaativat asiat ehdittiin hienosti 

saada kuntoon ennen varsinaista H-hetkeä. 

Läpiviety kenraaliharjoitus antoi järjestäjille vankan luottamuksen siitä, että muutaman vuorokauden kulut-

tua alkava Venlojen ja Jukolan viesti pystytään järjestämään mallikkaasti ja ilman yllättäviä ongelmatilantei-

ta. 

Varustetarkastus ja Emit-nollaus 

Vastuuhenkilöt: Olli Kara ja Pasi Saario 

Varustetarkastus- ja Emit-nollausryhmän tehtävänä oli päästää lähtöportista sisään vain oikein varustettuja 

kilpailijoita, valvoa Emit-korttien nollausta ja kilpailijoiden kulkua lähtö- ja vaihtoalueelle. 

Varustetarkastus 

Varustetarkastuksessa tarkastettiin, että sisään tulevalla kilpailijalla on kilpailunumero rinnassa neljällä 

hakaneulalla kiinnitettynä ja että hänellä ei ole piikkareita jalassa. Lajisäännöistä on vuonna 2014 poistunut 

vaatimus peittävästä asusta, joten sitä ei tarvinnut valvoa. Teltassa oli varalla hakaneuloja annettavaksi 

kilpailijoille, joilta niitä puuttuu. Tarkastajia opastettiin nuukailemaan niiden kanssa, mutta tarve oli lopulta 

aika pieni, joitakin kymmeniä. 
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Varustetarkastus tapahtui 6 x 4 m kokoisessa valaistussa teltassa, johon kilpailijat tulivat lähtöportin läpi 

aidattua karsinaa pitkin. Lähtöportti oli Puolustusvoimien pystyttämä ilmatäytteinen kaari. Ruuhka-aikoina 

ennen lähtöjä varustetarkastusteltta pidettiin koko leveydeltään, 6 m auki, ja tarkastajia oli töissä neljä. 

Hiljaisempina aikoina toinen puoli etuseinästä suljettiin ja tarkastajia oli kaksi. Teltta oli asvaltilla, joten 

mitään levyjä piikkaritarkastusta varten ei käytetty. Yhtään piikkareilla sisään yrittävää ei havaittu. 

Emit-nollaus 

Emit-nollaus oli Emit-sisäänkirjauksen jälkeen 12 x 4 m kokoisessa valaistussa teltassa asvalttikentällä. Telt-

ta oli tarpeettoman leveä, joten toisesta päädystä 3 m oli varattu toimitsijoiden repuille. 

Nollauksen valvojilla oli tuolit, joiden jalkaan oli kiinnitetty pieni pöytä, johon nollausleimasin ruuvattiin. 

Nollaleimasimella varustettuja tuoleja oli kahdeksan, ja ne olivat kaikki käytössä ennen lähtöjä, jolloin Emit-

sisäänkirjauspisteitä oli käytössä kymmenen. Kun sisäänkirjauspisteitä oli normaalisti kuusi, käytettiin neljää 

nollaustuolia, ja ruuhkaisimpina hetkinä, ennen ensimmäistä Jukolan vaihtoa ja ennen Jukolan aamun yh-

teislähtöjä, viittä tai kuutta nollaustuolia. Näin emit-nollaukseen ei päässyt missään vaiheessa muodostu-

maan jonoa. Ruuhkan varalta oltiin valmiina myös tuoleja ja pöytiä siirtämällä avaamaan ruuhkakaista, jo-

hon olisi saatu pari lisänollauspistettä irtoleimasimilla, mutta niitä ei tarvittu. 

Nollaleimasimet olivat aivan uusia. Niitä saatiin Emit-nollauksen käyttöön 14 kpl, joita kaksi piti antaa tes-

tauspisteille infon luo ja lähtöportin edustalle. Leimasimet testattiin etukäteen. Kaikki toimivat, eikä yhtään 

tarvinnut vaihtaa kilpailun aikana. 

Vilkkumattomien Emit-korttien varalta toimitsijoita neuvottiin ohjaamaan kilpailija ensin viereiselle nollaus-

leimasimelle, ja jos kortti ei vilkkunut siinäkään, kilpailija neuvottiin takaisin sisäänkirjautumistelttaan vaih-

tamaan korttinsa toimivaan. Näitä tapauksia tuli muutama. Kyseessä olivat ilmeisesti kortit, joiden patteri 

oli juuri hyytymässä, mutta jotka pystyttiin vielä sisäänkirjautumisessa lukemaan. 

Emit-tarkistuslipukkeiden käyttöä ei valvottu, vaan se jätettiin kokonaan kilpailijoiden vastuulle. Emit-

nollausteltassa oli pöydät, joissa tarkistuslipukkeita oli jaossa. Pöydillä oli kyniä ja ohjeet lipukkeiden mer-

kitsemiseen. Pöydät sijoitettiin teltan ulostulopuolelle molemmin puolin, jotta niihin mahdollisesti kertyvä 

ruuhka ei haittaisi kulkua nollaukseen. Ruuhkaa pöytien ääreen ei kuitenkaan tullut. Lipukkeita kului kaikki-

aan muutama sata. Jotkut varapisteeltä tarkistusliuskan ottaneet halusivat nollata korttinsa vasta liuskan 

asennettuaan, jotta saisivat liuskaan nollauksen piikinjäljet. Tämä ei liene kuitenkaan mahdollisessa piikin-

jälkien tarkastuksessa tärkeää. 

Henkilöstö ja työvuorot 

Varustetarkastuksessa ja emit-nollauksessa oli yhteensä 22 toimitsijaa. 

Toimitsijoissa oli keskimääräistä enemmän kauempaa tulevia, joten koulutuksiin ja kenraaliharjoitukseen 

pääsi vain noin puolet henkilöistä. Tämä ei haitannut, koska tehtävät olivat nopeasti opastettavissa ja 

omaksuttavissa. Toimintaohjeet ja työvuorolistat lähetettiin toimitsijoille sähköpostilla pari viikkoa ennen 

tapahtumaa, ja pyydettiin ilmoittautumaan emit-nollausteltalla kello 12 kisalauantaina. 

Toimitsijat jaettiin kahteen ryhmään, joissa molemmissa oli 11 henkeä ryhmänjohtajat mukaan lukien. 

Ruuhka-aikoina ennen lähtöjä ja yhteislähtöjä molemmat ryhmät olivat töissä, ja muina aikoina yksi ryhmä. 

Molempien viestien aika jaettiin puoliksi, eli Venlojen viestin aikana ryhmät olivat vuorossa vuorotellen 

kaksi tuntia ja Jukolan viestin aikana neljä ja puoli tuntia. Työvuorojen sisällä pari kerrallaan pääsi vuorol-

laan 20–25 minuutin kahvitauolle, Venlojen työvuoron aikana kerran ja Jukolan työvuoron aikana kahdesti. 
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Neljä toimitsijaa, kaksi molemmista ryhmistä, juoksi Venlojen viestissä ja yksi Jukolan viestissä. Kuitenkin 

väkeä oli koko ajan riittävästi. Toimitsijat olivat tyytyväisiä taukojen määrään. 

Havaintoja ja kehitysajatuksia 

Toimitsijoita oli hyvä määrä, mikä mahdollisti riittävät tauot. Välillä oli jopa vähän tyhjäkäyntiä, kun kilpaili-

joiden kulunvalvonta ei juuri työllistänyt, varmaankin hyvien aitojen ansiosta. Minimimiehitys oli kaksi va-

rustetarkastajaa, neljä nollaajaa ja ryhmänjohtaja, jolla pärjäsi suurimman osan ajasta. Venlojen uusintaläh-

töön ei muodostunut minkäänlaista ruuhkaa, joten sen ajan olisi pärjännyt helposti yhden ryhmän voimin. 

Muutamia kymmeniä kilpailijoita tuli vaihtoalueen seurantapäätteiltä takaisin emit-nollaustelttaan, kun 

pääte ei ollut tunnistanut kilpailijan emit-korttia. Nämä kilpailijat ohjattiin uudelleen sisäänkirjautumiseen. 

Tapaukset johtuivat ilmeisesti seurantapäätteissä olevasta ongelmasta, eikä siitä, että kilpailijat olisivat 

oikaisseet alueelle sisäänkirjauksen ohi. 

Tulospalvelun kanssa voisi käydä keskustelua siitä, onko välttämättä tarpeen valvoa nollausta niin tarkasti, 

eli aiheuttavatko mahdolliset useammat nollaamattomat kortit harmia uloskirjauksessa. Jos nollaus voisi 

toimia itsepalveluna, nollauksessa pärjättäisiin parilla tarkkailijalla. Samoin voisi keskustella siitä, olisiko 

tarpeellista valvoa tarkistusliuskojen käyttöä, mikä taas vaatisi nykyisenkaltaisen miehityksen. 

Varustetarkastuspisteen tarpeellisuudesta keskusteltiin ennen kilpailua, kun vaatetusta ei enää tarvitse 

tarkastaa. Se on kuitenkin tärkeä emit-sisäänkirjauksen toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Varustetar-

kastajille esitettiin paljon kysymyksiä, eniten vessoista, vesipisteistä, roskiksista ja varusteiden säilytyksestä. 

Varusteita neuvottiin jättämään alueen ulkopuolelle tai vaihtoon tulevalle joukkuekaverille. Muutamia si-

sään pyrkineitä huoltajia käännytettiin portilta. Jonkun verran ihmisiä kävi portilla kysymässä asioita aiko-

matta tullakaan vielä sisään. Yön aikana suurta osaa kilpailijoista piti pyytää näyttämään sisääntullessa nu-

merolappuaan. 

Ennen aamun uusintalähtöjä muodostui emit-sisäänkirjaukseen valtava ruuhka. Ihmisvirta kulki sujuvasti 

vielä noin kello 8.35 saakka, mutta sen jälkeen sisäänkirjauksen kapasiteetti tuli vastaan, ja jonoa muodos-

tui nopeasti karsinan täydeltä lähtöportille saakka. Koska tilanne näytti siltä, etteivät ankkuriosuuden juok-

sijat ehdi uusintalähtöön, oli pakko mennä lähtöportin luo huutamaan ankkuriosuuden juoksijoita ensin 

sisään ja käskeä muita odottamaan. Huuto tehosi, ja noin vartin huutamisen jälkeen ainakin lähes kaikki 

ankkurit oli saatu sisäänkirjaukseen. Sen jälkeen voitiin päästää muiden osuuksien kilpailijat portista sisään. 

Tilanteessa kärsi varmaan moni kilpailija, joiden edellinen viestinviejä oli ehtinyt vaihtoon ennen sen sul-

kemista, mutta ruuhkan takia vaihtoalueelle meno kesti kauan. Kuitenkaan ainakaan kovin äänekkäitä pro-

testeja ei kuultu. 

Aamun uusintalähtöruuhkan parempaa hallintaa varten olisi hyvä rakentaa valmiiksi lähtöportilta varuste-

tarkastukseen kaksi karsinaa, joista toinen olisi varattu ankkuriosuudelle. Kilpailuohjeissa ja kuulutuksessa 

pitäisi entisestään korostaa sitä, että aamun uusintalähtöihin pitää mennä kirjautumaan ajoissa. Harkitta-

vaksi pitäisi ottaa myös sisäänkirjauspisteiden lisääminen aamuruuhkan ajaksi. Tulospalvelu voisi arvioida, 

pärjättäisiinkö uloskirjauksessa ruuhkan ajan kahdella koneella, jolloin saataisiin kaksi konetta lisää sisään-

kirjaukseen. 

Harkittavaksi pitäisi ottaa myös aamun uusintalähtöjen siirtäminen myöhemmäksi. Jukolan kasvaessa käy-

tännössä kaikki kasvu menee suoraan aamun uusintalähtöihin. Nyt ankkureita lähti uusintalähdössä 1400 ja 

muiden osuuksien kilpailijoita 1200. Jos vaihto olisi suljettu tuntia myöhemmin, ankkureita olisi ehtinyt 

lähteä 200 ja muita osuuksia 300 enemmän, mikä olisi jo helpottanut aamuruuhkaa jonkin verran. 
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Lähtö 

Vastuuhenkilöt Taisto Nieminen ja Satu Tahvonen (vara) 

Lähdön vastuulla olivat Venlojen ja Jukolan lähdöt sekä niiden uusintalähdöt. 

Suunnittelu 

Lähtöalueen suunnittelu tehtiin lähdön vastuuhenkilöiden ja kenttäpäällikön kanssa. Alueen suunnittelussa 

ja rakentamisessa oli edellä mainittujen lisäksi mukana lähdön ryhmänjohtajia ja valvojia. 

Lähtöalue oli kapea ja siksi rivejä oli tehtävä 90 kpl. Kussakin rivissä oli 20 suunnistajaa. Edellisvuoden nau-

hoja ei voitu suoraan hyödyntää (Kuopiossa 30 henkeä per rivi) ja siksi rivinauhoja jouduttiin katkaisemaan 

ja liittämään uudelleen. Lähtöalueen alustana oli asfaltti ja maalattu betoni ja siksi rivinauhojen painoiksi 

tehtiin 2-3 kilon hiekkapusseja. Alustalle maalattiin myös apuviivat vesiohenteisella maalilla. Tämä auttoi 

nauhojen asentamista oikealle paikalle. Lisäksi se esti nauhojen poistamisen jälkeen myös kilpailijoiden 

”hivuttautumista” eteenpäin ennen lähtölaukausta. Lähdön henkilökunta osallistui myös karttojen pussi-

tukseen ja erilaisiin tarkistuksiin huhti-toukokuussa. 

Koulutus 

Ryhmänjohtajien koulutus alkoi huhtikuussa. Kävimme läpi lähdön päätehtävät ja tutustuttiin lähtöaluee-

seen. Lisäkoulutusta oli myös kilpailuvaliokunnan koulutuspäivien yhteydessä toukokuussa sekä kartanja-

koharjoitukset kesäkuussa. 

Kartanjakajien harjoitukset pidettiin vasta viikkoa ennen Jukolaa (sunnuntaina) ja keskiviikkona kenraalihar-

joituksen yhteydessä. Jokaisen kartanjakajan velvoitettiin osallistuvan molempiin harjoituksiin. Muutaman 

poikkeuksen hyväksyimme, mikäli oli ollut tehtävässä aikaisempina vuosina. Jokainen kuitenkin testasi kar-

tanjakoa vähintään kerran. Päätimme pitää kartanjakajien harjoitukset erittäin viime tingassa, jotta jokaisel-

la kartanjakajalla on hyvä muistikuva tehtävästä kilpailupäivänä. Myös muutama tunti ennen Venlojen ja 

Jukolan viestiä harjoiteltiin muutamien kanssa kartanjakoa.  

Kartanjaon koulutuksessa on huomioitavaa, että kartanjakajilla ei ole välttämättä ymmärrystä Venlojen ja 

Jukolan lähdöstä. Asiat tulee selittää yksinkertaisesti ja pitää mielessä, että tärkein tehtävä on vain jakaa 

kartat keskittyneesti ja ripeästi. 

Henkilöstö 

Henkilöstönä oli lähdön päällikkö ja varapäällikkö sekä ryhmänjohtajia oli yhteensä 10. Venlojen viestissä 

tarvittiin vain kahdeksan. Kaksi ryhmänjohtajaa toimi Venlojen viestissä kahden ensimmäisen rivin kartan-

jakajina. Valvojia oli 12 henkeä, joista kolme hoiti etunauhaa. Kaksi videokuvaajaa kuvasi eturiviä sivuaidan 

takana noin 10m lähtijöiden edessä. Varakarttapisteen henkilöistä neljä kuvasi kilpailijoita sivulta. 

Kartanjakajat olivat maalin ja vaihdon henkilöstöä. Lisäksi tarvittiin vielä muuta porukkaa, koska määrä oli 

suuri. Yksittäisiä talkoolaisia oli myös muista tehtävistä mukana. Lähdön kuuluttajia oli kaksi, toinen kuulutti 

suomen ja toinen englannin kielellä. Nämä henkilöt olivat samat kuin kenttäkuulutuksessa. Puolustusvoimi-

en henkilöstö hoiti lähtölaukauksen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Lähtölavalla oli lähdönpäällikkö, kuulut-

tajat sekä puolustusvoimien edustaja. 
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Havaintoja ja kehitysajatuksia 

Seuraavassa on koottu kehitysideoita seuraavan vuoden järjestäjille mietittäväksi: 

 Varakartanjakajia pitää olla useita ja heidän täytyy olla lähistöllä nopeasti saatavilla. Tämä siksi, jos 
joku kartanjakajista ei saavu paikalle. 

 Ryhmänjohtajillekin pitää olla varamies, jolle asiat on opastettu. Me jouduimme kilpailupäivän 
aamuna nimeämään yhden valvojista sairastuneen ryhmänjohtajan tilalle. 

 Tuuli aiheutti meille suuria huolia. Kenraaliharjoituksessa nauhojen päällä olevat painot eivät 
riittäneet. Teimme painoja lisää kilpailua varten. Tuuli kuitenkin tyyntyi ja Venlojen viestissä 
tarvittiin seitsemän ja Jukolassa enää neljä painoa riviä kohti. 

 Lähtöalue toimi lähtöjen jälkeen myös verryttelyalueena. Tyhjiä pulloja kertyi huikea määrä. 
Roskikset eivät riittäneet laisinkaan. Tässä olisi seuran junioreilla hyvä tilaisuus ansaita rahaa pulloja 
keräämällä. 

 Kartanjakajat antoivat lähdön jälkeen jakamattomat kartat ryhmänjohtajilleen. He veivät ne 
sovittuun paikkaan lähtöpuomin päähän. Lähdön jälkeen myöhästyneet suunnistajat saivat ne siitä. 
Tämä kannattaa miettiä tarkkaan. Samoin se, milloin kilpailija vielä päästetään paikoilleen. Lähdön 
varapäällikkö kantoi tästä vastuun ja homma sujui hyvin. 

 Kun lähtörivissä oli 20 suunnistajaa, kartanjako ja nauhan poisveto onnistui kaikilta melko hyvin, 
kahdessa minuutissa. Ongelmana oli ahdas tila, suuri kartanjakajien määrä (90 henkeä Jukolassa) ja 
heidän rekrytointi. Samoin ryhmänjohtajia piti olla normaalia enemmän. Mikäli 30 suunnistajaa / 
rivi, niin tarvitaan vähemmän toimitsijoita. Haasteellisemmaksi tulee kartanjako ja nauhan poisveto 
samassa ajassa. Pitäisikö kartanjako aloittaa tällöin aikaisemmin – esim. 2½-3 min. aiemmin? 

 Kenraaliharjoituksessa todettiin, että lähtötornissa olisi hyvä olla iso kello. Näin kaikki tornissa 
olevat henkilöt näkevät tarkan ajan. Kilpailussa käytimme isoa kelloa. 

 Lähtötorni rakennettiin kenraaliharjoituksissa ensin paikkaan, jossa se olisi häirinnyt kilpailijoiden 
järjestäytymistä paikalleen menoa riveille. Samoin kartanjakajien poistumista alueelta. Torni 
rakennettiin kenraaliharjoituksen jälkeen uudelleen kiinni maaliporttiin. 

 Ensiapupiste oli aivan lähdön vieressä. EA vastaavan kanssa käytiin läpi toimintatavat, mikäli joku 
kilpailija tai toimitsija olisi saanut sairaskohtauksen. EA-ryhmällä oli valmiina pyörälliset baarit ja he 
kielsivät esim. potilaan kantamisen pois alueelta. Toimintatavat kannattaa tehdä selväksi myös 
lähdön ryhmänjohtajille ja valvojille. 

 Lähdön valvojien yksi tehtävä oli myös huolehtia siitä, että kaikki toimitsijat poistuvat lähtöalueelta 
ennen lähtölaukaisua. Asia hoitui meillä melko hyvin. Paitsi, että eräs valvoja oli lähellä itse jäädä 
kilpailijoiden jalkoihin. Kannattaa painottaa valvojille, että itsestä on myös huolehdittava. 
Kilpailijoiden ryhmä leviää nopeasti, jos tilaa on riittävästi ”sivuilla”. 

 Venlojen viestissä lähdön päällikkö näki lähtökorokkeelta mainiosti ryhmänjohtajien punaiset liput. 
Jukolan viestissä sovimme, että lähdön varapäällikkö seisoo ulkokaarteen kohdalla (takarivien 
kohdalla) turvallisella etäisyydellä kiven päällä. Sovittiin, että hän heiluttaa lippua, mikäli jotain on 
pielessä ennen lähtöä. Tämä oli hyvä ratkaisu, sillä kun kilpailijat hieman ennen Jukolan lähtöä 
sytyttivät otsalamput, niin lähdönpäällikkö ei nähnyt kaukana olevien ryhmänjohtajien lippuja. 
Mitään ei tällä kerralla mennyt pieleen, mutta tätäkin kannattaa pohtia. 
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Maali 

Vastuuhenkilöt: Jari Mustajärvi ja Orvo Moisio (vara) 

Henkilöstö 

Maalin henkilöstön vahvuus oli 75 henkilöä, joista maalin toimitsijoita oli 71 henkilöä ja 3 ryhmänjohtajaa. 

Toimitsijat jaettiin kolmeen ryhmään (24+1, 25+1, 23+1 henkilöä) ja maalin varapäällikkö toimi ryhmän 1 

johtajana. Maalituomarit (2 kpl) ja maalituomarien sihteeri kuuluivat ryhmään 3, jonka työvuorot oli ajoitet-

tu viestien kärjen maalintuloa ajatellen. 

Maalin toimitsijoille jaettiin ryhmien työvuorot ja nimilistat Jukola viikolla ennen kenraaliharjoitusta. Toi-

vomukset työajoista ja ryhmän kokoonpanoista pystyttiin kaikki toteuttamaan. 

Maalin henkilöstön koulutus tapahtui ennen kilpailua kahdessa talkooinfossa (Paimio 17.5 ja Turku 26.5) 

sekä viestin kenraaliharjoituksessa 10.6. Osallistuminen tilaisuuksiin oli korkea, ja etenkin kenraaliharjoituk-

sessa oli paikalla melkein kaikki lähiseudun talkoolaiset. Lisäksi tietoa maalin tehtävistä ja aikatauluista lä-

hetettiin sähköpostilla maalin omissa talkootiedotteissa. 

Maalin ryhmänjohtajien kesken ei pidetty erillisiä palavereja, todettiin että asiat voidaan hoitaa yleisissä 

tilaisuuksissa ja sähköpostin välityksellä. 

Maalin tehtävät 

Maalin päätehtävät ovat kilpailijoiden ohjaus vaihtokarsinaan, vaihto- ja maalileimauksen valvonta, kartto-

jen pois kerääminen ja lajittelu sekä maalituomarointi. 

Kilpailijoiden ohjaaminen vaihtokarsinaan 

Maalin toiminnot toteutettiin kolmen karsinan järjestelmällä. Kaksi karsinaa oli varattu vaihtoon tuleville 

kilpailijoille ja yksi kilpailun kärjelle sekä maaliin tuleville kilpailijoille.  

 



48 

 

Louna-Jukolassa oli käytössä uudet led valotaulut karsinoiden alussa joiden avulla kilpailijoita ohjattiin maa-

liin ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Taulujen opasteita muutettiin ennen kärjen lähestymistä, 

tällöin oli radioyhteys karsinoiden alkuun jolla varmistettiin näyttöjen oikeellisuus. 

Suunnitelmassa oli varauduttu ruuhkaan mahdollisuudella ohjata 1. ja 2. osuuksien letkaa kahteen karsi-

naan, mutta tätä ei tarvinnut toteuttaa kun kilpailijoita tuli sopivalla tempolla ja ruuhkaa maalileimaukseen 

ei syntynyt. Yöllä TV-tuotanto esitti toivomuksen 2. osuuden letkan jakamiseksi kahteen karsinaan parem-

man kuvan toivossa, tällöin ohjasimme letkaa hetkellisesti kahteen maalikarsinaan. 

Sähköinen karsinaopastus led-valoilla toimi Louna-Jukolassa hyvin, parannuksena voisi olla kaukosäätö 

opasteiden muuttamiseksi. Tällöin muutokset voidaan tehdä nopeammin ja ilman radioyhteyttä maalikont-

tiin. 

Vaihto- ja maalileimauksen valvonta 

Vaihto- ja maalikarsinoiden päässä olivat leimaustasot. Maalin toimihenkilöt valvoivat, että kilpailijat suorit-

tivat vaihto-/maalileimauksen. Muutamia kilpailijoita jouduttiin pysäyttämään ja ohjaamaan takaisin suorit-

tamaan leimaus. 

 

 

 

Karttojen kerääminen ja varastointi 

Leimauksen jälkeen kilpailijat luovuttivat konttikäytävässä kartan toimitsijoille ja heidät ohjattiin joko vaih-

toalueelle tai Emit-tarkistukseen. Kartat oikaistiin suoraksi vastaanottopöydällä ja aseteltiin tulojärjestyk-

sessä pinoon leipälaatikkoon. Viiden minuutin välein karttojen väliin asetettiin A4-kokoinen kopiopaperi, 

johon kirjattiin kellonaika. 
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Käytössä oli kolme karttojen vastaanottopöytää. Jokaisen karttapöydän päässä oli pyörillä varustettu jä-

teastia, johon oli aseteltu 240 litran kokoinen jätesakki. Kartat pinottiin aikajärjestyksessä jätesäkkiin. Säkin 

täyttyessä sopivaan määrään säkki suljettiin ja kylkeen asetettiin vielä teippi, johon merkittiin kellonaika ja 

karsina. Jäteastia rullattiin varastokonttiin, joka sijaitsi maalikonttien yhteydessä. Tilalle tuotiin valmis tyhjä 

jäteastia. Yhteensä kartta säkkejä kertyi noin 50 kpl, ja ne mahtuivat hyvin varastokonttiin. 

Itkumuurilta tuli viestien aikana muutamia selvityspyyntöjä. Näiden pyyntöjen johdosta etsittiin kilpailijoi-

den kartat jätesäkeistä ja ne toimitettiin itkumuurille. Kartat löytyivät muutamassa minuutissa ja kaikki 

saatiin selvitettyä kilpailun aikana. Ryhmänjohtajat nimesivät työvuorosta maalitoimitsijat etsimään pyyde-

tyt kartat. 

Karttojen etsinnässä tuli muutamia kertoja ilmi, ettei etsittyä karttaa löytynyt. Näissä tapauksissa kilpailija 

oli ottanut vaihdon karttatelineestä väärän kartan. Nämä tilanteet selvitettiin yhdessä itkumuurin ja vaih-

don kanssa. 

Karttojen kerääminen lopetettiin välittömästi Jukolan jälkimmäisen uusintalähdön tapahduttua. 

Maalituomarointi, kärkijoukkueiden Emit-tarkistus ja juomapiste 

Maalituomarit kirjasivat kummassakin viestissä manuaalisesti 50 ensimmäistä maaliin saapunutta joukkuet-

ta. Maalin toimitsijat varmistivat, että kummankin viestin 30 ensimmäistä joukkuetta, joiden sijoitus ratkesi 

maaliviivan ylityksen perusteella, leimasivat maalileimauksen samassa järjestyksessä. 

Palkinnoille sijoittuvien joukkueiden Emit-tarkistus suoritettiin välittömästi maaliintulon jälkeen tulospalve-

lun toimitsijoiden toimesta. 

Maaliin tuleville kärkijoukkueille oli varattu vesipulloja maalin yhteyteen. Muut kilpailijat ohjattiin Emit-

teltan jälkeen juomapisteelle. 
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Yhteenveto 

Kilpailutoiminnot sujuivat maali osalta suunnitelman mukaisesti. Kilpailutoimintoihin vaikuttavia ongelmia 

tai epäkohtia ei tullut ilmi. Maalialueella maalikonttien takana oli tilaa vähän ja aitoja siirrettiin hieman 

ennen Jukolan viestin alkua, jotta siirtyminen maalista vaihtoalueelle oli turvallista myös pimeässä. 

Hämmennystä aiheutti paikallinen sirkuspelle, joka tuli kuvausryhmänsä kanssa Jukolan avausosuudelta 

vaihtoon ennen kärkeä ja vastoin ohjausta noudatti omia ohjeitaan maali alueella. Tästä tempusta ei ollut 

maalin vastuuhenkilöitä informoitu etukäteen. Kulunvalvonta ja järjestyksen pito maalialueella onnistui 

hyvin, mitään häiriöitä ei kilpailun kuluessa ilmennyt. 

Vaihto 

Vastuuhenkilöt: Markus Lindeqvist, Germo Kenner varahenkilö + varakarttapiste 

Vaihdolla oli kolme päätehtävää: toiminta karttatelineillä, varakarttapiste ja k-viitoituksen valvonta. Kaiken 

kaikkiaan vaihdon tehtävissä oli 115 henkilöä. Vaihtokarttatelineiden hoidosta ja k-viitoituksen valvonnasta 

vastaavat toimitsijat oli jaettu viiteen 18–20 hengen vaihtoryhmään. Lisäksi varakarttapistettä hoiti 10 hen-

keä. Varakarttapiste toimi myös aktiivisena viitoituksen valvojana, kun se sijaitsi k-viitoituksen varrella lä-

hellä k-pistettä. 

Tänä vuonna varakarttapiste oli ensimmäisen kerran jaettu kahteen toimipisteeseen. Vaihtopuomin vara-

karttapisteessä tieto puuttuvasta kartasta otettiin vastaan. Siinä juoksijalle annettiin varakarttalipuke, jonka 

juoksija antoi seuraavan osuuden viestinviejälle. Varakarttalipukkeen ohjeiden avulla juoksija löysi k-

viitoituksen varrella olevalla varakarttapisteelle ja sai sieltä varakartan varakarttalipuketta vastaan. Vara-

karttapiste sijaitsi n. 200 metriä ennen k-pistettä. Tieto varakarttapisteiden välillä hoidettiin radiopuhelimil-

la ja näin tieto tulevasta kilpailijasta oli ajoissa perillä ja oikea varakartta etsitty ennen juoksijan saapumista. 

Kilpailua edeltäneet tehtävät 

 Vaihdon toimintojen suunnittelu, aloitus 1-2 vuotta ennen kilpailua 

 Kiertävään materiaaliin tutustuminen ja lisämateriaalien hankinta 

 Karttasäkkien kunnon tarkistus hyvissä ajoin 

 Karttojen säkityksen valvonta ja ohjeistus: Yhteistyönä rata- ja karttavaliokunnan kanssa 

 Karttasäkkien tarkistus: Hyväksi havaittiin, että vaihdon toimesta tarkastettiin kaikki karttasäkit 

rata- ja karttavaliokunnan järjestettyä ja säkitettyä kartat. Säkeistä tarkastettiin, että niissä oli 

oikeiden joukkueiden kartat oikeassa järjestyksessä ja oikein päin (rata- yms. tarkistuksia ei tehty). 

Muutamia väärin päin säkkeihin laitettuja karttoja havaittiin. Yhtään karttaa ei ollut väärässä 

säkissä. Tarkastuksella vähennetään kilpailunaikaisessa tilanteessa mahdollisen virheen 

korjaamisessa kiireessä syntyvää uutta virhettä. 

 Varakarttojen pussitus ja lajittelu rata- ja karttavaliokunnan kanssa 

 Vaihtoalueen rakentaminen kenttävaliokunnan kanssa yhteistyössä: 

o Karttatelineiden pystytys 

o Karttapuomin pystytys 

o Opaskylttien asennus ja valmistus 

o Varakarttapisteiden pystytys 

o Myöhästyneiden, hylättyjen ja keskeyttäneiden joukkueiden ilmoitustaulupisteen pystytys  

 Toimitsijoiden ohjeistus ja koulutus:  

o Kaksi saman sisältöistä koulutustilaisuutta - toinen Turussa, toinen Paimiossa 
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 Toimitsijaohjeiden kirjoitus. Toimitsijaohjeena toimi sama Powerpoint-materiaali, joka valmistettiin 

koulutustilaisuuksiin 

 Vaihtoryhmien kokoaminen (5 ryhmää) ja työjärjestyksen suunnittelu yhdessä ryhmävastaavien 

kanssa 

 Kenraaliharjoitus: Viimeiset ohjeistukset ja vaihtotoimintojen käytännön harjoittelu kaikille vaihdon 

toimitsijoille 

 Kaksiosaisen varakarttapisteen toiminnan suunnittelu ja ohjeiden ja materiaalin valmistus  

Kilpailun aikainen toiminta vaihtoalueella 

Kilpailujen aikana vaihtokarttatelineillä oli kahdesta kolmeen ryhmää kerrallaan työvuorossa. Pääosa ryh-

män jäsenistä osoitti kilpailijoille oikean kartan ja nosti tämän jälkeen seuraavan osuuden kartan esiin. Kes-

kimäärin neljä henkilöä oli opastamassa kilpailijoita oikeaan karttatelineväliin. Vaihtopuomilla (huutopallit) 

oli yksi henkilö kuuluttamassa puuttuvia juoksijoita megafonin avulla ja yksi opastamassa kilpailijoita Emit-

tarkistukseen. Vaihtopuomin varakarttapisteellä oli kokoajan kaksi henkilöä työvuorossa. 

Oikean kartan ottamisessa opastettiin toimitsijat siten, että he eivät saaneet koskea karttaan (vastuu oike-

asta kartasta kilpailijalla), mutta osoittivat oikeaa karttaa noin metrin etäisyydellä. Kartan osoittamiseen 

olimme valmistaneet oransseista aurauskepeistä osoittimet. Karttasäkkien varjelemiseksi käsi nostettiin 

ylös juuri, kun kilpailija oli tulossa kohdalle ja kehotettiin kilpailijaa nostamaan kartta ylöspäin. Kartat pyrit-

tiin myös nostamaan esille siten, että narun alapuolelta ei olisi tilaa ottaa kiinni kartasta, jolloin riski alas-

päin vetämisestä pienenee. Karttasäkkien hajoamista tapahtui melko runsaasti, etenkin pienten numeroi-

den kohdalla (n. 1-400). Ilmastointiteippiä kannattaa varata karttasäkkien kilpailunaikaiseen korjaamiseen. 

Saapuvien kilpailijoiden numeroiden huutaminen takana oleville toimitsijoille todettiin hyväksi toimintata-

vaksi nopeuttamaan tulevan kilpailijan numeron havaitsemista. 

Vaihtoalueen varakarttapiste oli sijoitettu vaihtopuomin oikeaan reunaan, numeroiden 1-200 karttateli-

neen viereen. Vaihtopuomin vasemmassa päässä oli hylättyjen/keskeyttäneiden joukkueiden viivästyttämi-

nen sekä vaihdosta myöhästyneiden juoksijoiden kartan säilytys. Ilmoitustaululle kerättiin keskeyttäneiden, 

hylättyjen ja myöhästyneiden joukkueiden numerot ja lähtevät juoksijat päästettiin tästä pisteestä liikkeelle 

ajallaan. 

Varakarttapisteen toiminta k-viitoituksen varrella 

Yleensä varakarttapiste on sijainnut vaihto-alueen välittömässä läheisyydessä. Louna-Jukolassa varakartta-

piste sijaitsi ensimmäistä kertaa kauempana, n. 500 m päässä lähtö-/vaihtoalueesta, K-viitoituksen varrella. 

Yhteys vaihtoon tapahtui radiopuhelimilla, joiden toimivuutta testattiin n. puolen tunnin välein. Itse vara-

karttapisteenä toimi kontti, jossa oli hyllyköt kaikkien hajontojen kartoille, pöytä ja jokunen tuoli. Karttoja 

varattiin 4-10 / hajonta, riippuen kilpailusta ja hajonnasta. Koska varakarttapiste sijaitsi kauempana, oli 

toimitsijoilla reilu minuutti aikaa löytää eri hajontojen joukosta suunnistajalla kuuluva kartta, ja ojentaa se 

hänelle. 

Toimitsijoiden koulutus 

Koulutus toteutettiin kenraaliharjoituksen yhteydessä. Tunti ennen kenraalin alkua, kaikki varakarttapisteen 

toimitsijat kutsuttiin koolle varakarttapisteen kontille, jossa kukin pääsi harjoittelemaan radiopuhelimen 

käyttöä, hajontamatriisin lukemista sekä karttojen hakemista hyllyköistä. 
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Henkilöstö ja työvuorot 

Työvuoroissa päädyttiin kolmeen, kolmen hengen ryhmään: yksi ryhmä Venloihin ja kaksi ryhmää Jukolaan. 

Tarkoituksena oli, että varakarttapisteellä olisi aina vähintään kaksi henkilöä. Kullekin ryhmällä tuli noin 8 

tunnin työvuorot. Taukoja pideltiin sen mukaan miten oli tarvetta. Kuitenkin niin, että k-viitoituksen vara-

karttapisteellä oli aina kaksi henkilöä paikalla. Neljä varakarttapisteen toimitsijaa toimi myös molemmissa 

lähdöissä videokuvaajina. He kuvasivat omilla älypuhelimillaan kärkipään suunnistajia (joukkueet 50–400) 

varaslähdön varalta. 

Huomioita 

Ennakkotiedottaminen vaihdon tehtävistä toimitsijoille on tärkeää, mutta liiallinen tiedottaminen turruttaa. 

Pääinfo annettiin toukokuun koulutustilaisuuksissa. Tilaisuuksien jälkeen koulutusmateriaali lähetettiin 

sähköisesti toimitsijoille. Samassa viestissä informoitiin vaihtoryhmistä ja niiden työvuoroista. 

Karttatelineillä toimineiden ryhmien työvuorot jaettiin kolmeen 3-4 tunnin työvuoroon. Etenkin yöllä pyrit-

tiin kaikille saamaan neljän tunnin lepohetki työvuorojen välissä. Tämä järjestely tuntui näin jälkikäteen 

toimivalta. Samoin viisi ryhmää ja 20 henkilöä/ryhmä oli sopiva mitoitus. Näin ryhmästä voi aina olla muu-

tama poiskin eikä homma siihen kaadu. Jokaisessa ryhmässä pitäisi olla minimissään kokoajan 15 henkilöä, 

jotta 2-3 ryhmällä kerrallaan pärjätään. Ensimmäisten vaihtojen aikaan paikalla on hyvä olla kolme ryhmää, 

mutta väliosuuksien aikaan (Jukola 4-6, Venlat 3) selviää kahdellakin hyvin. Yhteislähtöjen aikaan on hyvä 

olla jälleen kolme ryhmää paikalla. 

Vaihtoalue oli pakon sanelemista syistä melko tiivis. Tämä aiheutti ongelmia etenkin maaliin tulevien kilpai-

lijoiden kääntyessä vaihtoalueelle. Vaihtotelineet alkoivat lähes heti vaihtoalueelle käännyttyä ja näin oman 

karttavälin löytäminen oli haasteellista kilpailijoille ja myös ohjaamassa oleville toimitsijoille. Olisi hyvä jos 

karttatelineet alkaisivat vasta noin 50–100 m päästä vaihtoalueelle tullessa. Samaten karttatelineiden va-

laistukseen kannattaa panostaa, erityisesti karttatelineiden alkupäässä, jossa opaskyltit sijaitsevat. Valaistus 

oli meillä yön pimeimpinä hetkinä puutteellinen. 

Vaihtotoimitsijoiden rekrytointi toimi hyvin vaihtoryhmien vastaavien avulla. Vaihtoryhmien vastuuhenkilöt 

(viisi henkilöä) saivat tehtäväkseen kerätä omaan ryhmäänsä mahdollisimman paljon toimitsijoita. Rekry-

tointi sujui tällä tavoin melko kivuttomasti, kun ryhmävastaava pystyi rekrytoimaan ryhmäänsä tuttuja ih-

misiä ja samalla kertomaan mitä työtä olisi tiedossa ja millä reunaehdoin. Samoin ryhmävastaavat huolehti-

vat kilpailun aikana, että heidän vaihtoryhmänsä vahvuus pysyi vähintään 15:sta koko työvuoron ajan. 

Kaksiosainen varakarttapiste toimi hyvin. Etuna siinä on, että joukkue ei menetä puuttuvan kartan johdosta 

kuin muutaman sekunnin. Varakarttapisteessä on tärkeää huolehtia säännöllisin väliajoin, että radiopuhe-

linyhteys pisteiden välillä toimii. Nyt muutaman kerran radiopuhelimen akku loppui eikä sitä ollut helppo 

havaita. Varakarttalippuun, jonka suunnistaja saa vaihtoalueelta mukaansa, on myös tärkeää tehdä lyhyet 

ja selkeä ohjeet varakarttatoiminnosta ja varakarttapisteen sijainnista. 

Varakarttapisteen kolmen hengen työryhmät näyttivät paperilla tarpeellisilta, mutta käytännössä kaksi 

henkeä olisi kyennyt ylläpitämään sitä täydellisesti. Varakarttapisteellä on vuosittain käynyt n. 10 suunnis-

tajaa. Louna-Jukolassa Venlojen viestissä uutta karttaa tarvitsi kolme suunnistajaa ja Jukolan viestissä 17. Se 

on huomattavasti enemmän kuin mitä viime vuosien keskiarvo olisi olettanut. Sunnuntaiaamuna alkanut 

vesisade hankaloitti etenkin uusintalähdössä karttojen ottamista karttapusseista, kun karttamuovit olivat 

liimautuneet veden takia lujasti kiinni toisiinsa. Jukolan uusintalähdön jälkeen varakarttapisteellä olikin jo 

melkein jonoa. Onneksi piste sijaitsi sen verran kaukana vaihtoalueelta, että kerkesimme poimimaan hyl-

lyistä oikeat kartat juuri ennen kuin suunnistajat tulivat niitä pyytelemään. Aikavahinko joukkueille oli käy-

tännössä olematon. 
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Kilpailun loputtua toimitsijoita kannattaa vielä hyödyntää purkutalkoissa. Noin 30 minuutissa kaikki kart-

tasäkit, telineisiin jääneet kartat ja karttatelineet on purettu. Työ on tehokasta kun tekijöitä on paljon. 

Tulostaulu 

Vastuuhenkilöt: Ari Matilainen ja Anni Liimatainen 

Tulostaulutoiminnon tavoitteena oli palvella yleisöä ja kilpailijoita kilpailun kulun seuraamisessa kisan eri 

vaiheissa. 

Lisäksi tulostaululle toimitettiin lähtölistat niputettuina viime hetken päivitystietoineen palvelemaan yleisöä 

ja kilpailijoita joukkuekohtaisen informaation jakamisessa. Päivitetyt lähtölistaniput juoksujärjestyksineen 

ilmestyivät kaikkien nähtäville lauantaina klo 10. 

Rakenteet ja rakentelu 

Tulostaulu rakennettiin kenttävaliokunnan kanssa sovitulla tavalla. Taulujen rakenne oli aiemmista Jukolan 

viesteistä täysin poikkeava. Tulostaulukokonaisuus muodostui osuuskohtaisista kolmiomallisista moduulira-

kenteisista tulostauluista, yksi kolmio/osuus eli yhteensä 11 kpl kolmiomallista tulostaulua. 

 

Taulun sivut olivat kennolevyä (3,0*1,0 m), johon kiinnitettiin yhteensä 450 kpl erikoismittaisia toisesta 

reunastaan auki olevia muovitaskuja. A-3 tulosteille varattu tila muovitaskuissa oli 300*430 mm. Lisäksi ylä- 

ja alareunassa oli 15 mm:n ylimääräinen kaistale ja pitkällä auki olevalla pystysivulla 20 mm:n kaistale tas-

kujen kennolevyyn kiinnittämistä varten. Kiinnityksessä käytettiin 50 mm leveää läpinäkyvää teippiä. Yhdes-

sä ”täydessä” kennolevyssä oli kiinnitettynä yhteensä 18 kpl muovitaskuja, 9 kpl rinnakkain ja kaksi päällek-
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käin. Täten yhdelle kolmiotaulun sivulle mahtui runsaat 900 joukkuetulosta. Taskujen kiinnitysteippaus 

suoritettiin kisaa edeltävän viikon torstai-iltana. Talkoolaisia oli tällöin paikalla parhaimmillaan 8 henkilöä ja 

koko kiinnitysurakka kesti vajaat 5 tuntia. Työ tehtiin kahdessa eri tiimissä. Kennolevyt asennettiin raken-

nushallissa pöytien päälle vaakatasoon, ensin levyn päälle ladottiin muovitaskut tasavälein, sitten teipattiin 

kaikki pystysivut ja lopuksi vaakasivut kiinni kennolevyyn. Valmiit tulostaululevyt pinottiin osuuksittain ja 

viesteittäin eri kasoihin niin, että kussakin kasassa 3 tulostaululevyä eli yhden tulostaulukolmion materiaali. 

Levykasat ja kolmiotaulujen muu materiaali (tolppajalat, katokset ja värikoodein varustetut osuustaulut) 

kuljetettiin sitten kisaviikon alussa kilpailukeskukseen. 

Tulostaulukolmiot kasattiin lopulliseen kuosiinsa kilpailukeskuksessa lähellä taulujen lopullista sijaintipaik-

kaa ja ne asennettiin kahteen riviin kisakeskuksen keskusaukiolle niin, että lähimpänä hiihtoputkirakennuk-

sen seinustaa oli rivissä 6 kpl Jukolan viestin tauluja (osuudet 1-6) ja toisessa rivissä oli 4 kpl Venlojen viestin 

tulostauluja sekä lisäksi vielä Jukolan ankkuriosuuden tulostaulu. 

Jukolan viestin osuuksien 1.–6. tulostaulukolmiot asennettiin siten, että ns. ykkössivu (kärkijoukkueet) oli 

lähinnä hiihtoputkirakennusta rakennuksen sivun suuntaisena, tulokset jatkuivat kakkossivulla, minkä suun-

ta oli kohti juhlalavaa ja kolmas kolmion tulossivu oli varattu keskeyttäneille/hylätyille eli tulostaulukolmio-

ta vastapäivään kiertäen voitiin nähdä joukkueiden tilanne. Venlojen viestin ja Jukolan ankkuriosuuden 

tulostaulujen ykkössivut oli suunnattu kohti juhlalavaa ja muut sivut vastapäivään kiertäen. Tällä järjestelyl-

lä voitiin taata hyvä tulosten näkyvyys, vaikka kolmiotaulut olikin sijoitettu varsin pienelle alueelle lähelle 

toisiaan ja vaikka taulujen ympärillä yleisöä olisi enemmänkin. 

Tulostaulut oli mitoitettu 1800:n Jukola -joukkueen (7x1800) mukaan. Jukolan viestin tulostauluista valais-

tiin sivukohtaisesti kolmen ensimmäisen osuuden taulut. Hiihtoputkirakennuksen ulkoseinällä olevia kiintei-

tä valonheittimiä hyödyntäen voitiin parantaa myös muiden lähinnä rakennusta olevien tulostaulujen va-

laistusolosuhteita. 

Toiminta kilpailun aikana 

Tulostaululle vietävät paperitulokset saatiin tulospalvelun operoimasta paikasta (hiihtoputken kahvio), joka 

sijaitsi aivan tulostaulujen vieressä. Tulosliuskat olivat A3-kokoa ja niitä sijoitettiin muovitaskuihin taululle 

kaksi päällekkäin. Teksti oli vaivatta luettavissa kahden metrin päästä. 

Sateen varalta muovitaskujen avaamiseen ja kuivaamiseen oli käytettävissä ikkunan pesussa käytettävä 

kumilasta sekä talouspyyhkeitä. Niitä tarvittiinkin sunnuntaiaamuna sateen alettua ja kasteltua muovitasku-

ja. 

Talkooryhmiä oli kaikkiaan 3, joista jokaisessa 4 henkilöä (2 kahden hengen työparia). Lisäksi ryhmissä oli 

kaksi alle 15-vuotiasta vanhempiensa seurassa. He olivat päivä- ja iltayövuoroissa. 

Työvuorot olivat klo 14–20, 20–01, 01–06 ja 06–15. Työvuorojen aikataulun laadintaperiaatteena oli, että 

iltayö- ja yövuoro olivat lyhempiä kuin päiväsaikaan. Viimeinen sunnuntain pitkä vuoro koottiin lähialueella 

asuvista vapaaehtoisista talkoolaisista. Näin saimme järjestettyä pitkämatkalaisille mahdollisuuden levätä 

ennen kotimatkaa ja pääsyn ajoissa kotiin. 

Tulostaulun päällikkö oli kilpailun ajan yleismiehenä ja toimi omalla vuorollaan myös muissa tehtävissä, 

joten hänen ryhmänsä toimi lähes koko vuoronsa ajan itsenäisesti. 
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ADT 

Vastuuhenkilö: Tommi Itkonen (Venlat ja Jukola) 

Antidoping-testaajien tuloon varauduttiin ja se oli osana Maalitoiminnon toimintasuunnitelmaa. Testaajia ei 

kuitenkaan tälläkään kertaa ilmaantunut paikalle. Doping-testauksen suorittaa joko Suomen antidoping-

toimikunnan valtuuttama(t) (ADT) testaaja(t) tai kansainvälisen suunnistusliiton (IOF) testaaja(t). Heillä on 

mukanaan henkilökortti osoittamaan statuksensa. 

Louna-Jukolassa olimme varautuneet osoittamaan testauksen suorittamiseksi sopivan tilan hiihtoputken 

sisätiloista. Hiihtoputken pukutiloissa on istumapaikkoja odottelua varten ja niiden yhteydessä on myös 

WC-tilat. Testauspaikka sijaitsi vain 70 metrin päässä maalista, joten urheilijoiden kuljetukseen ei tarvinnut 

varautua. ADT testaajat olisivat järjestäneet paikalle juotavaa urheilijoita varten. 

Louna-Jukolan puolesta oli nimetty yksi yhteyshenkilö (Tommi Itkonen) viestien testaustilannetta varten. 

Testaamisen avustushenkilöitä (jatkossa ohjaajat) varattiin yhteensä 6 henkilöä. He olivat töissä maali-

/vaihtoalueen eri tehtävissä.  

Ohjaajien tehtävät 

 Saavat ADT:n toimihenkilöiltä tarvittavat ohjeet ja viralliset Doping-testilomakkeet, joihin ohjaajat 

ottavat valitun (ADT:n osoittaman) urheilijan allekirjoituksen heti vaihtoon- tai maaliintulon jälkeen  

 Tämän jälkeen ohjaajat ohjaavat urheilijat testitiloihin testin antoa varten 

 Urheilijalla on oikeus lyhyeen verryttelyyn ja vaatteiden vaihtoon ennen testiä. Verryttely ja vaat-

teiden vaihto on kuitenkin tehtävä ohjaajan jatkuvan valvonnan alaisena lähialueella  

 Kun urheilija on valmis testiin, testitiloissa oleva ADT:n testaaja ottaa lomakkeen ja täyttää sen lop-

puun yhdessä urheilijan kanssa 

 Kun urheilija on mennyt testiin, ohjaajan työ on ohi ja hän voi palata normaaliin työtehtäväänsä. 

Käytännönkulku testaustilanteessa 

Seuraavassa on kuvattuna, miten olisi toimittu, mikäli dopingtestaus olisi toteutettu Louna-Jukolassa:  

1 ADT-testaajat ilmoittavat järjestäjille (kilpailun johtaja) tekevänsä testejä. 

2 Kilpailun johtaja ilmoittaa yhteyshenkilölle suoritettavasta testauksesta. 

3 Yhteyshenkilö Tommi Itkonen sopii testaajien kanssa tapaamispaikan puhelimitse ja antaa heille 

myös ajo-ohjeet tapaamispaikalle. 

4 Tommi tapaa testaajat sovitulla tapaamispaikalla ja antaa heille “huoltoajo sallittu”- statuksella ole-

vat ajoluvat ja opastaa edellä ajaen testaajat kilpailukeskukseen. 

5 Tommi näyttää testaajille testaustilat. 

6 Testaajat ilmoittavat Tommille tarvitsemansa avustavien ohjaajien määrän (= testattavien urheili-

joiden määrän) sekä testauksen ajankohdan. 

7 Tommi ottaa yhteyden maalipäällikköön (Jari Mustajärvi) ja ilmoittaa hänelle tarvittavien ohjaajien 

lukumäärän sekä ajankohdan. 

8 Jari ilmoittaa ennalta valituille/nimetyille toimitsijoille uudesta opastajatehtävästä testauksen ajak-

si. Tarvittaessa hän pyytää lisää opastajatehtävään toimitsijoita Emit-nollauksen väestä, mikäli en-

nalta valitut 6 opastajaa eivät riitä tai ole juuri testauksen aikana muuten käytettävissä 

9 Tommi kouluttaa lyhyesti uudet ohjaajat tehtäviinsä 

10 Ohjaajat ohjaavat ADT:n valitsemat urheilijat testiin. 
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IT-VALIOKUNTA 

Tavoitteet ja tehtävät 

IT-valiokunnan tärkeimpänä tehtävänä Louna-Jukolassa oli tuottaa kilpailuun osallistuville joukkueille oikeat 

lopputulokset. Tämän lisäksi valiokunnalla oli useita muita vastuutehtäviä, joita olivat esimerkiksi kilpailun 

reaaliaikaisen seurannan mahdollistaminen niin internetissä kuin myös televisioruudulta ympäri Suomea 

sekä kilpailukeskuksen videotauluilta. IT-valiokunta vastasi myös kilpailukeskuksen tietoliikenneyhteyksistä 

kaikkialla kisakeskuksessa, niin tulospalvelun sisäisistä yhteyksistä, kuin esimerkiksi kauppojen sekä ravinto-

lan maksupäätteillä olleista yhteyksistä internetiin. IT-valiokunnan vastuulla oli medialle sekä VIP-vieraille 

tarjotut langattomat sekä langalliset yhteydet. IT-valiokunnan yhtenä tehtävänä oli muiden valiokuntien 

tukeminen tietoteknisissä asioissa, kuten kilpailutoimiston ja ensiavun tietokoneet ja tulostimet. Kilpailun 

jälkeen valiokunnan tehtäviin kuului Reittihärvelin pystyttämisen tukeminen sekä tulosten mahdollinen 

korjaaminen ja muutokset sekä näiden muutosten kirjaaminen Jukolan tulosarkistoon. 

Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Louna-Jukolan koko IT-valiokunta selviytyi tehtävästään loistavasti. Mi-

tään peruuttamatonta ei päässyt sattumaan, eikä mitään sellaista joka olisi juurikaan ”näkynyt” ulospäin 

urheilijoille tai katsojille kovin merkittävästi. Harmittavia asioita varmasti olivat ETS1-laitteen sekoaminen 

(syy selvittämättä, todennäköisesti ohjelmistovirhe) sekä leimasimen hyytyminen/sekoaminen rastilla (syy 

selvittämättä, luultavasti huonolaatuinen kappale). Asioita joissa onnistuttiin loistavasti, olivat esimerkiksi 

se, että yhteydet toimivat niin mobiilissa kuin sisä- ja ulkoverkossa moitteetta koko viikonlopun. Yhtään 

laiterikkoa tai muuta vastaavaa ei koko viikonlopun aikana ollut. Onlinen toteutuksessa pystyttiin kehittä-

mään tekniikkaa ja saatiin molempien viestien ensimmäiset väliaikarastit toimimaan moitteetta. 

Vastuuhenkilöt ja tehtävät 

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti 

Valiokunnan pj 

Valiokunnan vpj 

Niko-Petteri Salo 

Jouni Laaksonen 

040 5705672 

040 5238538 

niko-petteri.salo@jukola.com 

jouni.laaksonen@olfellows.fi 

Fyysinen ja looginen verkko 

Verkon rakentaminen 

Kalusto ja asennus 

Väliaika, online maasto 

Väliaika, online keskus 

Pirilä verkko, konfaus 
Leimantarkastus 

Itkumuuri 

Tulostus,juoksujärjestys  

Ilkka Sillanpää 
Toni Närvä 

Keijo Hintukainen 

Markku Salvela 

Pasi Viberg 

Niko-Petteri Salo 
Henri Lehtinen 

Ismo Kuokkanen 
Seppo Pallari 

 

050 5022204 
050 3732550 
040 5679126 

040 7523398 

040 5347411 
040 5705672 
040 5741402 
040 0674170 

050 3758006 

 

Ilkka.sillanpaa@gmail.com 
toni.narva@gmail.com 

keijo.hintukainen@gmail.com 
markku.salvela@gmail.com 
pasi.viberg@gmail.com 

niko-petteri.salo@jukola.com 
henri.lehtinen@sahkoautomaatiolehtinen.fi 

ismo.kuokkanen@paroc.com 
seppo.pallari@stera.com 

 

Alla on eriteltynä IT-valiokunnan eri toimijoiden vastuualueet sekä niistä vastanneet henkilöt. Vastuualuei-

den vetäjät, joita oli sekä Paimion Rastista että Turun Suunnistajista, yritettiin jakaa tasapuolisesti niin, että 

kuormaa tuli molemmille järjestäjä seuroille yhtä paljon. Nämä henkilöt vastasivat oman sektorinsa koor-

dinoinnista yhdessä IT-valiokunnan pj:n kanssa. Sektoreiden talkoovastuuta ja sijoittamista suoritti Valio-

kunnan vpj. Jouni Laaksonen, jonka kanssa ryhmävetäjät keskustelivat tarvittavasta määrästä talkoolaisia 

sekä heidän koordinoinnista. 
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Johto 

Niko-Petteri Salo, IT-valiokunnan pj. 

 IT-valiokunnan vetovastuu sekä kokonaisuuden rakentaminen 

 järjestelytoimikunnan jäsen ja yhteistyö muiden valiokuntien kanssa 

 

Jouni Laaksonen, IT-valiokunnan vara pj. 

 koordinoi IT-valiokunnan talkoorekisteriä sekä sijoittelua valiokunnassa 

 järjestelytoimikunnan jäsen ja yhteistyö muiden valiokuntien kanssa  

Fyysinen ja Looginen verkko 

Ilkka Sillanpää 

Fyysisen ja loogisen verkon yleissuunnittelu. Verkkojen jako, fyysisten ja loogisten erottaminen huomioiden 

(kytkinhallinta, Pirilä, Media, kaupat, yleisö jne.) Internet yhteys /varayhteys, DHCP:t, DNS ja palomuuriasiat 

sekä keskustelut ja laitehankinnat operaattorin kanssa. 

Toni Närvä, TLT-Connection Oy 

Valokuituverkon rakentaminen kilpailukeskuksessa. Verkon suunnittelu yhdessä Ilkan kanssa. Tämä osuus 

hoidettiin yhdessä Tonin yrityksen kanssa, jolloin ammattilaisia oli paikalla aina tarvittava määrä tekemässä 

hitsauksia ja kuitujen vetoja yms. 

Työasemakalusto, UPS laitteet, tulostimet 

Keijo Hintukainen 

Työasemakaluston hankinta ja perusasennukset, kaluston peruskonfiguroinnin suunnittelu, työasemien 

asennus ja ”perustestaus”. Kisakeskuksen koneasennukset sekä verkkorakentaminen kytkimiltä koneille. 

Pauli Viberg 

Työasemakaluston asentaminen sekä perustestaus. Kisakeskus rakentaminen kytkimistä koneille. 

Pirilä tulospalvelu, konfaus 

Niko-Petteri Salo, ResultSalo 

Pirilä-verkon konfaus, sekä toimintaperiaatteet ja Pirilän-ohjelman asiantuntija. Pirilä-verkon toiminnan 

testaaminen ja kuormitustestaus yhdessä ohjelma kehittäjä Pekka Pirilän kanssa. Jakelu-scriptien kehittä-

minen vanhoista pohjista ja niiden käyttö. 

Kilpailudata 

Niko-Petteri Salo, ResultSalo 

”Ilmoittautuminen” ja ”juoksujärjestyksien ilmoitus” -prosessien perustaminen ja valvonta, kilpailudatan 

valmistelu. Ilmoittautumisten ja juoksujärjestyksien sisäänajo, hajontojen sisäänajo, yhteistyö ratamesta-

reiden kanssa hajontojen suhteen (koodaukset jne.) Päävastuu kilp.dat, kilpsrj.xml + radat.xml ja kart-

ta.bmb tiedostojen valmistumisesta ja oikeellisuudesta. 
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Väliaika -palvelut ja tarvittavat fyysiset yhteydet + varmistukset 

Markku Salvela 

Maastokonttivastuu, yhteistyö PV:n edustajien kanssa kaapeloinnin sekä yhteyksien testaamisen suhteen. 

Maastokontin varmistamisesta vastaaminen. Online-konffaus yhdessä Piriläkonffaajan kanssa. Myös emit ja 

väliaika kalusto vastuu (toimivuus, testaus, huolto, akut yms.) 

Pasi Viberg 

Maalin sekä viimeisten rastien vastuu sekä niiden varmistus. Yhteistyö yhdessä Markun kanssa. Maalikarsi-

na näyttötaulujen toimivuus ja testaus sekä konffaus kisan aikana. Maalikamera tallennus sekä aikojen haku 

tallenteilta. 

Tulostuspalvelut 

Seppo Pallari 

Paperitulosten sekä lähtöluetteloiden muotoilu ja tulostus. Juoksujärjestyksien muuttaminen, ilmoittautu-

misjärjestelmän sulkeutumisen jälkeen. 

EMIT-teltta 

Henri Lehtinen 

Vastuu Emit-teltan sisäänkirjauksesta sekä leimantarkistuksen toimivuudesta. Tiivis yhteistyö itkumuurin 

kanssa. 

Ismo Kuokkanen 

Emit-teltan itkumuuritoiminnot sekä hylkäysten ja keskeytysten käsittely. Tiivis yhteistyö leimantarkistuk-

sen kanssa. 

Talkoorekrytointi sekä henkilöstö 

Tulospalvelun henkilöstön rungon muodostivat Paimion Rastin ja Turun Suunnistajien tulospalvelutehtävis-

sä olleet henkilöt. Paimion Rasti ja Turun Suunnistajat ovat Suomenkin tasolla nykyään melko harvinaisia 

seuroja siinä mielessä, että molemmat hoitavat järjestämiensä kilpailuiden, myös suurten kilpailuiden, tu-

lospalvelun alusta loppuun itse. 

Tulospalvelun eri toimintojen vastuuhenkilöt sekä lähes kaikki vuoropäälliköt eri toiminnoissa saatiin miehi-

tettyä molempien seurojen tulospalveluhenkilöistä, joista hyvin monilla oli vuosien kokemus suunnistuskil-

pailuiden tulospalvelusta. 
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Tulospalvelun henkilöstö toimitsijarekisterin mukaan oli: 

Toiminto Henkilöä 
Fyysinen ja Looginen verkko 5 
Työasemakalusto, UPS laitteet, tulostimet (1+5) 6 
Kilpailudata, Looginen verkko 3 
Väliaikapalvelut, maastokontti 16 
Väliaikapalvelut, maali 11 
Tulostuspalvelut 6 
Emit –teltta, Emit –toiminnot 48 
Emit –teltta, Itkumuuri 17 
Asiantuntijat, johto, muut 9 
  
YHTEENSÄ 121 

 

Tulevien Jukoloiden tulospalveluhenkilöitä oli mukana monissa eri toiminnoissa, sekä myös ryhmässä ”Asi-

antuntijat, johto, muut” tutustumassa enemmänkin tulospalvelun kokonaisuuteen. 

Talkoolaisten rekrytointi 

Vaikka tulospalvelun vastuuhenkilöt ja runko saatiin muodostettua järjestävien seurojen jäsenistä, tarvittiin 

luonnollisesti runsaasti talkoolaisia. 

Louna-Jukolan käytössä oli talkoolaisten ilmoittautumiseen, talkoolaisten jakamiseen valiokunnille ja tiedon 

välittämiseen talkoolaisille, keskitetty Lyyti-palvelu. Jokaisella valiokunnalla oli Lyyti-vastaava, joka IT-

valiokunnalla oli Jouni Laaksonen. 

Työnkulku talkoolaisten rekrytoinnissa oli seuraavan kaltainen: 

 Kun talkoolainen ilmoittautui mukaan ja oli merkinnyt ensisijaiseksi tehtävätoiveeksi IT-

valiokunnan, tai oli jo sopinut tehtävästä jonkun IT-valiokunnan henkilön kanssa, hän kiinnittyi ”au-

tomaattisesti” IT-valiokuntaan. 

 IT-valiokunnan talkoovastaava yhdessä IT-päällikkö Niko-Petteri Salon kanssa sijoitti tai ehdotti 

henkilön sijoittumista tulospalvelun toimintoon. 

 Jokainen talkoolainen kontaktoitiin mahdollisimman pian talkoolaiseksi ilmoittautumisen jälkeen, 

ennen lopullista sijoittamista toimintoon. Samalla kysyttiin tietotaitoja sekä kokemusta suunnistuk-

sen tulospalvelusta. 

 Jos henkilö selkeästi näytti kuuluvan johonkin toiseen valiokuntaan, valiokuntien Lyyti-vastaavat 

vaihtoivat tästä tietoa. 

 Valiokuntien Lyyti-vastaavat pitivät myös muutaman palaverin, jossa pyrittiin varmistamaan, että 

kaikki talkoolaiseksi ilmoittautuneet olivat jossakin valiokunnassa mukana ja että heidät oli jo kon-

taktoitu. 

 Talkoolaiseksi ilmoittautuneelle lähetettiin koko IT-valiokuntaa koskevia talkootiedotteita sekä toi-

mintokohtaisia tiedotteita Lyytin kautta, koska siellä oli viimeisimmät yhteystiedot (joita talkoolai-

nen saattoi myös muuttaa ennen tapahtumaa). 

 Koulutuksiin kutsuminen tapahtui Lyytin kautta. 

 Toimintojen vetäjät (varsinkin loppuvaiheessa ennen kisaviikonloppua) kommunikoivat myös suo-

raan toimintonsa henkilöiden kanssa, ilman Lyytiä. 

Lyyti ei oikein tarjonnut välineitä talkoolaisten sijoittamiseen valiokuntiin ja toimintoihin, eikä se myöskään 

sisältänyt toimintoja vuorolistojen tms. suunnitteluun. IT-valiokunnan osalta pidettiin yllä Excel-taulukkoa 
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(kaikkien vastuuhenkilöiden saavutettavissa oleva), jossa oli toimintoihin sijoitetut talkoolaiset, vielä lopulli-

sesti sijoittamattomat talkoolaiset sekä kunkin talkoolaisen kontaktointitilanne. 

Ongelmaksi selkeästi muodostui se, että eri valiokunnilla oli erilainen tapa toimia Lyytin kanssa ja saattoi 

käydä esimerkiksi niin, että talkoolainen oli hyvin pitkään kontaktoimatta sekä myös mahdollisesti siirtä-

mättä soveliaaseen valiokuntaan. 

Tiedon välitys talkoolaisille 

Lyytiä käytettiin IT-valiokunnassa kaikkia koskevien talkootiedotteiden lähettämiseen, yleisiin ja toiminto-

kohtaisiin koulutuksiin kutsumisiin sekä ohjeiden välittämiseen. 

IT-valiokunnan talkootiedotteita lähetettiin yhteensä 3 kappaletta. Toiminnot välittivät tietoa ja sopivat 

asioista myös suoraan, ilman Lyytiä. 

Vuorolistat 

Kukin toiminto vastasi siihen kiinnitettyjen henkilöiden jakamisesta soveliaisiin työvuoroihin. Tässä kunkin 

toiminnon vetäjä toimi omalla parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Vuorolistat muodostuivat toimintokohtaisesti hyvin erilaisiksi, johtuen toimintojen luonteesta sekä siitä, 

että eri henkilöt halusivat selkeästi eripituisia työvuoroja. 

Fyysinen ja looginen verkko 

Ilkka Sillanpää ja Toni Närvä 

Suunnittelu ja tarpeet 

Louna-Jukolan kilpailukeskuksen verkon suunnittelu aloitettiin alkusyksyllä 2014. Jolloin kilpailukeskuksen 

layout valmistui siihen pisteeseen, että suunnittelua kannatti aloittaa kunnolla. Layoutin tuleminen näin 

myöhään koettiin ongelmalliseksi, varsinkin kun se muuttui vielä tämän jälkeen jonkin verran. 

Ensimmäisenä ennen suunnittelua kartoitettiin tulospalvelun sekä muiden valiokuntien tarpeet, tästä vas-

tasi valiokunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja kyselemällä muilta valiokunnilta tarvittavien yhte-

yksien sijainteja sekä määrää ja laatua. Kysely suoritettiin sekä suullisesti järjestelytoimikunnan kokoukses-

sa, että vielä sähköpostilla, jolla suurin osa tarvitsijoita asiaan vastasivat. 

Suurimmat tarpeet olivat puhdas internet tulospalvelun käyttöön sekä medialle, suorien yhteyksien tarve 

Pasilaan Ylen tv-lähetyksille, sekä ravintolan ja muiden kauppiaiden internet-maksupäätteille, yhtenä kes-

keisenä asiana pidettiin mobiiliverkon kuormituksen kestämistä koko kilpailuviikon ajan. Tästä johtuen 

kaikkiin operaattoreihin (Elisa, Sonera, DNA) oltiin yhteydessä tapahtuman sijaintiin ja yhteystarpeiden 

takia. Elisa kuitenkin kuituoperaattorina vastasi vuokra yms. kuluista muille operaattoreille. 

Edellä mainittujen asioiden pohjalta pidettiin palaveri, jossa oli jo mukana myös Internet-palvelun tarjoaja 

sekä PV:n edustaja. Louna-Jukolan Internet yhteyksistä vastasi Elisa, jonka kanssa järjestäjät tekivät yhteyk-

sien tarjoamisesta sopimukset. 

Kilpailukeskukseen päätettiin perustaa yksi keskus, johon kaikki ulkopuoliset yhteydet tuotaisiin sekä sitten 

jaettaisiin taas eteenpäin kilpailukeskuksessa oleviin käyttökohteisiin. Louna-Jukolan keskukselle löytyi hyvä 

keskeinen paikka keskuksessa olevasta hiihtoputkesta jonka aulatiloissa on kahvila. Kyseisiä tiloja ei ollut 

tarkoituskaan hyödyntää kuin tulospalvelun tulostamiskeskuksena joten se oli hyvä ja rauhallinen paikka. 
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Suunnittelussa mukana oli myös PV:n edustaja koko suunnittelun ajan, jotta tarpeet ja tulevat yhteysmää-

rät PV:n vetämänä maastosta sekä näiden yhteyksien rajapinta voitiin määrittää järkevästi. Louna-Jukolassa 

tämä rajapinta rakennettiin yhteen sisään tulevien yhteyksien jakokaappiin noin 100m päähän keskuksesta. 

Järjestäjät vastasivat kuitujen vetämisestä tästä eteenpäin. PV:n varmistavan linkkiyhteyden rakentaminen 

kuitenkin ulottui PV:n toimesta aina keskukseen saakka. 

Suunnittelun lopputuloksena tehtiin alustava kartta, jonka avulla yhteyksiä alettiin myöhemmin myös to-

teuttamaan. Suunnitelmat sekä kartat olivat kuitenkin loppuun saakka viitteellisiä ja rakentaminen sekä 

maastolliset olosuhteet otettiin rakentamisessa huomioon ja toteutettiin mahdollisuuksien mukaisesti. 

Google Drivestä on saatavissa viitteellinen kartta suunnitelluista reiteistä. 

Sisäverkon suunnittelua sekä toteutustapaa mietittiin samanaikaisesti kokoajan. Tässä päädyttiin täysin 

kuiturakentamiseen, sillä Louna-Jukolan yhteistyökumppanina oli ammattilaistaho, jolla kuiturakentaminen 

oli hallussa. Kaikesta kuiturakentamisesta kisa-alueella vastasi TLT-Connection Oy. 

Yhteydet ulos 

Louna-Jukolan fyysiset yhteydet ulos olivat toteutettu Elisan kuituverkossa, josta Jukolan käyttöön loista-

vasti onnistuneen yhteystyön voimin saatiin tarvittava määrä vapaita yhteyksiä niin internetiin kuin myös 

Pasilan TV-taloon. Näitä fyysisten yhteyksien kytkentäpisteitä oli kaksi, joten yhteydet saatiin reititettyä 

täysin erillisiä reittejä ulos, pois lukien ensimmäinen 5 metrin matka. Kaikki internetyhteydet olivat no-

peudeltaan 1 GB, toteutunut yhteysnopeus noin 500–700 mb/s. Lisäksi molemmista kytkentäpisteistä oli 

suorat yhteydet Pasilan TV-taloon. Kaikkiaan yhteyksiä oli 4+4 kpl. Nämä jakautuivat seuraavasti, 2 kuitua 

per yhteyspiste olivat Pasilaan, 1 kuitu per yhteyspiste oli järjestäjien internet ja 1 kuitu per yhteyspiste oli 

operaattorien tukiasemien puhe ja datasiirtoon. Elisa yhteyksien tarjoajana vastasi kaikkien yhteyksien toi-

minnasta kytkentäpisteestä ja teki tarvittavat uudelleen reititykset. Järjestäjä vastasi yhteyksien vetämises-

tä näistä kytkentäpisteistä keskukseen. Elisan yhteyksille oli koko kilpailuviikonlopun korotettu vikapalvelu. 

Kilpailuareenan sisäverkko 

Sisäverkon rakentamista suunniteltiin kokoajan samalla kun kisakeskus layout valmistui. Loppujen lopuksi 

päädyttiin siihen että kaikki kriittinen rakennetaan kuituverkkona niin, että se on runkokytkimiltä tähtiverk-

kona toteutettu. Tähän päädyttiin laitekonfaamisen ja verkon valvonnan helpottamiseksi. 

Muutamien pitkien vetojen pois saaminen oli tärkeää jo pelkästään toteuttamisen nopeuttamiseksi sekä 

kustannustehokkuuden takia. Kartoitimme myös muita yhteysmahdollisuuksia esim. maksupäätteille. Täs-

säkään ei kuitenkaan voitu luottaa täysin mobiiliverkkoon. Päädyimme kysymään vanhassa @450 verkossa 

operoivalta taholta mahdollisuutta käyttää nykyään verkossa toimivaa 450LTE verkkoa. Tässä pääkaupunki-

seudulla toimivalla taholla Helppari Oy:llä oli valmis ratkaisu ja heiltä kysyttiin tarjousta laitteista ja yhtey-

destä. Tarjous oli siinä määrin halpa ja hyvä, että päätettiin tilata yhteensä 6 kpl näitä päätelaitteita toteut-

tamaan maksupääteliikennettä ravintoloihin ja grilleihin. Nämä yhteydet myös toimivat moitteetta koko 

viikonlopun ja niitä voi suositella myös tulevaisuudessa käytettävän. 

Kuiturakentaminen aloitettiin toukokuun alussa vetämällä kaikki mahdolliset yhteydet sekä pystyttämällä 

muutama tolppa kisakeskuksen läheisyyteen, jotta tulevat yhteydet saatiin toteutettua turvallisesti. Samalla 

rakennettiin yhteydet operaattorien tukiasemien läheisyyteen, jotka otettiinkin käyttöön jo melkein 2 viik-

koa ennen kisaa. 

Keskuksen 19” avoräkki asennettiin noin kuukausi ennen kisoja, johon tulevat yhteydet hitsattiin paneeliin 

ja merkittiin huolellisesti. Samalla Yle toi ensimmäisiä testilaitteita, jotta voitiin varmistua Ylen suorien yh-
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teyksien toimivuudesta. Loppuja sisäverkon runkoyhteyksiä rakennettiin samalla kuin sähköverkkoa kaivet-

tiin maahan. Tämän sovittamisessa oli haasteita, mutta siinä kuitenkin onnistuttiin tyydyttävästi. 

Loppu rakentaminen sekä kuitujen hitsaaminen meni kisaviikon alkupäiville kun kaikki käyttöpaikat alkoivat 

olla käytettävissä ja koko verkko oli valmiina ja ”valotettuna” pystyssä tiistaina aamupäivällä. 

Samalla saatiin kokoajan rakennettua laitetason verkkoa, joka olikin tulospalvelun osalta valmiina kisaviik-

koa ennen sunnuntaina. 

Verkkolaitteiden konfaamista tehtiin sitä mukaan kuin laitteille oli loppusijoituspaikkoja ja osa oli jo ennen 

sijoituspaikkaakin valmiina. Sijoituspaikoissa oli valmiina joko 19” avoräkkiseinällä tai sitten pöytä, jolle 

kytkimet asennettiin. Kriittisissä paikoissa nämä olivat varmistettu UPS-sähköllä. 

Tulospalveluverkon rakentamisen jälkeen alettiin rakentaa muita verkon tarvitsijoita kuten kauppoja sekä 

ravintolan lipunmyyntikojuja. Nämäkin saatiin varsin hyvissä ajoin kaikki valmiiksi. 

Verkko koostui kahdennetusta palomuurista 2*Cisco XX sekä 2*runkokytkimistä Cisco xx, joissa oli 16 kui-

tumoduulia. Peruskytkiminä käyttöpaikoissa toimivat XX*Ciscon 24 sekä 48 porttiset XXX kytkimet. Kaikki 

laitteet olivat lainassa Elisalta. Lisäksi maastokontissa oli yksi runkokytkin, jossa oli 16 kuitumoduulia, tähän 

kerättiin kaikki PV:n toteuttamat maastokuidut. 

Palomuureille tulivat ulkomaailman yhteydet, runkokytkimille taas kaikki yhteydet kisakeskuksesta sekä 

PV:n maastokontista sekä varmistava yhteys linkiltä. Tämä kuitenkin oli ns. plug and play menetelmällä 

oleva varmistava yhteys, sillä sen todettiin olevan parempi niin. 

Median verkko rakennettiin 2*Ciscon XX WLAN tukiasemilla, yksi vastaava asema oli käytössä myös VIP-

teltassa. Aliverkon osoitteiden määrää seurattiin kokoajan, jotta ne eivät päässeet loppumaan. 

Verkkolaitteiden purkaminen aloitettiin välittömästi kisan jälkeen ja lähes kaikki oli purettuna maanantaina 

noin klo 20.00 ja laitteet tyhjennettiin ja palautettiin omistajilleen. 

Yhteenveto 

Kaiken kaikkiaan verkkosuunnittelussa ja rakentamisessa sekä toteuttamisessa onnistuttiin loistavasti. Kaik-

ki pelasi ennen kisaa lähes välittömästi sekä kisan aikana. Kaupoille rakennettiin yksi kaapeli rikkoutuneen 

(huonolla liittimellä varustettu) tilalle Venlojen kisan jälkeen, mutta muuten ei ollut koko kisan aikana en-

simmäistäkään ongelmaa verkon kanssa. Mukava yllätys oli Helppari Oy:ltä vuokratut 450LTE verkossa toi-

mivat ilmatorjuntakiväärin lippaaseen kasatut laitteet, jotka olivat käytössä järjestäjien maksupäätteillä. 

Työasema kalusto, UPSit ja tulostimet 

Keijo Hintukainen ja Pauli Viberg 

Suunnittelu ja tarpeet 

Laitteiston hankintaa ja tarvekartoitusta alettiin tehdä heti kun ensimmäinen yhteinen suunnittelukokous 

pidettiin. Ensimmäisenä työnä selvitettiin tarvittavaa määrää laitteistoa vanhoista loppuraporteista sekä 

toimintasuunnitelmista. Tarvekartoituksen jälkeen päädyttiin summaan noin 100 konetta ja päätettiin, että 

hankitaan noin 120kpl kannettavia, jotta on tarvittava resurssi käytettävissä. Samalla kartoitettiin tulostimi-

en sekä UPS-laitteiden sekä muiden laitteiden tarve. Todettiin, että tulostimia pyritään saamaan ilmaiseksi 

tarvittavat noin 15kpl, samoin UPS-laitteet. Tiedossa oli, että Jukolan kiertävässä materiaalissa on 4*3kVa 

UPS-laitteita ja nämä olisivat lähes riittäneet. Lisäksi järjestävillä seuroilla oli muutamia tulostimia, jotka 

päätettiin ottaa käyttöön. 
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Kannettavia tietokoneita lähdettiin kysymään järjestelyorganisaatiossa olevien ihmisten avulla toiselta isän-

täkaupungilta Turulta ja sieltä koneet loppujen lopuksi saatiin lahjoituksena. Ikähaarukkana koneilla oli 3-

4 v eli olivat elinkaarensa päässä ja näin ollen poistumassa käytöstä. Samalla saatiin tarvittava määrä näyt-

töjä sekä tulostimia, jotka olivat myös poistumassa käytöstä. Näyttöjen koko pääasiassa 19” ja tulostimet 

mallia HP2055-USB. Myös monitoimilaitetarve selvitettiin ja todettiin, että kolme monitoimilaitetta hanki-

taan jollain tavalla. Loppuen lopuksi nämä saatiin hankittua yhteistyössä Tmi:Kokkensin kanssa ja ne meni-

vät käyttöön FIN5-suunnistusviikolle kisojen jälkeen. Yksi laitteista oli jo keväällä Jukola-toimistossa ja loput 

otettiin käyttöön kisapaikalla tulostuskeskuksessa sekä mediateltassa. 

Samalla konehankintojen kanssa alettiin kartoittaa hyvää testitilaa, johon laitteita alettaisiin kasata. Tällais-

ta ei alkuvaiheessa löytynyt, joten päädyttiin siihen, että pääasiassa koneet asennetaan yksitellen. Kun so-

piva tila löytyy, tuodaan kaikki koneet kerralla testitilaan. 

Hyvä testitila saatiin käyttöön huhtikuun alusta alkaen, johon koneet tuotiin ja asennettiin testiverkko. Tääl-

tä koneet siirrettiin kilpailukeskukseen viikonloppuna viikkoa ennen kisaa. 

Aloituskeskusteluissa päädyttiin tekemään verkosta AD-verkko siinä määrin, että kaikissa koneissa on sama 

käyttäjä sekä käyttäjätunnus, mutta kuitenkin niin, että AD-yhteyden menetys ei vaikuta verkkoon millään 

lailla. AD:n tarkoituksena oli hallinnoida ajan jakamista sekä tarjota verkkoresurssien jakamiseen hyvä ja 

luotettava alusta. 

Toteutus 

Koneet tyhjennettiin ennen saapumista ja tämän jälkeen niihin asennettiin järjestäjien toimesta Norton 

Ghost kloonauksella samanlaiset levykuvat joissa oli tarvittavat asetukset ja ohjelmat asennettuna. Koneet 

olivat pääasiassa Lenovon T410-koneita 4 GB muistilla 320 GB kovalevyllä ja i5-prosessorilla varustettu. 

Akut olivat suurimmassa osassa varsin loppuun käytetty ja näin ollen niitä vaihdeltiin keskenään niin, että 

tärkeissä koneissa olivat ok kunnossa olevat akut. 

Kaikkiin koneisiin asennettiin WIN7 32-bit käyttöjärjestelmä, Microsoft Essentials virustorjunta, VNC-

etähallinta sekä DS Clock. Kaikki työasemat nimettiin ja niihin kiinnitettiin nimitarra, jossa oli IP sekä koneen 

käyttötarkoitus ja koneen nimi. Tämä merkintä kiinnitettiin koneen sisään niin, että se näkyi koneen ollessa 

auki. 

Tämän jälkeen koneet tuotiin testitilaan ja ne liitettiin AD-verkkoon, jota hallinnoi Windows Server 2008. 

Koneisiin kirjauduttiin käyttäjänä jukola ja salasanalla paimio2015. Käyttäjät olivat järjestelmänvalvojia eikä 

oikeastaan mikään ollut rajoitettua, näin vältyttiin turhilta ongelmilta kansio oikeuksien kanssa yms. Koneil-

la oli C:n juuressa kansio jukola jonka sisällä oli jaettuna kansiot juk ja ven. Näin AD-koneelta saatiin jaettua 

kilpailun ohjelmat sekä tiedostot tehokkaasti scripteillä. Kaikkien koneiden pysymistä verkossa valvottiin 

niin pingillä toimivalla erillisellä srciptillä, kuin myös Network-monitor ohjelmalla. 

Testitilassa asennettiin kaikki lisälaitteet jo toimintaan kuten USB-RS-232 muuntimet ja tulostimet sekä 

näytöt ja näyttötaulut jotka tänä vuonna olivat ensimmäistä kertaa käytössä. 

Kun koko verkko oli tulospalvelun osalta kunnossa, tehtiin noin 1,5 viikkoa ennen kisaa yhdessä ohjelmake-

hittäjän kanssa rasitustesti. Testi suoritettiin edellisen Jukolan datalla, niin että kisa ajetaan nopeutettuna 

läpi. Samalla testattiin oliko edellisen Jukolan pieni bugi saatu korjattua. Kaikki toimi tässä testissä moit-

teetta. 

Koko laitteistokanta asennettiin paikalleen ennen kenraaliharjoituksen koejuoksuja, tällöin myös jaettiin 

ensimmäistä kertaa kisakeskuksessa koko verkkoon uusiksi koko ohjelma sekä kisatiedostot koejuoksuja 

varten. Tässä ei ollut ongelmia. Suurin ongelma oli lämmin ilma, jonka vaikutuksesta lasiseinät omannut 



64 

 

kuulutuskoppi lämpeni huomattavasti eikä koneiden musta värikään asiaa helpottanut, joten siitä syystä 

koneet sekosivat säännöllisin väliajoin. Koppien lasiin päätettiin asentaa suoja mainoksesta niin, että aurin-

ko ei päässyt paistamaan suoraan koneiden kansiin. Näillä toimenpiteillä ongelma hävisi, eikä koneet enää 

sekoillut. Sama ongelma havaittiin portti/puomikoneilla, mutta tälle asialle ei oikein ollut mitään tehtävissä 

ja koneita sitten käynnisteltiin tarvittaessa uudelleen. Kaikki koneet muutamia poikkeuksia lukuun ottamat-

ta olivat UPS-varmistetun sähkön takana. Näistä 4 kpl oli Jukolan kiertävästä teholtaan 3kVa ja Louna-

Jukolaan hankittuja 1kVa UPS-laitteita oli näiden lisäksi 6 kpl. Pääasia oli, että vähintään kaikki aktiivilaitteet 

olivat UPS-suojattuja. 

Kisan jälkeen aloitettiin purkaminen ja kaikki työasemat oli purettu maanantaina noin klo 20.00. 

Yhteenveto 

Laitteiston osalta kisaa ennen eikä kisan aikana oikeastaan tehty juuri mitään muutoksia. Koejuoksujen 

jälkeen tehtiin vielä muutamille tulostimille uudelleen asennuksia koneisiin, jotta ne saatiin toimimaan oi-

kein. Tämä oli lähes ainut ongelma kisan aikana. Laitteista vastasi koko yön valvontapartio, joka olisi tarvit-

taessa kyennyt korjaamaan lähes vian kuin vian. Alkuun oli pieniä ongelmia ajan synkronoinnin kanssa, 

mutta ongelmat saatiin kuitenkin ratkaistua varsin nopeasti, jo ennen koneiden siirtoa kisapaikalle. 

Pirilä tulospalvelu konfaus + kilpailudata 

Niko-Petteri Salo 

Suunnittelu ja toteutus 

IT-valiokunnan henkilökuvat sekä toiminta oli niin hyvä, että valiokunnan puheenjohtaja päätti jossain koh-

taa paikata siihen mennessä heikosti toteutuneen suunnitelman Pirilä konfauksesta ja kilpailudatan luon-

nista. Ko. asioita puoliammattimaisesti tekevä henkilö kuitenkin kokonaisuudessaan pystyi suoriutumaan 

tästä varsin kevyesti. Pirilä konfauksen pohjana käytettiin aiemmilta vuosilta perittyjä hyviä pohjia sekä 

muutenkin konekanta pyrittiin pitämään samanlaisena. Näin virheiden mahdollisuuskin väheni huomatta-

vasti. Samalla tiivis yhteistyö online-vastaaviin, ratamestareihin, sekä ilmoittautumispalvelun ylläpitoon 

sekä tv:n henkilöihin (grafiikka) auttoi esim. kilpailudatan tekemisessä huomattavasti. Tässä puoliammatti-

maisuus varmasti pääsi parhaaseen käyttöön. 

Pirilä konfauksen suoritti vanhoista pohjista muokkaamalla noin viidessä tunnissa, tosin korjauksia tehtiin 

vielä huomattavasti testauksissa sekä pikkuhiljaa kun testiverkkoa saatiin kuntoon testitilassa. Isompi työ oli 

päivittää kaikki tarvittavat scriptit ja tehdä tarvittavat muutokset, jotta ne toimisivat tulevaisuudessa pa-

remmin. Näiden muutosten tekemiseen sekä päivittämiseen meni aikaa myös noin 5 tuntia, jotta tarvitta-

vat konelistat yms. oli tehtynä. Listojen ja scriptien tekemiseen tarvitaan ymmärrystä ohjelman toiminnasta 

sekä periaatteesta ja tulevasta verkkorakenteesta. 

Testitilassa tehtiin pääasiassa testejä edellisvuoden 0-datalla sekä lopputilanteella. Louna-Jukolan ensim-

mäinen testidata sekä ratatiedostot tehtiin kaksi viikkoa ennen kilpailua, sillä tekijä halusi mielenrauhan, 

että kaikki menee suoraan oikein. Lopulliset kisatiedostot tehtiin edellisenä iltana, kun juoksujärjestykset 

olivat jätetty. Tällöin tähän meni aikaa noin 30 minuuttia, tiedostot tallennettiin sekä usb-muistille, Google 

Driveen että vielä tekokoneen kovalevylle. Operaatio kannattaa tehdä vaikkapa kotona rauhallisessa olo-

suhteessa alusta loppuun kerralla per viesti (Venla/Jukola). Tieto tiedostojen sijainnista oli muutamilla hen-

kilöillä, jotka myös pääsivät tarvittaessa ne noutamaan. 

Aiemmin oli päätetty että kisa-aamuna noin klo 11.00 on viimeistään päästävä tulostamaan lähtölistoja, 

joten data jaettiin koneille noin klo 10.00 ja se meni ongelmitta. Tällöin käynnistettiin sekä Jukolan että 
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Venlojen serverit ja muut koneet joille haluttiin juoksujärjestysmuutosten menevän suoraan, näitä olivat 

lähinnä tulostus, jossa muutokset muutenkin tehtiin. Muuten järjestelmästä nostettiin pystyyn ensin testi-

mielessä Jukola, katsottiin, että joukkuemäärä täsmää ja avoimia ei ole. Tämän jälkeen Jukola ohjelmat 

sammutettiin ja käynnistettiin Venla ohjelmat kisaa varten. 

Kisaa ajettiin siis kahdessa kansiossa joista toinen on Jukolaa varten ja toinen on Venlaa varten hakemistot: 

juk ja ven. Edellä kuvatulla menettelyllä saatiin serverille tulemaan kaikilta koneilta kuittaus yhteydestä 

sekä saatiin varmuus, että kaikkialle on mennyt oikea lopullinen data. Venlaa ajettiin pääasiassa siis kaikilla 

koneilla tämän jälkeen aina noin klo 23.30 saakka, jolloin viimeinen Venla joukkue oli maalissa. Tällöin tosin 

enää muutamia istuntoja oli Venla puolella ja suurin osa oli jo käännetty Jukola moodiin. Koko Venla verkko 

ajettiin alas noin klo 12.00, jonka jälkeen oli käytössä enää Jukolan istuntoja. 

Yhteenveto 

Alun perin tähän kokonaisuuteen oli suunniteltu kaksi erillistä henkilöä niin, että kilpailudatan luojalla olisi 

vielä ollut varsin iso rooli ilmoittautumispalvelun pystyttämisessä sekä valvomisessa. Loppuen lopuksi tämä 

osuus meni oikeastaan kokonaisuudessaan toimistovaliokunnan ja tarkemmin pääsihteerin tehtäviin. On 

vaikea sanoa onko se hyvä vai huono, mutta se vähensi huomattavasti työtä ja ilmoittautumisongelmiin 

pystyttiin reagoimaan huomattavasti tehokkaammin ja nopeammin toimistosta. Muuten kaikki meni tällä 

osa-alueella kivuttomasti ja yhtään konfausvirhettä ei datassa eikä konfeissa kisan aikana ollut. Testaami-

nen on tässä suuressa roolissa ja sitä pyrittiin tekemään aina kuin mahdollista. 

Väliaikapalvelut sekä maali ja tarvittavat fyysiset yhteydet + varmistukset 

Markku Salvela ja Pasi Viberg 

Suunnittelu ja tarpeet 

Online-toimintojen suunnittelu ratamestarin sekä valiokunnan pj:n toimesta aloitettiin välittömästi kuin 

ensimmäiset ratasuunnitelmat sekä hahmotelmat olivat olemassa. PV:n edusta oli myös tässä kohdin jo 

mukana, vaikka mitään varmuutta rastien lopullisista sijainneista ei ollut. Samalla jo suunniteltiin toteutus-

tapaa. Online vastuulliset tulivat mukaan täysillä suunnitteluun noin vuosi ennen kilpailua ja jonkinlaisia 

linjavetoja asioista tehtiin Kuopio-Jukolan testien perusteella. Täällä testattiin langattomia leimasimia sekä 

langatonta kuvan lähettämistä. Näillä testeillä oli suuri merkitys 2015 vuoden tekniikoiden eteenpäin viemi-

seen. Maaliskuussa 2015 tehtiin lopullinen toimintasuunnitelma, jota käytettiin suunnittelun pohjana. Tosin 

monet yksityiskohdat suunniteltiin sitä mukaan, kun asiat tulivat eteen. Tässä kohtaa osattiin jo varsin hyvin 

sanoa millä tekniikoilla rasteja tultaisiin toteuttamaan, sillä valiokunnan pj. sekä Tmi:Kokkensin Timo Kokko 

tekivät koko syksyn 2014 lisää testejä langattomien leimasimien sekä kuitutekniikan ja ETS1-laitteiden mu-

kaan ottamisella. Tällä olisi kuitenkin ja olikin merkittävä hyöty ja nopeuttaminen rakentamisen kanssa. 

Online rasteilla järjestettiin muutama katselmus, joissa oltiin mukana. Nämä katselmukset olivat pääasiassa 

TV:n takia, mutta niissä oli mukana online sekä PV. 

Online-toimintojen päätehtävänä oli saada väliajat reaaliaikaisesti median, yleisön, kilpailijoiden ja järjestä-

jien käyttöön kisan aikana. Lisäksi tehtävänä oli tukea muun tulospalvelun ja ääni- ja kuvatuotannon toimin-

toja. Online-toiminnot tehtiin tiiviissä yhteisyössä rataryhmän ja puolustusvoimien (PV) kanssa. 

Online-toimintojen vastuuhenkilöinä toimivat Pasi Wiberg (PW) ja Markku Salvela (MS). PW vastasi maalin 

pään online palveluista ja MS maastokontin online toiminnoista.  Lisäksi molemmat vastasivat pääasiassa 
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Online rastien rakentamisesta ja kalustamisesta. Läheistä yhteistyötä muun tulospalveluryhmän kanssa (N-

P Salo, Jatila). 

Vastuuhenkilöiden lisäksi Online-ryhmään kuului (maastokontilla 11 muuta toimitsijaa), joista suurin osa 

osallistui järjestelyihin vasta kisapäivinä (manuaalivarmistus, viimehetken järjestelyt). Pienempi joukko toi-

mitsijoista oli apuna ennen kisaa rastien rakentamisessa ja kalustamisessa (TL, JK, AJ). 

Toimitsijoiden rekrytointi aloitettiin jo hyvissä ajoin talvella, mutta tarvittava määrä (mininimäärä) oli ka-

sassa vasta vähän ennen kisaa (edellisenä iltana). Rekrytointikohteina olivat työtoverit, naapurit, seuraka-

verit jne. eli kaikki tutut ja tuntemattomatkin.  

Online toimitsijoille järjestettiin erillinen koulutustilaisuus n. 2 viikkoa ennen kisaa. Lisäksi ohjausta oli ken-

raaliharjoituksen aikana sekä juuri ennen kisaa. Kirjalliset toimintaohjeet olivat myös saatavilla ennen kisaa. 

Toteutus 

Todellinen toteuttaminen pääsi alkuun talven aikana niin, että tarvittavaa keskustelua käytiin online vas-

tuullisten kanssa sekä sitten vielä valiokunnan pj. kanssa jolla oli tässä kohtaa laitteiston hankkimisen sekä 

miettimisen kanssa suurin vastuu, johtuen suhteista asioita toimittaviin tahoihin. Samalla alettiin jo tehdä 

suunnitelmia tarvittavista materiaaleista sekä niitä alettiin hankkia, kuten kuitukytkimiä sekä muita uusiin 

kuvioihin tarvittavia laitteita. 

Tämän vuoden suurin helpotus oli online kaluston lähinnä leimasimien täydellinen uusiutuminen sekä myös 

muiden laitteiden kuten ETS1-laitteiden tuleminen suoraan Emit AS:ltä. Tämä yhteistyökuvio onnistui koh-

tuullisen hyvin. Laitteet tulivat ehkä hieman turhan myöhään, mutta kuitenkin riittävän ajoissa. Muut lait-

teet kuten sj-boxit sekä moxat kuuluvat Jukolan kiertävään kalustoon sekä osa on Suomen tulospalvelun 

päähenkilöillä. Rasteilla tarvittavia akkuja hankittiin yhteistyökumppanin kautta. Akut olivat 60Ah 12V va-

paa-ajan akkuja. Kiertävään kalustoon hankittiin myös kuitukytkimiä joita käytettiin sekä kuvan että online 

tiedon välittämiseen maastosta. Kaluston kunto kartoitettiin hyvissä ajoin ennen kisaa ja katsottiin, että 

tarvittavat osat olivat kunnossa. Esim. moxien virtaliittimiä hieman uusittiin ja paranneltiin. 

Maaston online vastaava sekä it-valiokunnan puheenjohtaja konfasivat sekä testasivat moxat sekä sj-boxit 

noin 1kk ennen kisaa heti kun testiverkossa oli tämä mahdollista tehdä. Moxiin asetettiin oikeat määrityk-

set ETS1-laitteille sekä koodit ja asetukset käytiin läpi ja varmistettiin että moxat myös ”ilmestyivät” niille 

tulospalvelukoneille joille näiden pitikin tulla. Samalla laiteet merkittiin teipeillä ja kasattiin laitteet laatikoi-

hin, tarvittavien kaapeleiden kera. Kaikkiaan sj-boxeja oli käytössä 3kpl sekä moxia 14kpl. Moxia oli kahta 

mallia, 2 sekä 4 porttisia. 

Online rastien rakentaminen ja ohjeistus aloitettiin jo ensimmäisten televisiokäyntien yhteydessä jossa oli 

paikalla rastipukkien rakentamisesta vastuullinen henkilö sekä ratamestarit. Käytössä oli paljon yksittäisiä 

tai kahden leimasimen pukkeja, uuden tekniikan sen mahdollistaessa (ePost-langaton leimaus). Käytössä oli 

myös salmiakki ja neliöpukkeja. Näissä pukeissa oli yleensä sj-box ja perinteinen langallinen leimasin. Tär-

kein huomattava asia on, että missään tapauksessa 10m matka ei saa ylittyä ETS1-laitteelta pukeille. Yhden 

rastin ETS1-sijoittelua vielä muokattiin viimehetkellä, sillä testeissä todettiin leimauksien puutteellisuutta. 

Katselmuksissa katsottiin rastien kokonaisuutta niin, että merkittiin PV:n tuoman valokuidun paikka sekä 

myös kameran paikat, jolloin tiedettiin, että minne rj-45 kaapeli on kuitukytkimeltä kameran dekooderiin 

vedettävä. Nämä kuten myös rastivarmistajien paikat katsottiin tarkkaan läpi kevään 2015 katselmuksessa. 

IT-valiokunta vastasi myös tv-kameran dekooderin rj-45 liitynnästä, mutta areena tarvittavasta sähköstä 

(aggregaatti). Kaapeli toteutus tehtiin Cat5e maakaapelilla, johon puristettiin päihin työkaluvapaat LexCom 

liittimet, joista sitten meni lyhyt Cat6 kaapeli dekooderiin ja kytkimeen. 
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Online laitteistoa testattiin ja konfattiin jo koulutustilaisuuksissa ennen kisaa keväällä, mutta lopulliset tes-

tit tehtiin sitä mukaan kisaviikolla kuin se oli mahdollista. Kaikista laitteista testattiin kaikki portit, jotta yllä-

tyksiä ei pääsisi tulemaan. Testauksen jälkeen elektroniikka laitettiin suojakoteloon, jossa oli johdoille reiät 

(SmartStore30) ja tämä laatikko laitettiin vielä kiertävässä kalustossa olevaan vihreään varustelaatikkoon 

joka oli sijoitettuna lähellä kuidun päätä. Näin kaikki tavarat saatiin hyvin pysymään kuivina sekä ehjinä 

kolhuilta yms. ongelmilta. Samassa laatikossa oli myös virtalähteenä käytetty akku. 

Online-rastit kalustettiin kisaviikolla, alkaen viikonloppuna ja jatkuen koko kisaa edeltävän viikon. Leimasi-

met kiinnitettiin pukkeihin ratamestarien ruuviohjeen mukaisesti ja pyrittiin laittamaan mahdollisimman 

kauas toisistaan ja kahden sekä useamman rastin pukissa leimasimet suunnattiin aina eripäin. Sj-boxit ja 

moxat sijoitettiin kytkimen kanssa muovilaatikkoon ja johdot vedettiin laatikoissa olevien reikien kauttalait-

teisiin. ETS1-laite kiinnitettiin pääasiassa saman puun juureen jossa varustelaatikkokin sijaitsi, jotta johtoa 

ei tarvinnut vetää pitkää matkaa. Näkyvyys kaikille leimasimille varmistettiin sijoittelulla. Kun kytkennät oli 

tehty, varmistettiin rastin toimivuus. Näytöllinen emit-kortti helpottaa asiaa, näitä oli käytössä kaikilla onli-

ne rakennusporukoilla. Kortilla voitiin vielä varmistua kaikkien leimasimien kunnosta sekä tarkistaa koodit. 

Kun kaikki leimasimet toimivat otettiin laitteista virrat pois ja suojattiin hyvin, jotta yö kosteus eivätkä muut 

mahdolliset tekijät pääse rikkomaan herkkiä laitteita. Myös tv-kuvan siirtyminen testattiin ja tämä tahtoi 

viedä online porukalta turhan paljon aikaa, joten yhteensovittaminen on tässä kohdin tärkeää. Viimeisten 

rastien sekä maalileimauksen pukkien rakentaminen ja testaus toteutettiin maanantain ja tiistain aikana, 

sillä ne olivat käytössä jo keskiviikon testijuoksussa. Samalla viritettiin maalin karsinoiden päällä olevat led-

näytöt, joissa näkyy joukkueen sijoitus sekä ero kärkeen. Näitä oli testattu jo myös testaustilassa sekä var-

mistettu toimivuus, sillä ne olivat ensimmäistä kertaa käytössä. Myös vaihtokarsinoiden ohjaus taulut kiin-

nitettiin ja testattiin. Tätä ei valitettavasti ehditty tekemään ennen kenraaliharjoitusta. 

Noin tunti ennen kisaa laitteisiin kytkettiin virrat takaisin ja testattiin toimivuus uudelleen. Kaikki toimi 

moitteetta suoraan ja mitään ei tarvinnut tehdä. Viimeiset testileimaukset otettiin noin 10min aikataulun 

mukaisesta saapumisesta rastille. Lisäksi vielä ratamestariryhmän testijuoksijat/rastivalvojat kävivät rasteil-

la vaikka niillä ei ollut muuta miehitystä, joten testileimoja tuli myös sitä kautta. 

Manuaalivarmistusta suoritettiin molempien kisojen osalta niin, että maastossa oli henkilö sekä maasto-

kontilla oli erillinen henkilö. Maastossa ollut henkilö pyrki havainnoimaan maastossa kärkijuoksijan sekä 

numeron ja kertoi joko puhelimitse tai Alge-luurien avulla numeron sekä tiedon leimauksesta kaavalla NU-

MERO X- LEIMAA-NYT Samalla työskentely pari naputti tiedot maastokontin tietokoneella. Ongelmia oli 

puhelinverkon kuormitus sekä huonot akut radiopuhelimissa. Myös ruuhkat rasteilla aiheuttivat harmaita 

hiuksia varmistuksiin, mutta sille on vaikea tehdä mitään. Monella rastilla oli samanaikaisesti niin tv:n ”ras-

timanageri” kuin online varmistaja. Tulevaisuudessa kannattaa miettiä voiko nämä asiat yhdistää. Manuaa-

livarmistuksen työvuorot olivat suunniteltu siten, että Venloissa sama toimitsija hoiti koko kisan, mutta 

Jukolassa vuorot oli jaettu alku ja loppuosuuksille. Manuaalivarmistus vaatii varsin paljon toimitsijoita. 

Varmistus jatkui kärjen maaliin tuloon saakka, mutta online palvelut jatkoivat miehittämättömänä läpi kisan 

iltapäivään tai niin kauan kuin akut kestivät. Maalin onlinetoimitsijoille kuului myös videokameroiden käyt-

tö tilanteissa joissa kilpailijoille ei ollut syystä tai toisesta tullut aikaa vaihtoleimauksesta tai maali saapumi-

sesta. Näitä haettiin yhteisvoimin vähän ketä aina ehti hakea. Samoin myös Led-taulujen käyttö kuului tälle 

porukalle. 

Laitteiden purkaminen aloitettiin maalin sulkeuduttua sunnuntaina noin klo 16.00 ja kaikki laitteet kasattiin 

maalikonttiin. Kaikki laitteet oli haettu maastosta klo 18.30 mennessä. Maalin purkaminen jatkui maanan-

taina noin klo 10-11 kun ihmiset jaksoivat tulla paikalle rankan rupeaman jälkeen. Maalin tulospalvelu oli 

purettu maanantaina noin klo 20.00 kuten lähes kaikki muukin tulospalvelu. 
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Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että rekrytoinnissa onnistuttiin loppuen lopuksi yllättävän hyvin. Perustoi-

mitsijan työtaakka oli jotakuinkin siedettävä. 

Väliajat online rasteilta saatiin pääasiassa loistavasti, ETS1-laitteen sekoamisongelmaan on vielä löydettävä 

syy yhteys, jota ei ole vielä löydetty vaan on odotettu valmistajan kommenttia. Mutta Venlojen ja Jukolan 

ensimmäinen TV-rasti toimi moitteetta, eikä näin ole hetkeen ollut! 

Yhteistyö muiden ryhmien kanssa toimi hyvin ja PV:n edustajatkin olivat tyytyväisiä. 

Kokonaisuudessaan kisasta jäi hyvä mieli ja onnistumisen tunne myös mukaan rekrytoiduille toimitsijoille. 

Ongelmina voidaan todeta avainhenkilöiden määrä, manuaalivarmistuksen huonot radiopuhelimet (akut 

huonoja), ETS1-leimojen uudelleen lähettäminen uudella aikaleimalla. 

Kehittämiskohteina asioiden yhteensovittaminen muuttuvissa tilanteissa esim. ongelmat areenatuotannon 

kanssa tiedonkulussa, koska testataan, aggregaatit paikoillaan yms. Miehitys rasteilla, onko liioiteltua olla 

tuplamiehitys, entä jos probleemia onko siinä tilanteessa juuri pakollinen, mutta muuten tuntuu turhalta. 

Työvuorojen peruutuksiin varautuminen ”supermies” joka menee paikkaan kuin paikkaan ja valvoo koko 

päivän ja yön?  Onko manuaalivarmistus edes järkevää, mieluummin panostetaan tekniikkaan lisää ja mie-

hitykseen sen osaamiseen kuin varmistukseen? 

Kiitoksena, loistava tiimi, yhteistyö, ongelmien ratkaisukyky, Lehtisen Henri virtakaapelien rakentamisesta 

ja NP:lle tavara hankinnoista ja järkkäilyistä. 

EMIT-teltta, Kilpailijoiden sisäänluenta ja leimantarkistus 

Henri Lehtinen 

Suunnittelu ja tarpeet 

Sektorin vastuulle kuului kilpailijoiden sisäänkirjaus, GPS-laitteista huomauttaminen sekä leimantarkistus ja 

itkumuuri. Nämä toiminteet olivat kaikki niin sanotun Emit-teltan sisällä. GPS-laitteiden jakaminen ja pois 

ottaminen oli areenatuotannon vastuulla vaikka tapahtuikin Emit-teltassa sille varatussa tilassa. Emit-teltan 

suunnittelu tehtiin yhteistyössä muun IT-valiokunnan kanssa ja teltasta tehtiin suunnitelma. Suunnittelussa 

päädyttiin käyttämään edellisvuosilta saatuja pohjia ja niitä muokattiin tarpeiden mukaan. Emit-teltan peri-

aatteellinen layout on pysynyt Jukolassa jo varsin pitkään ja sen oli todettu toimivan varsin hyvin. Louna-

Jukolassa todettiin, että 6 sisäänlukupistettä on tarpeen ja 4 leimantarkistusta on riittävä. Molemmat pis-

teet päätettiin toteuttaa niin, että kaikilla koneilla voitaisiin ruuhkatilanteissa tehdä kumpaakin toimenpi-

dettä. Leimantarkistuksessa päätettiin tarjota kilpailijoille pieni näyttö, jossa näkyy värein onko suoritus ok 

ja paljonko aikaa ja millä sijalla on osuudeltaan tullut. Tämä ominaisuus oli pyydetty ohjelman kehittäjältä 

edellisvuoden Jukolan jälkeen ja sitä oli Suomen tulospalvelu tekijöiden keskuudessa testattu. 

 

Toteutus 

Emit-teltan pystytys aloitettiin kenttävaliokunnan toimesta noin 2viikkoa ennen viestiä ja sen pystyttämi-

seen osallistui myös muutama IT-valiokunnan edustaja. Kenttävaliokunta myös vastasi telttaan tulevien 

pöytien tilaamisen, mutta IT-valiokunta kalusti teltan suunnitelmansa mukaisesti. Tämä aloitettiin noin viik-

koa ennen viestiä. Teltan tarvitsemat väliseinät tehtiin työmaa-aidoista joita korotettiin lautarakennelmalla 

ja peitettiin kuitukankaalla. Teltan sähköistys sekä datakaapelit rakennettiin katosta noin 50cm alaspäin 
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tuoduille ”kaapeliradoille”. Sähkösyöttöön rakennettiin kiertävään kalustoon lisätty johtosarja. Johtosarjas-

sa on jokaisen työpisteen kohdalla ”runko” kaapelissa rasia josta tulee alas noin 1,5m pitkä 3pistokkeen 

pistorasia. Näin saadaan kahdelle koneelle ja vaikka työntekijän puhelimelle virtaa. Näitä syöttöjohtosarjoja 

tehtiin kaksi ja niiden sähkösyöttö varmistettiin 3kVa UPS-laitteella. Muut teltan sähköt kuten tulostimet 

sekä valaistus otettiin suorasta sähkösyötöstä. Teltan valaistus otettiin kiertävästä materiaalista löytyvistä 

loistevalaisimista, jotka asennettiin näiden kaapeliratojen alapuolelle nippusiteillä. Asennusten jälkeen 

kaikki sähkönsyöttöpisteet sekä rj-45 kaapelit testattiin ja merkittiin niin laitteenpäässä kuin kytkimenkin 

päässä. Tällä voitiin varmistua toimivuudesta sekä nopeasta ja tehokkaasta ratkaisusta vikatilanteissa. Kaik-

ki teltan sähköt sekä datayhteydet toimivat moitteetta koko viikonlopun. Sähkön saannissa kisaa edustaval-

la viikolla oli hieman ongelmia, mutta nämäkin saatiin ratkaistua tarvittavan aikaisin. 

Sisäänkirjauspisteitä oli teltassa yhteensä 6kpl, joiden lisäksi 4 leimatarkistuskonetta olivat lähtöjen ajan 

sisäänkirjaus käytössä. Suunnitelmien mukaisesti kaikkia 6kpl sisäänkirjauspisteitä ei käytetty yön hiljaisim-

pina hetkinä. Ennen uusintalähtöjä näillä koneilla oli suurin ruuhka sillä leimantarkistuksen koneet 4kpl 

eivät olleet käytettävissä. Myös Jukolan uusintalähtöjen koko oli varsin suuri noin 2 600 juoksijaa. Kaikki 

meni kuitenkin hyvin eikä uusintalähdöstä myöhästynyt ketään. Jotkut joukkueet olivat kuitenkin oikais-

seet, eivätkä olleet käyneet sisäänkirjauksessa ohjeiden mukaisesti. 

Sisäänkirjaus koneiden läheisyydessä oli kokoajan käytössä emit-vaihtopiste sekä epäselvyyksien käsittely-

kone. Tässä vaihdettiin sisäänluvun yhteydessä hyytyneeksi huomattuja kortteja. Kilpailun loppupuolella 

alkoi ilmetä, että sisäänluku koneet kertoivat kortin jo olevan käytössä, vaikka näin ei varmuudella ollut. 

Näille joukkueille annettiin myös vaihto emit. Uusintalähdön aikana tämä piste ruuhkautui pahoin, kun on-

gelmia käsiteltäviin kortteihin tuli yllättävän paljon. Vaihtokortteja oli kuitenkin varattu runsaasti ja ne riit-

tivät hyvin. Ongelmalliset kortit laitetiin minigrip pussiin johon laitettiin paperilla kenelle kortti kuuluu. Nä-

mä pussi kuljetettiin Infoon, josta sen sitten sai vaihtokorttia ja emit-vuokraa vastaan takaisin. Valitettavasti 

näitä tapahtumia ei ole määrällisesti saatavissa. Mutta veikkauksena että vaihtokortteja annettiin 50-

100kpl kisan aikana ja noin saman verran siis ongelmia oli sisäänluvussa. Pääasiassa kuitenkin kaikki saatiin 

ratkaistua niin, että kilpailija ei huomannut mitään. 

Leimantarkistuksessa oli yhteensä käytössä 4kpl lukupisteitä, näitä käytettiin myös sisäänkirjauksessa yh-

teislähtöjen aikana. Leimantarkistuksessa oli myös ensimmäistä kertaa erilliset näytöt, jotka havainnollisti-

vat kilpailijoille tuloksen hyväksymisestä ja näytti kilpailijan ajan sekä sijoituksen. Kaikkia leimantarkistusko-

neita ei käytetty hiljaisimpina hetkinä. Jos leimatarkistuksessa havaittiin jotain poikkeuksellista, ohjattiin 

kilpailija suoraan itkumuurille. Kortin ollessa mykkä annettiin henkilölle mukaan lappu, jossa oli saapumisai-

ka leimantarkistukseen. Nämä olivat leimantarkistuksen ongelmallisimpia tapauksia sillä oli erittäin vaikeaa 

havaita jonossa tulevista ihmisistä hyytyneet emitkortit. Suurin ruuhka on noin 1,5-2,5h uusintalähtöjen 

aikana, jolloin mietittiin hetkellisesti muutaman sisäänlukupisteen avaamista myös leimantarkistukseen, 

näin ei kuitenkaan tehty. Tämä kannattaa miettiä henkilömäärissä etukäteen, sillä nyt siihen ei ollut tarvit-

tavaa resurssia. 

Talkoolaisia sisäänluvussa sekä leimantarkistuksessa oli työskentelemässä yhteensä 45 henkilöä joista 2 kpl 

neuvomassa asiantuntijatehtävissä ongelmatapauksien ratkaisemisessa. Talkoolaisia oli enimmillään töissä 

24kpl. 

Aikaväli 12:30–
16:00 

16:00–
19:00 

19:00–
22:00 

22:00–
1:00 

1:00–
4:00 

4:00–
7:00 

7:00–
9:30 

9:30–
12:30 

12:30–
15:30 

Talkoolaisia 24 kpl 23 kpl 6 kpl 22 kpl 15 kpl 12 kpl 17 kpl 4 kpl 1 kpl 
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Yhteenveto 

Emit-teltan toiminta oli koko kisan varsin hyvin hallinnassa. Ehkä liiallista painetta koettiin taas uusintaläh-

töjen sekä juuri 1,5h-2,5h Jukolan uusintalähdön jälkeen. Näissä tilanteissa vaan pitää olla pää viileänä ja 

jos ankkureilla alkaa tulla kiire uusintalähtöön, pitää heitä alkaa ensisijaisesti ottamaan sisään. Louna-

Jukolassa kaikki sisäänluentaan tulleet päästettiin läpi vaikka näennäinen aikaraja olisi jo mennyt umpeen. 

Henkilörekrytoinnissa onnistuttiin kohtuullisesti, vaikka se meinasi mennä viimemetreille. Työvuorojen 

jakaminen meni, ehkä hieman myöhäiseksi, mutta kaikki henkilöt saapuivat iloisin mielin sovittuun vuo-

roon. Laitteisto sekä muut ei henkilöihin liittyvät asiat toimivat ja olivat kunnossa koko viikonlopun ajan. 

 

EMIT-teltta, Itkumuuri 

Ismo Kuokkanen ja Topi Suomalainen 

 

Suunnittelu ja tarpeet 

Itkumuurin suunnittelu ja toteuttaminen kulki käsi kädessä sisään luennan ja leimantarkistuksen kanssa. 

Palaverit olivat pääasiassa samanaikaisesti ja myös itkumuurin suunnittelussa otettiin oppia aikaisemmista 

vuosista. Suunnittelu palavereissa myös mietittiin erilaisia tapoja kirjata hylkäysesityksen ja näin ollen oh-

jelmaan tehtiin juuri Jukolaa ajatellen uusi ominaisuus, hylkäysraportti jonka itkumuurityöntekijä täyttää 

henkilön asioinnin yhteydessä. Tämä dokumentti tallennetaan verkkoon ja sitä voi katsella mistä vain ko-

neelta. Tämä ominaisuus pyydettiin ohjelman kehittäjältä aikaisin keväällä ja se saatiin testattua toimivaksi 

ennen kisoja testiverkossa. Muuten itkumuuriin ei tehty suuria muutoksia edellisvuosista, käsittelypisteitä 

lisättiin yksi sekä taustakoneelle annettiin oikea rooli tulosten tulostajana sekä mahdollisten epäselvyyksien 

käsittelyssä. 

Itkumuurin henkilöstö pyrittiin kasaamaan pitkälti suunnistuksen kanssa tekemisissä olleista henkilöistä 

joilla itsellään oli kokemusta suunnistuksesta, suunnistuskilpailuista sekä Jukolan viestissä juoksemisesta. 

Nämä argumentit antoivat huomattavasti lisää ymmärrystä virheiden ymmärtämiseen sekä selittämiseen 

kilpailijoille. Myös kartan näyttäminen ja siitä virheen selvittäminen helpottuu huomattavasi jos on aiem-

paa kokemusta suunnistuksesta. Myös ruotsin sekä englannin kielen taitoisia sekä jos mahdollista pyrittiin 

venäjää puhuva henkilö pitämään ainakin kohtuullisesti saatavissa jos ei jopa työvuorossa. Aikaisempi tu-

lospalvelu ohjelman käyttökokemus ei katsottu välttämättömäksi eikä näitä täyttäviä henkilöitä olisi var-

masti tarpeeksi saatukaan. Henkilöstölle pidettiin yhteensä kaksi koulutustilaisuutta. Ensimmäisessä koulu-

tustilaisuudessa 28.5.2015 oli mukana myös emit teltan muut osa-alueet eli sisäänkirjaus sekä leimantarkis-

tus. Tässä koulutuksessa keskityttiin esittelemään ohjelmaa ja asioita Jukolan ympäriltä pääpiirteissään. 

Toinen koulutus oli 4.6.2015 ja tällöin paikalla oli vain itkumuurin henkilöstöä. Koulutuksessa perehdyttiin 

ohjelmaan tarkemmin sekä käytiin prosessi alusta loppuun läpi sekä ihmeteltiin mahdollisia ongelma tilan-

teita sekä perinteisiä hylkäyssyitä. Koulutuksessa kaikilla oli mahdollisuus päästä kokeilemaan ohjelman 

toimintaa. Viimeinen koettelemus ja ponnistus ennen kisaa oli kenraaliharjoitus jossa oli stimuloitu erilaisia 

virheitä itkumuurin ratkaistavaksi ja näitä oli jopa siinä määrin, että itkumuurille pääsi syntymään jopa 

ruuhkaa. Kenraalista saatiin arvokasta kokemusta ennen varsinaista kisaa. Pitkän matkalaiset talkoolaiset 

pyrittiin kouluttamaan Venlojen aikana. 
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Toteutus 

Itkumuurin datakaapelointi sekä sähkönsyöttö sekä työpisteet valmisteltiin yhdessä sisäänluennan ja lei-

mantarkistuksen kanssa. Itkumuurille päätettiin asentaa kaksi verkkotulostinta niin, että toisella tulostuu 

automaattiset hylkäys-esitykset ja toisella käsittelijän täyttämä hylkäysraportti. Tulostimet olivat mallia 

HP2055dn. Itkumuurin käsittelypisteitä oli yhteensä 3kpl ja lisäksi oli tulostukset hoitava taustakone. Jokai-

sella koneella oli lisäksi 19” lisänäyttö, jolla ”asiakkaalle” näytettiin kartalta tapahtunut virhe. 

Itkumuurin tarkoituksena oli pyrkiä saamaan henkilöille hyväksytty tulos, jos kuitenkaan tarvittavaa näyttöä 

ei löytynyt oli edessä hylkääminen. Tästä hylkäämisestä oli mahdollisuus tehdä vastalause joka oli tehtävä 

kirjallisena itkumuurille. Näitä vastalauseita/rikkomusilmoitukset (toista joukkuetta kohtaan) tuli yhteensä 

2kpl, jotka molemmat johtivat hylkäämiseen. Itkumuurin tehtäviin kuului myös yhteis- sekä uusintalähtöjen 

jälkeen syöttää lähdöstä tulleen listauksen mukaisesti ei lähteneet joukkueet. Tämä sitoi yhden työparin 

Venlojen sekä Jukolan yhteislähdön jälkeen noin 0,5-1h ajaksi. Myös ensiavun kautta tulleet keskeytysilmoi-

tukset olivat itkumuurin työkohteena. Nämä tiedot tosin kulkivat turhan huonosti niin itkumuurille kuin 

myös vaihtopuomille seuraavan osuuden juoksijoille. Näitä tietoja tuli eri lähteitä pitkin joukkuetoverit yms. 

Jukolan yön pimeimpään hetkeen noin klo 3.00 oli yksi maastorastin leimasin seonnut ja sen leimaustieto 

alkoi puuttua turhan monesta kortista. Tästä saatiin kuitenkin nopea havainto ja maastoryhmälle ilmoitet-

tiin ja noin 10min havainnosta oli toimimaton leimasin maastossa teipattu pois käytöstä. Tämä ehti kuiten-

kin aiheuttaa ruuhkan itkumuurilla ja käsiteltäviä tapauksia oli tämän johdosta noin 110 jotka saatiin käsi-

teltyä noin 1,5h aikana. Kilpailijat päästettiin kuitenkin tämän virheen johdosta heti pahvikortin poistamisen 

jälkeen menemään. Muutamat kilpailijat kiistivät tapahtuneen ja halusivat nähdä oman karttansa, tämä vei 

noin 5-10min löytää joukkueen kartta jätesäkeistä. Väärällä kartalla juosseita henkilöitä oli noin 15 kpl. Li-

säksi oli tapaus jossa varakarttapisteen henkilö oli antanut joukkueelle väärän varakartan, joukkueen tulos 

hyväksyttiin kun ensin varmistuttiin varakarttapisteen virheellisestä toiminnasta. Jotkin henkilöt pääsivät 

leimantarkistuksesta jatkamaan vaikka olisi pitänyt tulla itkumuurille, nämä henkilöt yleensä ilmaantuivat 

jossain vaiheessa kyselemään miksi tulosta ei vielä ole. 

Itkumuurin toiminta pääperiaatteessa toimi näin. ((Ocad) kohta voidaan hoitaa ohjelmassa) 
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Muutamia tapauksia oli, kun maastosta tullut kilpailija tuli itkumuurille kertomaan havainneensa loukkaan-

tuneen kilpailijan maastossa ja näin ollen päätettiin perustaa pieni ensiapuryhmä päivystämään emit-teltan 

läheisyyteen, jotka ottivat nämä tilanteet haltuun. 

Valmiiksi hyvin tehdyt lomakepohjat ongelmatilanteisiin olivat hyvä ratkaisu ja niillä saatiin homma näyttä-

mään ammattimaiselta ja paperit pysyivät hyvin tallessa. Tarvittaviin kuskaamisiin erikohteisiin olisi saatta-

nut olla hyvä olla erillinen henkilö. Radiopuhelinta itkumuurilla tarvittiin vähän, lähinnä ensiavun kutsumi-

sessa paikalle. 

Itkumuurin kuormitus oli koko viikonlopun kohtuullinen pois lukien Jukolan viestin hyytyneen emitin aihe-

uttamaan sotkua sekä uusintalähdön ”massan” maaliin saapumisen aikoihin. Venlojen alussa hommaa oli 

jopa todella vähän ja päästiin jopa vähän naureskelemaan näinköhän homma jatkuu koko kisan ajan. Pää-

asiallisesti asiakkaita oli Jukolassa vähän yöllä pois lukien leimasimen hyytyminen. Eniten asiakkaita ja vil-

kasta itkumuurilla oli Jukolan uusintalähdön saapuessa maaliin noin 10.30 – 12.00 sunnuntai aamupäivällä. 
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Yhteenveto 

Toimimattomia hyytyneitä emit-kortteja paljon, johtuu varmasti emit-laitteiston suurehkosta keski-iästä 

tällä hetkellä. Joitain saatiin luettua MTR-laitteella ja muutama heräsi käsilämmittelyllä. Maastossa seonnut 

leimasin aiheutti 1,5h ruuhkan, jolloin itkumuurilla kokoajan käsiteltävää toistakymmentä. Hyytyneiden 

korttien henkilöiltä kannattaa kysyä katsoiko esim. vaihtoisijaa taulusta joka on maalin yllä, se helpottaisi 

ajan hakemista paljon. Venloissa käsiteltiin yhteensä 57 tapausta. Jukolassa noin 300 joista noin 110–120 oli 

seonneen emitleimasimen aikaansaannoksia. Yksi ongelmallinen vain venäjää ymmärtävä, tuli hetkenpääs-

tä takaisin tulkin kanssa. Joukkueenjohtajia kävi vain muutama toteamassa joukkueen tilanteen. Vaihtoa 

viivästytettiin muutaman joukkueen kanssa. Työvuorojen pituudet ja kuormitus oli kohtuulista kokoajan. 

Henkilöstö itkumuurilla oli asiansa tuntevaa ja hyvin kouluttautunutta sekä hyvällä meiningillä varustettu, 

joten kokonaisuus meni hyvin. Etukäteen laaditut materiaalit auttoivat henkilöstöä itse kouluttautumaan 

tapahtumaan. Kehitettävää löytyi niin, että ainakin viestimiestä kannattaa harkita joka työvuoroon, ns. 

juoksupojaksi lappujen yms. kanssa. Venäjän taitoinen suunnistava henkilö. Itkumuurilla ollut materiaali, 

Kartat (kaikkirastit jukola+venla, pelastuskartta jako), Rasti ja hajontakoodit paperilla, emit-koodi ja rasti-

koodi vastaavuus taulukko, Käytetyt lomakkeet (hylkäysesityslomake, vastalauselomake, joukkueen viiväs-

tyttäminen vaihtopuomilla, puuttuva maaliaika, keskeyttänyt ensiapu, kenttäkuulutus, kartta maalista it-

kumuurille, hyytynyt emit-kortti)  

Tulostuspalvelut 

Seppo Pallari 

Suunnittelu ja tarpeet 

Tulostuspalveluiden suunnittelu eteni muiden sektorien kanssa samanaikaisesti. Ensimmäisiä tehtäviä joita 

valiokunnan pj. veti oli laitekannan hankkiminen. Laitteiksi tarvittiin A3-kokoon kykenevä laite ja tälle vara-

laite. Päädyttiin kyselemään eri toimijoilta, mutta loppuen lopuksi tehtiin yhteistyötä Tmi:Kokkensin ja 

FIN5-suunnistusviikon kanssa ja hankittiin laitteet Espoosta. Laitteet oli huollettu ja tulivat varapatruunoi-

den kanssa käyttöön. Varalaite oli A3-laser, jolla oli jo yhdet Jukolan tulokset vuonna 2012 tulostettu. Muu-

ten suunnittelua ei kovin paljon tarvittu. Tilana käytössä oli sisätilat hiihtoputken kahvilatilan yhteydessä. 

Tulostusmuotoilut olivat Kuopio-Jukolasta ja niitä muokattiin tarvittavissa määrin, jotta ne saatiin toimi-

maan hyvin meillä käytössä olleissa laitteissa. Tätä opeteltiin ennen kisoja tarvittavissa määrin. Henkilöt ja 

työvuorot suunniteltiin edellisvuosilta saatujen palautteiden ja ohjeiden mukaisesti. Koneita tulostusryh-

mään käyttöön varattiin kolme ja ainakin yhdessä oli tarkoitus pitää käynnissä sekä Jukola että Venla koko 

viikonlopun. 

Toteutus 

Tulostuspalveluilla oli kaksi päätehtävää, tulosten ja lähtölistojen tulostaminen sekä Venlojen ja Jukolan 

juoksujärjestysten muuttaminen, jotka olivat tulleet infoon kisoja edeltävänä aamuna ja päivällä ennen 

Jukolan viestiä. Tulostusryhmässä oli yhteensä 6 pätevää henkilöä. Paikalla oli lauantaina päivällä 3, joista 2 

tulosti ja yksi teki juoksujärjestysmuutoksia. Muuten paikalla oli aina vähintään 2 henkilöä. Vuorot oli muo-

dostettu siten, että henkilöllä oli 2 tai 3 työvuoroa, työvuorojen pituuden vaihtelivat 4 – 8 tunnin väleillä. 

Henkilöiden omat toivomukset otettiin huomioon. Ainoastaan yksi talkoolainen kävi juoksemassa Jukolassa.  

Kaikista tehtävistä selvittiin normaalilla työkiireellä. Juoksujärjestysmuutoksia oli vähemmän kuin odotettiin 

ja ohjelmat sekä laitteet toimivat ilman vikoja. Henkilövahvuus oli sopiva, resursseja oli selvitä myös mah-

dollisia ongelmatilanteita. 
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Tulostuksia hoidettiin kahden henkilön työparina kahdella pc:llä. Toinen seurasi osuuksien maaliintulon 

tilannetta ja piti kirjaa kuinka monta hyväksyttyä tulosta ja tulossivua on toimitettu tulostaululle eri osuuk-

sista. Käytössä oli seurantataulukko, johon merkittiin viimeinen tulostettu joukkue- ja sivunumero / osuus. 

Toinen henkilö avusti seurannassa ja tulosti sivuja tulostaululle. Taululle tulostettiin vain täysiä sivuja. 

Osuuksin loppupäässä tulostetiin vajaita sivuja kun tulostilanne muuttui hitaasti. A3 tulostuspaperia kului n. 

1800 arkkia. 

Manuaalinen tulosseuranta toimi riittävän hyvin suurimman osan kisaa. Hylkäysten viiveet ja peruuttamiset 

sekoittivat tulostustilanteen seurantaa jonkin verran. Kun tulostettaessa sivun viimeinen joukkuenumero 

muuttui verrattuna seurantakirjanpitoon, otettiin tulostuksia uudelleen siitä sivusta lähtien jossa tulos oli 

seurantakirjanpidon mukainen. Uusintalähdön jälkeen tilanteen seuranta hankaloitui ja osuuksien uusinta 

tulostuksia otetiin enemmän.       

Tulostuksia tehtiin muodostamalla Pirilä-ohjelmalla osuuden tuloksista PDF-tulostetiedosto koneen muis-

tiin. PDF–tiedostosta valittiin tulostettavat sivut. Kirjanpidon mukaan tulostetut sivut ja vajaat sivut jätettiin 

tulostamatta.   

Yhteistyö tulostaulun henkilöiden kanssa toimi hyvin.   

Osuuksien juoksijoiden muutoksia ei ollut paljon kilpailun laajuuteen nähden. Epäselvästi kirjoitettuja ul-

komaalaisten henkilöiden nimiä jouduttiin arvuuttelemaan.  

Tulostusmuotoilujen pohjana käytettiin Kuopion Jukolan muotoiluja. 

Tulostusmuotoilujen osalta ei ollut ongelmia kilpailun aikana. Muotoilut testattiin etukäteen ja toimiva 

muotoilu tallennettiin oletukseksi. Fonttikoot, sarakkeet, otsikot, rivimäärät ja muut parametrit testattiin 

tulossivun ja lähtöluettelon osalta. Ohjelman tulostusten muotoilutoiminnoissa oli pieni virhe joka opittiin 

kiertämään ennen kilpailua.  

Ohjelmasta tuli käyttöön uusi versio vielä ennen Venlojen alkua. Ensimmäiset tulostukset kannattaa aina 

tarkistaa. 

Yhteenveto 

Tulostusryhmässä mietittiin kuinka paljon tarvitaan vielä paperitulosteita, kun suurella osalla kilpailijoista ja 

yleisöstä on käytössä suorat nettiyhteydet. Tulostauluilla oli kuitenkin koko kilpailun ajan väkeä seuraamas-

sa tuloksia, välillä jopa paljon. Tarvetta oli vielä selvästi paperitulosteille. 

Tulostus oli etäällä maalista ja itkumuurista. Muutaman joukkueen hyväksynnän tilanne oli avoinna pitkään 

ja osuuden tuloksia ei tulostettu tästä eteenpäin kun ei tiedetty tuleeko hylkäys tai hyväksyntä. Tulostuk-

sesta olisi pitänyt nopeammin tiedustella miksi joukkueen hyväksynnässä on normaalia pitempi viive. Tulos-

tuksen ja maalin välille olisi pitänyt sopia paremmat yhteydet tai käyttää radiopuhelimia. Tapauksia oli Ven-

loissa ja Jukolassa vain muutamia. 

Lähtölistojen tulostuksen osalta oli epäselvyyttä. Tulostauluilla ei ollut tilaa lähtölistoille. Lähtölistat tulos-

tettiin ja ne vietiin narulla nippuun sidottuna tulostaululle roikkumaan. 

Tulostuksen tilanneseurantaa voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa, jos ohjelma muistaisi mihin tulokseen saak-

ka on tulostettu ja onko tullut muutoksia jo tulostettuun joukkoon. Automaattisen tulostuksen koodaami-

nen ohjelmaan ei tunnu järkevältä kun tulevaisuudessa varmasti siirrytään sähköisiin tulostauluihin. 
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KARTTA- JA RATAVALIOKUNTA 

Tavoitteet ja tehtävät 

Vastuualue kilpailutapahtumasta alkaa K-pisteeltä ja päättyy viimeiseen rastiin. Lisäksi tulee alla esitetyt 

muuta organisaatiota avustavat tehtävät. 

Tavoitteet 

Kartta-ja ratavaliokunnan tavoitteena oli tuottaa kilpailuun erinomainen kartta, sekä korkeatasoiset ja 

haastavat radat. Valiokunta vastasi harjoituspakettien ja mallisuunnistuksen ratojen suunnittelusta ja to-

teuttamisesta. 

Tehtävät 

 tuottaa kilpailukartat  

 suunnitella kilpailuradat  

 suunnitella mallisuunnistus  

 suunnitella harjoituspaketit  

 rakennuttaa rastirakenteet  

 rakennuttaa maastorakenteet reiteillä (esim. sillat, rakenteet TV:lle, ei kaapelointeja)  

 avustaa televisio- ja yleisörastien (vip) järjestelyissä  

 vastata karttojen pussituksesta  

 laatia kilpailun aikataulukot sekä TV:n ja radion aikataulukot  

 hoitaa rastien valvonta kilpailun aikana  

 osoittaa valvottavat teiden ylityspaikat  

 vastata juomarasteista maastossa  

 koordinoida maanomistajien lupien hankintaa  

 osallistua maaston käyttöön liittyviin viranomaislupa menettelyihin ja esittelyihin asianosaisille jär-

jestöille (Paimion kaupunki, maanomistajat, metsästysseura)  

Vastuuhenkilöt 

Tehtävä  Nimi  Sähköposti  Puhelin  
Ratavaliokunnan pj.  Marko Virta  marko.virta@jukola.com  050 469 5236 
Jukola-ratamestari  Jukka Oksa  jukka.oksa@gmail.com  050 356 1661 
Venla-ratamestari  Jyrki Kajavalta  jyrki.kajavalta@microsoft.com 040 585 6552 
TA, Suunnistusliitto Heikki Peltola heikkipeltola@gmail.com 050 511 3957 
Ratavalvoja  Ilkka Saarimäki  ilkka.saarimaki@gmail.com 050 558 9535 
Kilpailukartat  Jussi Silvennoinen  jussi.silvennoinen@pp1.inet.fi 040 766 3959  
Rastien valvonta  Jaakko Röytiö jaakko.roytio@versowood.fi 050 591 5656 
Karttapainomestari Matti Tahvonen matti@paimionrasti.fi 044 302 9728 
Harjoituspaketit  Jani Tamminen  jani.tamminen@kaarinantrimet.fi 044 508 8852 
Karttojen järjestely  Ilkka Aakula ilkka.aakula@gmail.com 040 505 0711 
Luontokartoitus Jouni Saario Jouni.Saario@kaarina.fi 050 373 2428 
Sisäinen tarkastus Matti Sipponen matti.sipponen@gmail.com 040 763 8430 
Media ja kutsuv.rastit Minna Oksa minna.oksa@jukola.com 040-5812993 
Rastirakenteet Jorma Paldanius  jormapal@gmail.com 040 082 8792 
Rastien varustaminen 
ja purkaminen 

Jari Virtanen punarinta53@gmail.com 041 432 5663 

Juomarastimestari Markku Vesalainen markku.vesalainen@paimionrasti.fi 040 733 3150 

mailto:heikkipeltola@gmail.com
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Kilpailukartta 

Vastuuhenkilö: Marko Virta 

Maastoalue 

Seurayhtymä Paimion Rasti/Turun Suunnistajat haki aiemmin Jukolan viestiä toiseen kilpailualueeseen, 

mutta silloin kilpailua ei myönnetty. Uudessa haussa, jossa Jukola meille myönnettiin, oli kilpailumaasto ja 

kilpailukeskus tämä. Aluksi ja työn aikana hieman arvelutti tarvittavien viitoitusten pituus maali-K ja maan-

tien 110 katkaisu. Järjestävissä seuroissa oli kuitenkin niin merkittävä edustus asiaan vaikuttavissa virastois-

sa, niin lähdimme toteuttamaan heti suunnitelmia periaatteella, että luvat saadaan ja viitoituksen pituuskin 

on hyväksyttävissä. 

Luvat 

Maanomistajaluvissa oli tehty jo suullinen lupakierros hakuprosessin aikana. Kun kilpailu meille myönnet-

tiin, oltiin yhtä mieltä siitä, että tarvitaan myös kirjalliset luvat ja näitä hankittiin Anssi Saarisen toimesta 

vuosina 2011–2012. Alueella oli yksi hyvä mäkialue, johon luvan saamisen todennäköisyys tiedettiin koko 

prosessin aikana olevan alle 50 % ja niin suunnitelmissa tuota aluetta pidettiin ainoastaan mahdollisuutena 

ja lopullisesta toteutuksesta se jäikin pois kun lupaa ei saatu. Suunnitteluvaiheen aikana varmisteltiin vielä 

niitty, pelto ja teiden käyttölupia erikseen ja tässä työssä oli mukana metsänhoitoyhdistyksestä Markku 

Sipponen. 

Alkuperäisestä lupakierroksesta oli jätetty pois tontinomistajat. Keväällä 2015 huomattiin, että kielletyn 

alueen viitoitukset on piirretty karttaan merkityn tonttialueen reunaan, mutta viitoitukset ovat kuitenkin 

selvästi omistusrajan sisäpuolella, päätimme lähettää tontinomistajille kirjeen jossa pyydettiin tarkistamaan 

viitoituksen sijainti ja reklamoimaan meille tarvittaessa. Lisäksi kirjeessä oli kutsu tulla seuraamaan kilpailua 

+ ruoka- ja kahviliput. Keväällä 2015 suunniteltiin vielä infotilaisuuden järjestämissä maanomistajille, mutta 

arvioitiin, että tuosta tilaisuudesta saattaa tulla epämiellyttävä kokemus kaikille osallistujille, jos keskustelu 

kääntyy kriittiseen suuntaan ja päätettiin jättää tilaisuus pitämättä. Myös maanomistajat saivat ennen kil-

pailua kiitoskirjeen ja kutsun seuraamaan kilpailua.  

Paikalliseen metsästysseuraan oltiin yhteydessä kilpailua edeltävänä syksynä ja tiedusteltiin myös kiinnos-

tusta riistanajoon ennen kilpailua. Yhteistuumin todettiin, että kattavaan riistanajoon tarvittaisiin niin pal-

jon väkeä, ettei sellaista kisapäivän aamuna löydy ja toisaalta maastossa liikutaan niin paljon kilpailun alus-

viikolla, että eläimet ovat jo tottuneet vaihtamaan paikkaa ja löytämään turvapaikan. Metsästysseurasta 

luvattiin tulla ajamaan pois yksittäisiä eläimiä, mikäli niitä havaittaisiin kilpailun alla kilpailun kannalta on-

gelmallisilla alueilla. 

Kartta 

Kartoituksesta lähetettiin tarjouspyynnöt viidelle tekijälle joiden laatutaso tiedettiin riittävän tämän tasoi-

seen tapahtumaan. Tarjouspyyntöön oli yhdistetty myös yli 20 km2 harjoitusmaastoa, jota käytettiin Silja-

rasteilla 2014, Esi-Jukolassa ja Kevätyönviestissä. Tarjouspyynnöt lähetettiin 17.4.2012. Pyyntöön vastan-

neista kartoittajista kaksi valittiin mukaan työhön, kuitenkin niin, että Jussi Silvennoisen työksi tuli Jukolan 

kilpailumaasto. Pohja-aineistona käytettiin laserkeilausaineistoa, jota on nykyisin saatavilla kattavasti Varsi-

nais-Suomen alueelta. 

Ensimmäinen karttaversio koko kilpailualueesta valmistui loppuvuonna 2013, jolloin rastipisteiden tarkka 

valinta mahdollistui. Keväällä 2014 aloitettiin koejuoksut ja lisäksi ratamestarit ja sisäinen tarkastus kävi 

maastossa. Näillä maastokäynneillä havaittiin erinäinen määrä korjaustarpeita, joita Jussi korjaili syyskuussa 
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2014. Pidimme valiokunnan kokouksia kuukausittain syksyllä 2014 ja käsittelimme laajasti ratoihin ja kart-

taan liittyviä asioita. Jussin viimeisten korjauksienkin jälkeen oli hieman paineita karttakorjauksiin, jotka 

kirjasimme excel-muutoksenhallintataulukkoon. Päätin kuitenkin tässä kohtaa, että Jussin sopimuksen mu-

kainen työ on tehty ja koska organisaatiosta löytyy pääsihteeri, joka on myös kartanteon ammattilainen niin 

hän saa ottaa kantaa ongelmiin ja lillukanvarsiin joiden kanssa valiokunta painiskeli. Kilpailunjohtajan suos-

tumuksella Eero-Antti Lonka kävi istumassa kartta- ja ratavaliokunnan loppuvuoden kokoukset ja kävi tar-

kastamassa esiin nousseet kysymykset. Tässä kierroksessa meitä tietenkin auttoi Turun alueen huono tal-

visää. Normaaleissa olosuhteissa karttaan olisi tuskin tehty yhtään korjausta, mutta valiokuntamme suhtau-

tui työhönsä suurella antaumuksella. 

Muuta 

Kartta painettiin yhteistyökumppani Multiprintin Vantaan toimipaikassa. Aikataulut ja kuljetukset sovittiin 

paikallisen Turkulaisen myyntihenkilön kanssa. Tämä järjestely toimi mainiosti ja sovitut päivämäärät piti-

vät. 

Kartanpussituspaikan valinta jäi maaliskuulle 2015. Meillä oli käytössä iso tila Paimiossa, mutta turvallisuus-

arvion mukaan siellä ei karttoja voinut säilyttää. Paimiosta valittiin melkein toiset tilat, mutta ne todettiin 

liian pieneksi. Todettiin, että tilaan pitäisi pystyä rakentamaan 12 - 20 metrinen tuotantolinja, jotta paikalle 

saadaan iso talkooryhmä yhtä aikaa tekemään useaa työvaihetta, jotta työ ei sujuisi joustavasti. Lopulta 

kilpailunjohtaja teki sopimuksen tyhjille jääneen liiketilan alakerrasta, jonne johti myös ajoluiska. Turvalli-

suustilanne oli arviomme mukaan parempi, koska tila sijaitsi Turussa kaupunkialueella. Tietenkin tähän 

yksityiskohtaan liittyi merkittäviä riskejä varsinkin kun meillä ei ollut kilpailijoille minkäänlaisia varakarttoja 

johtuen uudesta palautuskarttamallista. Tosin, jos kartat jostain syystä tuhoutuisivat esim. 2 viikkoa ennen 

tapahtumaa, ei varakarttojakaan ehdittäisi pussittamaan ja säkittämään. TA antoi tähän meidän palautus-

karttaversioon luvan ja muutenkin TA:lta tuli selkeitä tapahtumaan liittyviä rajauksia, jotka antoivat rata-

mestariryhmälle työrauhaa ja tukivat meidän toimintaa. 

Säkkien kuljetuksesta kilpailupaikalle todettiin, että standardikokoiset muoviset muuttolaatikot ovat liian 

pieniä ja päädyttiin hankkimaan Bauhausin suurinta kokoa olevia muuttolaatikoita tähän tarkoitukseen. 

Satu Tahvonen ja Ilkka Aakula suunnittelivat työvuoroaikataulun karttojen pussitukseen. Vuoroja hallinnoi-

tiin Googlen jaetun taulukon avulla, jonne jokainen paikalle tulija sai itse syöttää nimensä ja haluamansa 

työvuoron. Työ alkoi pääsiäisen jälkeisellä viikolla kolmella vuorolla ja sitä seuraavalla neljällä jne. Kartta-

pussitustilan pöydät olivat suurelta osalta tulevan tapahtuman ravintolapöytiä, jotka kenttä- ja huoltovalio-

kunnan rakennusosasto oli rakentanut aikaisemmin kevättalvella. Kartanpussitus eteni yllättävän hyvin 

johtuen sitoutuneesta ydin ryhmästä, jonka Satu ja Ilkka olivat saaneet kootuksi. 

Valiokunta tuotti myös ruudutetun pelastus- ja etsintäkartan, joka päätettiin laatia 1:15 000 mittakaavaan / 

paperikoko A2, kilpailualueen suuresta koosta johtuen. Nämäkin kartat tulostettiin Multiprintissä. Näitä 

karttoja tehtiin 40 kpl ja jakelu hoidettiin niin, että ensiapuvastaava sai riittävän määrän karttoja kisaa edel-

tävällä viikolla. Puolustusvoimat ja rastivalvonta saivat karttoja tarpeisiinsa kilpailuviikon perjantaina. Rasti-

valvonta tarvitsi näitä karttoja ennakkoon suunniteltua enemmän, joten jouduttiin turvautumaan kopioko-

neeseen. 

Mediakartat saatiin paperille kilpailuviikon keskiviikkona. Toki nuo olivat olleet ratamestareiden koneilla jo 

miltei valmiina paljon aikaisemminkin, mutta tähdellisemmät tehtävät olivat syrjäyttäneet viimeistelyn. 

Näitä yritettiin ensin tulostaa alkuviikosta kilpailutoimiston tulostimella, mutta tulostimen resoluutio ei 

riittänyt ja pääsihteerin työt joutuivat pahasti keskeytykseen, niinpä kokeilut lopetettiin ja materiaali tehtiin 
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Multiprintissä. Torstaina illalla tämäkin materiaali saatiin lajiteltua pusseihin mediatilaisuuteen osallistuvil-

le. 

Jukolan radat 

Ratamestari Jukka Oksa 

Jukolan ratojen suunnittelu aloitettiin reilu kaksi vuotta ennen tapahtumaa, helmikuussa 2013. Jo heti alku-

vaiheessa kilpailun TA asetti muutamia raameja ratasuunnittelulle. Näitä olivat mm. kilpailun kokonaisaika, 

läpivientien vähimmäismäärä, 3. osuuden tulee olla pitkä yö-osuus, pitkä ankkuriosuus. Osuuksista kahden 

pitää olla lyhyempiä, joita voidaan suositella nuorille suunnistajille, juomapaikkoja vähintään 30 minuutin 

välein yms. Kenttävaliokunnan kanssa sovittiin, miten päin radat tulisivat kiertämään, koska se vaikutti 

myös kilpailukeskuksen suunnitteluun. TV-tuotanto kertoi omat toiveensa kevättalven aikana. 

Ensimmäiset ratasuunnitelmat tehtiin alueen vanhoista kartoista yhdistetylle kartalle talven aikana. Karkei-

den suunnitelmien jälkeen oli keväällä aika tutustua maastossa liikkuen alueeseen ja sen tarjoamiin mah-

dollisuuksiin. Maasto oli jo entuudestaan minulle hyvin tuttu. Se helpotti huomattavasti tätä työvaihetta. 

Hyvin nopeasti selvisi, että Venlojen viestille oli ensin löydettävä järkevä tapa toteuttaa radat. Isoimpana 

vaikuttimena tähän oli Venlojen lyhyet osuudet, jotka oli saatava mahdollisimman hyviin maastonosiin. Oli 

selvää, että Venlojen ratamestari sai käyttää kilpailukeskuksen lähialueen tarvitsemallaan tavalla. Näin Ju-

kolan ratojen osalta pitäydyttiin näillä alueilla karkeammissa suunnitelmissa ja mietittiin lähinnä osuuspi-

tuuksia ja TV-rastien sijoituspaikkoja. 

Kaksi yllättävää ongelmaa pääsivät hieman mutkistamaan ratasuunnittelua. Ensimmäinen oli se, kun selvisi, 

ettei eräs maanomistaja antaisikaan käyttää maa-aluettaan. 1-3. osuuden radat muuttuivat noin 3-4 km 

matkalta. Sopimusasioihin kannattaa siis paneutua ja selvittää ne ajoissa perusteellisesti. Toinen asia oli 

harvinaisten eliöiden löytyminen kilpailualueelta. Kilpailualueesta oli laadittu asiantunteva ympäristöselvi-

tys, mutta nämä eliöt löytyivät yllättäen ympäristöselvityksen jälkeen. Tämän vuoksi suoritettiin maastokat-

selmus asianosaisten kesken ja päästiin kaikkia tahoja tyydyttävään ratkaisuun. Ratoja ei tarvinnut muuttaa, 

mutta pienehköt kielletyt alueet merkittiin maastoon ja karttaan. 

Kesän 2013 aikana ratakaavailut hahmottuivat niin, että osuuspituudet, juoksusuunnat ja väylät, hajonta- ja 

putkipätkät, juomapaikat ja TV- ja radiorastit alkoivat selvitä. Tässä vaiheessa myös ratavalvojan mukana 

olo korostui. Hän pystyi kokemuksellaan kertomaan, mitä suurviestiin liittyviä asioita oli vielä huomioitava. 

Esimerkiksi kuntoilijoiden suuri määrä aiheuttaa riskin, että kilpailijat harhautuvat ei toivotuille alueille, 

kuten pelloille. Kielletyn alueen nauhoituksilla voidaan tietysti ohjata suunnistajia, mutta rajattomasti nau-

haa ei voida sen suuren työmäärän vuoksi laittaa. Helpommalla ja pienemmillä riskeillä pääsee, kun suun-

nittelee radat niin, ettei nauhoituksia tarvita. Hajontaosuudet ja TV-rastit lukittuivat suunnitelmissani ensin, 

koska ne vaikuttavat aina useampiin ratoihin. Osuusputkien kanssa on sitten helpompi pelata matkan ja 

suunnistustehtävien kanssa. 

Hajontojen ja osuusputkien suhteen ajatusmaailmani oli seuraava. Hajonta ja putkipätkät oli vuoroteltava, 

jotta suunnistajat eivät arvaisi, milloin ovat hajonnalla ja milloin putkella. Lisäksi sillä taataan sopivasti näy-

tettävää GPS-seurantaan. Tämä aiheutti kuitenkin sen, että ratoja piti juoksuttaa hieman enemmän samoil-

la alueilla. Toisaalta se taas helpotti TV-rastien sijoittelua. Alkumatkasta oli hyvä laittaa vähän isompaa ha-

jontaa ja etäisyyttä rastien välille, jotta massan sai hajalle. Myöhemmin hajontarastit oli laitettava vähän 

lähemmäs toisiaan, koska huippusuunnistajat huomaavat hajonnan olemassa olon helposti, jos hajonta on 

iso. Näin peesaaja joutuu kärsimään. Koko viestin ensimmäiset rastit vein kauas lähdöstä ruuhkan riskin 

minimoimiseksi, vaikkakin yritin aluksi sijoittaa niitä paljon lähemmäs K-pistettä. Koko viestin ensimmäinen 
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yhteinen rasti oli ensimmäinen TV-rasti. Siinä oli kuusi leimasinta ja hyvin näytti riittävän. Putkiosuudet 

suunnittelin niin, että ainoastaan yksi putkella ollut rastiväli juostiin kahdella eri osuudella (6. ja 7. osuus), 

mutta siinäkin oli reitinvalintaa. Reitinvalintaa pyrin tarjoamaan mahdollisimman paljon myös rastipisteiden 

kustannuksella, koska se tarjoaa todella tärkeän lisähaasteen hajontojen ohessa. Eri osuuksien juoksulinjoil-

la ja väylillä on myös todella iso merkitys. On jatkuvasti mietittävä sitä, että mistä suunnistajat todella tule-

vat juoksemaan ja mihin urat mahdollisesti syntyisivät. Jos reitinvalintaa on runsaasti, selviä uria syntyy 

vähemmän. Syntyviä uria voi toisaalta käyttää myös harhauttamaan suunnistajia, kuten myös sopivasti ris-

teäviä eri osuuksien rastivälejä. 

Joulukuun 20. päivänä 2013 saimme joululahjan, nimittäin uunituoreen karttatiedoston kilpailualueelta. 

Karkeampia ajatuksia rastipisteiden sijoittelusta oli tietysti jo ollut, mutta nyt sen pääsi todenteolla aloitta-

maan. Talven aikana värvättiin useita henkilöitä lisää ratamestariryhmään, erilaisiin vastuutehtäviin. Myös 

Emit-asiat selvisivät. Täysin uudet Emit -leimasimet tulisivat käyttöömme suoraan tehtaalta. Ratatiedostoon 

pystyttiin nyt laittamaan jokaiselle rastille oikea koodinumero. Molemmilla ratamestareilla oli toistaiseksi 

omat tiedostot käytössä. Välillä on järkevää tulostaa suunniteltuja ratoja paperille, jotta näkee, miltä rasti-

välit näyttävät kartalla oikeasti. Lisäksi on hyvä riittävän ajoissa rajata lopullisten kilpailukarttojen alue. Kun 

saimme ensimmäisen version uudesta kartasta, oli sen karttapohjoinen monta astetta eri asennossa kuin 

aiemmin käytössä ollut versio. Lopullisen kartan koko ja rajaus on hyvä miettiä riittävän ajoissa ratojen suh-

teen. Tähän voivat vaikuttaa myös painotalon mahdolliset rajoitteet sekä karttamuovien koko. 

Keväällä lumien sulettua pääsimme valitsemaan rastipisteitä. Alkuun merkitsimme niitä muovinauhoilla, 

mutta pisteiden varmistuttua aloimme prikoittaa niitä. Tulevan rastilipun kohdalle laitoin ns. prikkatangon. 

Rastipisteiden valinnassa huomioin mm. seuraavia asioita. Viestin alussa ja uusintalähtöjen alussa on ruuh-

karasteja, jotka vaativat tilaa ja ison määrän pukkeja ja leimasimia. Enimmillään leimasimia oli yhdellä rastil-

la 6 kpl. Varsinkin ruuhkarastien piti olla ns. läpijuostavia. Pisteet saivat olla tietysti myös mahdollisimman 

vaativia. Samalla tuli myös tarkistettua kartan paikkaansa pitävyyttä. Kaikki virheet ja puutteet merkitsin 

karttaan ja kotona omaan tiedostoonsa. Näin kartan päivittäjä sai tarkan tiedon korjattavista asioista. 

Yhteistyötä piti tehdä jatkuvasti eri tahojen kanssa. Näitä olivat omassa valiokunnassa valiokunnan puheen-

johtaja, ratavalvoja, toinen ratamestari, hajontakaavioekspertti, karttojen käsittelystä vastaava, rastivalvon-

tavastaava, rastirakennevastaava, juomarastivastaava, sisäinen valvonta, painovastaava ja kartanpiirtäjät. 

Muita tahoja, joihin olin yhteydessä, olivat mm. TA, tulospalvelu, TV ja radio, viestintä ja media ja kilpailuva-

liokunta. 

Ratojen matkat ja aika-arviot olivat koko projektissa se asia, jota jännitin etukäteen. Laskelmat tein aikai-

sempien samalla alueella suunnistettujen kilpailujen tulosten perusteella, muutamien koejuoksujen ja omi-

en ratamestarointikokemusten pohjalta. Kysyin myös muiden ratamestariryhmäläisten ja seuramme edus-

tussuunnistajien kantoja asiaan. 

Syksyllä 2014 kun valvoja oli tarkistanut rastipisteet, pääsi pukkiryhmä rakentamaan rastipukkeja. Samalla 

päädyttiin siihen, että ratamestarit siirtyisivät käyttämään yhtä ratasuunnittelutiedostoa. Jukolan rastipis-

teet ja kaikki muutkin symbolit tarkistettiin ja tähän tiedostoon lisättiin myös Venlojen rastipisteet. Ratatie-

dot tuotiin ratatiedostoon Excelistä csv-siirtotiedostona. Tämän jälkeen aloitettiin tiedoston viimeistely. 

Ensiksi tarkistettiin, että kaikki symbolit ovat oikeankokoisia. Sitten oli vuorossa ympyröiden leikkaaminen 

ja rastiväliviivojen katkominen. OCAD 11 ominaisuus ”muokkaa rastiväliviivaa kaikilla radoilla” helpotti työ-

tä huomattavasti. Samoin rastinumerot pystyttiin siirrättämään jokaisella radalla samanaikaisesti. 
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Jukolan radoista muodostui lopulta seuraavanlaiset 

 Viestin kokonaismatka oli yhteensä 85,8 km, jolloin arvioiduksi noususummaksi kertyi 2150m. Mat-

ka on yksi historian pisimmistä, noususumman jäädessä selvästi alle keskiarvon.   

 Aika-arvio viestille oli 8h 7 min, joka lopulta voittajajoukkueen osalta heitti 27 sekuntia.  

 Rasteja oli käytössä yhteensä 111, joista 11 oli TV/online-rasteja. Radiorasteja oli käytössä 12 kpl.  

 Eri läpivientimahdollisuuksia oli käytössä 288.  

 Osuuksilla 1 ja 3 eri ratoja oli 18 kpl ja toisella osuudella 9 kpl. Lopuilla neljällä osuudella ratoja oli 

kullakin 16 kpl. Yhteensä oli näin ollen 109 eri rataa. 

1. osuus oli pituudeltaan 13,8 km hämärä/pimeä. Sen tarkoitus oli hajottaa ennätyssuuri juoksijamäärä 

harvaksi pitkäksi letkaksi, käyttämällä tehokkaita hajontoja ja erilaisia vaativia suunnistustehtäviä. Hajonto-

ja oli tarjolla viidessä eri kohdassa ja radalla oli useita pidempiä välejä. 2. osuus oli 12,3 km:n pituinen yö-

osuus, jossa hajontoja oli neljässä kohdassa. Kolmas osuus oli tällä kertaa viestin pisin. 15,8 km ”pitkä yö” 

erotti kilpailijat niin fyysisesti kuin taidollisestikin ja moni huippujoukkue menetti mahdollisuutensa kärki-

taisteluun tällä osuudella. Kolmannen osuuden puolessa välissä aika-arvio heitti yhden sekunnin. Silloin olin 

varma, että kilpailu tultaisiin maaliin riittävän hyvin aikataulussaan. Kolme ensimmäistä osuutta olivat kes-

kenään hajotettu ja lisäksi 1. ja 3. osuus keskenään kertaalleen. Nämä osuudet juostiin A2 -kokoisella kartal-

la. Jokaiselle kolmesta ensimmäisestä osuudesta oli sijoitettu putkipätkä kahteen eri osaan, mutta hämäyk-

seksi jälkimmäisen keskellä oli yksi TV-rasti. Vain osuuksien loppuosa juostiin Venlojen käyttämässä maas-

tonosassa. 

4. ja 5. osuus olivat keskenään hajotettu ja vietiin osittain käyttämättömiin maastonosiin. Molemmat osuu-

det olivat keskimatkatyylisiä, joissa oli runsaasti rasteja. Radat kävivät myös hyvin erilaisissa maastonosissa, 

jolloin suunnistajilta vaadittiin monenlaisia taitoja. Näillä osuuksilla nähtiin yllättävän paljon virheitä ja ly-

hyemmistä rastiväleistä huolimatta paljon erilaisia reitinvalintoja. 

6. ja 7. osuus muodostivat viimeisen hajontaparin. Osuuksien alku paljastettiin GPS -seurannassa vasta ank-

kurien ohitettua sen ja näin pysyi loppuun asti salassa mahdollinen neljän osuuden hajonta. Näillä kahdella 

osuudella vuoroteltiin eniten hajonnan ja putken suhteen. Varmasti kaikki suunnistajat yllättyivät siitä, että 

ankkuriosuus suunnistettiin A3–kokoisella kartalla. Näin ollen juostiin runsaasti alueilla, joita oli jo käytetty 

joko Venlojen viestissä tai Jukolassa aiemmilla osuuksilla. Juoksuväylät ja rastipisteet oli kuitenkin suunni-

teltu niin, etteivät urat juurikaan helpottaneet suunnistusta, vaan ennemminkin harhauttivat sopivasti. TV-

rastien suhteen tämä malli toimi erinomaisesti. Kuvaa pystyttiin tarjoamaan samoilta rasteilta useilla 

osuuksilla. 

Talvi 2014–2015 meni pääosin tiedostoa viimeistellessä ja erilaisia pienempiä asioita viilaillessa. Helmikuun 

alku oli aika, johon mennessä kaiken oli oltava tiedostojen suhteen valmiina, jolloin voitaisiin tehdä itse 

painotiedostot ja jäisi riittävästi aikaa mm. karttojen lajittelulle ja pussitukselle. Viimeisen muutoksen ratoi-

hin tein noin kaksi viikkoa ennen painoa. Siirsin yhtä rastia 30 metriä, koska en olut aivan tyytyväinen rei-

tinvalintavälin lähtöpisteeseen. Tästä noin kolme viikkoa aiemmin olin tehnyt toisen muutoksen, kun siirsin 

yhtä rastia 30 metriä, saadakseni hajonnasta tasapuolisemman. Molemmista muutoksista aiheutui jonkin 

verran ylimääräistä työtä maastokäynnin ja tiedoston muokkaamisen muodossa. Olen tyytyväinen, että 

nämä muutoksetkin tuli vielä tehtyä. Vaivaa kannattaa nähdä loppuun asti mahdollisimman hyvän tuotok-

sen eteen. 

Kun tiedosto oli valmis, tulostettiin vielä kerran jokainen rata paperille valvojan ja sisäisen valvonnan tarkis-

tuksia varten. Joitakin asioita, kuten kiellettyjen alueiden rajauksia ja rastinumeroiden sijoittelua muutettiin 

vielä tämän jälkeen. Sitten olikin aika tehdä itse painotiedostot. Tähän meiltä löytyi ammattitaitoinen hen-

kilö ryhmästämme ja ratamestarin tehtävä olikin lähinnä valvoa vieressä, että kaikki tehtiin oikein. Kartta oli 
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koepainettu jo aiemmin ja sen laatu oli vakuuttanut. Itse kilpailukartat painettiin noin viikkoa ennen ratoja. 

Olin mukana tarkistamassa sekä kartan että ratojen painoa työn alkuvaiheessa painovastaavamme kanssa. 

Painon henkilökunta oli osaavaa ja ymmärsivät haluamamme laatukriteerit heti ja suhtautuivat siihen posi-

tiivisesti. 

Kun kaikki radat oli painettu, kuljetettiin kartat lajitteluun ja pussitukseen tarkoitettuun paikkaan. Lajittelun 

ja pussituksen osalta meillä oli myös oma vastuuhenkilömme, joka oli suunnitellut selkeän ja toimivan sys-

teemin karttojen käsittelylle. Oma tehtäväni oli tässä kohtaa tarkistaa kartat ja radat läpi ja lajitella jokaisen 

radan kartat omalle hyllylleen odottamaan pussitusta. Jonkin painossa tulleen virheen löysin ja näin kävi 

myös karttojen jatkokäsittelyssä. 

Kun karttojen käsittely oli huhtikuussa kiivaimmillaan, oli aika ottaa Emit-leimasimet työn alle. Emit-

vastaava lajitteli ja testasi jokaisen Emitin näytöllisellä Emit -kortilla ja tämän jälkeen lajitteli ne Excel-

tiedostosta tulostetun listan mukaan ”rastipusseihin”. Näihin pusseihin laitettiin jokaisen rastin tarvikkeet: 

leimasimet, heijastin, koodinumerolaput, ruuvit ja rastilippu ja pussin päälle vielä tussilla rastin koodinume-

ro. Kilpailunaikaisesta rastivalvonnasta vastaavan kanssa sovittiin, että hänen ryhmänsä henkilöt vievät 

nämä pussit samoille rasteille, joita tulevat kilpailun aikana valvomaan. Tutustuminen omaan rastivalvonta-

alueeseen tuli näin samalla hoidettua. 

Noin kuukausi ennen kilpailua tein vielä ns. media-tiedostot, joissa käytännössä paljastettiin koko kilpailu 

ratojen ja hajontojen osalta aikatauluineen. Kilpailuviikonlopun perjantaina oli tilaisuus, jossa nämä jaettiin 

tulostettuna versiona TV:n, radion ja areenatuotannon henkilöstön käyttöön esittelyn jälkeen. 

Viimeisten viikkojen aikana käytiin läpi juomapaikkojen tarkat paikat ja aikataulut, TV-rastien varoittajien 

paikat, radiorastien paikat ja testaus, mahdollinen riistanajo, rastivalvojien alueet ja aikataulut. 

Perjantaina viikkoa ennen kilpailua veivät rastivalvojat rastipussit maastoon ja rastikaluston asennus alkoi. 

Tähän osallistuivat molemmat ratamestarit ja yksi lisähenkilö. Joitakin rastipukkeja hieman paranneltiin tai 

siirrettiin. Aikaa tähän kului noin kolme päivää. Viimeisellä viikolla tehtiin myös kiellettyjen alueiden nau-

hoitukset ja lähtöviitoituksen aitaaminen. Lähtöviitoituksen suunta juuri ennen K-pistettä oli tärkeä pik-

kuseikka, jotta radoille saatiin oikeat lähtökulmat.  

Sitten olikin vuorossa itse kilpailuviikonloppu. Perjantaina oli mediatilaisuus ja radion Jukolailta. Lauantaina 

Venlojen viestin aikana olin 2016 Lappee-Jukolan ratamestariryhmän kanssa maastossa. Lauantai-iltaan klo 

20 olin varannut edustusryhmän suunnistajiamme tekemään tarkistusjuoksut. Tarkistusjuoksuratoja oli viisi 

ja mitaltaan ne olivat noin 5 km sisältäen noin 20 rastia. Jokaisella tarkistusjuoksijalla oli mukanaan 6 kpl 

normaaleja Emit-kortteja ja yksi näytöllinen. Ennen lähtöä annettiin hyvin tarkat ohjeet miten toimia, jotta 

leimasimien toiminta todella varmistuisi. Näytöllisellä Emitillä näki heti, jos leimasin ei toimisi. Muut lei-

masimet purettiin MTR:llä suunnistajan saavuttua tulospalveluun. Liuskat tarkistettiin tarkasti ratamestarin 

ja sisäisen valvonnan edustajan voimin. Samalla kertaa tarkistusjuoksijat tarkistivat nauhoitukset muuta-

mista sellaisista kielletyistä alueista, joiden läheltä eivät Venla-radat menneet. Kun viimeiset tarkistukset oli 

tehty, ilmoitin ratavalvojalle kaiken olevan valmiina. Pitkän työrupeaman lyhyt H-hetki oli enää edessä. 

Kilpailun aikana kävin kahteen kertaan TV-haastattelussa ja sain vastata mm. kysymykseen: ”Mitä pidät 

siitä, että suorissa Jukola-lähetyksissä edelleen kuiskaillaan?” Radiohaastattelussa taisin käydä kolmeen 

kertaan ja yhden kerran kansainvälisessä nettiTV-lähetyksessä. Sinne jouduin hieman yllättäen. Pieni suun-

nistusaiheisen englannin sanaston kertaus etukäteen olisi ollut kyllä eduksi. Lisäksi olin haastattelussa VIP-

teltalla ja seuraamassa lähtöä kutsuvieraiden kanssa. Lehdistö halusi myös haastatella minua. Muutoin sain 

seurata kilpailua rauhassa ja keskustella kilpailun kulusta ihmisten kanssa. 

Viesti sujui mielestäni erinomaisesti kaikilta osin ja lopulta ei ole moniakaan asioita, joita tekisin nyt toisin. 

Kannattaa varmasti olla tyytyväinen siihen, että kaikkein tärkeimmät ja ratkaisevimmat asiat sujuvat hyvin 
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ja ongelmitta. Suunnistajien valintoihin voi vaikuttaa, mutta niitä ei voi määrätä. Olin esimerkiksi suunnitel-

lut ankkuriosuuden lopun niin, että vähintään kaksi joukkuetta olisi vielä taistellut voitosta loppuputkella. 

Kuntoilijoiden suuri määrä erityisesti uusintalähdöissä pitäisi huomioida vielä paremmin juomapaikkojen 

suhteen. Juomapaikkoja tarjottiin nyt enemmän kuin vaadittiin, mutta hetkellinen suuri massa voi kuormit-

taa henkilöstöä yhdellä pisteellä liikaa.  

Tehtävässä onnistumisen kannalta tärkeää oli se, että meillä oli todella osaava ja kokenut ratamestariryh-

mä, jossa eri vastuualueita jaettiin riittävästi. 

 

Jukka, Jyrki ja Marko mediatilaisuuden jälkeen (kuva Ilkka Saarimäki) 
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Avausosuudella K-piste on juuri takana ja suunnistustehtävä alkanut (kuva Ilkka Saarimäki) 

Venlojen viesti 

Ratamestari Jyrki Kajavalta 

Jukolan ja Venlojen viestien ratamestaritehtävät jaettiin 27.1.2013 ratamestarien kesken. Varsinainen Ven-

lojen ratojen suunnittelu alkoi kesäkuussa 2013. Lähtökohtana oli neljän osuuden hajonta Hiekkahelmen 

(uimapaikka) länsipuolisessa pienipiirteisessä mäessä, mikä toteutuikin lopullisissa radoissa. Aluksi näytti 

siltä, että Venlojen radat olisi helpompi suunnitella kuin Jukolan radat. Toisin kuitenkin kävi. Ensimmäinen 

Venlojen ratasuunnitelma oli ainakin omasta mielestä erittäin hyvä. Valitettavasti sen ratojen pituus oli 

noin kymmenen kilometriä eli aivan liian pitkiä Venlojen radoiksi. Silloin jo selvisi, että pienipiirteisiä, vaati-

via maastonosia ei voida käyttää Venlojen radoissa kovinkaan paljon. 

Ensimmäisissä ratasuunnitelmissa tavoitteena oli saada ensimmäisen osuuden ensimmäiseksi rastiväliksi 

pitkä, jopa noin kolmen kilometrin rastiväli. Tämä ratkaisu todettiin huonoksi, koska missään vaihtoehdossa 

erilaisia reitinvalintoja ei käytännössä ollut. 

Oman haasteensa Venlojen ratasuunnitelmiin muodosti kilpailumaaston lampia sisältävä hiekkakuoppa-

alue. Melko pitkään ratasuunnitelmissa ensimmäinen ja neljäs osuus kiersivät hiekkakuoppa-alueen idästä 

ja keskimmäiset osuudet menivät melko suoraan Hiekkahelmen länsipuoliseen mäkeen, jossa on aiemmin 

mainittu neljän osuuden hajonta. Näissä ratasuunnitelmissa varsinkin ensimmäinen ja neljäs osuus olivat 

liian pitkiä, minkä takia päädyin ratkaisuun, jossa kaikki osuudet menevät K-pisteeltä mahdollisimman suo-

raan Hiekkahelmeen, jossa oli TV-rasti. Lopputulos oli alun neljän osuuden hajonta, jonka jälkeen kaikilla 

osuuksilla oli putkiosuus. Putkiosuuden jälkeen ensimmäisellä ja neljännellä osuudella oli yhteinen hajonta, 

joka päättyi rastille, johon myös keskimmäisten osuuksien putkiosuudet päättyivät. Sieltä alkoi aiemmin 

mainittu neljän osuuden hajonta. Lopussa oli vielä kolmen ensimmäisen osuuden hajonta ja neljännen 
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osuuden putkiosuus. Ensimmäinen versio tästä lopullisesta ratasuunnitelmasta oli valmiina äitienpäivänä 

2014. Tässä versiossa radat olivat jo lähes samanlaiset kuin lopulliset radat. Osa rastipisteistä ja ratojen 

jotkin osat muuttuivat jonkin verran oltuani itse tyytymätön niihin sekä ratavalvojan kommenttien ja koe-

juoksujen perusteella kesällä ja syksyllä. Viimeisin iso muutos Venlojen ratoihin tuli elokuun 2014 lopussa, 

kun muutin neljännen osuuden Hiekkahelmestä alkavan putkiosuuden lopulliseen muotoonsa. Viimeisin 

pieni muutos Venlojen ratoihin tuli 18.1.2015 siirrettyäni yhtä toisista rasteista 20 metriä. Sen jälkeen siirsin 

vielä tammikuun lopussa yhdellä rastilla rastilipun muutamia metrejä lähemmäksi rastipukkeja. 

Kartta- ja ratapäällikkö Marko Virta kommentoi radoista kesällä 2014 ”kilpailijoille jää mieleen radoista 

tiukat rinnerastit ja hiekkakuopat”. 

Hajonta perustui 88 rataan. Kolmella ensimmäisellä osuudella oli 24 rataa ja neljännellä 16. Niistä muodos-

tettiin 96 läpivientiä. Maksimimäärä olisi ollut 576 läpivientiä. Sata läpivientiä 96 asemesta olisi kyllä hie-

man helpottanut joukkuekohtaisten ratapainatusten tarkistamista. 

Rasteja Venlojen viestissä oli yhteensä 43 kappaletta, joista kuusi oli TV-rasteja ja kolme viimeisiä rasteja. 

Ne olivat käytössä kummassakin viestissä. Lisäksi kolme muuta Venlojen rastia oli käytössä myös Jukolassa. 

TV-rasteja ja viimeisiä rasteja lukuun ottamatta Venlojen rastien koodit olivat alle sadan. Jukolassa em. 

kolmen rastin lisäksi yhdeksän rastin koodit olivat alle sadan. Muiden rastien koodit olivat yli sadan. 

TV-rasteja oli viimeisten rastien lisäksi kolmella ensimmäisellä osuudella neljä ja neljännellä osuudella viisi. 

Juomapaikkoja oli ensimmäisellä ja neljännellä osuudella kolme ja keskimmäisillä osuuksilla kaksi. 

 

Venlojen viestin kärki avausosuudella saapuu neljännelle TV-rastille, kukkula, 129. (kuva Ilkka Saarimäki) 

Venlojen viestin kokonaispituus oli 29 kilometriä, mikä on kolmanneksi pisin vuoden 1980 jälkeen. Koko-

naisnousu oli 435 metriä, mikä on toiseksi pienin. Voittajajoukkueen kilometrivauhti oli 5.58, mikä on kol-

manneksi nopein. 
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Olen tehnyt ratasuunnittelua aiemmin Condes-ohjelmalla, minkä takia aloitin Venlojen ratasuunnittelun 

siinä ja jatkoinkin sillä varsin pitkään. Kesäkuun 2014 alussa siirsin radat OCAD 11 CS:ään. Condes on viestin 

ratasuunnittelussa tietyiltä osin huomattavasti parempi kuin OCAD:n ratasuunnitteluosa, minkä takia tein 

ratasuunnittelua mahdollisimman pitkään pääasiassa Condes:ssa. Eräs tällainen ominaisuus on läpivientien 

muodostaminen. Kun viestin hajontakaavio luodaan Condes:ssa, jokaiselle hajontaradalle luodaan auto-

maattisesti numerokoodi. Jokaisessa läpiviennissä hajontaratojen numerokoodien summan pitää olla sama 

luku, mikä käytännössä poistaa virheellisten läpivientien muodostamisen mahdollisuuden. Jos Condes:n ja 

OCAD:n ratasuunnittelutoiminnot ja -ominaisuudet yhdistettäisiin samaan ohjelmaan, saataisiin erittäin 

hyvä ratasuunnitteluohjelma viestien ratasuunnitteluun. 

Venlojen ja Jukolan ratasuunnittelua tehtiin melko pitkään täysin erillään niin, että toisen viestin ratasuun-

nitelmat nähtiin ainoastaan ratapalavereissa. Koska toisen viestin ratasuunnitelmista oli melko vähän tie-

toa, oli epävarmaa, aiheuttavatko omat ratasuunnitelmat ongelmia toisen viestin kannalta. Näin kävikin 

muutamia kertoja. Vasta syyskuussa 2014 kummankin viestin ratamestareilla oli ratasuunnittelutiedostot 

molempien viestien osalta. 

Marraskuussa 2014 kummankin viestin ratasuunnitelmat yhdistettiin samaan OCAD:n ratasuunnittelutie-

dostoon, jota toinen ratamestari aina vuorollaan päivitti. Tästä tiedostosta tehtiin myös lopulliset rata-

painatustiedostot. 

Jukolan ratamestari teki ratasuunnittelun OCAD:n täysversiossa. Siitä aiheutui pieniä ongelmia, koska jotkin 

OCAD:n täysversiossa tehdyt teemakartat eivät auenneet kunnolla Ocad CS:ssä. Varsinaiseen ratasuunnitte-

lutiedostoon, jossa olivat sekä Venlojen että Jukolan radat, tämä ei kuitenkaan vaikuttanut. 

Kesällä ja syksyllä 2014 suoritettiin kolmet koejuoksut, joista yritettiin saada arvioita Venlojen ratojen kes-

toiksi. Kovin hyviä arvioita niistä ei saatu. Oikeastaan yksi ainoa järkevä tulos saatiin Hiekkahelmen länsi-

puolisen pienipiirteisen mäen osalta. Jälkeenpäin ajateltuna yksittäisiä rastivälejä olisi pitänyt koejuoksut-

taa enemmän kokonaisten ratojen asemesta. 

Aikataulun Venlojen viestille laadin osin koejuoksujen, osin vuoden 1993 Paimion Jukolan kilometrivauhtien 

ja pääosin arpomalla eri rastiväleille mielestäni sopivat kilometrivauhdit. Lopullisessa arviossa voittajan 

kilometrivauhti oli hieman alle 6.30. Sitä pidettiin mahdollisesti liian nopeana, ja itsekin epäilin vielä kilpai-

luviikolla, että jos kuitenkin aikataulu on liian tiukka. Toisin kuitenkin kävi, koska aikataulun mukainen maa-

liintulo alitettiin 14 minuutilla. Erityisesti ratojen alut ja loput juostiin aikataulua nopeammin, ratojen keski-

osat aikataulua hieman hitaammin. 

Erään tutun kommentti Venlojen viestin jälkeen oli ”pidätkö sinä Jyrki meitä naisia huonokuntoisina, kun 

olit arvioinut meidät niin hitaiksi”. 

Erityisesti kolmas osuus juostiin huomattavasti eli yli seitsemän minuuttia aikataulua nopeammin. Muilla 

osuuksilla ero oli noin minuutti tai kaksi. Mielenkiintoinen havainto on se, että kolmatta osuutta lukuun 

ottamatta jokaisella osuudella kärjen aika vaihdosta alkaen oli sekunnin tarkkuudella aikataulun mukainen 

joko jommallakummalla Hiekkahelmen länsipuolen TV-rastilla tai TV-rastilla ennen 110-tietä. 

Tein kilpailun jälkeen kokeeksi uuden aikataulun, jossa osuuksien alut ja loput olivat alkuperäistä aikataulua 

nopeammat. Se poikkesi ainoastaan 16 sekuntia voittajajoukkueen ajasta. Eri asia sitten on se, että olisiko 

tällaista aikataulua hyväksytty ennen kilpailua. 

Pääsiäisenä 2015 kiersin kaikki Venlojen rastit ja tarkistin, että niillä on kaikki kunnossa. Talven aikana ei 

ollut hajoitettu yhtään rastipukkia. Siitä ei mennyt kovin pitkää aikaa, kun muutama rastipukki oli hajoitet-

tu, minkä ratavalvoja huomasi omalla tarkistuskierroksellaan. 
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Kun kartat olivat tulleet huhtikuussa 2015 painosta personoituina, tarkistin viiden päivän aikana radoittain 

kaikki Venlojen kartat ennen niiden pussitusta. Jokaisesta radasta tarkistin muutamasta kartasta rastinmää-

ritteet ja ratapainatuksen. Jokaisesta kartasta tarkistin sen, että personointi oli tehty oikein joukkueen nu-

meron ja radan numeron mukaan. Tarkistuksessa löytyi yksi virhe, kun neljännen osuuden yhden radan 96 

kartasta 35 ratapainatusta oli tehty kaikki rastit sisältävälle palautuskartalle. Näiden tilalle tilattiin painosta 

uudet kartat. 

Kilpailupäivänä kävin ensin kääntämässä muutamilla Venlojen alkupään ruuhkarasteilla muutaman lei-

masimen toiseen suuntaan, kun seuraavan Jukolan ratamestari oli huomannut edellisenä iltana kaikkien 

leimasinten olevan samassa suunnassa. Kun kaikki Venlojen rastit oli käyty läpi ja kaikkien leimasinten oli 

havaittu toimivan, ilmoitin puoli yhdeltä eli puolitoista tuntia ennen lähtöä ratavalvojalle kaiken olevan 

kunnossa. Sen jälkeen kiireet olivat viikonlopun osalta ohi. Olin varautunut mahdollisten ongelmatilantei-

den selvittämiseen, mutta sellaisia ei ollut. Seurasin kilpailua kilpailukeskuksessa ja kävin haastateltava 

TV:ssä ja muutamissa muissa paikoissa. 

Mallisuunnistus 

Vastasin myös mallisuunnistuksen suunnittelusta. Mallisuunnistusmaasto oli kilpailukeskuksen ja -maaston 

itäpuolella 110-tien molemmin puolin. Rasteja oli 23, joista 12 tien eteläpuolella ja 11 pohjoispuolella. 

Kummallakin puolella tietä oli omat K-pisteensä, joille oli helppo tulla kilpailukeskuksesta. Huonona puole-

na oli noin puolen kilometrin etäisyys lähimmistä rasteista, joita ennen kummallakin puolella 110-tietä oli 

hakkuuta ja harvennusta. Maastollisesti mallisuunnistusmaasto vastasi hyvin kilpailumaastoa. Mallisuunnis-

tuksen rastit varustettiin rastilipulla, koodilapulla ja heijastimella viikkoa ennen Jukola-viikonloppua. 

Mallisuunnistuskarttoja painettiin 5 000 ja niitä myytiin noin 1 000 kappaletta. 

Lopuksi 

Venlojen viesti onnistui mielestäni hyvin. Kilpailu säilyi jännittävänä pitkään, kun se ratkesi vasta neljännen 

osuuden ensimmäisellä putkiosuudella. Kilpailumaastossa paljon kierreltyäni radat ja maasto tuntuivat liian 

helpoilta. Varsinaisessa kilpailussa ne eivät sitten enää niin helppoja olleetkaan, kun kärjessä olevat joukku-

eetkin tekivät isoja virheitä. 

Erityisen tyytyväinen olen K-pisteeltä alkaneeseen neljän osuuden hajontaan, jota kuulin kutsuttavan te-

hosekoittajaksi, kuten myös neljännen osuuden ensimmäiseen putkiosuuteen, jossa tehtiin paljon erilaisia 

reitinvalintoja ainakin GPS-seurannan mukaan. Putkiosuuden alku Hiekkahelmen jälkeen aiheutti keskuste-

lua ratapalavereissa, koska siinä epäiltiin käytettävän ainoastaan tietä eikä polkua. Kumpaakin reitinvalintaa 

käytettiin. Tämä rastiväli oli sinällään hieman kyseenalainen, koska lähes sama väli oli Jukolan kuudennella 

ja seitsemännellä osuudella toiseen suuntaan. 

Venlojen viestin sää on tietysti oma lukunsa. Miten sattuikin niin hyvin, että kesän ensimmäinen lämmin, 

aurinkoinen päivä oli juuri tuolloin. 

Jos jonkin yksittäisen asian tekisin toisin tarkemman aikataulun lisäksi, niin se olisi ensimmäisen osuuden 

Hiekkahelmestä alkavan putkiosuuden pitkä rastiväli. Nyt siinä ainakin GPS-seurannan mukaan yhtä jouk-

kuetta lukuun ottamatta joukkueet tekivät läntisen reitinvalinnan polun kautta ja tiheikön läpi ennen rastia. 

Rastin siirtäminen itään olisi saattanut lisätä itäisen reitinvalinnan käyttöä ajouran kautta. Tosin tällöin suu-

rin osa joukkueista olisi saattanut tehdä tämän valinnan. 

Kilpailun jälkeen radoista on tullut kiitosta useilta suunnistajilta. Olen myös kuullut useita kertoja olevani 

TV:stä tuttu. Joku sellainenkin, jonka en edes tiennyt seuraavan urheilua, on maininnut asiasta. 
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 Kiertelin kilpailun jälkeisenä tiistaina Hiekkahelmen 

länsipuolisessa mäessä. TV-rastin läheisyydestä 

noin kolme kilometriä kilpailukeskuksesta löytyi 

suunnistusjalkine, josta pohja oli irronnut. Miten oli 

mahtanut jalkineen omistaja selvitä loppumatkan 

yhdellä kengällä? 

 

 

 

 

Hylätty kenkä (kuva Jyrki Kajavalta) 

Yksi asia, mitä en ymmärrä, on geelipussien jättäminen maastoon kilpailun järjestäjien siivottavaksi ja 

maanomistajien harmiksi. Jos geelipussi on pystytty kuljettamaan mukana taskussa, niin varmasti se voi-

daan tuoda samassa taskussa pois käytön jälkeen pudottamatta sitä maastoon. 

 

 

Venlojen ratamestari ottaa yleisönsä, taustalla Ilkka huolissaan karttapuomin tapahtumista (kuva Ilkka Saarimäki) 
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Karttojen käsittely 

Vastuuhenkilö: Ilkka Aakula 

Yleistä 

Karttojen käsittely tapahtui Turussa Nuppulantien varrella olevan liikehuoneiston alakerrassa. Varsinaiseen 

käsittelytilaan oli pääsy myös yläkerran yrityksen henkilökunnalla, mutta karttoja säilytettiin erillisessä lukit-

tavassa huoneessa, johon oli avaimet vain kahdella karttojen käsittelyn vastuuhenkilöllä. 

Karttojen käsittely tapahtui 8.4 - 12.5.2015 välisenä aikana 22 eri 3-5 tunnin käsittelykertana, joissa oli mu-

kana 8-15 henkilöä kerrallaan. Yhteensä käsittelyyn osallistui 98 eri henkilöä, jotka tekivät yhteensä noin 

250 työvuoroa. Vähintään kuuteen vuoroon osallistui 12 henkilöä, muut 1-5 kertaa. Yhteensä karttojen 

käsittelyyn varakartat ja palautuskartat mukaan lukien kului noin 800 tuntia. 

Lisäksi 31.5.2015 kahdeksan henkilöä kävi läpi kaikki säkitetyt kartat varmistaen, että kaikki kartat ovat 

mukana ja oikein säkitettyinä. 

Suurimpana haasteena karttojen käsittelyssä oli erilaisten karttanippujen (394 kpl) erillään pitäminen. Lu-

kittavan tilan pienuus johti siihen, että karttoja oli pinottava päällekkäin erilaisiin pinoihin. Lisäksi käsittelyn 

edistyessä yhdestä hajontanipusta eriytyivät kilpailukartat, varakartat ja ylimääräiset kartat lisäten haastet-

ta erilaisten karttojen erillään säilyttämisestä. 

Karttojen käsittelyn havaittiin kaksi painossa tapahtunutta virhettä. Molemmat virheet havaittiin jo käsitte-

lyn alussa ratamestareiden läpikäynneissä. 

 

 Osa Venlojen hajonnan V413 kartoista (35 karttaa, joukkueet 580 - 1134) oli painettu ja personoitu 

virheellisesti kaikki rastit sisältävälle palautuskartalle. Muut 73 karttaa (joukkueet 4 - 570 ja 1146 - 

1722) eli 36 karttaa pinon alusta ja 37 karttaa pinon lopusta oli painettu oikein puhtaalle kartalle 

 Joukkueen 9 ankkuriosuuden kartta oli personoitu väärän hajonnan kartalle 

Hajontakarttojen määrät 

Venlat kilpailukartat (A3): 
1. osuus 24 hajontaa 
2. osuus 24 hajontaa 
3. osuus 24 hajontaa 
4. osuus 16 hajontaa 
Yhteensä 88 karttanippua 

Venlat palautuskartat (A2): 
1. osuus 24 hajontaa 
2. osuus 24 hajontaa 
3. osuus 24 hajontaa 
4. osuus 16 hajontaa 
Yhteensä 88 karttanippua 
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Jukola kilpailukartat: 
1.osuus 18 hajontaa (A2) 
2.osuus 9 hajontaa (A2) 
3.osuus 18 hajontaa (A2) 
4.osuus 16 hajontaa (A3) 
5.osuus 16 hajontaa (A3) 
6.osuus 16 hajontaa (A3) 
7.osuus 16 hajontaa (A3) 
Yhteensä 109 karttanippua 

Jukola palautuskartat (A2): 
1.osuus 18 hajontaa 
2.osuus 9 hajontaa 
3.osuus 18 hajontaa 
4.osuus 16 hajontaa 
5.osuus 16 hajontaa 
6.osuus 16 hajontaa 
7.osuus 16 hajontaa 
Yhteensä 109 karttanippua 
 
Kaikkiaan 394 karttanippua (erilaista karttaa) 

Käsittelymäärät 

 
Venlojen kilpailukartat: 

- läpivientejä 96 kpl 
- Kilpailukarttoja painettiin ja personoitiin painossa 18*96 = 1728 jokaiselle osuudelle 
- 1-3 osuus 1728/24 = 72 kpl/hajonta 
- 4. osuus 1728/16 = 108 kpl/hajonta 
- kilpailukartoiksi numerot 1 - 1450 
- varakartoiksi numerot 1451 - 1550 
- varalle numerot 1551 - 1728 

 
Venlojen palautuskartat: 

- palautuskarttoja painettiin sama määrä kuin kilpailukarttoja 
- niistä personoitiin (tarroittamalla) ja käsiteltiin 1450 joukkueellista 

 
Jukolan kilpailukartat: 

- läpivientejä 288 kpl 
- Kilpailukarttoja painettiin ja personoitiin 8*288 = 2304 jokaiselle osuudelle 
- 1 ja 3 osuus 2304/18 = 128 kpl/hajonta (personoitiin tarroin) 
- 2. osuus 2304/9 = 256 kpl/ hajonta (personoitiin tarroin) 
- 4-7. osuus 2304/16 = 144 kpl/hajonta (personoitiin painossa) 
- kilpailukartoiksi numerot 1 - 1800 
- varakartoiksi numerot 1801 - 1900 
- varalle numerot 1901 - 2304 

 
Jukolan palautuskartat: 

- palautuskarttoja painettiin sama määrä kuin kilpailukarttoja 
- niistä personoitiin (tarroittamalla) ja käsiteltiin 1850 joukkueellista 
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Varsinainen käsittely 

Varsinainen käsittely suoritettiin erillisen ohjeen mukaisesti: 

LOUNA-JUKOLA 2015 / KARTTOJEN KÄSITTELY PAINON JÄLKEEN 
 

1. Ratamestarin tarkistus 
- hajontarata nipuittain 
- radan oikeellisuus 
- painatuksen kohdistus 
- tarvittaessa myös toinen henkilö tarkistaa 

 
2. A2-karttojen personointi 

- kartat ovat hajontanipuissa, käsitellään hajontanippu kerrallaan 
- tarrat ovat hajonnoittain numerojärjestyksessä 
- tarra liimataan kartan taakse vaaka-asennossa vasempaan alakulmaan niin että taustalla on 

kartan lounaiskulman valkoinen alue  
- liimaus mahdollisimman lähelle kulmaa, mutta ei MISSÄÄN TAPAUKSESSA ulkopuolelle jolloin 

liima voi tarttua ties mihin 
- (kartta taitetaan säkityksessä ensin puoliksi A3-kokoon ja uudelleen puolitetaan pystysunnassa 

kuten A3-kartat) 
- jos kartta/tarra vaurioituu, uusi kartta saadaan varakartoista, uusi tarra tulostetaan paikan 

päällä olevalla tulostimella (käytetty varakartta dokumentoidaan) 
 

3. A2-karttojen pussitus hajontakarttanippu kerrallaan 
- A2-kartat pussitetaan ja saumataan pääsääntöisesti samalla kuin tarroitetaan 
- pussitus tehdään karttapuoli esillä ja tarkistetaan samalla kohdistus 
- kartta pohjoissivu edellä muoviin 

 
4. A2-karttojen saumaus hajontakarttanippu kerrallaan 

- suurin saumattava numero Venlat:1550, Jukola:1900 
- pinotaan niin, että lopputuloksena on karttanippu, jossa pienin numero on nipun päällä 

 
5. A3-karttojen pussitus hajontanippu kerrallaan 

- A3-kartat on personoitu painossa hajonnoittain 
- pussitus tehdään karttapuoli esillä ja tarkistetaan samalla kohdistus 
- kartta pohjoissivu edellä muoviin 
- pinotaan numeropuoli alaspäin niin että pienin tulee alimmaksi (tai päinvastoin), mutta loppu-

tuloksena on saumauksen jälkeen karttanippu, jossa pienin numero on nipun päällä näkyvillä 
- suurin pussitettava numero Venlat:1550, Jukola:1900 

 
6. A3-karttojen saumaus osuusnippu kerrallaan 

- tehdään hajontanippu kerrallaan 
- suurin saumattava numero Venlat:1550, Jukola:1900 (kaikki pussitetut) 
- pinotaan niin, että lopputuloksena on karttanippu, jossa pienin numero on nipun päällä näkyvil-

lä 
 

7. Lajittelu osuuksittain 
- tehdään pussituksen ja saumauksen jälkeen 
- TAPA 1: 

o osuuden hajontaniput levitetään pöydälle numeropuoli ylöspäin 
o kartat kussakin nipuissa järjestyksessä 
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o ainakin Jukola-kartoissa joka toinen kerros on järjestyksessä, kun niput on aseteltu ha-
jontakaavion mukaisessa järjestyksessä 

- TAPA2: 
o osuuden hajontaniput asetetaan lokerikkoon 
o kartat kussakin nipuissa järjestyksessä 
o hajontakaavion perusteella poimitaan hajonnan lokerikosta numerojärjestyksessä (lo-

keron päällimmäinen) 
- kootaan 100 kartan nippuihin 
- lajittelun yhteydessä tarkistetaan samalla hajontakaaviosta, että joukkueella on oikea kartta 

(kartan poimija luettelee hajontakoodin ja tarkastaja vertaa hajontakaavioon) 
- pinotaan niin, että lopputuloksena on karttanippu, jossa pienin numero on nipun päällä 

 
8.  (Rata)valvojan tarkistus 

- tarkistaa 100 joukkuetta Venloissa ja 100 joukkuetta Jukolassa (kaikkien osuuksien kartat) 
 

9. 1. osuuden karttojen taittelu ja niputus 
- pienet numerot vasta valvojan tarkistuksen jälkeen 
- 20 kpl nippuihin (=lähtöruudukon mukaisesti) 
- Jukola-kartat (A2) taitellaan niin, että ensin on kaksi vaaka A4:sta rinnan ja siitä yhdeksi A4:ksi 

niin, että numero jää esille. Tällöin paketin "yhtenäinen" sivu (joka nyt on A4:n kapeampi sivu) 
on paremmin jakokäden puolella 

- Venla-kartat (A3) taitellaan ensin A4 ja siitä vielä A5 kokoon niin, että numero jää esille 
- kartta suljetaan tarrasinetillä 
- Venla-kartat pakataan 200 joukkueen ja Jukola-kartat 100 joukkueen laatikkoihin 

 
10. Säkitys (Venlat 2-4 osuus, Jukola 2-7 osuus) 

- pienet numerot vasta valvojan tarkistuksen jälkeen 
- tehdään 100 kpl nippu kerrallaan, johon säkit on jo järjestetty ja niputettu 
- suurin säkitettävä numero Venlat: 1450, Jukola: 1800 (varakarttoja ei säkitetä) 
- A3-kartta taitetaan puoliksi pystysunnassa niin, että numero jää näkyviin alareunaan 
- A2-kartta taitetaan ensin puoliksi A3-kokoon ja uudelleen puolitetaan pystysunnassa kuten A3-

kartat 
- Jukola-kartat tulevat taaempaan taskuun ja Venla-kartat etumaiseen taskuun 
- suurin osuus pohjalla niin, että numero on ylösalaisin yläosassa pohjaa vasten 
- päällimmäinen kartta käännetään yläosasta niin, että numero ja osuus tulevat näkyviin 
- kootaan 50 joukkueen laatikkoihin 

 
11. Varakartat 

- valmiiksi personoitu (=numeroitu) ja pussitettu 100 joukkueellista osuutta kohti eli vähintään 
neljä karttaa hajontaa kohti 

- hajontakaavioista tehdään erillinen varakartta taulukko, jossa kerrotaan kompaktissa muodos-
sa, mikä kartta (hajontakoodi) joukkueella kuuluu olla milläkin osuudella  

 
PALAUTUSKARTTOJEN KÄSITTELY 

- Kaikki palautuskartat ovat A2-kokoisia ja personoimattomia hajontaratanipuissa (karttaan pai-
nettu myös kaikki rastit) 

- Palautuskartat numeroidaan kilpailunumeron mukaan 
- Hajontakaaviosta tulostetaan hajonnoittain numerojärjestyksessä tarroille (21*38 mm, A4-

arkilla 5*13 tarraa) joukkueen numero ja hajontakoodi 
- suurin käsiteltävä numero Venlat: 1450, Jukola: 1800 
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12. Palautuskarttojen numerointi (=tarroitus) käsittely 

 
- käsitellään hajontanippu kerrallaan 
- liimataan hajonnan mukaiset tarrat kartan oikeaan alakulmaan 
- kartat pinotaan numeropuoli alaspäin 

 
13. Palautuskarttojen lajittelu osuuksittain 

- TAPA 1: 
o osuuden hajontaniput levitetään pöydälle numeropuoli ylöspäin 
o kartat kussakin nipuissa järjestyksessä 
o ainakin Jukola-kartoissa joka toinen kerros on järjestyksessä kun niput on aseteltu ha-

jontakaavion mukaisessa järjestyksessä 
- TAPA2: 

o osuuden hajontaniput asetetaan lokerikkoon 
o kartat kussakin nipuissa järjestyksessä 
o hajontakaavion perusteella poimitaan lokerikosta numerojärjestyksessä 

- kootaan 100 kartan nippuihin 
 

14. Palautuskarttojen niputus 
- kunkin osuuden käsiteltävä 100 kartan nippu asetetaan pöydälle numeropuoli ylöspäin 
- poimitaan joukkueen kartat järjestyksessä niin, että 1.osuuden kartta on päällimmäisenä kart-

tapuoli esillä. 
- nidotaan kartat yhteen 
- karttaniput pinotaan numeropuoli alaspäin 50 kartan nippuihin 

Karttojen painatus, ulkoasun laadinta 

Vastuuhenkilö: Matti Tahvonen 

Painomääriä ja varakarttatarvetta ei pyritty optimoimaan vaan karttoja ja eri hajontoja painettiin reilusti. 

Painoa varten pohjakartta vietiin PDF-muotoon spotti- eli PMS-värein. Spottiväri "Musta" muunnettiin pro-

sessiväriksi. Adobe Illustratorissa siihen yhdistettiin CMYK värein painetut yhteistyökumppanien logo, graa-

fiset elementit ja erinäiset tekstit (kartan nimi, tekijät mittakaavat, ym.). Näin graafisen ilmeen luonti oli 

helpompaa. Kaikki taustakartan värit painettiin kerralla Multiprintin 10 värisellä koneella. 

Järjestelyä testatessa edellisenä kesänä, totesimme että OCAD:n tekemässä "spottiväri PDF:ssä" on pieni 

bugi "hatchien" overprint asetusten kanssa, lähinnä siis peltojen pisteissä. Painopaikka teki pienen muutok-

sen tiedostoon käsin, jolloin pisteet eivät tee reikää pellon keltaiseen. 

Uuden tyyppistä palautuskarttaa varten painoimme palautuskarttojen "taustoihin" magentalla värillä "pik-

kuympyrät". Palautuskarttojen painoon vaihdettiin siis vain magenta pelti. 

Itse ratapainotiedostoille ei tehty mitään OCAD viennin jälkeen (spottiväri PDF). Kun varsinainen kisassa 

käytettävä hajonta oli painettu, vaihdettiin koneeseen palautuskarttapinkka, ja painettiin heti perään pa-

lautuskartat. 

Kisakarttojen personointi tehtiin XLS-tiedostosta jalostetuista CSV tiedostoista joissa oli kentät: 

Kilpailunumero, Viesti, Osuus, Tiedosto 

1, Jukola, 1. osuus, J1.J101 
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"Tiedosto" saraketta ei tulostettu karttoihin, vaan oli vain painopaikan työtä helpottamaan. 

Multiprintin suurinkaan "digipainokone" ei pystynyt aivan A2 kokoiseen karttaan, joten Jukolan osuudet 1-3 

personoitiin tarroille, jotka liimasimme talkoovoimin hajonta kerrallaan karttoihin. Pienemmät kartat per-

sonoitiin suoraan kartan taakse. Personoinnissa käytettiin 50% mustaa, jolla pyrittiin minimoimaan per-

sonoinnin paistaminen "läpi". 

Ennen palautuskarttojen lajittelua, teimme itse pikkutarroja (LibreOffice, lasertulostin ja tarra-arkkeja), 

joilla pyrittiin pienentämään inhimillistä virhettä palautuskarttojen lajittelussa. 

Järjestelyssä tiedostimme riskin, että pohjakartat voivat seota keskenään painossa tai jatkokäsittelyssä ja 

yhdessä Venlojen hajonnassa näin kävikin: osassa kisakarttoja oli palautuskartalle tulleita karttoja. Toden-

näköisesti tämä inhimillinen virhe on käynyt leikkuu vaiheessa. Se kuitenkin huomattiin pussitusvaiheessa ja 

tätä hajontaa painettiin (ja personoitiin) lisää. Samoin yhdessä hajontapinkassa päällimmäinen kartta oli 

väärää hajontaa. Myös tämän virheen oletamme tapahtuneen painossa leikkuuvaiheessa. 

Erityisiä varakarttoja ei tilattu tai personoitu, vaan kilpailukarttoja personoitiin "riittävä määrä" sekä mah-

dolliseen viime hetken ilmoittautumisryntäykseen että varakarttapisteelle. Tilatut karttamäärät on listattu 

seuraavassa taulukossa. Painopaikka lisäsi näihin omat marginaalinsa. 

Taustakarttaa A2 32040 

Taustapalautusratakarttaa A2 23040 

Yhteensä taustakarttoja 55080 

 

Ratatiedoston alku hajontoja per osuus tehtäviä karttoja per "rata" 

J1 18 128 

J2 9 256 

J3 18 128 

J4 16 144 

J5 16 144 

J6 16 144 

J7 16 144 

V1 24 72 

V2 24 72 

V3 24 72 

V4 16 108 

Sisäinen tarkastus 

Vastuuhenkilö: Matti Sipponen 

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena oli toimia ratamestareiden ja valvojan lisäresurssina varmistamassa 

kartan ja ratojen teknistä virheettömyyttä ja urheilullista oikeudenmukaisuutta, johon sisältyvät hajontojen 

toimivuus ajallisesti ja vaativuudeltaan tasapuolisina läpi koko viestin ajan urien muodostumisesta huoli-

matta. Sisäisen tarkastuksen tekivät Eija ja Matti Sipponen. Matti oli ratavaliokunnan jäsen. 
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Sisäinen tarkastus saattoi olla ensimmäistä kertaa Jukolan ratavaliokunnan osana. Me (Eija ja Matti) olem-

me todenneet, että ratamestareilla ja ratavalvojilla on iso urakka ja paljon työtä ja tarkastettavaa. Erityisesti 

muutostilanteissa keväällä, kun rataversiot ja karttamuutokset ovat ajankohtaisia. Pari silmäparia parantaa 

laadunvarmistusta. Tavoitteemme oli ja on, että radat ovat teknisesti kunnossa ja urheilullisesti oikeuden-

mukaiset. Pyrimme osaltamme siihen, että Jukolaa olisi mukava muistella eikä jäisi asioita kalvamaan mie-

liin jälkikäteen eli Jokainen olisi voittaja. 

Sisäisen tarkastuksen ajankohdat ja kohteet olivat: 

A. Kilpailua edeltävänä syksynä neljä eri tarkastuskierrosta ratavalvojan tekemän tarkastuksen jälkeen, 

yhteensä noin 35 h 

 rastipisteiden ja rastimääritteiden tarkastus 

 kartan tarkastus erityisesti rastien lähialueilta, myös huomioita kulkureitiltä 

 lähekkäisten rastipisteiden eroavuus (liian samankaltaisten rastipisteiden tai rastikoodien vält-

täminen) 

 havaintojen (kartta, rastipisteet ja määritteet) raportointi ratavaliokunnalle 

Kirjasimme huomioita taulukkoon ja ne käsiteltiin ratavaliokunnassa. Teimme havaintoja hyvinkin 

tarkasti rastipisteiden sijainnista ja määritteistä, vierekkäisten rastien samankaltaisuudesta, rasti-

määritteiden symbolien samanlaisesta käytöstä ratamestareiden kesken ja karttakuvauksesta rasti-

pisteiden lähellä.  

 

B. Noin kaksi-kolme kuukautta ennen kilpailua ennen ratojen painatusta tekemämme toimet olivat 

 karttakorjausten tarkastus 

 ratoihin, rasteihin ja määritteisiin tehtyjen muutosten tarkastus 

 ratojen layoutin ja määritteiden tarkastus 

 hajontakaavioiden tarkastus 

 havaintojen raportointi ratavaliokunnalle 

Tarkastimme tekemiemme havaintojen osalta, että toteutettaviksi sovitut muutokset on tehty uu-

dessa kartta- ja rataversiossa. Hajontakaaviot tarkastimme saamastamme taulukosta. 

 

C. Noin kuukausi ennen kilpailua 

 pussitettujen karttojen osalta joukkueiden 1-100  

o ratakoodien oikeellisuus, tämän Matti teki yhdessä ratavalvojan ja yhden työparin (Mil-

la ja Jesse) todentaessa ratakoodin ja joukkuenumeron taulukosta 

o ennen karttojen säkitystä Matti tarkasti joukkuekohtaisesti, että kaikki hajonnat ja nii-

den väliset putkiosuudet olivat oikein ja vastasivat hajontakaaviota ja että painatusjälki 

on oikein  

Hajonnoissa ei havaittu virheitä. Jo pussituksen yhteydessä havaittu värivirhe yhdessä 7. osuuden 

kartassa todettiin Ilkka Aakulan kanssa. Ilkka hoiti uuden kartan tilauksen. 

 

D. Kilpailuviikolla, kun rastit oli viety maastoon tarkastimme 

 kiellettyjen alueiden nauhoitusten oikeellisuuden ja eheyden 

 maastoon vietyjen rastien varustuksen oikeellisuuden ja kunnon (rastiliput, koodilaput ja emit-

leimauslaitteet)  

Torstain tarkastuskierroksella havaitsimme, että yhdeltä rastilta oli viety lippu. Matti kiersi perjan-

tain aikana kaikki rastit ja tarkasti kielletyn alueen viitoitusnauhat. Kielletyn alueen nauha oli poikki 

useasta kohdasta tuulisella paikalla pellon laidalla. Yhden rastin käsinkirjoitetut koodilaput suositte-

lin vaihdettavaksi painettuihin. Ratamestari vaihtoi ne ennen kilpailuaamun tarkastusjuoksua. 
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E. Kilpailupäivän tarkastukset 

 kiellettyjen alueiden nauhoitusten eheyden tarkastus kilpailun lähialueilta ennen kummankin 

viestin lähtöä 

 yhden rastin vaihdettujen koodilappujen tarkastus 

 viimeisten rastien tarkastus ja kokoavan viitoituksen tarkastus 

Kaikki oli kunnossa. 

Kiellettyjen alueiden viitoitukset 

Vastuuhenkilö: Matti Sipponen 

Kiellettyjen alueiden viitoituksia oli yhteensä n. 6,3 kilometriä. Viitoitusnauhat vietiin maastoon noin 12-0 

päivää ennen kilpailupäivää siten, että viitoitukset olivat paikoillaan keskiviikon kenraaliharjoituksessa. 

Viitoitukset laitettiin maastoon pääasiassa kahden työparin toimesta. Juomapaikan pellon ylittävän viitoi-

tuksen tolpitti ja laittoi juomapaikan vastaava. Viitoitusten laittamiseen kului aikaa yhteensä noin 25-30 

tuntia. 

Auringossa pitkään nauhan värit haalistuvat. Kilpailua edeltävillä viikoilla oli tuuli ja nauhat joutuivat rasi-

tukselle ja katkeilivat erityisesti pellon reunoilla. On myös mahdollista, että hirvieläimet katkoivat nauhoja.  

Kaikilla paikoilla viitoitusten vetäminen ei ole suoraviivaista. Erityisesti tonttien lähialueet kannattaa käydä 

varmistamassa jo kiellettyjen alueiden suunnitteluvaiheessa ja merkitä maastoon. Tonttien käyttö voi olla 

laajentunut kartantekijän käynnin jälkeen. Avoimilla paikoilla voi olla tolppien laittaminen etukäteen paikal-

laan. 

Rastipukit 

Vastuuhenkilö: Jorma Paldanius 

Rastipukit rakennettiin pääasiassa sahatavarasta. Pystytolpat 50x50 mm tilattiin sahalta valmiiksi pätkittyi-

nä 120 cm:n mittaan. Poikkipuuna käytettiin 4” laudasta halkaistua n. 50 mm:n levyistä rimaa. Poikkipuu 

kiinnitettiin tolppiin ruuveilla. Jonkin verran hyödynnettiin myös maastosta löytynyttä materiaalia. Tähän 

jouduttiin etenkin kalliokohteissa, joissa tolppia ei saatu juntattua maahan. 

Valmiista materiaalista tekemisen etuna on ajan säästö, kun ei tarvitse etsiä sopivaa materiaalia maastosta, 

haittapuolena jossain määrin työläs tavaran kuljettaminen maastoon. Jonkin verran keskustelua oli siitä, 

paljastavatko uudesta sahatavarasta tehdyt hyvin erottuvat pukit rastin sijainnin liian etäältä. Tämä huoli 

osoittautui käsittääksemme itse kilpailun kulun kannalta aiheettomaksi. 

Rastikohtainen pukkien lukumäärä määräytyi ratamestarien ilmoittamien rastikohtaisten leimasinmäärien 

mukaan. Pääsääntönä oli, että leimaamisen esteettömyyden varmistamiseksi jokaiselle rastille rakennetaan 

vähintään 2 erillistä pukkia. Joihinkin kohteisiin, missä erillisten pukkien sijoittelu oli vaikeaa ja leimaamisen 

sujuvuus voitiin muutoin kohtuullisesti varmistaa, tehtiin esim. kolmio- tai neliöpukit. 

Ensimmäiset pukit rakennettiin yhteisellä maastokäynnillä, johon osallistui mahdollisimman moni rakenta-

miseen lupautunut, jolloin saatiin yhteinen käsitys vaatimuksista ja menettelystä. Lisäksi laadittiin lyhyt 

kirjallinen ohje. Tämän jälkeen alue jaettiin kahteen osaan järjestävien seurojen kesken. Kumpikin hoiti 

oman alueensa itsenäisesti. Kaikki pukit lukuun ottamatta TV- ja online-rasteja rakennettiin syksyn 2014 
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aikana. Ne myös ”talvehtivat” hyvin eikä korjauksia jouduttu tekemään. Rakentamiseen osallistui yhteensä 

noin 20 henkeä. 

   

   

Erilaisia variaatioita rastipukeista (kuvat Jorma Paldanius) 

 

 

Rastipukki rikkonaisessa kallion reunassa (kuva Ilkka Saarimäki) 
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Kilpailunaikainen maastovalvonta 

Vastuuhenkilö: Jaakko Röytiö 

Suunnittelu 

Rastivalvonnan suunnittelu kannattaa aloittaa rastivalvojien rekrytoinnista. Oikeastaan siinä vaiheessa kun 

Jukolan viestin ratamestarit ovat valittu, niin heidän tehtävänä on löytää mahdollisimman nopeasti innokas 

ja osaava henkilö rastivalvonnan vetäjäksi. 

Rastivalvojiksi kannattaa valita seuran edustussuunnistajia, jolloin valvonta voidaan suorittaa aika pienellä 

henkilömäärällä. Lupauduin rastivalvonnan vastuuhenkilöksi heinäkuun lopussa 2014 ja varsinainen tehtä-

vän vastuu ja vaativuus alkoi valjeta vasta tiedonsiirtopalaverissa Turussa. Näin myöhään heränneenä oli 

erittäin haastavaa löytää kovakuntoisia suunnistajia rastien valvontaa suorittamaan. Jotenkin valvonnan 

tärkeyttä ei ymmärretä ja pidetään yhden yön valvomisurakkaa liian rasittavana. 

Kun kävi ilmi, että rastivalvojissa on paljon naisia, eläkeläisiä ja kuntosuunnistajia, niin en voinut ajatella 

kuormittavani heitä läpi yön valvontaurakalla vaan työvuorot täytyivät olla riittävän lyhyitä. Myös tv-

varoittajia ajattelin hyödyntää rastivalvojina. Ensimmäisenä pidin palaverin tv-varoittajien vastuuhenkilön 

Simonin kanssa ja mietimme miten saamme rajalliset resurssit riittämään. 

Tämän jälkeen suunnittelu jatkui valvontalenkkien suunnitteluna. Apuna käytin hajontakaavoja ja tv/radio 

aikatauluja. Ensimmäisten versioiden jälkeen pidimme palaverin Simonin kanssa ja varmistimme vielä, että 

suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia. Tavoitteena oli saada mahdollisimman valmiit suunnitelmat viikkoa 

ennen Jukolaa aikaiseksi, koska olin luvannut ratamestareille että viemme materiaalipussit rasteille ja sa-

malla rastivalvojat pääsevät tutustumaan valvontalenkkeihinsä. Tässä tavoitteessa aika hyvin onnistuimme, 

mutta pieniä muutoksia jouduimme tekemään aivan viime hetkille saakka. 

Valvontalenkkejä Venloihin muodostui 4 ja Jukolaan 11 kappaletta. Lenkkien pituudet vaihtelivat 1- 3,5km 

välillä ja valvontavuoron pituus kahdesta tunnista kuuteen. Venlojen viestin aikana rastivalvojat suorittivat 

myös tv-varoittajien tehtävää. Näin saimme säästettyä tv-varoittajien voimia Jukolan yöhön, koska heillä oli 

myös iso rooli Jukolan rastien valvonnassa. Jukolassa neljä rastivalvojaa hoiti myös tv-varoittajan pestiä 

oman valvontalenkkinsä ohessa. Haastavinta tässä yhteistyössä oli aikataulujen luominen ja se, että valvon-

ta tulee suoritettua riittävällä tasolla. 

Valvonnan toteutus kilpailun aikana 

Rastivalvojien tehtävänä oli suorittaa valvontalenkkiä kartan takapuolelle tulostetun aikataulun mukaan: 

 Tarkistaa rastirakenteiden kunto ja leimasimien toiminta.  

 Antaa tarvittaessa ensiapua maastossa ja avustaa ensiapua loukkaantuneen suunnistajan evaku-

oinnissa. 

Varustus pyrittiin tekemään mahdollisimman kevyeksi ja siihen kuului: 

 akkuväännin ja oikeanlaiset torx-päät ja ruuvit 

 ilmastointiteippiä 

 puhelin  

 pelastuskartta 

 rastikoodilappuja ja teippiä kiinnittämiseen 

 heijastimia 

 rastilippu 
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 ensiapupakkaus 

Käytössämme oli uudet emit-leimasimet, joten olettamus oli, ettei mykkiä leimasimia tulisi kisan aikana 

vastaan. Jos kuitenkin jostain syystä tulisi, niin ohjeena oli teipata mykkä leimasin ilmastointiteipillä pois 

käytöstä. Kisan aikana näitä oli kaksi kappaletta. Rastirakenteita ei tarvinnut korjata. Muutama rastilippu 

vaihdettiin kisan aikana. Ensiaputapauksia oli noin kymmenen. Isompien korjaustarpeiden varoiksi meillä oli 

kaksi mönkijää varattu kulkemista varten, koska rastivalvojissa oli kuitenkin henkilöitä joilta ei isommat 

korjaus operaatiot olisi onnistuneet. Rastivalvonta lopetettiin Jukolan yhteislähtöön. Allekirjoittanut jäi 

vielä ensiavun tukihenkilöksi ja valmiuteen vielä sunnuntaina iltapäivään saakka. 
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Onnistumiset / kehitettävää 

Kisan aikainen valvonta onnistui mielestäni hyvin. Rastivalvojat olivat motivoituneita, innokkaita ja sitoutu-

neita tehtäväänsä. Rekrytoinnissa olisin voinut onnistua paremmin ja monessa aikaisemmassa Jukola rapor-

tissa mainittu etuotto-oikeus talkoolaisiin olisi pitänyt käyttää härskisti hyväksi. 

Ensiavun kanssa yhteistyö toimi aika kitkattomasta yhtä tapausta lukuun ottamatta. Tv-varoittaja oli ilmoit-

tanut loukkaantuneesta suunnistajasta maastossa ja ensiapu luuli, että ilmoitus tuli rastivalvojilta. Tämän 

asian selvittelyyn kului liian paljon aikaa ja oli jopa vaarana, että loukkaantunut suunnistaja olisi jäänyt 

maastoon turhan pitkäksi aikaan. 

Yhteistyö tv-varoittajien kanssa oli erittäin onnistunutta. Ilman yhteistyötä olisivat rastivalvojat kuin tv-

varoittajat joutuneet koville pitkien työvuorojen takia. 

Viestiyhteyksiä ja yhteydenpitoa ensiavun ja rastivalvojien välillä kannattaa miettiä tarkkaan. Meneekö 

tieto suoraan rastivalvojalta ensiapuun vai rastivalvonnan päällikön kautta. Käytetäänkö kännyköitä vai 

radiopuhelimia yhteydenpitoon. Radiopuhelimen etuja on se, että pystyt seuraamaan viestiliikennettä ja 

reagoimaan ehkä hieman nopeammin mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Radiopuhelimien käyttövarmuus on 

ehkä hieman epävarmempi kuin kännyköiden, sillä kuuluvuus ja akkuongelmia voi ilmetä. Niiden käyttö 

vaatii myös käyttökoulutuksen. 

Juomapaikat 

Vastuuhenkilö: Markku Vesalainen 

Työskentely juomapaikkoihin liittyen alkoi syksyllä 2014, ensin ajatustasolla ja sitten käytännössä. Saatuani 

tietooni juomapaikat kävin lenkillä tutustumassa paikkoihin. Lähinnä siksi, että tietäisin miten ja mistä ky-

seisiin paikkoihin kuljetaan. 

Kun kiertäväkalusto oli purettu konteista Paimiossa, katsoin mitä meille oli tullut ja missä kunnossa materi-

aali oli. Laskin juomapaikkojen tavarat ja merkitsin ne varatuiksi. Tässä vaiheessa olisi jo pitänyt hoitaa vas-

tuulliset henkilöt kullekin juomapisteelle. 

Louna-Jukolassa oli yhteensä 7 juomapaikkaa, joista kolme oli kaksi- tai kolmeosaisia. Toimitsijoita "haalin" 

järjestävien seurojen ulkopuolelta yleisen talkoolaiseksi ilmoittautumiskanavan lisäksi. Katsoin, ettei juo-

mapaikoilla toimimiseen tarvita suunnistusosaamista. 

Kävin kartta- ja ratavaliokunnan kokouksissa, mutta näissä asiat liittyivät lähinnä ratoihin. Turussa syksyllä 

2014 pidetty tiedonsiirtokokous edellisen ja tulevien Jukola järjestäjien kesken loi hyvän yleiskuvan Jukolas-

ta, mutta odottamani Kuopion juomavastaava puuttui paikalta. Jouduin siis pohtimaan itsekseni asioita 

enkä saanut kokemustietoa käyttööni lukuun ottamatta Kuopion loppuraporttia. 

Olen itse juossut useita Jukolan viestejä, mutta todellisen juomisen tarpeen ymmärtää vasta kun tietää, 

miten suuri joukko käyttää pitkän ajan maastossa (1,5-4t). Juomapisteiden suuri määrä (yhteensä 12 kpl, 

sillä osa oli useampiosaisia) johtui siitä, että miesten ratamestari ei halunnut ohjata reitinvalintoja "juoma-

rasteilla". Tämän johdosta pitää mukautua juomapaikkojen suunnittelussa muiden tekemiin raameihin ja 

suunnitella juomapisteet sen mukaan. Lähekkäisten (75m-150m) juomapisteiden kapasiteetti pitää yli buu-

kata, jotta saadaan nopeasti siirretyksi henkilöt tarvittaessa viereiselle pisteelle. 
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Juomapaikkojen varusteet ja huomioita: 

 pöytiä 3-6 kpl, osa siirrettäviä, osa maahan tuettuja 

 saaveja 5-8 kpl, 30l ja 60l 

 pesuvateja 3-6 kpl, 9l, helppo kauhoa uusia täysiä mukeja suoraan pesuvadista (kaatokannu liian hidas 

ruuhkatilanteessa) 

 kertakäyttöhanskoja, koko M ja L 200+200 kpl, vettä kauhotaan mukeilla vain puhtaat kertakäyttöhans-

kat käsissä hygienian ylläpitämiseksi (jos teet välillä muuta, vaihda myös kertakäyttöhanskat) 

 juomasäiliöt, 1000l/600l, kolmella trukkilavalla korotettuna (saa juoksutusputken alle saavin) 

 siivousliinat saavien ja vatien puhdistukseen 

 saaveille ja pesuvadeille ohuet vaneri- tai pleksikannet roskien ja siitepölyn välttämiseksi (siitepölyä oli 

valtavasti ilmassa) 

 roska-astiat; isot tynnyrit, saavit, roskatelineet n. 5-6kpl/juomapiste (iso suuaukko etuna, muki osuu 

helpommin roskikseen) 

 roskasäkit, 240 l, valmiina astioissa 

 leveät lehtiharavat, 2kpl, mukien ja roskien haravointiin 

 työhanskat "raskaampaan" työhön 

 käsien pesupaikka huomioituna erikseen 

 kenttäWC+varustus (paperi, käsidesi) 

 ea-valmius (haavojen puhdistus, venähdyksien sidonta) tai muutos ea-toimintaan, jolloin ea-pisteet 

lähemmäs juomapaikkoja tai juomapaikoille ea-päivystäjä 

 selkeät isot laput vedelle ja urheilujuomalle pöytien päähän (180-200cm korkeudelle näkyväisyyden 

mahdollistamiseksi ruuhkassa) reitin kulkusuunnan mukaisesti 

 työvuorojen pituus pohdittava juomapaikan mukaan 

 henkilöiden määrä pohdittava juomapaikan mukaan 

 ruokahuollon järjestyminen kaukaisemmille juomapaikoille (todella mukavaa ja tarpeellista saada sun-

nuntaina aamuvarhaisella lämmin puuroannos valvotun yön jälkeen) 

 veden kuljetuksen ajankohta (kuuman sään vaikutus veteen!) 

 kulkuneuvon varaaminen veden kuljetukseen 

 vastuuhenkilöille toiminnan opastaminen kirjallisesti  

 tarkat ohjeet juomapisteiden henkilöille ja opastaminen (tietoon tavaroiden säilytyspaikat, jotta ei tar-

vitse ihmetellä missä esim. on lisämukeja) 

 ruuhkahuippujen työapu varmistettava (1. osuus ja yhteislähtö, josta saapuu suma juomapaikalle!) 

 tieto juomarastin henkilökunnalle, mistä suunnasta ja milloin mikäkin osuus tulee ja mihin asti odotet-

tavissa ruuhkaan asti suunnistajia 

 tieto juomarastin henkilökunnalle milloin juomarastin aktiivinen toiminta päättyy ja juomapaikalta voi 

lähteä ja kuinka paljon viimeisille tulijoille pitää ladata mukeja valmiiksi pöytiin 

 mahdollisia peruskompasseja ja lamppuja omalla nimellä varustettuna tarjolla (nyt myytiin omat sat-

tumalta mukana olleet kompassit juomapaikoilla ne maastossa kadottaneille ja maksut tuli rehellisesti 

tileillemme) 

Juomapaikkojen varustelu 

Juomapaikkojen rakentaminen alkoi 2 viikkoa ennen kisoja. Juomapaikka on rakennettava tarkasti ratames-

tarin merkkaamaan paikkaan. Jos juomapaikka ei ole tiellä niin tarpeen maaston siivous ja tasaus. Pöytien 
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määrä määräytyi sen perusteella, miten alkupäässä juomapaikka oli ja miten yhteislähtö vaikutti juomapai-

kan läpi kulkevaan suunnistajamäärään. Muut huomioon otettavat seikat: 

 Rakentamisjärjestys muodostuu sen mukaan miten syrjäinen tai näkyvä paikka on (ilkivallan riski!) 

 Pöytien korkeus n. 80cm maasta 

 Saaveille alusta tulosuunnan takana (saavien korotus säästää selkiä). 

 Pöytien suunta kulkusuuntiin sopiva, samoin roskisten paikat 

 Veden kuljetus 1-2 päivää ennen kisoja huomioituna veden säilyvyys kuumassa ilmassa. 

 Hygienian huomiointi (vesi, säiliöt, saavit, vadit, mukit, käsihygienia). 

 Pääjuomapaikalla olisi hyvä olla katos 

Toiminta juomapaikalla 

Jokaisella juomapaikalla on nimetty vastuuhenkilö, joka ottaa etukäteen yhteyttä omiin talkoohenkilöihin-

sä. Kaikille juomapaikkalaisille on hyvä jakaa kartat, jossa on juomapaikat ja talkoolaisten kulkureitit mer-

kattuina. Juomapaikkojen käyttöaikataulut on pidettävä ehdottomasti vain juomapaikalla tiedossa ja tal-

koolainen saa sen tietoonsa vasta juomapaikalle tultuaan. 

Kuljetus ja parkkeeraus on suunniteltava etukäteen (ajolupien jako tarpeen mukaan). Polkupyörien käyttö 

on suotavaa. Kisojen jälkeen etenkin maanantaille ja tiistaille nimetään juomapaikkojen purkutyöntekijät ja 

varataan kuljetuskalusto (nyt lisänä roskasäkkien kuljetus pois). Huomioitava ensisijaisesti nopeasti puret-

tavat juomapaikat ja niiden loppusiisteys (käytettyjen geelipakkausten kerääminen maastosta ennen ja 

jälkeen juomapaikan). 

Juomapaikan vastuuhenkilö opastaa toimintamalleillaan ja kertoo ruuhkahuippuihin valmistautumisesta. 

Varmista, että vastuuhenkilöt ovat itse ajan tasalla toiminnasta. Älä oleta heidän tietävän, jos et tiedä hei-

dän olleen vastaavassa tilanteessa vastuuhenkilönä aikaisemmin. Pelkkä Jukolaan osallistuminen ei riitä 

kokonaiskuvan saamiseen. 

Varasaaveja pitää olla täytettynä etukäteen, jotta pystytään toimimaan ruuhkassa mahdollisimman tehok-

kaasti. Tauot ja vuorojen vaihdot on ajoitettava ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Urheilujuoman sekoitussuh-

teessa noudatettava valmistajan ohjeita tai vielä laimeampana tarjoilu (estetään mahavaivat, mitkä ilmene-

vät liian väkevästä urheilujuomasta joidenkin juodessa mukikaupalla juomarastilla). 

Tiedotettava juomapaikkojen henkilökunnalle, miten "juomiskäyttäytyminen" muuttuu kärjen ja kuntoili-

joiden osalta. Kärjessä nyt 250 suunnistajaa miesten osuuksilla juoksi ohi ensimmäisten juomarastien ja 

keskivaiheilla juodaan jo 2-3 mukillista juomarasteilla. Loppupään menijöillä on jo aikaa ja tarvetta juoda 3 

mukillista. 

Alkupään juomapaikoilla mukin täytössä huomioitava, että urheilujuomaa tarjoillaan puoli mukillista ja vet-

tä 3/4 mukillista. Osallistujat varovat ottamasta liikaa urheilujuomaa aluksi. Vasta yhteislähdössä havaittiin 

tarve täysiin mukillisiin. Venlojen viestissä kuumuuden takia havaittiin tarve täysiin mukillisiin. 

Mukeja pitää olla riittävästi. Jos piste lopettaa, mukit siirretään seuraavaan pisteeseen, mikäli etäisyys hal-

littavissa. Ensiapupisteet tiedotettava juomapaikan henkilöille, jotta he pystyvät ohjaamaan tarvitsijoita 
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ensiapupaikoille. Lähimmän ensiapupisteen puhelinnumero tai ensiavun yleisnumeroon on saatettava juo-

mapaikan henkilöstön tietoon. Juomapaikan mahdollisista ensiapuvarusteista tiedottaminen (meillä ei ollut 

haavojen sidontatarvikkeita juomapaikalla ja niille oli useita kyselijöitä ja lisäksi konsultaatiotarvetta ilmeni 

sattuneisiin tapaturmiin liittyen). 

Verihaavojen pesua pyytäneet ohjataan käsien pesupaikalle, ei saa ottaa vettä juoma-astiasta haavojen 

pesuun! Huomioitava, että väsynyt suunnistaja saattaa unohtaa hygienian huomioimisen toisia osallistujia 

kohtaan. 

Havaittuja ongelmia/huomioita 

Toisilleen tuntemattomien ihmisten sijoittaminen oikeisiin tehtäviin / kohteisiin ikä, sukupuoli, toimintara-

joitukset huomioiden. Henkilökemian onnistuminen on tärkeää, jotta kaikki olisivat tyytyväisiä tapahtuman 

aikana ja jälkeen. Huomioitava jo talkoolaiseksi ilmoittautumisvaiheessa, että ihmisillä on mahdollisuus 

ilmaista kenen kanssa haluavat (joillekin asialla todella tärkeä merkitys) olla samalla juomarastilla samaan 

aikaan. Tällöin on hyödynnettävissä kaveriporukoiden hyvä yhteishenki. On kuitenkin huomioitavaa, että 

juomarastivastaava ei voi tuntea n. 80 ilmoittautunutta talkoolaista etukäteen ja tunnistaa heidän toivei-

taan ilman lisätietoja. 

Omaan juomapaikkaan tutustuminen etukäteen on tärkeää. Kaikki eivät olleet kenraaliharjoituksessa mu-

kana, jolloin sai oman juomapisteen sijainnin tietoonsa sekä paikkaan tutustumismahdollisuuden. Omien 

toimitsijaparkkien tai pysäköintipaikkojen sekä suositeltavan kulku reitin juomapaikalle tiedot tiedoksi hen-

kilöstölle. Polkupyörät ihan ehdottomia monille juomapaikoille kulkuun, ettei tule kilometrien kävelymatko-

ja. Heikompijalkaisetkin tällöin pystyvät toimimaan juomapaikalla. 

Ruuhkahuiput on huomioitava juomapisteillä; 800 valmista mukillista ei riitä mihinkään, kun esim. yhteis-

lähdön massa vyöryy kohti juomapaikkaa ja samaan aikaan ei ehdi lataamaan uusia mukeja valmiiksi pöy-

tään, jos ei ole tarpeeksi henkilökuntaa paikalla. 

Geelien käyttöön juomapaikkojen ulkopuolella pitää löytää ratkaisu metsien roskaamisen välttämiseksi. 

Muuten on edessä ylimääräistä roskien keruuta kilpailun jälkeen. 

Juomapaikkojen pidempiä työvuoroja on vältettävä etenkin sunnuntaiaamun väsymyksen estämiseksi. Uu-

sia tai levänneitä ihmisiä pitää saada sunnuntaiaamuun ja aamupäivään sekä sunnuntaipäivän juomapaik-

kojen purkutyöhön. Kisojen jälkeiseen aikaan varataan kuljetuskalusto (nyt lisänä roskasäkkien kuljetus 

pois). Jos ja kun siisteys (mukimassat, geelit) riistäytyy käsistä, siivous tulee tehdä heti, kun ryhmä ehtii. 

Loppusiivous väsyneenä ei ole mukavaa. 

Juomapaikkojen henkilökunnan on huomioitava vaatetus joka säähän. Päivän kuumuus muuttuu mahdolli-

sesti sunnuntain aamuvarhaisen vilpoiseen säähän. Myös sateiden huomiointi, vaihtovaatteet ja -jalkineet 

ovat tärkeitä. 

Ensiapupisteiden sijainti suunniteltava siten, että se palvelee massoja. Ensiavun tarve suurin samaan ai-

kaan, kun juomatarjoilussa on huippu. Kyselijöitä tällöin riittää. Ratkaisuna on, että ensiapupiste on juoma-

paikan vieressä tai ensiavusta on juomapaikalla päivystäjä, josta informoidaan selkeästi juomapaikalla erilli-

sin kyltein. 
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On huomioitava juomapaikkojen tarvikkeiden ja varusteiden siirtäminen kontteihin niiden kulkeutumiseksi 

seuraavan Jukolan järjestäjille. Huomioitava etukäteen, mitkä varusteista ja tarvikkeita seuraavan Jukolan 

järjestäjät haluavat ja varmistettava, että ne ovat kuljetuksessa mukana. Nyt toimitettiin itse jälkitoimituk-

sena osa tavaroista. 

Kokonaisuus 

Juomapaikoilla näkee kisan kokonaisuuden huipuista kuntoilijoihin. Kesäinen yö valomerenä on jotain, mitä 

ei voi sanoin selittää. Se pitää tulla itse kokemaan. Tällä tiedolla pystyy rekrytoimaan useita talkoolaisia 

mukaan. Vaikka kaikilla oli aika ajoin valtava kiire, niin kuitenkin jäi positiivinen kuva tapahtumasta ja siihen 

osallistumisesta talkoolaisena. 

Uusintalähdön juottaminen ongelma, ruuhka, ratasuunnittelussa eriävät juomapaikat tai paljon lisää re-

sursseja ensimmäiselle juomapaikalle. Kilpailuohjeissa voisi olla maininta, että jos oma oletettu kilometri-

vauhti on yli 15 minuuttia/kilometri niin suositeltavaa on varata oma juomavyö mukaan. 

Juomarastivastaavan työ sujuu kuin tanssi. (kuva Ilkka Saarimäki) 
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Ratavalvoja 

Ratavalvoja Ilkka Saarimäki 

Kommentteja 

 Ratavalvojana osallistuin ensimmäisen kerran Louna-Jukolan ratavaliokunnan kokoukseen 
25.9.2013. Koolle kutsuttuihin kokouksiin osallistuin yhteensä 12 kertaa. Kahden vuoden aikana 
vaihdettujen sähköpostien määrä lähenteli sataa ja puheluminuuttejakin kertyi mittava määrä. 

 Alussa tuntui, että ratavaliokunnan työ käynnistyy vähän hitaasti ja kilpailu nähtiin silloin vielä liian 
etäisenä tapahtumana. Vauhtiin päästessä tilanne kyllä korjaantui nopeasti ja oli ilo työskennellä 
tehtäväänsä täysillä motivoituneiden ratamestareiden Jukan ja Jyrkin kanssa. Marko ratavaliokun-
nan vetäjänä osasi oikealla tavalla kantaa hienosti kokonaisvastuun ratavaliokunnan työstä ja oli 
onnistunut keräämään oikeat henkilöt muihin vastuutehtäviin 

 Omaa tekemistäni ratavalvojana ohjasi pitkälti kokemus Salo-Jukolan pääratamestarina. Toivotta-
vasti se ei liikaa ärsyttänyt Louna-Jukolan ratavaliokunnan jäseniä. Ajan myötä moni asia on kuiten-
kin jo vuodesta 2006 muuttunut. 

 Kilpailumaaston vanhat suunnistuskartat mahdollistivat ratojen alustavan suunnittelun jo ennen lo-
pullisen kartan valmistumista 

 Ratojen suunnittelu yhdessä kartan valmistumisen ja maaomistus ym. lupien kanssa sujui hyvin 
tehdyn aikataulun mukaisesti 

 Alustavien ja jo aika lopullistenkin rastipisteiden tarkistukset hoidin elo-syyskuussa 2014. Pisteet oli 
pääosin valittu palavereissa sovittujen Jukola-vaatimusten mukaisesti. Pienistä muutoksista, hajon-
tojen tasapuolisuudesta sekä karttojen kuvaukseen liittyvistä yksityiskohdista luonnollisesti palave-
reissa paljon puhuttiin. Koin, että keskustelut sujuivat hyvässä hengessä ja päästiin aina kaikkia 
osapuolia tyydyttävään lopputulokseen 

 Rastipisteiden tarkistuksen ja niistä aiheutuneiden säätöjen jälkeen aloitettiin pukkien rakentami-
nen, loka-marraskuussa 2014. Rastirakenteiden tarkistukset tein maaliskuussa 2015. Pukit olivat lä-
hes kaikki sovittujen ohjeiden mukaisesti rakennettu ja olivat kestäneet tukevina talven routakau-
den. Sovitut korjaukset tehtiin viipymättä.  

 Hajontakaaviot ja ratasuunnitelmat valmistuivat hyvissä ajoin, niihin tehdyt muutokset ja tarken-
nukset hoidettiin ammattimaisesti ja huolellisesti (erityiskiitokset Ilkka Aakulalle ja Jyrkille) ja virhei-
tä niissä ei ollut 

 Venla-ratojen suunnittelu Condesilla ja Jukola-ratojen suunnittelu OCADilla aiheutti jossain vaihees-
sa valvojalle vähän huolta, mutta asia hoidettiin loppujen lopuksi tyylikkäästi 

 Kiellettyjen alueiden maastoon merkitsemisessä oli vielä viimeisellä viikolla vähän ongelmia. Kilpai-
lualueen reunoilla olevilta tontinomistajilta ei ollut lupia kysytty, koska radat eivät heidän mailleen 
ulottuneet. Muutama rasti oli kuitenkin niin lähellä tonttialueita, että kiellettyjen alueiden merkit-
seminen katsottiin tarpeelliseksi. Kun kartantekijä oli merkinnyt piha-alueiksi vain ne alueet, jotka 
olivat pihakäytössä, niin ongelmaksi muodostui, että merkitäänkö tonttialueet kielletyiksi kiinteistö-
rajojen vai piha-alueiksi merkittyjen alueiden mukaisesti. Koska kartat oli jo siinä vaiheessa painet-
tu, niin ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi jäi vetää kielletyn alueen nauha siihen, mihin se oli karttaan 
piirretty. Viitoitusnauhat kannattaa tarkistaa vielä juuri ennen kilpailun alkua, sillä mm. tuuli ja hir-
vet saattavat niitä katkoa. 

 Kartan koetulosteet tehtiin tammikuussa 2015 ja olivat laadukkaita ja vastasivat valmiin kartan ta-
soa - niiden pohjalta oli hyvä tehdä tarkistukset ennen painoa. Rastinumeroiden paikkoja viilattiin 
moneen kertaan samoin kuin rastiväliviivojen katkoja. 

 Karttojen pussitus ja lajittelu toteutuivat aikataulun mukaan, tarkistukset tehtiin erikseen Venlojen 
ja Jukolan osalta tarkistamalla molemmista viesteistä yksitellen 1-100 joukkueiden kartat. 

 Rastien varustamisen jälkeen tarkistin vielä kaikki rastit. 



105 

 

 Ratavalvojan näkökulmasta itse kilpailupäivä sujui hienosti. Mitään sellaista, johon olisi pitänyt ot-
taa kantaa, ei tullut esille. 
 

 

Neuvottelemalla päädytään oikeaan ratkaisuun “nopeasti”  (kuva Ilkka Saarimäki) 
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KENTTÄ- JA HUOLTOVALIOKUNTA 

Tavoitteet ja tehtävät 

Tavoitteet: 

 Kilpailukeskuksen hyvä toimivuus; toimintojen mitoitus mahdollisimman tarkkaan alusta saakka, 

jotta sijoittaminen olisi todenmukaista 

 Kilpailukeskuksen rakenteiden turvallisuus (paljon asvalttipintaa), kustannustehokkuus 

 Liikenteen ja paikoituksen sujuva toiminta 

 Teknisen huollon toimintavarmuus; osaavat vastuuhenkilöt ja talkooväki 

 Lääkintään ja turvallisuuden toimintavarmuus koko tapahtuman ajan 

 Kilpailukeskukseen liittyvien ympäristöasioiden moitteeton hoito 

Tehtävät: 

 Kilpailukeskuksen lähi- ja kaukoalueiden suunnittelu muiden valiokuntien tarpeet huomioiden 

 Yhteydenpito kilpailukeskusalueen maanomistajien, kaupungin ja toiminnanharjoittajien kanssa 

 Kiertävän Jukola-materiaalin vastaanotto, kuljetus, varastointi ja luovutus 

 Kilpailukeskuksen rakentaminen, kisan aikainen talkootoiminta tehtäväalueittain ja toiminto-

jen/rakennelmien purkaminen kisan jälkeen (kilpailuvaliokunta hoitaa lähtö-, vaihto- ja maalialu-

een) 

 Kilpailukeskuksen opasteet, liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät opasteet 

 Sähköhuollon suunnittelu ja toteutus (IT hoitaa kilpailuun liittyvän datapuolen suunnittelun ja to-

teutuksen) 

 Vesi- ja jätevesihuollon suunnittelu ja toteutus, sisältäen myös pesu- ja saunatoiminnot 

 Jätehuollon suunnittelu ja toteutus 

 Kilpailun turvallisuuteen liittyvät asiat; yleinen järjestyksen pito, vartiointi (myös ennen kilpailupäi-

vää) ja paloturvallisuus sekä näihin liittyvät viranomaisluvat ja -tarkastukset 

 Lääkintään liittyvät tehtävät 

 Materiaali- ja henkilökuljetukset 

 Ympäristöasiat 

 Jälkikatselmukset kilpailutapahtuman ja purkutöiden jälkeen 

Vastuuhenkilöt 

TEHTÄVÄ  NIMI  SÄHKÖPOSTI  PUHELIN 
Kenttäpäällikkö (pj.) Juha Suominen  juha.suominen@jukola.com 040 503 6546 
Rakenteet  Kassu Grönlund  kassug@gmail.com 044 049 0505 
Opasteet  Ossi Vesalainen  ossi.vesalainen@kaarina.fi 044 567 6705 
Kenttämajoitus  Anssi Saarinen  anssi.saarinen@saunalahti.fi 044 300 1196 
Ympäristö  Jouni Saario  jouni.saario@kaarina.fi 050 373 2428 
Huoltopäällikkö (vpj.) Marko Österman  markoos@dnainternet.fi 040 042 6321 
Vesihuolto  Hannu Kuivala  hannu.kuivala@kaarina.fi 050 373 2651 
Vesihuolto  Pekka Salmi  armi.salmi@wippes.fi 0400 110 229 
Jätehuolto  Johanna Ruusunen johanna.ruusunen@metsa.fi 040 757 8697 
Jätehuolto  Risto Anttonen  risto.anttonen@hotmai.com 045 112 7368 
Pesu- ja sauna  Matti Pirttijärvi  matti.e.pirttijarvi@gmail.com 0500 321 748 
Sähköhuolto  Petri Kuisma  pete.kuisma@gmail.com 050 540 5031 



107 

 

Sähköhuolto  Martti Kallioniemi martti.kallioniemi@caruna.fi  
Turvallisuuspäällikkö Sanna Simonen  sanna.simonen@parnet.fi 040 099 2626 
Lääkintä  Lotta Haavisto  lotta.haavisto@fimnet.fi 0400 540 032 
Pelastus  Esa Pajunen  esa.pajunen@gmail.com 040 723 1911 
Liikenne  Pekka Liimatainen pekka.liimatainen@ely-keskus.fi040 052 4191 
Pysäköinti  Erkki Mäenpää  erkkia.maenpaa@elisanet.fi 040 522 4475 
Kuljetukset  Olli Axelin   olli.axelin@hotmail.com 040 831 0730 
Järjestyksenvalvonta Ismo Mäntylä  ismo.mantyla@luukku.com 050 407 3790 

Aluesuunnittelu 

Vastuuhenkilö: Juha Suominen 

Paimion kaupungilta oli saatu ajantasaiset kartat sekä tieto alueella tapahtuvista muutoksista sekä suunni-

telmista. Kilpailukeskus sijaitsi teollisuusalueella, jonne oli jo rakennettu kunnallistekniikka sekä kadut. Vii-

meisempänä toimenpiteenä alueelle oli rakennettu kaukolämpöverkosto. Alueella oli muutamia teollisuus-

rakennuksia ja paljon asvaltoitua aluetta. 

Koska alueella oli jo paljon olemassa olevaa rakennuskantaa ja piha-alueita, niin tuulisuojien sijoittelussa oli 

aluksi haasteita. Tarkoituksena oli sijoittaa suuremmat tuulisuojapaikat ajoharjoitteluradan välittömään 

läheisyyteen, mutta maastonmuodot eivät tätä sallineet ja päädyttiin ratkaisuun jossa kaikki tuulisuojapai-

kat olivat kartingradalla. Sotilasteltta-alue oli kaavailtu sijoittuvaksi kokonaisuudessaan kaupungin omista-

malle yritystonttialueelle, mutta talven ja kevään aikana tonttikauppa elpyi. Kyseisestä alueesta saatiin 

käyttöön vain kolmasosa. Pääteltta-alue siirrettiin pellolle moottoritieliittymän koillispuolelle. 

Jo suunnittelun alussa oli tiedossa alueella oleva asvalttipintojen runsas määrä, joka aiheuttaa tiettyjä toi-

menpiteitä rakennelmia tehdessä. Mm asvalttiin ei voitu tehdä kaikkialla reikiä. Itse kilpailukeskustoimin-

non ydinalueella on ajoharjoittelurata, jossa oli suoritettava suojaustoimenpiteitä, mm. peltejä. Alueella 

olevaa infraa käytettiin mahdollisimman paljon hyödyksi. 

Alueen yleissuunnittelu tehtiin MapInfo-ohjelmalla. Alueella tehtiin pohjankartan tarkistuksia vielä keväällä 

2015. Lopulliset suunnitelmat tehtiin Autocad-ohjelmalla, Mapinfolla tehtiin isoja opastekarttoja ja muita 

teemakarttoja. 

 

 

Kuva. Kilpailukeskuksen suunnitelma             Kuva. Kilpailukeskus viimeiseltä rastilta 

Tilojen ja alueiden osalta päädyttiin seuraaviin sijoittamisiin: 

 Lähtö-, vaihto- ja maalitoiminnot ajoharjoitteluradalle 
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 Kauppa-alue Kivelän kiinteistön piha-alueelle, esittelyalue ajoharjoitteluradalle 

 Paipin piha-alueelle info, tulostaulut, juhlalava, mallasrasti sekä yleisöaluetta 

 Areena-tuotannolle varattiin alue vaihto-alueen vierestä 

 Pesu- ja saunatoiminnot Jonatorin pihalle; vesi- ja viemärilinjat, kaukolämpö 

 Rouskiksen piha jätehuollon toimipisteeksi 

 Kenttämajoitus Rivonmäen reitin varrelle, moottoritien pohjoispuolelle 

 Sotilasteltat lähialueen teollisuusalueelle ja pellolle 

 Tuulisuojat kartingradalle 

 Henkilöautojen pysäköinti jaettiin kahdelle alueelle. Ajoneuvot ohjattiin joko läntiselle tai itäiselle 

pysäköintialueelle riippuen tulosuunnasta  

 Asuntovaunujen ja -autojen sijoittuminen Lähteenmäen kiinteistön alueelle 

 Linja-autojen pysäköinti 110-tielle Muurassuontien risteyksestä länteen 

 Ent. Motellin alue saatiin kilpailun aikana pysäköintikäyttöön ja alueella oleva rivitalo johtokeskuk-

selle 

 Pääensiapu sijoitettiin ajoharjoitteluradan toimistoon  

 Sisämajoitustiloiksi kaupungilta vuokrattiin lähistöllä oleva entinen oppilaitos nykyinen päiväkoti- ja 

toimistorakennus sekä Kriivarin koulu. 

 

Lähtö-, vaihto- ja maalitoiminnot sijoitettiin ajoharjoitteluradalle, jossa oli tilaa riittävästi kaikille vaadittavil-

le toiminnoille. Lähes kaikki toiminnot sijoittuivat asvaltoidulle pinnalle, joten telttojen, aitojen ja muiden 

rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa se otettiin huomioon. Ajoharjoitteluradalla olevat liukkaan 

kelin harjoituspinnat (pelti) päällystettiin soralla (alkuperäinen suunnitelma oli keinonurmi), jottei liukas-

tumisvaaraa ole. Yleisöalueeksi jäi yhteinen iso ympyrämuotoinen asvaltti, jonka reunalla myös esittelyalue 

sijoitettiin. Kilpailukeskuksen ja kilpailumaaston sijainnin takia oli oleellista että viitoitukselle rakennetaan 

silta, jolloin yleisöllä on mahdollisuus päästä joustavasti eri toimintoihin. Sillan paikka oli suunniteltu sijoit-

tuvaksi ajoharjoitteluradan eteläpäähän. Lähtöjen ajaksi sillan itäpuolelta varattiin lisäaluetta, jotta silta ei 

ruuhkautunut. 

Talkoolaiset 

Vastuuhenkilö: Ossi Vesalainen 

Valiokunnassa työskenteli reilusti yli 400 talkoolaista. Talkoorekrytointi onnistui hyvin, vaikka mm. liikenne 
ja pysäköinnin viimeiset talkoolaiset värvättiinkin vasta kilpailua edeltävällä viikolla. Valiokunnalla oli yksi 
talkoovastaava, joka osittain kuului myös talkooinfoon. Talkootiedotteita lähetettiin ja talkoolaisia sijoitet-
tiin eri tehtäviin Lyyti-palvelun avulla. 

Rakenteet 

Vastuuhenkilö: Kassu Grönlund 

Kevään aikana rakennettiin elementtejä Jukantien teollisuus hallissa 10–15 miehen voimin yhteensä 

1 000 h. Elementtirakenteet suunniteltiin helposti kasattaviksi ja purettaviksi, huomioiden myös kuljetusti-

lan minimointi. Järjestäjiltä seuraaville siirtyvä kalusto sai täydennystä. Elementit, lukuun ottamatta juhlala-

vaa, siirtyivät seuraavalle järjestäjälle Lappeenrantaan. 
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Valmiiksi saatiin: 

Huutelukoroke 0,5 x 1 x0,7 
 

4 kpl 
 Infon muuttolaatikkopöytä 

 
48 laatikkopaikkaa 

Juhlalava elementit 
 

10x15m 26 kpl kehä 0,9X5m 

Jukola kaupan hyllyt koreille 
 

2 kpl 
 Kartan pois otto pöydät  

 
3 kpl 

 Korotuspukki 
 

Saunaan 4 + 4 kpl 1,7 x 4,5x 0,3m 

Kutsuvierasteltta infotaulu 
 

1x3 
 Lajitteluportti 

 
l=12,5m h=3m 

 Lehtiteline 
 

2 kpl 
 Lipputankoteline / kuljetushäkki 

 
4m tangot 25 kpl 

Maalisuoran kolmioiden tuet 
 

48 kpl 
 Myyntipöydät 0,9 x 0,8 x 2 

 
82 m 

 Nousutaso 
 

Saunaan 2 kpl, 1,4x1,9x 0,3m 

Porttikoneiden teline 
 

2kpl 12 konepaikkaa 

Pyöreä vaateteline Jukola kauppaan 
 

Du 1,2mx 1,3    2 kpl 

Rasti 333 
 

1kpl 
 Ravintola pöytä ruokalan eteen 1,05 x 0,8 x 2,5 

 
100m 

 Ravintolan asiakasohjaimet 
 

9kpl kootaan paikanpäällä 

Sanomakoroke 
 

3,6 x 4,8 x 0,5m kootaan 6:sta aidan aluspukista 

Sanomakorokkeen luiska 
 

H=0,5m 
 Saunan huolto-ovi 

 
Saunaan 2 kpl, 0,8x2,6m 

Saunan tuulikaappi kahdella ovella 
 

Saunaan 2 kpl, 1,2x1,2x2,7m 

Siirrettävä aitaelementti 22  0,5x4,2m 
 

40 kpl = 160m 
 Siirrettävä aitaelementti 22  1x4,2m 

 
120 kpl = 480m 

 Siirrettävä aitaelementti 25  1x4,8m 
 

60 kpl = 300 m 
 Siirrettävä aitaelementti 32 ilman välilautaa 1x5,1m 64 kpl = 320m 
 Suihkuseinät 

 
9 kpl suihkus. 12kpl poikkiseiniä 

Teline lähtökylteille 
 

2 kpl  1x3m 
 Teline maalikylteille 

 
2 kpl  1x3m 

 Teline vaihtokylteille 
 

1 kpl  1x3m 
 Tulostaulut 

 
kolmio 3x3x3 11 kpl joista 4kpl valaistu 

Vaihtopuomi 
 

68m  20 kpl  pituus 3,6m 

Rakentaminen 

Varsinainen rakentaminen alueella aloitettiin kaksi viikkoa ennen kilpailuviikonloppua. Kaikki oli valmista 

kenraaliharjoitukseen mennessä. 

Puolustusvoimien ja Jukolan viestin yhteistyösopimuksen mukaan PV :n Kadettikurssilaiset rakensivat maa-

lisuoralle ”Acrow” tilapäissillan: leveys 6,5 m pituus 42 m korkeus 3,6 m. Silta rakennettiin viikossa, kuukau-

si ennen ja purettiin heti kilpailuviikonlopun jälkeen, kahdessa päivässä. Jäljelle jäi vain 1 200 m naulaisia 

lankun pätkiä. 

Telttojen, aitojen ja muiden rakenteiden paikallaan pysymisen varmistamiseksi täytettiin 320 kpl hiekkasäk-

kejä. 
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Vuokrattujen telttojen pystytystä varten oli saatu haalittua yli 90 henkilöä joista saatiin tehtyä 5 teltanpys-

tytysryhmää. Kolmen päivän aikana talkoissa oli 60 henkeä päivittäin. Purkaminen tapahtui samoilla ryhmil-

lä, mutta vähemmällä henkilömäärällä kolmessa päivässä. Telttojen toimittajalta oli kolme henkilöä neu-

vomassa pystytystä ja purkua. 

 

Kaikkea rakentamista vaikeutti trukki/ kurottajan kuljettajan ajoittainen puute. Onneksi telttojen pystytyk-

sen ja purkamisen ajaksi saatiin trukki kuljettajineen lainaksi. 

Maalialueen järjestelyt hoituivat henkilökunnan toimesta. Vain maalikoppien rakenteiden ja lajitteluportin 

pystytyksen teki rakenneryhmä. 

Maalin kahden päällimmäisen kontin lasiseinä, pöydät ja väliseinät rakennettiin edellisellä viikolla, heti kun 

tilakontit olivat saapuneet Paimioon. Ne kuljetettiin ja nostettiin paikalleen alimmaisten konttien tuojan 

toimesta. 

Maahan juntattujen tolppien varassa seisovaa "kiinteää" aitaa rakennettiin 460 jm; näihin sijoitettujen ai-

tamainoksien 130 kpl, 340 jm, kiinnitys sujui juohevasti, ennalta laaditun mainossuunnitelman avulla. Kaikki 

rakennetut aitaelementit 1 260 jm olivat käytössä. 

 

Kuva. Acrow –tilapäissillalta maaliin päin.                    Kuva. Maalisuora lauantaina aamuyöstä. 
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Materiaalit 

Uusien elementtirakenteiden johdosta puutavaraa ja kiinnitystarvikkeita hankittiin enemmän kuin edellis-

ten järjestäjien määrät ovat olleet. 

Puutavara: 

22x100 6272 m 
22X48 928 m 
32x48 765 m 
25x100 3964 m 
32x100 3228 m 
50x100 3832 m 
50x125 629 m 
50x150 706 m 
100x100 108 m 
150x150 36 m 
48x48  1891 m 
70x70 1689 m 

Vanerit: 

Maatilavaneri 6,5 x 1200 x 2400 35 kpl 
Havuvaneri 6,5 x 1220 x 2440 30 kpl 
Havuvaneri 9 x 1200 x 2500 20 kpl 
Havuvaneri 12 x 1220 x 2440 24 kpl 
Havuvaneri 15 x 1200 x 2500 65 kpl 
Havuvaneri 18 x 1220 x 2440 33 kpl 
Filmivaneri 12  x 1500 x 2500 16 kpl 

Kiinnitystarvikkeet ja muut: 

Kupukantaruuvi, Torx 25, sinkitty, osakierre,   4,5 x 40  3000 kpl 

Kupukantaruuvi, Torx 25, sinkitty, osakierre,   4,5 x 45 15000 kpl 

Kupukantaruuvi, Torx 25, sinkitty, osakierre,   4,5 x 60 2000 kpl 

Kupukantaruuvi, Torx 25, sinkitty, osakierre,   5 x 50 12000 kpl 

Kupukantaruuvi, Torx 25, sinkitty, osakierre,   6 x 60 3000 kpl 

Kupukantaruuvi, Torx 25, sinkitty, osakierre.   6 x 90 10000 kpl 

Uppokantaruuvi  Torx 25, A2, osakierre 5 x 90 1000 kpl 

Uppokantaruuvi, Torx 25, sinkitty, osakierre  4,5 x 40 5000 kpl 

Levyruuvi, sinkitty, laippakanta, KFR 4,2 x 25 4000 kpl 

Nippuside 300x4,8  PA66 2000 kpl 

Nippuside 400 (tai pitempi) x7,6  PA66 500 kpl 

A-sarana 200 60 kpl 

Nivelsarana 38x88 120 kpl 

Kuulalaakerisarana NKP 130x38 vasen 12 kpl 

Reikävanne 20 x 1 tai 19x0,75 60 m 

Reikävanne 25x2,5 80 m 

Ruuvauskärki Tork 25, 1/4" kuusiokiin.  Pit. 50…100mm 80 kpl 

”Ilmastointiteippi” harmaa / hopea leveys 50mm 600 m 

Rautalanka 1…1.5mm pinnoitettu vihreä 200 m 

Suojalasit kirkas, kevyt malli, säädettävä sanka 40 kpl 
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Vuokrakalusto 

Aggregaatteja 8 kpl, poravasara ja porat 2 kpl, rakennustelineitä 7 kpl, kurottaja, saksivaunu, 3kpl siirrettä-

viä katsomoita kutsuvieraille, pöytiä ja tuoleja, tv näyttöjä ym. 

Purkaminen 

Purkutyöt onnistuivat erinomaisesti sunnuntaina, maanantaina, tiistaina ja vielä keskiviikkonakin. Sen jäl-

keen tavaroiden kokoonpano ja loppusiivous jäi muutaman ansioituneen talkoolaisen harteille. Eri paikoista 

paikalle haalittujen toimistopöydät 88 kpl ja tuolit n. 100 kpl hävitettiin viemällä ne kierrätykseen metallit ja 

puutavara eroteltuna. 

Maalisuoralle metallilevyjen suojaksi levitetty hiekka poistettiin kahden traktorin avulla. Työtä vaikeutti 

hiekan alle levitetty kangas. 

Seuraava järjestäjä, Lappee-Jukola, oli tuonut paikalle riittävän ja osaavan miehistön purkamaan ja pak-

kaamaan. He onnistuivat lastaamaan ottamansa elementit kolmessa päivässä. 

Kartingradan hallinnoijan kanssa tehty sopimus laajeni rengasvallien paikalleen laittamisesta niiden osittai-

seen uudelleenrakentamiseen. 

Erittäin työläs ja aikaa vievä työ oli asfalttiin telttojen kiinnitystappeja varten porattujen reikien (300 kpl) 

täyttö asfalttimassalla. 

Purkutyö sujuisi helpommin jos jokainen, joka on jotakin paikalle tuonut, veisi myös sen sitten takaisin sin-

ne mistä oli tuonut. 

Erillisen purkuryhmän perustaminen on suositeltavaa, jos vain talkoolaisia riittää. 

Soramursketta käytettiin kaikkiaan n. 500 m3; pelastustien parantaminen, pysäköintialueiden liittyminen 

parantamiset, kulkuväylien parantamiset, lähtö- ja maaliviitoituksen rakentaminen. 

Haketta kului n. 50 m3 ja se tehtiin alueelta raivatuista puista. 

Kenttämajoitus ja tuulisuojat 

Vastuuhenkilö: Anssi Saarinen 

Aloitimme majoitusalueiden suunnittelun maanomistajien lupien keräämisen yhteydessä, jolloin sovimme 

myös telttamajoitusalueista. Alueiden omistajia oli kaksi, sekä yksi vuokraviljelijä. Osalla majoitusaluetta 

suoritettiin harvennushakkuita, jotta aluetta saatiin parannettua, risuja kerättiin ja kuljetettiin pois alueelta, 

viimeiset myrskytuhopuut poltettiin alueelta kesäkuun alussa. 

Aivan aluksi ennen suunnittelun alkua pidimme palaverin aluepelastuslaitoksen kanssa, tästä johtuen pro-

jekti eteni ilman ongelmia loppuun asti. Toteutimme koko kenttämajoituksen 19 talkoolaisen voimin. 

Teltta-alueiden merkintä maastoon 10 x 10 m ruutuina aloitettiin syksyllä 2014, maastoon merkittiin ennen 

talventuloa 1 155 ruutua. Alueiden runko mitattiin kaupungin toimesta gps-laitteilla ja ruutujaon täyden-

simme mittanauhaa apuna käyttäen. Mittaus ja merkintä veivät runsaasti aikaa ja se toteutettiin pienryh-

missä. Merkkitikut säilyivät hyvin paikoillaan vaikka alueen halki kulki vilkas ulkoilu- ja hiihtoreitti. Suunnis-

tajat varasivat tonttinsa itsenäisesti internetistä kartan perusteella. 

Tonttien numerointi maastossa aloitettiin koemielessä kolme viikkoa ennen Jukolaa. kun numerot saivat 

olla koskemattomina, merkintä suoritettiin loppuun viikkoa ennen h-hetkeä. Samanaikaisesti pystytettiin 

katujen nimikyltit ja sammuttimien paikat, sammuttimet jaettiin kisaviikon torstaina paikoilleen. 
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Sotilastelttojen paikat suunniteltiin myös syksyn 2013 aikana. Paimion kaupungin yritystonttien hyvä me-

nekki johti kuitenkin merkittävään muutokseen alueiden sijainnissa ja osin myös toiminnoissa, mm. juoma-

vesipaikoissa. Myös kostea alkukesä aiheutti muutoksia alueiden käyttöön. Puolustusvoimat toimittivat, 

pystyttivät ja huolsivat kaikki 375 puolijoukkuetelttaa. Yhteistyö puolustusvoimien kanssa toimi erittäin 

hyvin. 

Pitkä kävelymatka linja-autojen parkkialueelta aiheutti jonkin verran ongelmia ja valituksia ulkomaisten 

kilpailijoiden toimesta. Asia olisi ollut korjattavissa pienellä joustolla liikenneryhmän taholta ilman henkilö-

tarpeen lisäystä. Valmisteltua esitystä ei kuitenkaan ryhmässä hyväksytty. Teltat purettiin maanantain ku-

luessa ja alueet oli siistitty tiistai-iltaan mennessä. 

Paikallisten asukkaiden palaute oli kaikkien majoitusalueiden siisteyden osalta jopa ylistävää. 

Joidenkin omavaltainen liikennöinti ja pysäköinti aiheuttivat jonkin verran ongelmia. Asutuksen tuntumassa 

on syytä jatkossa varautua erityisjärjestelyihin ja puomeihin. 

sijoitettiin seurojen 250 i nurmi-Karting-radalle  tuulisuojat (n.  kpl) niin että vähintään kaksi kulmaa sijoittu

alueelle. Asvalttiin emme neet  varten saimme  saa  lyödä mitään kiinnikkeitä, joten telttojen pystyttämistä

puolustusvoimilta tyhjiä hiekkasäkkejä jotka täytettiin soralla ja kuljetettiin tuulisuoja-alueelle. Telttaruutu-

jen kooksi on määritelty pääsääntöisesti 5 m x 6 m ja kulkuväylien leveys vähintään 4 m. 

Opasteet 

Vastuuhenkilö: Ossi Vesalainen 

Kiertävän materiaalin opasteita alettiin kasata kevättalvella 2015. Liikennealueille teetettiin muutama eri-

koiskyltti ja kilpailukeskukseen kymmenkunta infotaulua paikallisessa painotalossa. Pääosa kylteistä saatiin 

kiertävästä materiaalista, joita täydennettiin omilla laminoiduilla tulosteilla. 

Opasteryhmään kuului yhteensä kahdeksan talkoolaista. Ryhmä kokoontui ensimmäiseen koulutustilaisuu-

teen reilut kaksi viikkoa ennen H-hetkeä ja viikkoa myöhemmin kylttien rakentamistalkoisiin. Kolme kahden 

hengen ryhmää aloitti opasteiden pystytyksen tapahtumaviikon tiistaina ja viimeiset opasteet saatiin pai-

koilleen perjantain ja lauantain välisenä yönä. Tapahtuman aikana kilpailukeskuksessa oli kylttipaja, jossa 

vuorollaan 1-2 talkoolaista päivysti kuuden tunnin vuoroissa. Suunnitelmat sekä etukäteistyöt oli tehty huo-

lellisesti, joten kilpailun aikana päivystyslähtöjä ryhmälle tuli alle kymmenen. Pääosa kylteistä poistettiin 

kilpailukeskuksesta ja liikennealueilta heti kilpailun jälkeen sunnuntaina seitsemällä talkoolaisella. Viimeiset 

kyltit saatiin kiertävän materiaalin konttiin kilpailun jälkeisenä maanantaina. 

Opasteryhmän vastaava teki tiivistä yhteistyötä liikennesuunnittelijan ja pysäköinnin vastuuhenkilön kans-

sa. Liikennesuunnittelija apujoukkoineen teki liikenne- ja pysäköintialueille lähi- ja kauko-

opastesuunnitelmat, joka helpotti opasteryhmän työtä merkittävästi. Kilpailukeskuksen opastesuunnitel-

man teki kenttäpäällikkö. Liikenne- ja pysäköintiryhmä huolehti itse väliaikaisten ja vaihtuvien opasteiden 

pystytyksestä ja purkamisesta, joka myös osoittautui erittäin hyväksi ratkaisuksi. Kenttämajoitus hoiti itse 

oman vastuualueensa opasteiden pystytyksen, joka myös selkeytti vastuunjakoa. 

Kilpailukeskuksessa oli käytössä uusi opastusmalli. Kilpailukeskukseen pystytettiin viisi isompaa infokylttiä, 

joiden perusteella kisavieraat suunnistivat kilpailukeskuksen ja majoitusalueen eri toimintoihin. Myös pie-

nempiä A3-kokoisia infokylttejä sijoitettiin kilpailukeskukseen. Uudistus oli onnistunut, sillä huonoa palau-

tetta saatiin vain saunan ja pesupaikan huonosta opastuksesta. Uudistuksen myötä kylttien ja opasteiden 

määrä kilpailukeskuksessa aikaisempiin tapahtumiin verrattuna oli todella pieni ja näin ollen talkootyötun-

teja säästettiin muihin tarpeellisempiin talkootehtäviin. 
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Ympäristöasiat 

Vastuuhenkilö: Jouni Saario 

Ympäristöasioiden aloituspalaveri pidettiin 20.10.2013 Rastituvalla Paimiossa. Palaverissa sovittiin alusta-

vasti työn laajuudesta sekä työn tekijöistä. Päävastuullisiksi lupautuivat Johanna Ruusunen (Metsähallitus) 

ja ympäristöpäällikkö Jouni Saario (Kaarinan kaupunki). Alustavaksi tietolähteeksi saimme käyttöömme 

Paimion kaupungin v. 2000 teettämän julkaisun "Paimio Paimion arvokkaat luontokohteet"; Suunnittelu-

keskus 2000. 

Tämän lisäksi päätettiin selvittää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Maakun-

tamuseon, Metsäkeskuksen, Luonnonsuojeluyhdistyksen ja paikallisten lintumiesten arkistojen tiedot. Tie-

dot pyrittiin saamaan syksyllä 2013, jolloin ne olisivat heti ratojen suunnittelijoiden käytössä. Ympäristöasi-

oilla käsitetään tässä selvityksessä vain luonnon- ja lajien suojelun kannalta merkittäviä kohteita sekä jos-

sain määrin myös historiallisia ja kulttuurihistoriallisia kohteita. 

Selvitys 

Perusselvityksenä käytimme Paimion kaupungin teettämää em. julkaisua. Samat tiedot olivat myös maa-

kuntaliitolla. Niiden lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa pidettiin asiaan liittyvä kokous 20.11., jossa 

sain käyttööni keskuksen vähäiset tiedot. Tutkija Kaisa Lehtonen Museokeskuksesta luovutti ystävällisesti 

Maakuntamuseon tiedot ja Taina Kummunsalo kertoi Paimion luonnonsuojeluyhdistyksen tiedoista. Asian 

osalta haastattelin myös kahta paimiolaista lintu- ja luontoharrastajaa Pekka Salmea ja Jari Virtasta, jotka 

ovat retkeilleet alueella ainakin 30 vuoden ajan. Sauvolainen luontoharrastaja Jari Kårlund antoi myös käyt-

tööni muutamia havaintoja. Riistaan liittyvät tiedot huomioitiin muulla tavoin. Metsäkeskus ei vastannut 

tietojen keräämispyyntöön. 

Varsinaista kenttätyötä ei tehty. Tulokset perustuvat olemassa olevaan tietoon, jota kerättiin edellä maini-

tuilta tahoilta. Minusta tiedot olivat riittävät johtopäätösten tekoon, koska alue on tunnettu ja se on ollut 

aktiivisessa virkistyskäytössä jo useiden vuosikymmenten ajan. 

Suunnistuksen kannalta tärkeimmät luontokohteet ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät 

kohteet 

1. Ylhäinen, Tipumäen pronssikautinen hautaröykkiö 

 Tipumäki on osa paikallisesti arvokasta Tipumäen-Vohtenkellarinmäen kallioaluetta. 

Suunnistuksen kannalta olennaista on, että hautaröykkiötä ei merkitä rastipisteeksi, jotta 

vältytään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen turmelemiselta; -> nastareiden ai-

heuttama kulutus, kivien siirtely, yms.  

2. Saarikko, Kirkkoniitunmäki pronssikautinen hautaröykkiö 2 kpl. (Hiidenkiuas) 

 Kirkkoniitunmäen, avokallion, pohjoispäässä, laella sijaitsevat kiviröykkiöt. Suunnistuksen 

kannalta on olennaista, että kohdetta ei merkitä rastipisteeksi, jotta vältytään kohteen 

turmelemiselta; -> nastareiden aiheuttama kulutus ja kivien siirtely, yms. 

3. Löyhäistenkallion pronssikautiset hautaröykkiöt 3 kpl.  

 Löyhäistenkalliolta avautuu komea näköala Poutajoen laaksoon. Hautaröykkiöt sijaitse-

vat kallion lakialueella ja osittain sen eteläosassa. Suunnistuksen kannalta on olennaista, 

että hautaröykkiöitä ei merkitä rastipisteiksi, jotta vältytään kohteiden turmelemiselta; -

> nastareiden aiheuttama kulutus ja kivien siirtely yms. 
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Muut kohteet 

Näiden lisäksi alueella on koko joukko paikallisesti arvokkaita kohteita. Kohteet ovat lähinnä pieniä vähä-

puustoisia soita, puroja ja louhikoita. Ne tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon ratojen ja rastipis-

teiden suunnittelussa. 

Tiedossa olevien uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintyminen huomioitiin lajista riippuen niin hyvin kuin 

se oli ennakkoon mahdollista.  

1 Siropaasisammal; esiintymä tuhoutunut ilmeisesti 110- tien rakentamisen yhteydessä. 

2 Hytymaljakas; esiintymä on hieman alueen ulkopuolella. Suunnistajien eksyminen alueelle ei 

liene mahdollista. 

3 Liito-oravat; Kolme kohdetta aivan alueen reunoilla ja yksi kohde Vartsalon metsässä. Suunnis-

tuksen kannalta ei merkitystä. 

4 Huuhkaja (Bubo bubo); yksi melko varma pesimäkallio, joka on huomioitu ratojen suunnittelus-

sa. 

5 Kehrääjä (Caprimulcus europaeus); ilmeisesti useita pareja vuosittain. Pesimäpaikkojen huomi-

oiminen erittäin vaikeaa, koska parit eivät ole paikkauskollisia. Huomioidaan mahdollisuuksien 

mukaan v. 2015. 

6 Kangaskiuru (Lullula arborea); ilmeisesti useita pareja vuosittain. Pesimäpaikkojen huomioimi-

nen erittäin vaikeaa, koska parit eivät ole paikkauskollisia. Huomioidaan mahdollisuuksien mu-

kaan v. 2015.  

Uudet havainnot kevät ja kesä 2014 

Kesäkaudella 2014 alueelta löydettiin seuraavien harvinaisten lajien esiintymät; hietasisilisko, palosirkka, 

sinisiipisirkka, verijuotikas ja rantalovisammal. Nämä ovat kaikki erittäin harvinaisia lajeja ja niiden huomi-

oiminen viestiratojen suunnittelussa on todella tärkeätä. Lievän ongelman aiheutti se, että radat oli jo pää-

piirteissään suunniteltu. 

7 Hietasisilisko (Lacerta agilis) on EU:n ns. direktiivilaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Koska lajin ei pitäisi esiintyä Suomessa, niin sitä ei 

ole mainittu Luonnonsuojeluasetuksen (1997/160) 21 §:n liitteessä 4 "Uhanalaiset lajit". Lajin 

löytyminen Lounais-Suomesta tuntui erittäin oudolta, koska lähimmät tunnetut esiintymät ovat 

Karjalan kannaksella ja Ruotsissa. Lajin levittäytyminen Paimioon luontaisesti tuntui varsin epä-

todennäköiseltä ja todennäköisesti laji onkin tullut paikalle ihmisen mukana. Koska paikalla on 

tavattu monia yksilöitä, molempia sukupuolia ja löydetty jopa hietasisiliskon pesä, niin kyseessä 

lienee varsin pitkäaikainen esiintymä. Joka tapauksessa ympäristöviranomaisten ja lajin löytäji-

en kanssa esiintymä käytiin varmistamassa ja alueelle tehtiin väliaikainen suunnitelma esiinty-

män huomioimisesta tapahtuman aikana. Varsinainen hoito- ja suojelusuunnitelma tehdään 

myöhemmin. 

8 Palosirkka (Psophus stridulus) on luokiteltu Suomen lajiston uhanalaisarvioinnissa 2010 vaaran-

tuneeksi (VU) sekä LSA 19.6.2013/471 "uhanalaiset lajit". Aiemmin laji oli kohtuullisen yleinen 

aina Oulun korkeudelle saakka, mutta nykyään tunnetaan kymmenkunta erillistä esiintymää 

Etelä-Suomessa. Jukola-alueen esiintymä kartoitettiin alustavasti kesällä 2014. Lajin huomioi-

minen ratasuunnittelussa tarkistettiin paikan päällä ympäristöviranomaisten ja lajien löytäjien 

kanssa. Lopullinen suojelu- ja hoitosuunnitelma tehdään myöhemmin. 

9 Sinisiipisirkka (Sphingonotus caerulans) on luokiteltu Suomen lajiston uhanalaisarvioinnissa 

2010 erittäin uhanalaiseksi (EN) sekä LSA 19.6.2013/471 "uhanalaiset lajit". Sinisiipisirkan löy-

tyminen Paimiosta on myös varsin erikoista, koska lähimmät tunnetut esiintymispaikat ovat 
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muutamalla pienellä alueella Hankoniemen dyyneillä ja Tammisaaren ja Kaakkois-Suomen si-

sämaassa. Paimion esiintymän kokonaislaajuudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta vuoden 2014 

löytöpaikat huomioidaan ratojen suunnittelussa. Alue tarkistettiin paikan päällä ympäristövi-

ranomaisten ja lajin löytäjien kanssa. Lopullinen hoito- ja suojelusuunnitelma tehdään myö-

hemmin. 

10 Verijuotikas (Hirudo medicinalis) on luokiteltu vaaraantuneeksi (VU) sekä uhanalaiseksi ja eri-

tyisesti suojeltavaksi lajiksi LSA 19.6.2013/471 "uhanalaiset lajit". 24.2.2014 tiedotteen mukaan 

verijuotikkaita esiintyisi enää alle kymmenessä lammessa, mutta tiedot esiintymisestä ovat 

puutteelliset. Lajin esiintymispaikalla ei ole merkitystä Jukolan viestin kannalta, koska suunnis-

tajat eivät sääntöjen mukaan saa oikaista lammen poikki eikä siitä olisi edes mitään suunnistuk-

sellista hyötyäkään. 

11 Rantalovisammal (Lophozia capitata) on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) sekä LSA 

19.6.2013/471. Laji kasvaa erittäin harvinaisena esiintymisalueensa pohjoisrajalla. Ainoa tun-

nettu esiintymispaikka ennen Paimion esiintymää oli eräällä Natura2000 alueella. Jukola-alueen 

esiintymä on erittäin pieni ja huomioidaan ratojen suunnittelussa. Esiintymän suojelusta on 

keskusteltu ympäristöviranomaisten kanssa. 

Toteutuminen ja johtopäätökset 

1 Yhteistoiminta luonnonsuojelun ammattilaisten, harrastajien ja ratamestarien välillä sujui hy-

vin. Kaikki arvokkaat kohteet pystyttiin huomioimaan. Valmiit verkostot ja suhteet auttoivat eri 

osapuolia puhumaan samaa kieltä ja luottamus toisten ammattitaitoon edesauttoi hyvän lop-

putuloksen aikaansaamisessa. Kuten paikalla olleet luontoharrastajat totesivat, niin luontokoh-

teet huomioitiin hyvin. 

2 Varsinaisia kiellettyjä alueita jouduttiin laatimaan vain hietaliskoesiintymän vuoksi, koska se si-

jaitsi käytännössä kaikkien suunnistajien tallattavissa. Alue rajattiin sekä kaadetuilla rangoilla, 

risuilla ja oksilla että myös kielletyn alueen nauhalla. Alueelle järjestettiin myös luontoharrasta-

jien toimesta valvontaa siltä varalta, että nauha menee poikki tai joutuu ilkivallan kohteeksi. 

Valvonta oli tärkeätä Venlojen kisan aikana, koska tämä kisa käytiin iltapäivällä, jolloin liskot 

ovat aktiivisia. 

3 Muut kohteet oli otettu ratojen suunnittelussa niin hyvin huomioon, että varsinaisia ongelmia 

ei voinut tulla. 

4 Muista yksittäisistä harvalukuisista lajeista (kehrääjä ja kangaskiuru) ei tullut havaintoja etukä-

teen. Niitä pesi alueella joitakin pareja, mutta pesien löytäminen on erittäin hankalaa ja työläs-

tä. Kangaskiuruja havaittiin sekä kisojen aikana että kisojen jälkeen. Kehrääjä ei ehkä ollut aloit-

tanut edes pesintää vielä tapahtuman aikana. 

5 Huuhkajan pesimäkallio otettiin huomioon ratojen suunnittelussa, mutta silti radiorastilta 162 

kaikui kaikille kuulijoille taustalta huuhkaja naaraan ja koiraan välinen ääntely. Emot varoitteli-

vat ilmeisesti radiorastin lähettyville majoittuneita maastopoikasia lähestyvistä suunnistajista. 

Pesintä oli ehkä surkeasta talvesta johtuen aloitettu jo varhain ja poikaset olivat lähteneet pe-

sästä maastoon. Maastopoikasten huomioiminen on erittäin hankalaa, koska ne voivat siirtyä 

varsin kauas varsinaisesta pesäpaikasta. Toisaalta maastopoikaset ovat myös jo niin suuria, että 

ne eivät joudu varsinaisesti vaaraan eivätkä emot hylkää poikasia. Kisan jälkeen tehdyssä tar-

kastuksessa ei havaittu mitään vahinkoja eikä jälkiä mahdollisista onnettomuuksista. Mahdollis-

ta pesäpaikkaa ei myöskään löytynyt radiorastin läheltä, vaan se on sijainnut ilmeisesti muualla. 

6 Jukolan viestin kaltaisten massakilpailuiden luonnolle aiheuttamista haitoista on usein kirjoitet-

tu lehdistössä. Turhien keskusteluiden välttämiseksi laadin etukäteen medialle tarkoitetun tie-

dotteen ”Louna-Jukola ja luonnonsuojelu”. Tiedotteessa kerroin, miten luontoarvot oli huomi-
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oitu ennen kilpailua ja miten luonnonsuojelu toteutettiin itse kilpailussa. Tiedote oli jaossa me-

diateltassa. 

Mitä olisi voitu tehdä toisin? 

Kaiken kattavan luontoselvityksen laatiminen on käytännössä mahdotonta. Sellaista rahoitusta ei ole mah-

dollista saada miltään taholta ja kaikkia eliöryhmiä ei normaalisti yksikään tutkija hallitse, vaan työhön olisi 

pitänyt palkata useita eri alojen asiantuntijoita. 

Perinteinen hyvä luontoselvitys olisi voitu tehdä esim. kaksi vuotta ennen kisojen alkua tai hyvissä ajoin 

ennen ratojen suunnittelua. On kuitenkin hyvin mahdollista, että se ei olisi tuonut mitään uutta. Todennä-

köisesti se ei olisi myöskään sisältänyt niitä lajeja, jotka havaittiin ”uusina lajeina” kevään ja kesän 2014 

aikana. Yllätyksiin pitää osata varautua. 

 

Ympäristövastaava ja muu tiimi jakavat juomaa (kuva Ilkka Saarimäki) 
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Vesi- ja jätevesihuolto 

Vastuuhenkilöt: Hannu Kuivala ja Pekka Salmi 

Alueen kunnallistekniikka oli rakennettu 90-luvun lopulla asemakaavan vahvistuttua, alueen rakentuminen 

kuitenkin on tapahtunut pääsääntöisesti vasta 2000-luvulla. 

 16.3.2015 alkoivat työt suihkuputkien osalta lämpimässä hallissa Paimiossa. 

 Kaikki 75 vanhaa suihkua purettiin ja 15 uutta laitettiin yhdenmukaiseksi. 

 myös juomapisteiden osalta muutettiin kaikki liittimet 32 mm:ksi. 

 Varusteiden pesuun tuli pesuharjalla varustetut hanat. 

 Saunan löylyvesiastiat varustettiin automaattisesti täyttyviksi. 

Kaikki vesi tuli Paimion kaupungin verkosta ja suihkuvesi johdettiin viemäriverkostoon. 

 Suihkuja oli 90 kappaletta + Venla-vaunun 8 kappaletta. 

 Juomavesipisteitä 5, hanoja 12 kpl 

 Varusteiden pesupaikkoja 1 kpl 

 Kahvi/grilliteltassa 1 kpl 

 VIP-teltassa 1 kpl 

 Ravintolassa (höyryuuneihin) 4 kpl 

 Ravintolassa, käsienpesuallas 1 kpl 

 Ravintolassa, astioidenpesuun 3 kpl 

 32 mm vesijohtoa oli 1300 m ja 15 mm Pex-putkea 150 metriä. 

Suihkuvedet lämmitettiin höyryllä 

 V-S Höyrymyynti hoiti sen 

 Säiliöitä oli 2 x 15 000 litraa + 1 x 20 000 litraa 

 Paineenkorotuspumppuja oli 2 kappaletta, vain 

toinen oli käytössä. 

 Suihkuihin johdettiin 63 mm putkella noin 35 as-

teista vettä. 

Vesihuoltoon kuului 5 henkilöä ja höyrylämmitykseen 2 

henkilöä. Taukotupana oli siirrettävä sähköistetty perä-

vaunu (taukotupa) Kaarinan kaupungilta.  

Ongelmatilanne: 

Paimion kaupungin vesijohtoverkoston paine ei riittänyt. Tämä huomattiin Venlojen viestin aikana, etenkin 

juomapisteiden veden vähenemisenä. Lisäksi ravintolan höyryuunit saivat liian pientä vesipainetta. 

Ratkaisu: 

 Otimme hanoista kahvoja pois 

 Lopetimme suihkuveden täytön tankkeihin. 

 Paloauto ja traktori aloittivat veden tuonnin palokunnan seinästä koko yön, 220 kuutiota 

 Ravintolaan tuotiin 2 x 1500 litraa Venlojen viestin aikana Kaarinasta. 
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Lopuksi 

 Vettä kului kaikkiaan noin 420 kuutiota. 

 Projekti oli pitkä. 

 Paimion ja Kaarinan kaupungit olivat korvaamattomat kumppanit. 

 Kaikkiaan onnistuimme hyvin. 

 Purkutyö kesti pari päivää (kiitos Lappee-Jukolan väelle avunannosta). 

 Kuten huomasitte. 

o Meillä oli pieni porukka. 

o Hyvät höyrymiehet ja Paimion kaupungin vesi(miehet). 

Pesu- ja saunatoiminnot 

Vastuuhenkilö: Matti Pirttijärvi 

Suihkut ja saunatilat rakennettiin yhden yrityksen piha-alueelle asvaltille niin että molemmat verkkoyhtey-

det oli helppo toteuttaa. Paimion Vesihuolto Oy:n verkosta otettiin kylmävesi ja lämmin pesuvesi lämmitet-

tiin höyryllä. Lämmitykseen käytettiin V-S Höyrynmyynti Oy:n kalustoa. 

Saunateltat pystytettiin asvaltille ja käytettiin lauteiden alla 30 cm korotuspukkeja. Telttoihin rakennettiin 

tuulikaapit ja ovet sisäänkäynnin puolelle. Lämmittäjien sisäänkäyntiin rakennettiin myös ovi. Kiukaat olivat 

kiertävän kaluston Harvia Legend 300, 5 kpl kummassakin saunassa. Kiuaskivinä käytettiin keraamisia kiuas-

kiviä. Löylyvesisäiliö oli sisäänkäynnin portailla ja siihen oli automaattitäyttö. 

Kuopiossa ollut pienempi sauna lämmitettiin Jukolan viestin aikana naisille ja käytettiin Venla-vaunun suih-

kuja. Suihkuvedet johdettiin Paimion Vesihuolto Oy:n jätevesiviemäriin. 

Saunaryhmän vahvuus oli 32 henkeä, 15 naista ja 17 miestä. Rakennusvaiheeseen osallistui n 10 henkeä. 

Lämmitysvaiheessa isoja saunoja hoiti kolmen hengen ryhmä ja pikkusaunalla kahden naisen pari. Vuorot 

olivat 4-4,5 tunnin mittaisia. 



120 

 

  

Saunat 

  

Osa suihkuista      Saunan automaattitäyttöinen löylyvesiallas 

Ympäristöhuolto 

Vastuuhenkilöt: Johanna Ruusunen ja Risto Anttonen 

Henkilömäärät 

Talkoorekisterissä oli reilut 30 henkilöä, joista osa jäi tulematta. Osa perui ja osa ei ilmoittanut mitään. Lo-

pulta kisaviikonloppuna oli talkoissa noin 25 henkilöä, joka oli liian vähän. Lisäksi ympäristönhuollon talkoi-

ta tehtiin myös kuljetuksessa, jossa 1 mönkijä miehityksineen hoiti jätehuollon tehtäviä. Onneksi eri toimi-

alueilla oli toimeen tarttuvaa talkooväkeä, joten kisa-alue pysyi pääosin siistinä. Talkoovastaavat ohjasivat 

avuliaita talkoolaisia muutaman tunnin täytetöihin, kun muilta talkootehtäviltään joutivat. 

Talkoolaiset tekivät 6 tunnin työvuoroja (1–2 vuoroa). Muutama halusi tehdä työvuoronsa yhtenä pitkänä 

vuorona. Eniten talkoolaisia oli lauantaina 14–20 välillä. Talkoolaisten niukkuudesta johtuen yöllä oli vain 

pieni porukka, joka hoiti vaihtoalueen ja kisakeskuksen käymälöiden paperihuollon ja kisaravintolan jäte-

huollon. Lisäksi maanantaina oli joukko talkoolaisia siivoamassa mm. pesualuetta ja tuulisuoja-aluetta. 
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Toteutus 

Jätehuolto 

Jätehuollon toimipisteeksi suunniteltiin kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä sijainnutta Rouskiksen 

jätehuoltoasemaa, jonne jätteitä kuljetetaan sekä kisan aikana että purkuvaiheessa. Käytännössä moottori-

tie ja kilpailutoiminnot jakoivat kilpailukeskusalueen siten, että keräyspisteitä piti olla kisaravintolan lähellä, 

majoitusalueilla sekä Rouskiksen alueella. Jätteiden syntypaikkoja kartoitettiin suunnitteluvaiheessa niin 

muiden valiokuntien toimijoilta kuin aikaisempien viestien kokemusten perusteella. 

Jätehuolto toteutettiin yhteistyösopimuksella Ekokemin, Ekopartnerin ja Rouskiksen kanssa. Jätehuolto 

käsitti rakennusvaiheen, tapahtumavaiheen ja purkuvaiheen jätteenkäsittelyn sekä käymälöiden lokahuol-

lon. Jäteastioiden määrät, puristimien määrät ja sijoittelut sekä muu kalusto suunniteltiin yhdessä sopimus-

kumppanien kanssa. Astioita tarvittiin talkooravintolassa jo viikkoa ennen tapahtumaa. Talkoolaisia oli ka-

saamassa ja säkittämässä 240 litran astioita (pinoissa jolloin pyöräakseli laitettiin paikoilleen). 

Jätehuolto järjestettiin lopulta seuraavasti: 

1. Rouskiksen jäteaseman alue: pahvipuristin ja energiajätepuristin kauppa-alueen ja juhlalava-alueen 

jätehuoltoon. Kaupat toivat pääosin itse pahvit ja energiajätteensä puristimille. Mönkijä kuljetti 

esittelyalueen, juhlalava-alueen ja grillin jätesäkit Roukiksen puristimille. Kaupoista syntyi suuria 

määriä pahvia ja muovista pakkausjätettä heti, kun he pääsivät rakentamaan telttoihin myyntitilo-

jaan. Lisäksi Rouskiksen jäteasemalla oli lavat mm. metallille ja energiajätteelle, sekä jätepuun ke-

räyspiste. Tämä oli tärkeä eteenkin purkuvaiheessa kun kilpailua varten tuodut muut jätteenkeräi-

lyvälineet oli viety pois alueelta. Kilpailun jälkeen kauppa-alueelle oli erillinen vaihtolava pahville, 

koska Rouskiksen pihalle tuotu pahvipuristin täyttyi. 

2. Pesu ja sauna: Alueelle toimitettiin 600 litran astioita jotka oli tarkoitus tyhjentää vasta kisan jäl-

keen, koska isoja astioita on mahdoton tyhjentää mönkijällä. Pesupaikan ongelma tuntuu vuodesta 

toiseen olevan, että roskat (mm. teipit ja pesuainepullot) jätetään maahan. 

3. Kisaravintolan alue: alueella energiajätepuristin ja biojätepuristin, joihin kerättiin jätteet kisaravin-

tolan alueelta. Kisaravintolan yhteydessä oli yhteensä noin 40 kappaletta 240 litran jäteastioita, jot-

ka kärrättiin suoraan puristimelle. Biojäte kerättiin lähinnä ravintolasta ylijääneestä ruuasta. Biojä-

teastioita oli myös ruokailijoiden puolella mutta kuten edellisinä vuosina, lajittelu ei toiminut, joten 

kaikki meni käytännössä energiajätteeksi. 

4. Tuulisuoja-alue: Alueelle sijoitettiin 240 litran astioita joita ei päästy / ehditty tarpeeksi tyhjentä-

mään. Tämä tarkoitti sitä, että aluetta oli siivottava sunnuntaina ja maanantaina. Jätesäkit kärrättiin 

astioilla pois alueelta yhteen paikkaan ja haettiin jäteautolla. 

5. Majoitusalueet: Alueille vietiin 600 litran astioita WC:den yhteyteen ja keskeisille kulkurireiteille. 

Muutoin teltta- ja sotilasteltta-alueille jaettiin jätesäkkejä joihin teltta-alueilta voitiin kerätä jätteen. 

Alueille tuotiin isot jätelavat joihin jätesäkit oli tarkoitus toimittaa suoraan. Käytännössä asia ei hoi-

tunut näin, vaan teltta-alueilla jätelavojen luukut olivat kiinni ja säkit kerääntyivät lavojen ulkopuo-

lelle. Talkoolaiset heittivät säkit lavoille ja sotilasteltta-alueella varusmiehet keräsivät säkit lavoihin 

kun purkivat telttoja. Muutamia erillisiä jätesäkkejä haettiin koulumajoituksesta. 

6. Juomarastit ja maastoensiapupisteet: juomarastien hoitajat toivat mukit ja maastosta kerätyt geeli-

pussit puristimelle ja Rouskiksen lavalle. 
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Kilpailukeskusalueella oli sopimuskumppanien järjestämänä 3 kierrätyspistettä joissa oli astiat seuraaville 

jätelajitteille: 

 Energiajäte 

 Biojäte 

 Toimistopaperi 

 Kartonki / pahvi 

 Keräysmuovi 

 Metalli 

 Lasi 

Näihin kertyi pääasiallisesti kartonkia ja energiajätettä sekä hieman metallia. Lasia ei kertynyt lainkaan. 

Jätehuollon keräysastiat ja tyhjennykset hoiti Ekopartnerit, jolla oli yhteistyökumppaninaan Kiinteistöhuolto 

Valkama. Astiat ja kalustomäärät olivat seuraavat: 

 2 energiajätepuristinta 

 1 pahvipuristin 

 1 biojätepuristin 

 1 lava pahville erikseen purkuvaiheessa kauppa-alueelle kun pahvipuristin tuli täyteen 

 1 lava purkupuulle sillan purkuun 

 1 puristava jäteauto (tyhjennettiin kerran välillä) 

 3 energiajätelavaa majoitusalueiden säkkien keruuseen 

 Noin 150 kpl 240 litran jäteastioita ja niihin säkit 

 Noin 50 kpl 600 litran jäteasioita  

 Noin 2500 kpl jätesäkkejä 

 

WC-huolto 

WC-huolto päädyttiin lopulta toteuttamaan kemiallisilla käymälöillä sekä kahdella WC-vaunulla. WC:den 

määrää mitoitettiin Eviran ohjeiden ja aikaisempien järjestäjien kokemusten perusteella. Alueella oli kaikki-

aan 300 kemiallista käymälää (bajamaja), 4 invamajaa, 30 pisuaaria (4–8 paikkaa) sekä 10- ja 12-paikkaiset 

WC-vaunut. WC:den yhteydessä oli käsidesipulloja. Tarjousten perusteella WC-toimittajaksi valittiin Kiin-

teistöhuolto Valkama Liedosta. WC-toimittaja toi kaikki vessat sovittuihin paikkoihin kisaa edeltävän viikon 

aikana. He hakivat vessat pois heti sunnuntai-illasta alkaen. Näihin ei talkoolaisia tarvittu. 

Juomarasteilla ja maastoensiapupisteillä oli talkoolaisten käyttöön tehty 6 kpl metsävessoja, jotka juoma-

rastiväki rakensi ja huolsi itse. 

Kaikki vessat sijoitettiin niin, että ne olivat tyhjennettävissä kilpailun aikana. Tyhjennys tehtiin yhdellä loka-

autolla, jossa oli pesuri. Lähes kaikki vessat oli tyhjennettävä 1–2 kertaa kisan aikana. Vessat pysyivät siis-

teinä ja huolto toimi hyvin. Talkoolaisten tehtävänä oli lisätä WC-paperia ja käsidesejä. WC-paperi ostettiin 

WC-toimittajalta. Samoin käsidesit (500 ml pulloja) ostettiin. WC-paperia kului noin 2 300 rullaa ja käsidese-

jä 250 pulloa. 

WC:t sijoitettiin seuraavasti (liitteenä kartta): 

 Päävessa (A) pesupaikan ja juhlalavan lähellä: 60 bajamajaa, 4 pisoaaria ja 2 invamajaa. 

 Vaihtoalue (B) 12-paikkainen vaunu ja 28 bajamajaa sekä 6 pisuaaria. Tarkoitus oli laittaa 50 baja-

majaa mutta lähtöalueen ahtauden takia 10 bajamajaa siirrettiin eri paikkaan yleisöalueen puolelle 
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(L). Lisäksi vaihtoalueen lähellä yleisöalueen puolella oli 20 bajamajaa, 2 pisuaaria ja 1 invamaja. 

Nämä olivat kisaravintolan lähimmät vessat. 

 Tuulisuoja-alueella (D) oli 40 bajamajaa, 4 pisuaaria ja 1 invamaja. Nämä sijaitsivat samalla myös 

itäisiltä P-alueilta tulevien matkalla. 

 Majoitusalueilla (E, F, H, J, G, V) oli yhteensä noin 75 bajamajaa, 5 pisuaaria ja 10-paikkainen wc-

vaunu. 

 P-paikoilla (K, M) oli 8 bajamajaa ja 2 pisuaaria kummassakin. 

 Rajattu pääsy (kartalla punaiset) eli ravintolan (U), toimitsijoiden (S), VIP (P), TV (T) ja Arena tuotan-

to ja Media (R) käytössä oli yhteensä noin 20 bajamajaa. 

 Viime tarpeisiin 5–6 bajamajaa oli varalla auton lavalla, josta lopulta kaikki toimitettiin kisapäivän 

aamuna käyttöön. 

Vessojen määrä ja niiden huolto sujui erinomaisesti ja yhteistyökumppani Valkama oli asian ammattilainen. 

Talkoolaiset ehtivät omalta osaltaan huoltaa vessoja hyvin yöaikaista majoitus- ja P-alueiden huoltoa lu-

kuun ottamatta. Saatu palaute vahvisti, että vessoja oli riittävästi ja ne olivat sopivissa paikoissa. 

Jätehuolto ja vessat ovat tärkeä osa suuren yleisötapahtuman onnistumisessa niin ihmisten kuin ympäris-

tönkin osalta. Ikävä kyllä talkoolaisia ei juurikaan innosta tämä tärkeä osa-alue eli joka vuosi tuntuu olevan 

liian vähän talkoolaisia. Mutta tälläkin kertaa suoriuduimme pienellä mutta sinnikkäällä joukolla. Tärkeää oli 

myös hyvät ja ammattitaitoiset yhteistyökumppanit. 

 

Kuva. Vessojen sijoittelusuunnitelma 
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Sähköhuolto 

Vastuuhenkilöt: Petri Kuisma ja Martti Kallioniemi 

Yleistä: 

Alustava suunnitelma alueen sähkönjakelusta ja valaistuksesta tehtiin 7.12.2014. Samalla kartoitettiin mah-

dolliset yhteistyökumppanit ja heidän panoksensa hankkeeseen. 

Vastuunhenkilö sähkön osalta vaihdettiin matkan varrella. Alussa vastuuhenkilönä toimi Petri Kuisma ja 

kisan aikaisena vastuunhenkilönä toimi Martti Kallioniemi (8.6.2015 alkaen, joka vahvistettiin 11.6.2015). 

Näin ollen itse rakentamiseen oli aikaa 5 päivää sisältäen materiaalien vuokraukset ja talkooväen saanti / 

sitouttamiset. 

Koko sähköverkon rakentaminen ja purku tehtiin talkoovoimin. Paikalliselta verkkoyhtiöltä (Caruna Oy) 

saatiin apua muuntajien vaihdoissa, maakaapeleiden hankinnassa sekä tilapäisten liittymien mittaroinnissa. 

Suunnittelu: 

Suunnitelmassa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman hyvin olemassa oleva verkko (20/0,4 kV ja muun-

tamot) sekä alueella olemassa olevat kiinteistöt ja niiden sähköverkko. 

Yleisvalaistuksen osalta ulko-alueella oli riittävän hyvä ja laaja valaistus, joten ulos asennettiin vain muuta-

ma kohdevalaisin. 

Telttojen osalta käytettiin pääasiassa kiertävän kaluston valaisimia. Infotelttaan vuokrattiin valaisimet (10 

kpl) sekä yhteen myyntitelttaan ostettiin LED-valaisimet.  

Verkkoyhtiön (Caruna Oy) kanssa sovittiin, että alueelle tehdään 2 kpl tilapäisiä työmaakeskuksia joihin 

asennetaan verkkoyhtiön toimesta laskutusmittaukset (3* 630 A ja 3*400 A). Keskukset tuli sijoittaa muun-

tamoiden lähelle, joten mittauksen takaista maakaapelia tuli n. 700 m (AXCMK 4*150+41; 500 m ja AXCMK 

4*50+16; 200 m). Tilapäisiin mittauskeskuksiin asennettiin käyttömaadoitukset sekä alueella oleva metalli-

nen ylikulkusilta maadoitettiin lähellä olevan 110 kV:n ilmajohdon takia. 

Muut asennukset tehtiin ns. jatkojohdoilla ja pistorasiakeskuksilla jotka pääosin vuokrattiin. 

Kaikki alueen johdotukset tehtiin 5-johdin järjestelmällä sekä keskuksissa oli vikavirtasuojat. 

Verkkoyhtiö vaihtoi kaksi muuntajaa (500 kVA > 800 kVA sekä 100 kVA > 200 kVA) ja asensi niihin muuta-

man jonovarokkeen liittymisjohtoja varten. 

Varavoimakoneena oli 500 kVA:n agrekaatti, joka oli kytkettynä muuntajaan sähköisesti kiinni (tulospalvelu, 

Emit jne.). 

Alkuperäisiä suunnitelmia ei kukaan päivittänyt käyttäjien tarpeiden mukaan, joten viimeisellä viikolla oli 

iso työ sopia ja löytää kaikille käyttäjille tarpeiden mukaiset sähkötehot. Toisaalta vältyttiin ylimitoituksilta 

kun pystyttiin sähkövastaavan asiantuntemusta käyttämään mitoituksessa. 

Rakentaminen: 

Verkkoyhtiö vaihtoi muuntajat ja rakensi tilapäiset liittymisjohdot viikolla 22. 

Kaikki sähköverkon rakentaminen kisakeskuksen alueella tehtiin talkoovoimin. Maakaapelit / maadoitukset 

ja tilapäiset työmaakeskukset asennettiin viikolla 23 ja sähköt kytkettiin keskuksiin 5.6.2015. Tässä yhtey-

dessä ei vielä sähkö ollut käytettävissä, koska alueella ei ollut muita sähkölaitteita asennettuna. 



125 

 

Vastuuhenkilön vaihduttua 8.6.2015 aloitettiin tiivis rakentaminen sekä materiaalien hankinta. Työtä tehtiin 

kahdessa vuorossa (päivä / ilta) ja sähköalan ammattihenkilöitä oli käytettävissä n. 8–10. Materiaalia saatiin 

8.6.2015 ja täydennystä 10.6.2015. Käytettiin myös kiertävän kaluston materiaaleja, sekä lähialueelta saa-

tavia jatkojohtoja. Kassapäätteitä varten ostettiin n. 30 kpl 3-osasia ja 4-osasia jatkojohtoja. 

Valaistusasennuksissa käytettiin saksinosturia. Alueella jouduttiin menemään asfalttiteiden yli ja näissä 

kaapelit suojattiin joko puista tehdyin siltarakentein tai vuokrattiin valmiita kaapelisuojarakenteita. Kuitu- ja 

sähkökaapelit asennettiin yhteisiin ojiin sekä suojausten alle. 

Viimeisen rastin läheisyyteen vietiin 30 kVA agrekaatti, josta saatiin sähköä mm. valaistukselle ja alueen 

äänentoistoille / kuulutuksille. 

Alueelle asennettiin seuraavia keskuksia ja kaapeleita: 

 1 kpl Mittauskeskus 3*630 A (vuokrattu) 

 1 kpl Mittauskeskus 3*400 A (vuokrattu) 

 500 m AXCMK 4*150+41 (toimitti Caruna Oy) 

 200 m AXCMK 4*50+16 (toimitti Caruna Oy 

 100 m Cu 16  

 4 kpl Alakeskus 3*250 A (2 kpl rakennusliikkeeltä ja 2 kpl vuokrattu) 

 1 kpl Alakeskus 3*125 A (vuokrattu) 

 1 kpl Alakeskus 3*63 A (järjestäjien) 

 13 kpl Alakeskus 32 A (10 kpl vuokrattu, 3 kpl järjestäjien) 

 2 kpl Alakeskus 3*16 A (vuokrattu) 

 Kumikaapeli 5*16, 20 m (vuokrattu) 

 58 kpl Kumikaapeli 5*6, 20 m (49 kpl vuokrattu, 9 kpl järjestäjien) 

 kpl Kumikaapeli 5*2,5, 20 m (5 kpl vuokrattu, 7 kpl järjestäjien) 

 85 kpl Kumikaapeli 3*2,5, 2-3 os. (60 kpl vuokrattu, 25 kpl järjestäjien) 

 kpl Poijuvalaisimia, Info-teltta (vuokrattu) 

 LED-valaisimia, Myyntiteltta ”InterSport” (järjestäjien) 

 Halogeeni-valaisimet, Yörastien tulostaulut sekä viimeiset rastit (järjestäjien) 

 Muihin telttoihin, parakkeihin ja ravintoloihin / kahvioihin asennettiin kierrossa olevat loiste-/ pur-
kausvalaisimet. 

 Asennettin Agrekaatit 500 kVA käyttökuntoon ja 30 kVA ja otettiin käyttöön kun kilpailut alkoi.  

Ylläpito: 

Kilpailujen aikana 13.6–14.6.2015 päivystys suoritettiin talkoolaisten voimin. Päivystys alkoi 13.6 klo 12.00 

ja päättyi 14.6 klo 15.00. Päivystysryhmässä oli 2 miestä 4 tunnin vuoroin. Käytössä oli 2 kpl radiopuhelimia, 

joista toinen oli päivystysryhmällä ja toinen sähkövastuuhenkilöllä. Alueella oli vikavalmiusauto, josta löytyi 

sulakkeita, asennustarpeita ja työkaluja hyvin monipuolisesti. 

Alueen vieressä oli 110 kV:n sähköasema ja verkkoyhtiö oli muuttanut jakeluverkon (20 kV) syöttörajat si-

ten, että kisa-aikana jakeluverkko oli mahdollisimman lyhyt. 

Sähkölaitteet toimivat koko kisan ajan hyvin. Päivystysryhmille tuli seuraavat korjaukset/ hälytykset: 

 Ravintolassa 3*16 A vikavirtasuoja laukesi; Syy oli kahvinkeittimen lämpimänäpitovastus (vanhat 
käytetyt keittimet). Otettiin pois käytöstä. 

 Mediateltasta paloi 16 A sulake; syynä oli vino kuorma, eli käyttäjät oli laittanut lähes kaikki laitteet 
samaan vaiheeseen. Laitettiin laitteiden pistotulpat tasaisemmin eri vaiheille 

 Vesisade aiheutti melko suuria vesilammikoita ja yksi jatkopistorasia oli vaarassa jäädä veden va-
raan. Nostettiin suojaan (ei aiheuttanut vikaa). 

Alueen sähköt tuli 7 eri syöttöpisteestä (2 kpl tilapäisiä liittymiä sekä 5 eri kiinteistöjen liittymiä). 
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Purkaminen: 

Purkaminen aloitettiin pääasiassa 15.6.2015 klo 8.00. Sähköt katkaistiin tilapäisistä liittymistä 16.6.2015, 

jonka jälkeen voitiin purkaa maakaapelit pois. Maakaapelit oli asennettu n. 30 cm syvyyteen alueilla joissa 

ei liikuttu ja muilla alueilla ne oli suojattu mekaanisesti. Näin saatiin melko helposti kelattu kaapelit suoraan 

kelalle myöhempää käyttöä varten (Caruna Oy:n omaisuutta). Vuokratut laitteet sijoitettiin vuokraajan lu-

kittuun konttiin ja toimitettiin vuokraajalle lista tarvikkeista. 

Sähköverkon osalta purkaminen saatiin päätökseen 17.6.2015 klo 14.00. 

Purkaminen tehtiin myös talkoovoimin ja mukana oli 4–6 henkilöä. 

Huomioita: 

 Sähköistyksen osalta vastuuhenkilön saaminen oli haasteellinen tehtävä. Vastuuhenkilöksi lopulta 

lupautunut henkilö oli enemmänkin suunnittelutaustainen eikä kenttätyöhön perehtynyt. Täten oi-

keiden tehotietojen saaminen käyttäjiltä jäi viime tinkaan. Joidenkin osalta tuli yllätyksenä melko 

suuriakin tarpeita, mutta näihinkin löydettiin tarvikkeet viime hetkellä. 

 Kun neuvottelut käyttäjien tarpeista käytiin viime hetkillä, ei tehty mitään turhaan ja saatiin käyttä-

jien liian suuren vaatimukset oikein kokoisiksi (esim. 63 A vaatimus, todellinen tarve 32 A jne.) Näitä 

oli melko monta tapausta. 

 Rakentaminen sujui hyvin ja talkoolaiset olivat sitoutuneita hoitamaan työt. Eläkeläiset ja lomalai-

set päivällä ja töissä käyvät henkilöt illalla. Työryhmille vastuuhenkilö priorisoi ja antoi tehtävät hy-

vissä ajoin, jolloin ei tullut odottelua. 

 Vuokratut materiaalit loppui Ramirent Oy:n Turun toimitiloista lyhyen toimitusajan takia, joten täy-

dennyskuorma saatiin 10.6.2015. Materiaaleista oli välillä huutava pula. 

 Kiinteistöjen omistajien kanssa neuvottelut sähkön ottamisesta heidän tiloista käytiin vasta 

8.6.2015 jälkeen, joten sekin toi hieman haasteita löytää riittävästi sähköä ja reitit miten päästään 

kiinteistöstä ulos johtojen kanssa (hälytykset, asfaltoinnit jne.). 

Turvallisuus 

Vastuuhenkilö: Sanna Simonen 

Yleistä 

Turvallisuusjohto vastasi tilaisuuden aikaisista turvallisuusjärjestelyistä, turvallisuus kuului osana kenttä- ja 

huoltovaliokuntaa. Turvallisuuteen kuuluivat liikenne- ja pysäköinti, pelastus, ensiapu ja viestiliikenne. 

Turvallisuus huolehti viranomaisyhteistyöstä ja järjesti paikan päälle tarvittavat katselmukset. Viranomai-

syhteistyö aloitettiin jo vuotta ennen tapahtuman alkua poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. Tilaisuudesta 

tehtävä ”ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämiseksi” liitteineen on aikaa vievä prosessi ja siihen tuleekin 

valmistautua huolella ja ajan kanssa. 

Turvallisuusjohdon tehtävänä oli valvoa turvallisuustoimia ja niiden noudattamista sekä toimia mahdollisis-

sa onnettomuustilanteissa. Yleisötapahtuman järjestämistä ohjaavat monet lait mm laki kuluttajatavaroi-

den- ja palveluiden turvallisuudesta, kuluttajasuojalaki, kokoontumislaki, laki järjestyksenvalvojista, maan-

käyttö- ja rakennuslaki, jätelaki, ympäristönsuojelulaki, meluntorjuntalaki ja pelastuslaki. 
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Kuluttajasuojalaki sisältää huolehtimisvelvollisuuden ja edellyttää, että kulutustavarasta tai palvelusta ei 

saa aiheutua vaaraa kuluttajan tai vaikutuspiiriin kuuluvan henkilön terveydelle tai omaisuudelle ja on an-

nettava riittävä ja oikea tieto palveluista ja niihin liittyvistä riskeistä. 

Onnistumisia 

Turvallisuus kuului osana kenttä- ja huoltovaliokuntaa, mikä oli hyvä ratkaisu, koska näin yhteistyö sujui 

saumattomasti turvallisuuden kannalta tärkeiden toimintojen kanssa. Viranomaisyhteistyö sujui saumatto-

masti ja hyvä asia on, että joku talkoolaisista on perehtynyt jo entuudestaan viranomaistyöhön, tämä hel-

pottaa lupa-asioiden hallintaa ja käsittelyä. Lisäksi yhteistyö on syytä jatkossakin aloittaa vähintään vuotta 

ennen tapahtuman alkua. 

Kehitettävää 

Turvallisuudessa voisi olla useampi kuin yksi henkilö valmistelemassa asioita. Alue on laaja ja yhteistyö mui-

den valiokuntien kanssa jäi mitättömäksi. Koska turvallisuus ei ollut oma valiokuntansa, ei se myöskään 

osallistunut järjestelytoimikunnan kokouksiin ja tiedonsaanti ja jakaminen turvallisuusasioissa jäi lapsen-

kenkiin. Pelkästään yleisöilmoituksen liitteeksi tehtävä turvallisuusasiakirja pelastussuunnitelmineen vaatii 

satoja tunteja valmistuakseen. Toimintaa voisi helpottaa myös niin, että sopimuksien laatimiseen olisi käy-

tettävissä asiantuntija, joka huolehtii, että kaikki mm. maanomistajien kanssa tehdyt sopimukset täyttävät 

myös yleisöilmoituksen vaatimat kohdat. 

Turvallisuussuunnitelma jäi varmaan tälläkin kertaa enemmän turvallisuuden ja ehkä kenttä- ja huoltovalio-

kunnan henkilöiden käyttämäksi dokumentiksi. Turvallisuussuunnitelman tarkoitus on olla koko tapahtu-

man järjestäjän asiakirja, jonka avulla tilaisuudesta saadaan toimiva ja turvallinen. Turvallisuusjohdon teh-

tävänä on valvoa myös ns. ”omia” ja se voi aiheuttaa ongelmia, jos pelisäännöistä ei ole riittävän hyvin so-

vittu. Myös turvallisuusorganisaation tulee olla kaikkien talkoolaisten tiedossa tapahtuman aikana, jotta 

vältytään siltä, että turvallisuuden pyytämiä asioita ei noudateta ja aiheutetaan mahdollisesti turhia läheltä 

piti tilanteita. 

Huoltopäällikkö otti viestiliikennepäällikön tehtävän hoitaakseen viime viikkoina, kun ketään ei saatu hoi-

tamaan tehtävää. Viestiliikenne hoitui todella mallikkaasti. Huomattiin kuitenkin, että johtokeskuksessa 

tulisi olla kaikki linjat niin, että esimerkiksi turvallisuuspäivystäjä kuuntelee kaikkia linjoja. Koska kaikki käyt-

täjät olivat amatöörejä ja linjoilla siirtyminen havaittiin ongelmaksi. 

Tapahtuman aikana tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota lasten turvallisuuteen. Tilaisuudessa ha-

vaittiin, että lapset saavat liikkua kilpailukeskuksessa hyvinkin paljon ilman omien vanhempien seuraa. Tä-

mä aiheuttaa myös järjestäjälle enemmän vastuuta. Vaikka ohjeissa painotetaan, että lapset ovat vanhem-

pien vastuulla, niin joka tapauksessa tilaisuuden järjestäjällä on vastuu turvallisen tilaisuuden järjestämises-

tä. 

Tilaisuuden aikana 

Viranomaiskatselmukset ja niistä johtuvat puutteet oli korjattu perjantaihin mennessä ja yhden ruokakojun 

puutteet lauantaihin mennessä. Ulkopuoliset kauppiaat hoitivat asiansa hyvin turvallisuuden näkökannalta. 

Rivitalon turvallisuuden johtokeskuksessa pidettiin palavereita turvallisuussuunnitelman mukaisesti, joihin 

osallistui säännöllisesti poliisi, palokunnan edustaja, lääkintäpäällikkö, viestiliikennepäällikkö, liikenne- ja 

pysäköintipäälliköt, kenttäpäällikkö, järjestyksenvalvojien esimies, pelastuspäällikkö, turvallisuuspäällikkö 

sekä turvallisuuspäivystäjä. Kilpailunjohto ei osallistunut palavereihin yhtään kertaa. Palavereissa käytiin 

lävitse tapahtuneet tilanteet sekä suunniteltiin seuraavaa ajanjaksoa. 
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Tapahtuman aikana johtokeskukseen ei ilmoitettu yhtään läheltä piti tilannetta ulkopuolisilta tai muilta 
talkoolaisilta, kuin mitä ”oma organisaatio” huomasi. 

Merkittävimmät vaaratilanteet: 

 rivitalon pihalle ajoi auto niin, että piha-alueella lapsi säikähti ja kaatui, ei tapahtunut vakavampaa 

onnettomuutta 

 nuoret heittelivät piha-alueella palloa niin, että se lensi säännöllisesti katolle, jonne kiivettiin hake-

maan, kukaan nuorten/lasten valvojista ei puuttunut asiaan. Lopulta katolle heitteleminen kielletti-

in. 

 lapset kiipesivät läheisille isoille sorakasoille, tähän puututtiin ja kiellettiin, siitä huolimatta kasoille 

kiivettiin ja vielä niin, että vanhempia oli paikalla. 

 luvatonta majoittumista alueelle, joka ei ollut tilapäinen leirintäalue ja johon ei ollut maanomista-

jan eikä viranomaisen lupaa. Majoittujille jaettiin asiasta informaatiota. 

 muutamia katsojia poistettiin läheiseltä kielletyltä alueelta 

 muutama katsoja poistettiin nosturin tornista, lopulta poliisin toimesta 

 perjantai-lauantai välisenä yönä paikalle kutsuttiin palokunta höyryävän hakekasan vuoksi, lämpöti-

la ei ollut onneksi kriittinen, kasa levitettiin ja palovaara poistettiin.  

Eniten pelkoa aiheuttanut sähkölinja ja sen alla toimiminen ei aiheuttanut vaaratilanteita, varmaan hyvän 

etukäteisinformaation vuoksi. Loppupalaverissa sunnuntaina todettiin, että kaiken kaikkiaan tilaisuus oli 

mennyt sekä viranomaispuolelta että järjestäjien kannalta katsottuna hyvin ja liikennejärjestelyt saivat kii-

tosta. Lopuksi todettiin, että päivystyksen aikana eli tapahtuman aukioloaikana jatkuvan turvallisuuspäivys-

tyksen lisäksi tulisi olla koko ajan turvallisuuspäällikkö sekä pelastuspäällikkö käytettävissä, siis neljä henki-

löä tarvittaisiin talkoolaiseksi. Senkin vuoksi, että saadaan näkyvyyttä myös kilpailualueelle. 

Pelastus 

Vastuuhenkilö: Esa Pajunen 

Pelastustoimen suunnittelua hieman hidasti pelastuspäällikön puuttuminen melkein tapahtuman loppu-

metreille saakka. Kenttäpäällikkö ja turvallisuuspäällikkö suunnittelivat pelastussuunnitelmaan tarvittavat 

pelastuskaluston sijainnit ja määrät palotarkastajan avustuksella. Majoitusvastaava oli mukana suunnitte-

lussa. Palotarkastaja kävi myös pääsihteerin ja rakennuksien omistajan Paimion kaupungin edustajan kans-

sa kiertämässä tilat, jotka otettiin tilapäiseen lattiamajoituskäyttöön. Tarvittavat luvat haettiin rakennuksil-

le sekä tilapäisille leirintäalueille. Tarvittavia suunnitelmia on niin paljon, että olisi ajan käytön kannalta 

parempi, että käytettävissä olisi erikseen suunnittelija, joka laatii kartat asiantuntijoiden avustuksella. 

VPK:n hankinta kilpailutapahtumaan ei ole pakollista, mutta se nähtiin järkevänä ja turvallisuutta edistävä-

nä tekijänä. Samalla vpk sai mahdollisuuden esitellä toimintaansa. Lopulta löydettiin, pitkän etsinnän jäl-

keen vpk Pöytyältä, joka oli kiinnostunut tulemaan tapahtumaan ja yhteistyö sujuikin loistavasti heidän 

kanssa. Lähialueen palokunnat kävivät myös tutustumassa alueeseen etukäteen. 

Kiertävässä kalustossa oli valmiina sammutustynnyreitä sekä sammutuskylttejä. Käsisammuttimia hankit-

tiin. Pelastuspäällikkö kilpailutti sammutintarjoukset ennen hankintaa. 

Lopullinen pelastuspäällikkö saatiin kilpailuviikolla ja hänen tehtäväksi jäi huolehtia kaikesta käytännön 

järjestelyistä, kuten sammutuskaluston ja öljyntorjuntakaluston jakelusta. Pelastuspäällikkö huolehti myös 

yhteyden pidon paikalliseen palokuntaan, kun alueelle tarvittiin pikaisesti vettä vesijohtopaineen laskettua 

liian alas käytön kannalta. 
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Johtokeskuksen karttaseinä. Kuva Juha Suominen. 

Lääkintä 

Vastuuhenkilö: Lotta Haavisto 

Yleistä 

Louna-Jukolan ensiaputoiminnan suunnittelussa lähdettiin siitä, että lääkintä toteutetaan talkoovoimin ja 

pyritään järjestämään mahdollisimman omavaraiseksi julkista terveydenhuoltoa rasittamatta. Toiminnan 

suunnittelussa käytettiin pohjana aiempien viestien loppuraportteja sekä edellisiltä järjestäjiltä saatua suul-

lista palautetta. Erityisesti otettiin huomioon paikalliset olosuhteet, järjestelyorganisaation kokonaissuunni-

telmat ja viranomaismääräykset. 

Louna-Jukolan kilpailukeskus sijaitsi Paimiossa 29 km päässä Turun yliopistollisesta sairaalasta (TYKS). Sai-

raalassa on jakamaton yhteispäivystys ja kaikkien erikoisalojen päivystys. Kulkuyhteys TYKS:iin on moottori-

tietä. Paimiossa ei ollut tapahtuman aikana avoinna olevaa terveyskeskuspäivystystä. Louna-Jukolan en-

siapuvalmius pidettiin yllä perjantain 12.6.2015 aamupäivästä sunnuntain 14.6.2015 iltapäivään asti. 

Organisaatio ja suunnittelu 

Louna-Jukolan lääkinnän suunnittelu aloitettiin syksyllä 2013, jolloin vastuuhenkilöksi ja lääkintäpäälliköksi 

nimettiin korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Lotta Haavisto. Vastuuhenkilö kokosi kuuden hengen 

suunnitteluryhmän. Lääkintäpäällikön varamiehenä toimi kirurgian erikoislääkäri Heikki Huhtinen ja vastuu-
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lääkärinä anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri Harri Pikkarainen. Lääkinnästä vastasi sairaanhoitaja Jukka 

Ukkonen ja hänen työparinaan ja varahenkilönään sairaanhoitaja Kirsi Haanpää. Lääketieteen kandidaatti 

Eveliina Hirvonen vastasi henkilökunnan sijoittelusta ja työvuorojärjestelyistä. Lisäksi hän teki tapahtuman 

jälkeen lääkinnän henkilökunnalle suunnatun nettipohjaisen kyselyn, johon vastasi noin puolet henkilökun-

nasta. 

Suunnittelu sujui jouhevasti, aikaa oli riittävästi ja työnjako ryhmän sisällä toimi hyvin. Suunnitteluryhmä 

kokoontui yhteensä 13 kertaa. Lääkintäpäällikkö osallistui huolto- ja kenttävaliokunnan kokouksiin ja hoiti 

yhteydet viranomaisiin (Puolustusvoimat, hätäkeskus, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kenttäpäällikkö, 

Paimio-Sauvon terveyskeskus). Kilpailun aikana lääkintäpäällikkö osallistui Louna-Jukolan säännöllisiin tur-

vallisuuspalavereihin. Varapäällikkö teki yhteistyötä rata- ja karttavaliokunnan kanssa maastoensiapupistei-

den ja evakuointireittien suunnittelussa. 

Kilpailukeskukseen ja ensiavun tiloihin käytiin etukäteen tutustumassa kolmasti. Tilojen rakentaminen ja 

varustaminen aloitettiin viikkoa ennen tapahtumaa ja varattu aika riitti erinomaisesti. Myös purkaminen, 

pakkaaminen ja yli jääneiden tarvikkeiden listaus oli etukäteen suunniteltu ja sujui nopeasti. 

Henkilöstö ja koulutus 

Hoitohenkilöstön rekrytointi onnistui hyvin. Ensiavussa toimi yhteensä 87 vapaaehtoista talkoolaista: 24 

lääkäriä, 39 hoitajaa ja 16 näiden alojen opiskelijaa sekä 8 henkilöä avustavissa tehtävissä (potilaskirjurit, 

mönkijän kuljettajat ja lähetti). 

Talkoolaisten kokemus ja ammattitaito oli erinomaista ja henkilöstö oli joustavaa ja innostunutta. Talkoolai-

sissa oli mm. yleislääkäreitä, kirurgeja, sisätautilääkäreitä, silmälääkäreitä ja muita erikoislääkäreitä sekä 

pitkään ensiavussa työskennelleitä sairaanhoitajia. Paimion terveyskeskuksen henkilökunta innostui lähte-

mään mukaan talkoolaisiksi suurella porukalla.  

Henkilöstön työvuorot järjestettiin siten, että vastuutoimijoiden tietotaito oli kussakin pisteessä riittävä 

koko kilpailun ajan. Työvuorojen suunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon kaikki talkoolaisten toiveet 

vuorojen sijoittelusta. Vuorot suunniteltiin siten, että talkoolaiset saattoivat halutessaan osallistua myös 

viestiin. Paimion terveyskeskuksen henkilökunta sijoitettiin heidän toiveidensa perusteella yövuoroihin. 

Eniten henkilöstöä sijoitettiin pääensiapuun. Pääensiavun vahvuudeksi tavoiteltiin jokaiseen vuoroon 2-3 

lääkäriä ja 6-10 hoitajaa ja maalialueelle 2 lääkäriä ja 2-3 hoitajaa, mutta lopulta henkilökuntaa oli käytettä-

vissä huomattavasti enemmän. Lääkärit käyttivät valkoista tunnisteliiviä ja hoitajat punaista. 

Kaksi silmälääkäriä päivysti kilpailukeskuksessa lauantaista klo 15 alkaen sunnuntaihin puoleen päivään asti 

talkoolaisina. Jokaisessa vuorossa kilpailukeskuksen henkilöstön joukosta oli erikseen sovittu ja työvuorolis-

toihin merkitty 3-4 henkilöä, jotka osallistuisivat tarvittaessa potilaan maastohakuun ja kantoon.  

Pääensiavun henkilökunta jalkautui kummankin lähdön ajaksi sekä 110-tien varteen ennen K-pistettä että 

pullonkaulaksi pelätyn ylityssillan alueelle lähtösuoralle. Kummankaan ryhmän ei tarvinnut hoitaa potilaita. 

Hoitohenkilökunnan riittävä määrä takasi sen, että viime hetken poisjäännit eivät aiheuttaneet ongelmia. 

Toisaalta henkilöstön työvuorojen suunnittelussa olisi voinut ottaa paremmin huomioon hiljaiset ajat. Poti-

laita oli hyvin vähän klo 19–23, jolloin pääosa Venlojen viestin juoksijoista oli jo maalissa ja odotettiin Juko-

lan viestin alkua. Henkilökunnan kyselyn perusteella todettiin jälkeenpäin, että erityisesti maalialueella oli 

liikaa henkilökuntaa potilasmäärään verrattuna. 

Maastopisteiden miehityksessä tehtiin yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa. Yhteistyökumppanina toimi 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry, joka organisoi erillisen vapaaehtoisen kertausharjoituksen tapahtuman 
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yhteydessä. Harjoitukseen osallistui 30 pääosin terveydenhuollon ammattilaista (sairaanhoitajia ja tervey-

denhoitajia). Harjoitus alkoi perjantaina ja loppui sunnuntaina. Henkilöstön rekrytoinnista, työvuoroista ja 

sijoittelusta vastasi Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry, mutta kokonaisjohtovastuu oli Louna-Jukolan lää-

kintäpäälliköllä. 

Yhteistyökumppanina toimineen OP-Pohjolan kanssa tehtiin koko lääkintähenkilöstön kattanut potilasvas-

tuuvakuutus. 

Koulutus 

Lyyti-järjestelmän kautta lähetettiin yhteensä viisi erityisesti lääkinnän henkilökunnalle suunnattua tiedo-

tetta. Yleisistä asioista kerrottiin kaikille talkoolaisille lähetetyissä viesteissä. 

Lääkinnän henkilöstölle järjestettiin keskiviikkona 27.5.2015 Paimio-salissa koulutusilta, johon osallistui 

noin 30 talkoolaista. Tarkoituksena oli pitää kaksi saman sisältöistä koulutusiltaa, mutta ensimmäinen pe-

ruutettiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Koulutuksessa esiteltiin suunnistukseen ja Jukolan-viestiin 

liittyviä asioita yleisesti sekä erityisesti Louna-Jukolan näkökulmasta, sillä kaikille talkoolaisille suunnistus ei 

ollut entuudestaan tuttua. Lisäksi koulutuksessa käytiin läpi tavallisimmat odotettavissa olevat suunnistus-

vammat ja niiden hoito sekä lääkinnälliset hätätilanteet. Koulutusmateriaali jaettiin kirjallisesti Lyytin kautta 

koko lääkinnän henkilöstölle, jotta tieto tavoitti myös ne, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua koulutusil-

taan. 

Noin 50 talkoolaista osallistui koko organisaation yhteiseen kenraaliharjoitukseen keskiviikkona 10.6.2015. 

Lääkinnän henkilöstö tutustui pää- ja maaliensiavun tiloihin sekä muuhun kilpailukeskukseen. Anne-nuken 

avulla harjoiteltiin peruselvytystä ja tutustuttiin automaattisen defibrillaattorin toimintaan. Defibrillaattorit 

käyttöön antaneiden laitevalmistajien edustajat olivat paikalla koulutuksessa. Lisäksi tehtiin loukkaantu-

neen potilaan evakuointiharjoitus maastosta kantaen ja mönkijällä. 

 

 

Lääkinnän koulutus kenraaliharjoituspäivänä. Kuva: Jukka Ukkonen 
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Lääkintäpäällikkö kävi ennen tapahtumaa kouluttamassa hätäensiapua rastivahdeille, liikenteenohjaajille ja 

järjestyksenvalvojille. Koulutuksessa kerrattiin toiminta hätätilanteissa sekä tavat, joilla lääkintähenkilös-

töön ollaan kilpailun aikana yhteydessä. 

Kaikki tapahtumaa edeltäneet koulutukset koettiin tarpeellisiksi ja osallistujat olivat aktiivisia. Palaute-

kyselyssä annettiin kiitosta kattavasta kirjallisesta koulutuspaketista sekä selkeästä, innostavasta ja riittä-

västä ennakkoinformaatiosta. 

Tilat ja varustus 

Pääensiapu 

Kilpailukeskuksen pääensiapu toimi ajoharjoitteluradan lämpimissä ja valaistuissa hallitiloissa, joissa oli 

juokseva vesi ja viemäröinti. Pääensiavun käytössä oli yhteensä noin 200 m2. Halli jaettiin toimintojen mu-

kaan erillisiin alueisiin (ilmoittautuminen, kylmä-koho -hoidot, haavanhoito, seurantapaikat, silmälääkintä 

ja tarvikevarasto). Pääosa potilasliikenteestä kulki tavallisen oven kautta, mutta käytössä oli myös hallin 

päädyn nosto-ovi, jonka kautta pystyttiin siirtämään kantoa vaativat tai paaripotilaat. Tilat olivat erittäin 

toimivat. 

 

Kylmä-koho -hoitopaikat patjoilla. Oikealla nosto-ovi. Kuva: Jukka Ukkonen 

Pääensiavun tilat varusteltiin hoitotasoa vastaaviksi. Pääensiavussa oli mahdollisuus mm. suonensisäiseen 

nesteytykseen ja kipulääkitykseen, intubaatioon, haavojen ompeluun, sairaskohtauksien kuten rinta- ja 

vatsakivun tai hengenahdistuksen hoitoon sekä hoitoelvytykseen. 

Osa pääensiavun varustuksesta saatiin kiertävästä materiaalista, mm. särmejä, paareja, huopia, patjoja, 

hoitotarvikekärry, lääkekaappi ja -jääkaappi. Lisäksi kalusteita saatiin lahjoituksena mm. Paimion kaupungin 

ja Paimio-Sauvon terveyskeskuksen sekä Turun Työterveys ry:n poistoista (mm. hoitopöytiä, tuoleja, valai-

sin). Yhteistyö Paimion terveyskeskuksen kanssa oli sujuvaa ja sieltä saatiin lainaksi mm. imulaite, veren-

painemittarit, kuumemittari, otoskooppi, sokerimittari ja alkometri. 
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Yhteistyökumppaneilla oli merkittävä rooli tarvikkeiden hankinnassa. Laerdal Oy antoi pääensiapuun lainak-

si defibrillaattorin, jossa oli mahdollisuus monitorointiin ja 12-kanavaisen EKG:n rekisteröintiin. Merplast Oy 

toimitti yhteistyösopimuksen puitteissa organisaation käyttöön viisi automaattista defibrillaattoria, jotka 

sijoitettiin pääensiavun lisäksi maalialueelle ja maastopisteille. Kumpikin toimittaja osallistui henkilöstön 

koulutukseen kenraaliharjoituspäivänä. Velikuusamo Oy lainasi tapahtuman ajaksi silmämikroskoopin poti-

laiden tutkimista varten.  

Maalialueen hätäensiapu 

Maalialueella toimi ulkokatokseen sijoitettu hätäensiapu, jossa otettiin vastaan välitöntä hoitoa vaatineet 

potilaat. Lisäksi henkilökunta seurasi vaihtoon saapuneita juoksijoita. Hätäensiavussa oli tilaa istumapaikoil-

le ja kahdelle paaripaikalle. Hoitotarvikkeet ja lääkevalikoima pyrittiin pitämään pienenä ja potilaat siirret-

tiin tarvittaessa jatkohoitoon ja seurantaan pääensiapuun. Toisaalta henkilökunta arvioi palautteessa, että 

tarvikkeita oli liiankin vähän ja hoidon olisi voinut viedä useammin loppuun asti maalialueella. 

Maaliensiavun vieressä päivysti Paimio-Sauvo sairaankuljetus Oy:ltä ostopalveluna kilpailun ajaksi hankittu 

ambulanssi (la klo 10 – su klo 15). Hoitotason ambulanssissa päivysti kaksi henkilöä ja ambulanssin lääke- ja 

tarvikevalikoima oli organisaation käytössä. Mm. vahvoja kipulääkkeitä käytettiinkin pääensiavussa potilai-

den hoitoon. Ambulanssi ei poistunut kilpailukeskuksesta kilpailun aikana. 

Maaliensiapuun sijoitettiin nopeasti käyttöön otettava pop up -teltta. Teltan tarkoituksena oli antaa nä-

kösuojaa mahdollisesti maali- tai vaihtoalueella sattuvassa elvytys- tai muussa hätätilanteessa. Vaihtoalu-

een vastuuhenkilöt olivat tietoisia teltan sijainnista. Telttaa ei onneksi tarvittu kilpailun aikana. 

Maaliensiavun sijoittelu huomattiin kilpailun kuluessa huonoksi, sillä vain vaihtoon tulleet suunnistajat kul-

kivat sen ohi. Niinpä ensiapupisteen paikkaa vaihdettiin yhteislähtöjen jälkeen siten, että ensiapuhenkilöstö 

oli paremmin myös viimeiseltä osuudelta maaliin saapuvien tavoitettavissa. Hätäensiavun siirto kesken 

kilpailun sujui hyvässä yhteistyössä maali/vaihtoalueen vastuuhenkilöiden kanssa ja uutena tilana käytettiin 

siinä vaiheessa tarpeetonta suunnistajien sisäänlukutelttaa. Lääkintähenkilöstöä olisi kaivattu myös heti 

leimantarkastuksen jälkeen, sillä osa suunnistajista sinnitteli sinne asti varsin huonossa kunnossa eikä lei-

mantarkastuksen henkilökunnalla ollut mahdollisuutta ottaa huolehtiakseen näiden suunnistajien voinnista. 

Ensiavun toimipisteiden paikkoja kannattaa pohtia huolella, mutta toisaalta usein joudutaan tekemään 

myös kompromisseja eri toimintoja vaihtoalueelle sijoiteltaessa. 

Maastopisteet 

Maastossa oli kolme miehitettyä ensiapupistettä, joista kaksi oli toiminnassa Venlojen viestin aikana ja kol-

me Jukolan viestin aikana. Maastopisteet toimivat lämmitetyissä ja valaistuissa puolijoukkueteltoissa kent-

täolosuhteissa. Ensiapupisteiden paikat oli merkitty suunnistuskarttoihin. 

Myös maastopisteiden henkilöstönä toimineet Puolustusvoimien kertausharjoittelijat kaipasivat laajempaa 

hoitotarvikevalikoimaa. Kunnollisia haavan hoito- ja suojaustarvikkeita kaivattiin erityisesti silloin, kun 

suunnistaja halusi ensiavun saatuaan jatkaa kilpailua. Toisaalta maastopisteillä kävi varsin vähän potilaita. 

Hoitotarvikkeet ja lääkkeet 

Arvio tarvittavien hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden määristä tehtiin edellisten tapahtumien pohjalta. Koska 

potilasmäärä jäi huomattavasti ennakoitua pienemmäksi, oli hankittujen hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden 

määrä selkeästi ylimitoitettu. 

Hoitotarvikkeista tehtiin tarjouspyyntö neljälle eri tukkutoimittajalle. Lopulta tarjous saatiin vain yhdeltä 

toimittajalta ja hankinnat tehtiin keskitetysti Mediq Oy:ltä. Edellisen vuoden tapaan Fysioline Oy lahjoitti 

Louna-Jukolalle kertakäyttöiset kylmäpaketit erillisen yhteistyösopimuksen perusteella. Kertakäyttöiset 
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ompelusetit ja sakset ostettiin paikalliselta Fine Medical Oy:ltä. Pääensiapuun sijoitettu lääkinnällinen happi 

(3 pulloa) vuokrattiin AGA:lta. 

Lääkkeet ja infuusionesteet tilattiin paikallisen Pyhän Henrikin apteekin kautta. Opiaatteja tai muita huu-

mereseptin vaativia lääkkeitä ei ostettu. Nämä lääkkeet olivat tarvittaessa saatavilla ambulanssin varustuk-

sessa. 

Pieni ensiapuvarustus toimitettiin lastenmaahan, majoituskouluille ja saunan lipunmyyntiin. Lisäksi järjes-

tyksenvalvojilla ja rastivahdeilla oli mukanaan ensisidettä vastaava paketti hätätilanteiden varalle. 

Potilaat ja hoito 

Vaikka Louna-Jukola oli osallistuja- ja katsojamäärältään ennätyssuuri, jäi potilaiden määrä huomattavasti 

ennakoitua pienemmäksi. Sekä henkilökunta että hoitotarvikemäärät oli suunniteltu noin 600 potilaan hoi-

toon, mutta lopullinen potilasmäärä oli vain 383. Niinpä varatut resurssit olivat selkeästi ylimitoitettuja. 

Toisaalta potilaiden hoito sujui nopeasti ilman ruuhkia. 

Hoidetuista potilaista 77 % oli suomalaisia. Pääosa potilaista oli kilpailijoita (328 potilasta), mutta apua an-

nettiin myös toimitsijoille, katsojille ja varusmiehille. Potilaiden keski-ikä oli 35 vuotta. Alle 15-vuotiaita 

potilaita oli 18, joista nuorimmat 4-vuotiaita. Lapsipotilaiden määrä oli arvioitua suurempi. 

Suurin osa hoidetuista vammoista ja tautitapauksista oli lieviä. Ruhjeita ja haavoja hoidettiin 166, joista 17 

ommeltiin tai liimattiin. Nyrjähdyksiä, revähdyksiä tai murtumaepäilyjä oli yhteensä 113. Uupuneita suun-

nistajia oli vain 27, vaikka lauantaina ilma oli varsin lämmin. Suonensisäistä neste- tai kipuhoitoa annettiin 

seitsemälle. Erilaisista allergiaoireista kärsiviä potilaita hoidettiin 11 ja hengenahdistusta oli kuudella. Muu-

tamalla potilaalla oli hyönteisen tai punkin purema. Jonkinlainen lääkehoito oli kirjattu yhteensä 129 poti-

laalle; tavallisimmin kyseessä oli kipulääkitys. 

Myös silmävammoja oli ennakoitua vähemmän, yhteensä 18 potilasta, joista 14 tarvitsi paikalla olleen sil-

mälääkärin arviota ja hoitoa. Ensiavun potilaista vain yksi oli juopunut. Hän oli itsehoitanut kisauupumus-

taan heti maaliin tulon jälkeen oluella. Vakavin sairastapaus oli aikuiselle majoitusalueella sattunut kyynpu-

rema. Potilas jouduttiin lähettämään TYKS:iin jatkohoitoon, jossa hän päätyi seurattavaksi teho-osastolle. 

Yhteensä jatkohoitoon lähetettiin kilpailun aikana kahdeksan potilasta. 

Potilastiedot kirjattiin käsin A4-kokosille vakiomuotoisille lomakkeille. Lomakkeista koostui oma potilasre-

kisteri, josta tehtiin rekisteriseloste. Kilpailun jälkeen tiedoista koottiin yhteenveto ja alkuperäiset lomak-

keet arkistoitiin Paimio-Sauvon terveyskeskuksen arkistoon määräajaksi. 

Kuljetukset ja potilaiden maastoevakuointi 

Potilaskuljetuksia varten lääkinnällä oli kaksi lavamönkijää ja yksi tila-auto. Jokaiseen vuoroon oli suunnitel-

tu vain kaksi kuljettajaa ja tämä määrä osoittautui täysin riittämättömäksi. Maastokuljettajat joutuivat te-

kemään liian pitkiä työvuoroja osittain myös yllättävistä poisjäänneistä johtuen. Henkilökunta oli tässäkin 

kohdassa hyvin joustavaa ja lisää kuljettajia saatiin kirjuri- ja hoitajavuoroihin suunnitelluista henkilöistä. 

Jatkossa on syytä huomioida, että kuljettajia pitää olla kaksi jokaista ajoneuvoa kohden, jotta potilaiden 

luokse on helpompi löytää ja kuljetus onnistuu turvallisesti. Ajoneuvot voisi varustaa myös pienellä hoito-

tarvikepaketilla (esim. ensiside). Lisäksi kuljetushenkilökunnan koulutukseen on syytä panostaa paremmin. 

Kuljettajat tarvitsevat sekä kirjalliset että suulliset ohjeet mm. ajoreiteistä kilpailukeskuksen alueella ja 

maastossa. Nyt osa kuljettajista joutui aloittamaan vuoronsa puutteellisesti ohjeistettuina. 
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Lääkinnän mönkijät pääensiavun edessä. Kuva: Heikki Huhtinen 

Koska 110-tietä ei voinut käyttää kiireettömiin maastohakuihin, muodostui ajoreitti pääensiavusta maasto-

pisteille kohtuuttoman pitkäksi ja potilaat joutuivat toisinaan odottamaan kuljetusta maastossa. Käytän-

nössä kaikki maastosta tehdyt potilashaut hoidettiin tila-autolla ja mönkijöitä käytettiin lyhyenpiin potilas-

kuljetuksiin maalialueelta, majoitusalueelta, muualta kilpailukeskuksesta tai parkkialueelta. 

Maastopisteille hakeutui hoitoon yhteensä 23 potilasta, joista 19 haettiin kilpailukeskukseen. Yksi potilas 

kannettiin paareilla maastosta kuljetustien varteen. Suunnistuskarttapohjalle tehty ruudutettu pelastus-

kartta oli oleellisen tärkeä kuljetusten koordinoinnissa ja potilaiden paikantamisessa. Kaikki potilasnoudot 

koordinoi lääkintäpäällikkö tai hänen varamiehensä VHF-puhelimien avulla. 

Potilaiden maastokantoa varten oli tehty suunnitelma, jonka mukaan kilpailukeskuksen lääkintähenkilö-

kunnasta lähti maastoon neljä kantajaa ja maaston ensiapupisteiltä kaksi. Tämä suunnitelma toimi hyvin ja 

kantoa vaatineita tilanteita oli lopulta vain yksi. 

Jonkin verran ongelmia ja sekaannuksia aiheutui maastossa liikkuneiden rastivahtien tai muiden suunnista-

jien tehtyä ilmoituksia loukkaantuneista suunnistajista. Muutaman kerran kävi niin, että ilmoitettua potilas-

ta ei koskaan löytynyt ja tilanne jäi epäselväksi. Kerran loukkaantunutta etsinyt rastivahti ilmoitti, että 

maastossa ei ole enää ketään, mutta ensiavun evakuointiryhmä kuitenkin löysi potilaan.  

Toimintamallit on syytä sopia rastivahtien ja heidän esimiestensä kanssa tarkemmin, jotta loukkaantuneen 

luota ei poistuta ennen kuin apu on saapunut perille tai todetaan ja ilmoitetaan eteenpäin, että suunnistaja 

kykeneekin jatkamaan kilpailua. Toisaalta osa rastivahdeista oli kovin nuoria, eivätkä kaikki pystyneet osal-

listumaan lääkintäpäällikön antamaan koulutukseen. 

Kilpailukeskuksen ambulanssi ei lähtenyt ulkopuoliseen siirtoajoon. Kahdelle välitöntä jatkohoitoa vaati-

neelle potilaalle järjestettiin ulkopuolinen ambulanssi. Kuljetuspyynnöt hoiti vastuulääkäri VIRVE-verkon 

avulla ensihoidon kenttäjohtajan kautta, sillä kännykkäyhteydet toimivat kilpailukeskuksessa satunnaisesti. 
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Ambulanssi nouti potilaat suoraan pääensiavusta pelastus- ja huoltotietä pitkin. Loput jatkohoitoa tarvitse-

vat kulkivat taksilla tai omalla autolla. 

Viranomaisyhteistyö 

Tilaisuuden ensiapusuunnitelmasta neuvoteltiin joulukuussa 2014 alueen ensihoidon kenttäjohtajan kanssa 

ja lopullinen suunnitelma hyväksyttiin osana yhteistä pelastussuunnitelmaa. Pelastussuunnitelma toimitet-

tiin alueen hätäkeskukseen. Lääkintäpäällikkö ei osallistunut erillisiin palavereihin hätäkeskuksen kanssa. 

Jälkeenpäin ajatellen henkilökohtainen kontakti olisi voinut helpottaa yhteistyöstä sopimista. Hätäkeskus 

antoi ohjeet menettelyistä avun hälyttämisen ja muiden siihen liittyvien asioiden osalta. Ohjetta täydennet-

tiin kirjallisesti Varsinais-Suomen ensihoidon kenttäjohtajan ja VIRVE-päällikön viestiliikenteen lisäohjeella. 

Lääkärihelikopterin laskeutumispaikasta neuvoteltiin etukäteen Turun alueen FinnHems 20:n helikopteri-

lentäjän kanssa ja hyväksytyn laskeutumispaikan koordinaatit merkittiin pelastussuunnitelmaan. 

Raamit yhteistyölle Puolustusvoimien kanssa määritellään vuosittain tehtävässä tukisopimuksessa. Sopi-

muksen mukaisesti Puolustusvoimat toimitti perusvarustuksen maastoensiapupisteille (teltat, paarit, huo-

vat, pöydät, tuolit, valaistus). Louna-Jukolan lääkintäorganisaatio toimitti hoitotarvikkeet ja lääkkeet. Maas-

tolääkintää varten tehtiin erillinen maastolääkintäsuunnitelma. 

Puolustusvoimien kanssa tehtiin noin vuotta ennen tapahtumaa alustava sopimus vapaaehtoisen kertaus-

harjoituksen järjestämisestä. Kertausharjoituksen toteutuksesta ja henkilöstön rekrytoinnista vastasi 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry. Kurssin johtajan kanssa sovittiin etukäteen tarkemmasta työnjaosta. 

Yhteistyö sekä Puolustusvoiminen vastuuhenkilöiden että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa sujui 

erinomaisesti. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Puolustusvoimien oli tarkoitus tuoda paikalle ambulanssi ja sairaanhoi-

taja omaa väkeään varten. Tämä ei kuitenkaan toteutunut samanaikaisten muiden tehtävien vuoksi ja Lou-

na-Jukolan lääkintä oli myös Puolustusvoimien henkilökunnan ja varusmiesten käytössä. 

Viestiliikenne 

Sisäinen viestiliikenne sujui hyvin organisaation VHF-puhelimien avulla. Lääkinnällä oli käytössä 11 puhelin-

ta ja niiden kutsut suunniteltiin yhdessä viestiliikennepäällikön kanssa. Lääkinnän kanssa samalla kanavalla 

toimivat johtokeskus, turvallisuus- ja pelastuspäällikkö sekä palokunta. Kanavan kuuluvuus maastopisteille 

oli riittävä ja yhteydenpito sujuvaa. 

Lisäksi lääkinnällä oli käytössä neljä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lainaamaa VIRVE-puhelinta ja oma 

puheryhmä, jota voitiin käyttää myös sisäisessä viestiliikenteessä. Ryhmään kuului paikalla ollut ambulanssi. 

Sairaanhoitopiirin kenttäjohtaja kuunteli Louna-Jukolalle luotua puheryhmää. VIRVE-puhelimella hoidettiin 

yhteys kenttäjohtajaan mm. ambulanssikuljetusten järjestelyissä.  

Vastuulääkärillä oli yleisön yhteydenottoja varten Prepaid-liittymä, jonka numero oli mainittu kilpailuoh-

jeessa. Jonkin verran käytettiin myös omia kännyköitä, mutta näiden kuuluvuus oli välillä satunnaista verk-

kojen ylikuormittuessa eikä niiden varaan voi jättää lääkinnän viestiliikennettä. Ylikuormittumisesta johtuen 

soittaminen hätäkeskukseen oli myös ajoittain mahdotonta, eikä ambulanssia tavoitettu kännykällä hätä-

kuljetuksen tilaamiseksi. Tämän vuoksi vaihtoehtoinen varmuudella toimiva viestijärjestelmä, kuten VIRVE-

verkko, on lähes välttämätön näin suuressa tapahtumassa. 
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Liikenne ja pysäköinti 

Vastuuhenkilöt: Pekka Liimatainen, Risto Kalve ja Erkki Mäenpää 

Yleistä 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Louna Jukolan liikenteen ja pysäköinnin suunnitteluun paneuduttiin 

kunnolla. Seudullisen tien, vanhan ykköstien, maantien 110 sulkeminen ja kilpailukeskuksen sijainti mootto-

ritien, valtatien läheisyydessä, vaati liikennevirtojen huolellista suunnittelua etukäteen. Viiden hengen lii-

kennetiimi onnistui työssään hyvin. Saapuvan ja poistuvan liikenteen osalta ei ollut suuria ongelmia.  

Liikenteenohjaussuunnitelmassa ajoneuvojen lähestyminen kuvattiin kaikista pääilmansuunnista; Pohjoi-

nen, länsi, etelä ja itä. Louna-Jukolassa liikennesuunnitelman laatiminen perustui siihen, että kilpailukes-

kuksen läheisyydessä oleva Vistan eritasoliittymä, nro 11, moottoritiellä E 18, oli varattu lähes kokonaisuu-

dessaan pelastus ja huoltoliikenteelle. Vistan eritasoliittymästä kilpailukeskukseen on matkaa alle kilometri. 

Paikoitusalueet sijoitetiin kauemmaksi varsinaisesta kilpailukeskuksesta. Liikenteen jakamisessa onnistuttiin 

jopa yli odotusten. Kaksi suurinta P-paikoitusaluetta kisakeskuksen molemmilla puolilla lännessä Kravinkuja 

ja idässä Tätilä jakoivat liikenteen ja sen huiput tehokkaasti. Kilpailukeskuksen tavoitettavuus huolto- ja 

hälytysajoneuvoilla säilyy hyvänä kilpailujen aikana. Jonkun veran purnattiin kaukana olevista pysäköinti-

alueista. Tavaroiden kuljetusrinki mönkijöillä auttoi tähän purnaamiseen.  

Suljetun tieosuuden, maantie 110 välillä Ilttulantie–Sauvontien liittymä, pelastus- ja hälytysajoneuvoliiken-

ne taattiin jatkuvasti tiesuluilla päivystävien liikenteenohjaajien ja ohjauksen avulla. Liikenteenohjaus oli 

päivystyksessä radiopuhelimilla tavoitettavissa. Kilpailumaaston ja leirintäalueen sekä muut alueet, joihin 

autoilla ei päästä, hoidetiin viestintäyhteyksien osalta radiopuhelimilla ja liikkumisen osalta mönkijöillä. 

Liikenteeseen ja turvallisuuteen liittyvänä pelastuslaitokselle, poliisille, lähialueen VPK:lle, liikennekeskuk-

selle, tienpitäjälle ja alueurakoitsijalle on ennakkoon tehty ilmoitus Louna Jukolaan liittyvistä liikennejärjes-

telyistä ja yhdyshenkilöistä liikenteen ohjauksen osalta.  

Jukolan viestiin saapuvat ajoneuvot, joita opastetaan erikseen, jakautuvat seuraaviin liikennemuotoihin:  

 henkilöautot: kilpailijat ja yleisö  

 seurojen linja-autot  

 yleisökuljetuksen linja-autot 

 moottoripyörät  

 asuntoautot ja -vaunut  

 kutsuvieraat 

 media 

 huoltoliikenne  

 polkupyörät  

 toimitsijat 

Yleisten teiden liikenteeksi arvioitiin olevan normaalia kesäviikonlopun liikennettä kilpailuviikonloppuna. 

Tämä myös toteutui. Seudullisen tien sulkeminen ei aiheuttanut ongelmia yleisen tieverkon liikenteelle. 

Muutamat tiesuluille eksyneet ohjattiin kiertotien kautta jatkamaan matkaansa. 
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Suunnitelmat ja luvat 

Liikenteenohjauksen suunnitelma 

Liikenteenohjauksen suunnitelma oli 16 sivuinen ja liitteineen yli sata sivuinen. Suunnitelma sisälsi ajatuk-

sen tulevista liikennevirroista, etä- ja lähiopastuksen, paikoitusalueet, maantien 110 sulkemiseen liittyvät 

suunnitelmat (poliisin lupaa ja alueurakoitsijan työtä varten) ja tarkat paikoitusalueiden ohjaussuunnitel-

mat.  

Seudullisen tien sulkeminen tarvitsi poliisin luvan 

Maantien 110 sulkeminen kilpailuviikonloppuna vaati erillisen liikenteenohjaussuunnitelman laatimista ja 

luvan hakemista tien sulkemiseksi poliisilta. Suunnitelman laatimisen yhteydessä pidettiin muutamia pala-

vereita ELY-keskuksen aluevastaavan ja poliisin kanssa. Lopullisen suunnitelman periaatteet hyväksyi ELY-

keskuksen aluevastaava ja tien sulkemisen poliisi. Tien sulkemiseen liittyvän liikenteenohjauksen, liikenne-

merkkien, yläpuolisten opasteiden peittämisen ym. toteutti alueen hoidon alueurakoitsijana toimiva Destia. 

Yhteistyö Destian ja aluevastaavan kanssa sujui hyvin ja vaati muutamia palavereita ennen toteutusta. Lou-

na Jukolan opasteet asensi opaste- ja kylttipajan talkoolaiset, joka helpotti paljon liikennetiimin työtä. Kaksi 

viikkoa ennen kilpailua asennettiin maantien 110 varteen, sekä Piikkiöön, että Halikkoon ennakkoilmoituk-

set tien sulkemisesta. 

Nopeuden alentamiset yleisellä tieverkolla 

Tienpitäjältä, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta haettiin luvat nopeuksien alentamiseen tieverkolla moot-

toritielle, E 18, kilpailukeskuksen kohdalla. Nopeus 120 km/h alennettiin 80 km/h kilpailukeskuksen kohdal-

la olevan Vistan eritasoliittymän ramppien päiden liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden takia. 

Samalla alennettiin moottoritien liikenteen aiheuttamaa melua kilpailukeskukseen ja majoitusalueelle. 

Maantien 110 sulkemisen takia esitettiin nopeuden alentamista sulkujen läheisyydessä ja läntisen paikoi-

tusalueen, Kriivarinkujan, kohdalla 80 km/h:sta 30 km/h. 

Kilpailua edeltävälle viikolle haettiin luvat nopeuden alentamiseen ja puolustusvoimille kaapelityöhön 

maantielle 110 kilpailukeskuksen läheisyyteen. Myös järjestäjien yhteislähtöharjoitus vaati erillisen luvan 

nopeuden alentamiseen 80 km/h 50 km/h. Harjoituksen aikana olivat myös liikenteenohjaajat paikalla yleis-

tä liikennettä varoittamassa tien ylittävistä suunnistajista. 

Liittymäluvat 

Maantielle 110 rakennettiin kolme uutta liittymää Itäisen, Tätilän, peltoalueen saamiseksi paikoitusalueek-

si. Luvat haettiin ja sovittiin ELY-keskuksen liikennevastuualueen aluevastaavan kanssa. 

Ajo- ja pysäköintiluvat 

Ajo- ja pysäköintilupia painettiin seuraavasti: 

Asukas  200kpl 
Ajovapaa   100kpl 
Bussi   150kpl 
Henkilöauto  6 500kpl 
Caravan  400kpl 
Media  250kpl 
Kutsuvieras  400kpl 
GPS-joukkue   100kpl 
Lapsiparkki  200kpl 
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Toimitsija   1 000kpl 
Kauppa   150kpl 
 

Ajolupien painamisesta huolehti kilpailun pääsihteeri. Jakamisvastusta, myöntämisestä vastasi liikennevas-

taava. Ajovapaan jakamisen osalta tuli hieman ongelmia, keille tällainen etuoikeus annetaan. Perusperiaate 

oli liikenteen osalta, että yhtään ylimääräistä autoa haluta muutoinkin tiiviiseen kilpailukeskukseen. Vaikka 

jakaminen jotakuinkin onnistui, ei ajolupien kokonaisuuden hallinnasta voi antaa kuin tyydyttävän arvosa-

nan. Ajolupia jouduttiin laminoimaan lisää kisojen alla ja toimittamaan infon kautta tarvitsijoille, mm. huol-

toajoneuvoille. Ajoluvat P-alueilla toimivat silti hyvin. Asian jääminen viimetinkaan ja kokonaisuuden suun-

nittelemattomuus, ja osin toimitsijoiden hätäily aiheutti jonkin verran ylimääräistä työtä.  

Henkilöstön rekrytointi 

Talkoolaisten hankinta tapahtui pääasiassa Lyyti-järjestelmään ilmoittautumisen kautta. Liikenteen ja pysä-

köinnin tarpeisiin järjestelmän kautta ohjautui tiettyyn pisteeseen saakka väkeä. Ilmoittautuminen hidastui 

kuitenkin jossain vaiheessa ja vielä pari kuukautta ennen kisatapahtumaa väkeä puuttui runsaasti. Yhtey-

denotolla naapurikunnan urheiluseuraan ja eri pisteiden vastuullisten henkilökohtaisilla yhteydenotoilla 

saatiin väkeä rekrytoitua, mutta viimeisten tarvittavien henkilöiden saaminen tapahtui valiokunnan sisältä 

viimeisellä viikolla ennen tapahtumaa. 

Väen niukkuudesta johtuen molemmille isoille pysäköintialueille voitiin antaa sinne tarvittavat lisähenkilöt 

vasta tapahtumaa edeltävällä viikolla. 

Kaiken kaikkiaan liikenteen ja pysäköinnin osalta toimittiin aivan minimivahvuuksilla kun tehtävissä oli 127 

henkeä. Tässä määrässä on mukana myös vastuullinen liikennetiimi. 

Mahdollisia sairastapahtumia varten ei ollut lainkaan reserviä mutta onneksi reserviä ei tarvittu. 

Eri pisteitä oli kaikkiaan 17, joihin väki oli sijoitettu ja jokaisella pisteellä oli vastuullinen vetäjä. 

Arvioitaessa eri pisteiden henkilöstötarvetta, laadittiin myös työvuoromalleja, jotka tosin jalostuivat kisajär-

jestelyjen aikana jonkin verran pysäköinnin vastuullisen toimesta. Osassa pisteitä työvuorot toteutettiin 

alkuperäisen mallin mukaisesti mutta osassa niitä muutettiin koska siihen annettiin mahdollisuus sopia 

itsenäisesti pisteiden sisällä. 

Liikenteen ohjaus kilpailukeskuksen läheisyydessä 

Liikenteen ohjausta oli varsinaisesti kymmenessä eri pisteessä. Näistä viisi oli tiesuluilla, kolme moottoritien 

ramppien päissä ja kaksi pysäköintialueiden liittymissä. 

Tiesuluilla miehitys oli la klo 06 – su klo 18 välisen ajan. Ramppien päissä miehitys oli la klo 8 - 20 välisen 

ajan, välillä ohjaukseen ei ollut tarvetta liikenteen ollessa hiljaista. 

Pysäköintialueiden liittymissä oli miehitys la klo 06 – su klo 18, mutta liikenteen ollessa hiljaista se sujui 

ilman ohjaustakin. 

Henkilöautot 

Henkilöautojen pysäköintiin oli varattu alkujaan kaksi heinällä olevaa peltoaluetta kilpailukeskuksen itäpuo-

lelta, joista isompi alue oli neljänä erillisenä peltolohkona ja yksi erillinen pienempi pelto lähempänä kilpai-

lukeskusta. Väärinkäsityksestä tai muusta syystä johtuen isommasta peltoalueesta ei toteutunut yhden 

lohkon saaminen pysäköintikäyttöön. 
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Kilpailukeskuksen länsipuolelta saatiinkin käyttöön reilun 10 hehtaarin yhtenäinen peltoalue, joka oli ollut 

jo pitkään heinällä. Sen todettiin voivan olla myös riittävänä reservialueena mikäli sade tekisi itäpuolella 

olevan peltoalueen käyttökelvottomaksi pysäköintiin. 

Itäpuolella ja lähimpänä kilpailukeskusta olevaa peltoa alettiin täyttää jo perjantaina saapuvilla autoilla ja 

puoleenyöhön mennessä autoja oli saapunut vajaa sata. 

Aamulla täyttämistä jatkettiin ja puolenpäivän maissa pelto oli täyttynyt ja siellä oli noin 650 autoa. 

Tämän jälkeen autoja ohjattiin itäpuolen pysäköintialueen isommille peltolohkoille. Suunnitelmissa oli, että 

liikenteen vilkastuessa sitä ohjataan yksisuuntaisena ollutta 110 tietä molempia kaistoja pitkin rinnakkain ja 

täytetään kahdesta liittymästä.  

Liikennevirta oli kuitenkin niin tasaista että sitä ohjattiin vain toista kaistaa ja peltoaluetta täytettiin aluksi 

ylemmästä liittymästä, ajatuksena että myöhemmässä vaiheessa on jo poistuvaa liikennettä, jolloin sitä olisi 

ollut hankalampi käyttää.  

Myöhemmässä vaiheessa autot ohjattiin alemmasta liittymästä ja sitä kautta vielä täytettiin uudelleen rin-

nepeltolohkojen yläosia, joista oli poistunut autoja tai oli jäänyt paikkoja täyttämättä. 

Alueella arvioitiin olleen enimmillään n. 3 000 henkilöautoa, joskin sieltä oli myös poistuvaa liikennettä 

Venlojen viestin jälkeen.  

 

 

Kuvat Tätilän peltoparkista Jukolan viestin aikaan ja kilpailun jälkeen. Vasemmalla on tulotie, eli suljettu 

maantien 110. Tätilän pellot eivät olisi kestäneet yhden kasvukauden jälkeen kovia sateita. Varasuunnitel-
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mana oli Tätilän korvaaminen Kerkolan (läntisen P-alue) peltoalueella. Kerkolan pellot olivat kuivemmat ja 

kestävämmät, eikä niille syntynyt vastaavia jälkiä Jukola-paikoituksen jälkeen. 

Kaiken kaikkiaan saapuva liikenne alkoi vilkastua klo 11 maissa ja oli vilkkaimmillaan vasta vähän ennen 

puoltapäivää ja paljon ajateltua myöhemmin. Liikenne ei ruuhkautunut missään vaiheessa vaan saapuvan 

liikenteen virta jatkui tasaisena.  

Jukolan viestin lähdön jälkeen siihen saakka yksisuuntaisena ollut 110 tie muutettiin kaksisuuntaiseksi 

ylemmästä peltoliittymästä Salon suuntaan. Tämä mahdollisti poistumisen molempiin suuntiin jo yöstä 

lähtien eikä poistuvakaan liikenne ruuhkautunut. 

Läntisen pysäköintialueen täyttyminen oli varsin pitkään hyvin verkkaista ja saapumisen huippu oli sielläkin 

vähän ennen puoltapäivää ja myös ajateltua myöhemmin. 

Liikenne ei missään vaiheessa ruuhkaantunut tänne läntiselle pysäköintialueelle johtavan moottoritien 

poistumisrampin päässä vaikka tätä ennakolta hieman pelättiin.  

Tosin varmaan oma syynsä on sillä, että läntiselle pysäköintialueelle oli enimmillään pysäköitynä vain 1 200 

– 1 300 autoa. 

Poistuminen niin itäisiltä kuin läntiseltäkin pysäköintialueelta tapahtui ongelmitta vaikka sunnuntaina aa-

muyöstä alkoi sataa ja aamupäivän sade oli aika runsasta. 

Itäisellä pysäköintialueella oli kaksi traktoria kuljettajineen valmiudessa hinaamaan autoja pois pellolta 

mutta yhtään hinausta ei tarvittu vaikka pellon pinta oli sateen liukastama. Läntisellä pysäköintialueella ei 

pellon pinta liukastunut samalla tavoin. 

Henkilöautojen jakautumisesta kummallekin isolle pysäköintialueelle on pääteltävissä, että suunnistusväki 

kun on suunnistustaitoista, osa on todennut itäisen pysäköintialueen olevan lähempänä kilpailukeskusta ja 

kauko-opastuksesta poiketen valinnut itse pysäköintialueen. 

Linja-autoliikenne 

Seurabusseja oli kaikkiaan 53 kappaletta, jotka kaikki saapuivat lauantaina. Niiden purku oli suunniteltu 

tapahtuvaksi tiellä kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

Tiellä purkaminen aiheutti kuitenkin ongelmia kun linja-auton tavaraluukut avattiin molemmin puolin ja 

matkustajat ottivat tavaroitaan. Tuolloin ei ollut mahdollista jo purkaneiden linja-autojen ohittaa em. auto-

ja ja käydä kiertämässä tien päässä olevan hallin piha-alueen kautta kuten oli suunniteltu. Tämä ruuhkautti 

jonkin verran liikennettä. 

Edellä mainitusta johtuen autoja oli ohjattu tämän jälkeen purkamaan lastia suoraan hallin piha-alueelle. 

Purkamisen jälkeen ne kiersivät purkutien päässä olevan hallirakennuksen ja ohjattiin pysäköintiin suljettu-

na alueena olleen 110 tien varteen jonne matkustajat kävelivät tavaroineen kilpailun jälkeen. 
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Kuva. Suljettu maantien 110 toimi hyvin myös Linja-autoparkkina. 

Ruotsalaisia suunnistajia tuotiin 7 suomalaisella bussilla Turun satamasta ja vähän myöhemmin Helsingin 

satamasta 11 bussilla ja niiden purku tapahtui kuten seurabussienkin mutta ne poistuivat samantien. Vas-

taavasti sunnuntaina 18 suomalaista bussia nouti ruotsalaiset suunnistajat samasta paikasta minne heidät 

oli tuotu lauantaina ja kuljetti heidät Turun satamaan. Ruotsalaisia kuljettaneiden bussien purkamiset ja 

noutamiset tapahtuivat ongelmitta. 

Asuntoautot ja -vaunut 

Asuntovaunupaikkoja suunniteltiin asfalttipohjaiselle alueelle alun perin 180 kpl, paikat myytiin etukäteen 

loppuun. Suuren kysynnän johdosta merkittiin lisätontteja 40 kpl ja kilpailun jo alettua niitä vielä lisättiin, 

yhteensä paikkoja myytiin 285 kpl. Korttelit määriteltiin teltta-alueen tapaan gps- laitteilla ja tontit mitattiin 

manuaalisesti sekä merkittiin maalilla etukäteen turvavälit huomioiden kesäkuussa. Merkinnät vahvistettiin 

perjantain kuluessa kalkkiviivoin, jolloin opastus paikoille oli helppoa. 

VIP ja Media 

Kutsuvieraille ja Medialle oli osoitettu teollisuusalueelta pysäköintialueet. Varsinkin Medialle osoitettu alue 

oli pysäköinnin osalta varsin haasteellinen, koska osaa ajoneuvoista jouduttiin sijoittamaan raskaan teolli-

suuden laitoksen piha-alueella olevien isojen metallisten hyllyjen ja rakennelmien sekä valmistettujen tuot-

teiden joukkoon. Tosin piha-alueelle jäi vielä vapaata tilaa koska ennakkoon ei ollut tiedossa Median pysä-

köintialueelle tulevien ajoneuvojen määrää. Arviolta siellä oli n. 150 autoa. 

Kutsuvieraille oli varattu teollisuusalueelta piha johon arvioitiin sopivan n. 350 autoa ja varalle läheisyydes-

tä kahden yrityksen yhteinen piha johon arvioitiin sopivan n. 70 autoa. 

Isompi piha-alue olikin melko täynnä ja siellä oli pysäköitynä autoja aivan kaasusäiliöiden vieressä, vaikka 

ne piti jättää vapaaksi mutta aluetta ei ollut eristetty nauhoin ja pysäköinnin ohjaajille oli laadittu työvuorot 

vain klo 22 asti. Tämän jälkeen oli pihaa täytetty omatoimisesti ja havaittu tyhjäksi jätetty alue kaasusäiliöi-

den läheisyydessä ja pysäköity sinne. 
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Alueella oli koko yön ajan edestakaista liikennettä, kun kutsuvieraista osa poistui, mutta palasi takaisin. 

Portille oli järjestettävä valvontaa vielä aamuyöllä ettei sinne tullut sinne kuulumatonta väkeä. Myös vara-

alueeksi ajatellussa pihassa oli pysäköitynä ajoneuvoja, mutta se oli tapahtunut omatoimisesti, vaikka pihaa 

ei ollut osoitettu merkein millään tavalla pysäköintiin. Tämä varmaan johtui siitä, että sieltä oli varsin lyhyt 

kilpailukeskukseen ja teltta-alue sijaitsi aivan pihan läheisyydessä. Myös tienvarteen ja tienvarsimetsikköön 

oli pysäköitynä ajoneuvoja vaikka alueella oli aluepysäköintikielto. 

Toimitsijat 

Toimitsijoita varten oli varattu teollisuusalueelta raskaan teollisuuden piha-aluetta, joka oli kahtena eri 

alueena ja niille arvioitiin sopivan ainakin 450–500 autoa. Läheisyydestä oli varattu myös kolmen muun 

yrityksen pienempää pihaa varalle joihin sopi yhteensä noin 100 autoa. 

Noille isoimmille piha-alueille autojen sijoittaminen oli haasteellista koska autoja oli sijoitettava suurien 

metallituotteiden ja niiden siirtoon tarkoitettujen kuljetusvälineiden joukkoon. 

Toimitsijoiden pysäköinnin lisäksi sinne oli ohjattu kilpailukeskuksessa olevien kauppojen myyjien autoja. 

Autoja olikin sijoitettuna myös vara-alueiksi varatut pihat täyteen ja lopuksi toimitsijoiden pysäköintialueel-

le johtavan Lenkkitien varteen oli laitettava loput autot, aluepysäköintikiellosta huolimatta. Pysäköintiin 

varatuissa pihoissa ja tien varteen sijoitettuja autoja on arvion mukaan ollut ainakin 700 autoa ehkä jopa 

enemmän. 

Lapsiparkki ja moottoripyörät 

Lapsiperheitä ajatellen oli ennakkoon varattavissa 150 paikkaa autoille varsin läheltä kilpailukeskusta ai-

kuiskoulutuskeskuksen pihasta ja sen yhteydessä oleva asfalttipäällysteinen piha oli varattu moottoripyöriä 

varten.  

Pihan yhteen kulmaan oli sijoitettu myös puolustusvoimien ajoneuvoja 10–15 kpl. Piha oli Venlojen viestin 

aikaan lähes täynnä lapsiperheiden autoja ja aikuiskoulutuskeskukseen majoittuneiden autoja. 

Moottoripyöriä niille varatulla alueella oli n 15 kpl. 

Pysäköintiä hoitaneiden tehtävän hoitamista haittasi aluksi toimitsijoiden pysäköintilupien noutaminen 

aikuiskoulutuskeskuksen tiloista. Osa lippuja noutamaan tulleista käsitti pihan olevan toimitsijoiden pysä-

köintialueen. Asia saatiin kuitenkin korjattua laittamalla lisäopastusta tienvarteen, että toimitsijoiden pysä-

köintipaikka on kauempana teollisuusalueella. 

Toinen ongelma oli opastuksessa ollut Lapsi P, jonka mukaan ei-suunnistajiin kuuluva yleisö oli käsittänyt 

tarkoittavan kenelle tahansa lapsiperheelle tarkoitettua pysäköintialuetta ja yrittänyt pysäköintiin kyseiselle 

pihalle. 

Vastuullisen vetäjän vihjeenä on, että vastaisuudessa lapsiperheille tarkoitettu p-alue, jolle otetaan rajalli-

nen määrä autoja, olisi opastettuna jollain koodilla opasteissa, joita noudattaen perheet ajaisivat pysäköin-

tiin. 

Kauppiaat 

Kauppiaiden autojen pysäköintiin oli varattu kilpailukeskuksen läheisyydestä varastohallin piha-aluetta. 

Pihassa oli osoitettu isoille ja pienille autoille erikseen alueet. Alueelle oli mahdollista sijoittaa myös puolus-

tusvoimien ajoneuvoja. 
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Isoille autoille varatulla alueella oli ainoastaan muutama isompi paketti- tai kuorma-auto, osalla peräkärry 

perässä. Pienille autoille osoitetulla alueella oli pysäköitynä noin 30 autoa. 

Polkupyörät 

Polkupyörien pysäköintiin oli osoitettu paikat kilpailukeskuksen vierestä, sinne johtavan tien kevyenliiken-

teen väylän varrelta. Paikalliset asukkaat ja toimitsijat olivat noudattaneet kiitettävästi ennakolta annettua 

ohjetta saapua paikalle polkupyörillä ja niitä laskettiin parhaimmillaan olleen noin 500 pyörää edellä maini-

tun väylän varrella. 

 

KUVA. Polkupyörien määrä hieman yllätti. Paimion kaupungin läheisyys ja paikoitusalueiden etäisyys vai-

kuttivat polkupyörien käyttöön. Yhteydet, kevyenliikenteen päällystetyt erilliset reitit, olivat kilpailukeskuk-

seen hyvät. 

GPS-joukkueiden pysäköinti 

Gps-joukkueiden pysäköintipaikkana toimi entisen motellin piha-alueella oleva louhosmonttu ja sinne oli 39 

joukkueella mahdollisuus pysäköidä auto. Alueella oli myös muutamia toimitsijoiden autoja, koska alue oli 

perjantaina toimitsijoiden pysäköintialueena.  

Alue oli hyvänä reservinä kilpailukeskuksen läheisyydessä kun ilmeni tarvetta ja oli tarkoituksenmukaista 

osoittaa sieltä paikka jollekin ajoneuvolle. 

Ongelmista 

Edellä kuvattujen yksittäisten ongelmien lisäksi kilpailuun liittyvä ongelma syntyi sunnuntaina iltapäivällä, 

kun suljetulla tieosuudella, joka oli kokonaan suljettu ajoneuvoliikenteeltä, alkoi osin tuntemattomat ja osin 

toimitsijat pyrkiä sulkujen läpi maantien sille alueelle, jossa kilpailijat vielä ylittivät tien ennen kilpailukes-

kusalueelle saapumistaan. Tämä oli osin ymmärrettävä, koska sulun kiertäminen aiheutti usean kilometrin 

matkan. Muutamia autoja pääsi sulkujen läpi omavaltaisesti, ennen kuin liikenteenohjaajat pysäyttivät läpi-

kulun. Väsyneen suunnistajan ja ajoneuvoliikenteen kohtaamineen maantiellä oli suuri riski. 
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Onnistumiset 

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, ajattelu takasi liikenteen sujuvuuden kaikilta osin. Liikennetiimille tuli 

hieman yllätyksenä jopa se, että moottoritien eritasoliittymien ramppien päät eivät jonoutuneet missään 

vaiheessa siten, että jono olisi aiheuttanut haittaa moottoritien liikenteelle tai ramppien päissä olevalle 

kääntyvälle liikenteelle joko Vistan tai Valkojan eritasoliittymissä. Liikennevirtojen jakaminen eri ”lähesty-

mispolkuihin” tehosi hyvin liikennehuippujen liikennemääriin. 

Joukkoliikenteessä onnistuttiin yli odotusten. Joukkoliikenne kulki pääosin moottoritietä E 18 pitkin Vistan 
eritasoliittymän ramppipysäkkien kautta sekä Turun, että Helsingin suunnasta. Eritasoliittymän Turun 
suunnan ramppipysäkiltä kilpailukeskukseen oli noin 200 metrin matka ja Helsingin suunnan pysäkiltä noin 
500 metrin matka. Osa julkisen liikenteen linja-autoista liikennöi suoraan Paimion keskustaan Turun 
suunnasta Tammisillan liittymän ja Paimiontien kautta. Osa kilpailijoista käytti hyväkseen hyviä yhteyksiä. 

Louna-Jukola järjesti Turku-Paimio-Turku bussiliikennettä yhteistyössä Åbussin kanssa lauantaina puolen 

tunnin ja sunnuntaina tunnin vuorovälillä. Turussa pysäkit olivat Aurakatu 2 ja Kupittaan asema (Tykistöka-

tu). Paimiossa pysäkki oli vain puoli kilometriä kilpailukeskuksesta. Menopaluulipun hinta oli 10 €. Alle 12-

vuotiaat pääsivät ilmaiseksi. Sama pysäkki Vistan eritasoliittymässä Nesteen kohdalla toimii sekä jättö, että 

nousu pysäkkinä Turun suunasta ja suuntaan. Tämä liikenne sai hyvän vastaanoton ja toimitsijat käyttivät 

paljon ilmaista kuljetusta. Ainoa puute tässä oli kilpailukeskuksessa olevan opastuksen ja informaation puu-

te. Epäselvyyttä oli siitä, mistä lippuja takaisin päin Turkuun voi ostaa, kun kuljettajat niitä sopimuksen mu-

kaan eivät voineet linja-autosta myydä. Useat kysyivät pysäkin läheltä olevilta liikenteenohjaajilta lipuista ja 

linja-autoista, mutta heillä ei ollut antaa vastausta tiedusteluihin. Ajan kanssa ongelmat voitettiin, siten, 

että liput ostettiin vasta matkan jälkeen Turun päässä. Kokonaisuus oli siis kuljetuksen osalta loistava ja 

osaltaan vaikutti henkilöautojen määrää alentavasti. 

 

 
Kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä oli Nesteen huoltamo ja sen P-alue. Yhteistyössä yrittäjän 

kanssa sovimme alueelle tunnin rajoituksen. Osin tämän takia P-alue ei ruuhkautunut ja Jukolan liikenne 

ohjautui oikeille alueille. 
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Liikenteen suunnittelun ja toteutuksen ammattimaisuus sekä liikennetiimin, että ohjaajien osalta takasivat 

hyvän lopputuloksen. 

Kuljetukset 

Vastuuhenkilö: Olli Axelin 

Kuljetuksen tehtäviin kuuluivat pääasiassa kisaviikonlopun aikana tapahtuneet kuljetukset ja jonkin verran 

ennen kilpailua olevia kuljetuksia. Ennen viikonloppua tehdyt kuljetukset olivat pienimuotoisia ja kertaluon-

toisia keikkoja. Nämä hoidettiin talkootyönä kuorma-autolla. Iso osa tiimeistä järjestivät kuljetuksensa itse. 

Ensiavulla oli käytössä omat mönkijät ja kuljettajat, jotka he hankkivat käyttöönsä itse. 

Kisaviikonlopun aikana meillä oli käytössä 6 mönkijää ja 4 pakettiautoa. Mönkijöistä 2 saatiin käyttöön yh-

teistyökumppanilta ja loput olivat talkoolaisten omia. Jokaisen mönkijän perässä oli henkilöauton peräkär-

ry. Pakettiautot tulivat kaikki talkoolaisten kautta. Kalusto tankattiin kilpailukeskuksen viereisellä Neste 

huoltoasemalla ja lasku käytiin kuittaamassa kilpailun jälkeen. 

Ensimmäistä kertaa Jukolassa tarjottiin tavaroiden siirtoa parkkipaikan ja kisakeskuksen välillä. Se oli mei-

dän ryhmämme suurin työ viikonlopun aikana. Käytössä oli kaksi parkkipaikkaa, joilta tätä palvelua tarjot-

tiin. Toiselta parkkipaikalta se onnistuttiin tekemään pakettiautoilla ja toiselta se tehtiin mönkijöillä, koska 

reitti ei ollut ajettavissa autolla. 

Tässä ajossa oli neljä mönkijää ja neljä pakettiautoa. Palvelu otettiin hyvin vastaan ja ihmiset olivat iloisesti 

yllättyneitä asiasta. Palvelu mainittiin Näin toimitaan Louna-Jukolassa -ohjeissa, mutta kovinkaan moni ei 

sitä ollut huomannut. Siinä tuli virhe, että emme maininneet missään onko palvelu käytössä koko ajan. 

Meidän kalusto ja miehistö eivät riittäneet siihen, että olisimme tarjonneet palvelua koko ajaksi. Katoimme 

suurimmat ruuhkahuiput molempina päivinä, mutta varsinkin sunnuntaina palvelulle olisi ollut tarvetta 

pidemmäksi aikaa. 

Yksi mönkijä oli kokoajan ravintolan ajossa. Pienemmät myyntipisteet tekivät tilauksia pääravintolasta ja 

meidän ryhmään kuulunut hoiti siirrot. Tämä sitoi yhden mönkijän lauantaiaamusta sunnuntaiaamuyöhön 

saakka ja taas sunnuntaiaamusta eteenpäin. 

Yksi mönkijä oli kisa-alueella ja meni sinne missä oli tarve. Kuljetustarpeet olivat etukäteen tiedossa melko 

hyvin ja viikonlopun aikana ei tullut yllätyksellisiä pyyntöjä kuin muutama. Kisa-alueen mönkijä avusti 

myyntialueella mansikan myyjää täydentämään pistettään, koska sinne ei voinut ajaa autolla ja ohjelmala-

valle se kuljetti orkestereiden tavaroita. Myös vessapaperia vietiin vessapisteille muutaman kerran. Tämä 

mönkijä myös tyhjensi kisa-alueen roska-astioita silloin, kun ei ollut muuta keikkaa. Lauantai kello 16 

eteenpäin mönkijän aika meni lähes pelkästään roska-astioiden tyhjentämiseen.  

Yksi mönkijä irrottautui välillä tavaran siirrosta ja oli TV-ryhmän käytössä. Ensimmäisen kerran sitä tarvittiin 

jo perjantaina kun TV-rasteille vietiin aggregaatteja ja bensiiniä. Muut tarpeet olivat lauantaiaamulla, vies-

tien välissä ja Jukolan maaliin tulon jälkeen. Lisäksi molempien viestien lähdöt kuvattiin tämän mönkijän 

kyydistä. 

Linja-autoliikenne Turku-Paimio-Turku 

Järjestimme omaa linja-autoliikennettä kilpailuviikonloppuna Turun ja Paimion välillä. Liikenteen tuotti 

Åbus. Kaikki vuorot lähtivät Turun keskustasta ja kulkivat Kupittaan kautta aivan kilpailukeskuksen viereen, 

eritasoliittymän pysäkille. Pysäkki oli lähempänä kilpailukeskusta kuin yksikään henkilöautojen pysäköinti-

alue. Paluureitti oli sama. Soveltuvin osin Turun satamat ja rautatieasema olivat reittien jatkoina. 
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Menopaluulipun hinta oli 10 euroa. Alle 12-vuotiaat pääsivät ilmaiseksi. Lisäksi talkoolaiset pääsivät ilmai-

seksi näyttämällä ID-korttia. Lauantain liikennöintiaika suunniteltiin aamusta klo 8.00 yöhön klo 2.00 vuoro-

välin ollessa puoli tuntia. Sunnuntain liikenne aloitettiin klo 8.00 Turusta ja klo 7.00 Paimiosta. Viimeinen 

vuoro lähti Paimiosta klo 16.00. Sunnuntain aikataulun mukainen vuoroväli oli yksi tunti. 

Lauantain aikataulun mukainen liikenne oli mitoitettu kolmen bussin liikennöitäväksi. Aamupäivällä klo 10 

jälkeen matkustajamäärät kuitenkin nousivat ja lisäautoja tarvittiin menoliikenteeseen kolme kappaletta. 

Menoliikenteen perusteella myös iltaliikenteeseen lisättiin kolme autoa. Sekä meno- että paluuliikenteessä 

ajettiin vilkkaimpana hetkenä non-stop periaatteella, jolloin myös aikataulun mukaiseen liikenteeseen vara-

tut bussit ajoivat kukin yhden vuoron aikataulua enemmän. Vilkkaimmillaan menoliikenne oli lauantaina klo 

11–15 sekä klo 18–21 välisenä aikana. Paluuliikennettä riitti tasaisesti viimeiseen saakka yöllä. Lauantain 

liikenteen osalta pystyttiin varsin hyvin reagoimaan matkustajamäärän kasvuun. Aikataulun mukaisten vuo-

rojen lisäksi ajettiin 26 vuoroa. 

Sunnuntaina varauduttiin aamun yhteislähtöön Turun päässä klo 8 lähdöllä ylimääräisellä autolla, jota ei 

lopulta tarvittu. Puolen päivän aikoihin paluuliikenne vilkastui niin, että liikenteeseen lisättiin yksi bussi. 

Lisäksi sunnuntain aikataulun mukaiseen liikenteeseen varatut kaksi autoa ajoivat kumpikin yhden lisävuo-

ron. Sunnuntain vilkkain paluuliikenne ajoittui klo 10–15 välille. Sunnuntain paluuliikenteen osalta hieman 

epäselvyyttä aiheutti lähtöpysäkin sijainti. Aluekartoissa lähtöpysäkiksi oli merkattu liittymän 11 Vistan 

puoleisen rampin pysäkki, kun liikennöinti tapahtui kisakeskuksen puolelta. Pysäkin toimitsijat juoksivat 

aika ajoin liittymän toisella puolen informoimassa asiasta, mutta alussa bussia oli odoteltu yli tunti. Osa 

matkustajista käytti Turun suuntaan normaaleja Helsingin pikavuoroja, jotka pysähtyivät pysäkillä. Sunnun-

taina aikataulun mukaisten vuorojen lisäksi ajettiin 3 vuoroa. 

Tällä liikenteelle matkoja tehtiin yhteensä reilu 4 000. Menopaluulippuja myytiin busseihin 

1 463 kappaletta. Lisäksi autoissa matkusti jonkin verran lapsia sekä arviolta noin 400–500 talkoolaista. 

Liikenne oli taloudellisesti kannattavaa niin operaattorille kuin Jukolan järjestäjälle. Sunnuntaina aamulla 

olisi liikenne pitänyt aloittaa tuntia aikaisemmin, eli klo 7.00 Turusta, koska klo 8.00 lähdöllä ei ehtinyt uu-

sintalähtöihin. Muilta osin liikennöinti oli onnistunut. Erityisesti tätä liikennettä markkinoitiin kohderyhmä-

nä Turussa asuvat lapsiperheet, koska läntiseltä pysäköintialueelta oli kohtuullisen pitkä kävelymatka kilpai-

lukeskukseen. 

Louna-Jukolan yhteistyökumppani Åbus liikennöi normaaleja Helsinki-Turku linjavuoroja perjantaina 11 kpl, 

ja viikonloppuna 8 kpl per päivä. Tämä oli selvästi matkustajaystävällisin tapa saapua pääkaupunkiseudulta 

Louna-Jukolaan. Tämänkin liikenteen pysäkki oli aivan kilpailukeskuksen kupeella. Vuorot olivat erittäin 

suosittuja ja liikennöitsijä joutui sijoittamaan lisäautoja liikenteeseen. Autotarpeen arviointi oli kohtuullisen 

helppoa, koska näihin vuoroihin ostetaan matkalippu pääasiassa etukäteen netistä. 

 

Järjestyksenvalvonta 

Vastuuhenkilö: Ismo Mäntylä 

Tehtäviin kuului tapahtuman järjestyksenvalvonnan organisointi, huolehtia koulutuksesta sekä toimia jär-

jestyksenvalvojien esimiehenä. 

Ennen tapahtumaa kevättalvella järjestettiin jv-peruskurssi Paimion Opiston toimesta Jukolan järjestyksen-

valvontaan sitoutuvasti ilmoittautuneille. Tämä oli hyvä apu myöhemmässä värväystoiminnassa, joka ei 

aivan kivuttomasti sujunutkaan. 
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Poliisille saatiin aikanaan ilmoitettua yli 80 järjestyksenvalvojaa, joista noin kaksi kolmasosaa kortillisia. 

Perus talkoolaisilmoituksen lisäksi järjestyksenvalvojista piti saada myös jv-kortin numero tai tieto siitä, että 

sellaista ei ole ja sitten koko henkilötunnus. Tämä tuotti melkoisesti työtä. 

Tätä viestiliikennettä varten perustettiin oma sähköpostiosoite, joka oli hyvä ratkaisu runsaan viestinnän 

vuoksi. Tämän avulla toteutettiin myös ennen itse kilpailutapahtumaa paikalle tuodun omaisuuden varti-

ointi, jonka organisointi jäi myös yllämainitulle. Tähän käytettiin niin ikään vapaaehtoisia talkoolaisia. 

Itse jv-toiminta aloitettiin pe 12.6. klo 8.00 ja lopetettiin su 14.6. klo 21.00. Käytännössä lopettaminen ta-

pahtui muutamaa tuntia aikaisemmin alueen hiljennyttyä jo sateenkin vuoksi. 

Toiminta jaettiin kolmeen osa-alueeseen: kilpailukeskus, leirintä ja toimintaryhmät. Toimintaryhmät olivat 

kaiken toiminnan reservinä suorittaen muuna aikana näkyvää valvontaa kilpailukeskuksen alueella. Leirin-

täalueen kaikki jv:t olivat kortillisia. Toiminta oli pari toimintaa, jossa ainakin parin toinen oli kortillinen. 

Yhteydenpitovälineinä olivat radiopuhelimet, joita kentällä olevalla parilla oli yksi. Varalla oli kunkin oma 

kännykkä. Työvuorot olivat enimmäkseen 8-12 tunnin mittaisia. Kullakin vuorossa olevalla osa-alueella oli 

ryhmänjohtajansa, joita siis kaikkiaan yhdeksän henkilöä. Näillä oranssit, esimies-liivit. Tämä oli toiminnan 

kannalta hyvä ratkaisu. Järjestyspäällikkö toimi kaikkien vuorossa olevien esimiehenä ja hänellä oli vara-

mies, Jyrki Laine osan toiminta-ajasta. 

Listaan merkittyjen järjestyksenvalvojien poissaoloja ei ollut. 

Järjestyksenvalvojien tehtävänä oli lainmukaisen valvonnan suorittaminen, jolla tapahtuman kokonaistur-

vallisuus taataan sekä turvata tarvittaessa muitten alueitten toimintaedellytykset. 

Tässä kaikessa onnistuttiin hyvin. Mainittavia järjestyshäiriöitä ei ollut, jotain pientä, joista selvittiin neuvoin 

ja kehotuksin. Poliisiin ei näissä tarvinnut turvautua, joskin alueellinen lähipoliisipartio oli iloksemme melko 

tiiviisti paikalla ja saumattomassa yhteistyössä kanssamme. 

Työvuorosuunnittelussa oli huomioitu ennakoidut painopisteajat ja -paikat. Vuoroja oli myös jonkin verran 

vedetty päällekkäin aloituksen ja lopetuksen kohdalla. 

Homman sujumisessa oli tuntuvana apuna motivoitunut työporukka, joka tiesi mitä piti milloinkin tehdä. 

Sidottuja tehtäviä oli ns. Mallasrasti olutravintola, jonka portsaritoiminta kuului myös tähän kokonaisuu-

teen. Tehtävään oli sidottu kaksi tekijää ja tuuraukset hoiti toimintaryhmä. Vip-teltta ja vip katsomo oli 

kilpailukeskuksen ryhmän vahdittavana ja myös media sai omat vahtinsa. Muitakin tilapäisiä sidostehtäviä 

ilmeni mm. tuulisuoja-alueella.  

Suurin osa jv-ryhmille tulleista tehtävistä liittyi erilaisiin opastus- ja neuvontatoimiin tai muitten osa-

alueitten (liikenne, jätehuolto, leirintä yms.) tehtäviin. 

Järjestyspäällikkö tai hänen varamiehensä hoitivat työvuorojen vaihdot, niihin liittyvät informaatiot varsin-

kin ryhmänjohtajille ja tarvikkeiden jaot.  

Ennakkosuunnittelussa olisi voinut ottaa enemmänkin huomioon talkoolaisten toiveita vuoroistaan ja pa-

reistaan. Tämä olisi tuonut lisä motivaatiota itse toimintaan. Myös tieto siitä, että halujensa mukaan jokai-

nen saa tehdä toiminta-aikana ylimääräisiäkin vuoroja, olisi ollut hyvä. Viestinnässä pitkillä etäisyyksillä oli 

pieniä ongelmia, joissa jouduttiin turvautumaan varajärjestelmään (omat kännykät). Ryhmänjohtajien va-

linnassa turvauduttiin ns. omaan halukkuuteen. Vastentahtoisesti ei tähän tehtävään ketään kannata nime-

tä. Nyt heistä ei juurikaan ollut ennakkotietoa, mutta kaikki olivat ehkä hyvällä tuurilla tosi tehokkaita. Olisi 

tietysti hyvä, jos etukäteen tiedettäisiin, ketkä tehtävään sopivat. 
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Viestiliikenne (VHF) 

Vastuuhenkilö: Marko Österman 

Yleistä/yhteenveto  

Vastuu- ja toimihenkilöt saatiin rekrytoitua vasta noin kuukautta ennen kilpailun alkua. Tämä aiheutti jon-

kin verran haasteita toiminnan suunnittelulle. Itse rakentaminen ennen kilpailua ei tuottanut vaikeuksia. 

Viestiperusteet kyettiin suunnittelemaan, mutta käyttökoulutusta annettiin käytännössä vain TV-

varo/Online -ryhmille. 

Käytössä oli 145 kpl VHF- käsiradiota ja 3 kpl ajoneuvoasemia yhteensä 11 kanavalla, joista 3 toistin-

asemakanavaa varattuina kriittisille toiminnoille:  

 ensiapu/kriisi 

 TV-varo/Online  

 liikenteenohjaus (pl. pysäköinti) 

Tukiasema-antennit oli sijoitettu Elisan mastoon kilpailukeskuksen alueelle. Ajoneuvoasemia oli käytössä 

maastokontissa, maali-kontissa ja kilpailun johtokeskuksessa. 

Radiopuhelinliikenne oli pääsääntöisesti sujuvaa, suurimmat käyttäjä/viestiliikennemäärät olivat odotetusti 

liikenteenohjauksen- ja TV-komentokanavilla.  

Laitteet oli vuokrattu MUT-palvelulta (Asko Linnansuu). Laitteet toimivat erittäin hyvin muutamaa rikkinäis-

tä puhelinta lukuun ottamatta. Käytössä oli kuitenkin riittävästi varalaitteita. Kalusto oli erinomaista ja sen 

käyttöä voidaan suositella myös seuraaville järjestäjille. 

Valmistelut talvella/keväällä  

Radiotoimittaja oli kilpailutettu ennen viestipäällikön rekrytointia, samoin anottu lupa Elisan mastonkäyt-

töön. Lisäksi tukiasemakanavien taajuudet oli anottu. 

Valmistelut edeltävällä viikolla  

Mastoasennustyöt tehtiin tiistaina 2.6. Radiot vastaanotettiin 9.6. ja siirrettiin viestikeskuksen käytössä 

olleeseen motellihuoneeseen kilpailukeskuksen välittömään läheisyyteen. Puhelimien akut ladattiin vara-

akut mukaan lukien. Kalusto inventoitiin kertaalleen ja radiokohtainen jako ryhmille suunniteltiin. Puheli-

miin liimattiin kaikki kanavat sisältänyt tarra, jonka suunniteltiin helpottavan ihmisten tavoitettavuutta 

tapahtuman aikana. Tukiasemien tultua käyttöön kanavien kuuluvuus testattiin koko kilpailualueella. Katta-

vuudessa ei havaittu ongelmia. 

Tilat ja puhelimien jakaminen 

Viestikeskuksen tilaksi oli varattu motellihuone jossa oli valaistus ja sähköistys. Tila oli käyttötarkoitukseen 

sopiva ja pienellä sisustuksella siitä saatiin toimiva. Valiokuntien arvioimat radiopuhelintarpeet pitivät pää-

sääntöisesti paikkansa. Tarkoitus oli, että toimintaryhmien vetäjät käyvät kuittaamassa heille varatun kalus-

ton kerralla ja myös palauttavat kaluston yhdellä kerralla. Käytännössä tämä toteutui suunnitellusti. Kalus-

ton kirjanpito oli jatkuvasti ajan tasalla. Koska viestikeskus sijaitsi lähellä koko kilpailun johtokeskusta, ei 

erillistä viestikeskuspäivystystä ollut. 
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Koulutus 

Radiopuhelimien käyttökoulutusta järjestettiin kaksi kertaa ja vain TV-varo henkilöstölle. Koulutukseen 

osallistui 53 henkilöä. Koulutus sisälsi niin varsinaista radiolaitteen käyttökoulutusta kuin Simplex-

viestinnässä tarpeellisen viesti-protokollan koulutusta. Yhteyskokeiluin järjestetty koulutus helpotti usean 

ensimmäistä kertaa radiopuhelinta käyttävän henkilön "tangenttikammoa". Lääkintäpäällikkö järjesti lää-

kintähenkilöstön koulutuksen.  

Purkutyöt ja radiopuhelimien palautus  

Purkutyöt sujuivat ripeästi. Käyttäjille oli ohjeistettu, että kalusto palautetaan välittömästi tarpeen päätyt-

tyä yhtenä kokonaisuutena. Radiopuhelimien palautus toimi hyvin ja käytännössä kaikki kalusto palautettiin 

toimittajalle sunnuntaina klo 17.30 lukuun ottamatta tukiasema-antenneja, jotka palautettiin suunnitellusti 

seuraavan viikon keskiviikkona. 

Kehittämiskohteita ja muita huomioita 

Tukiasemakanavia on oltava ainakin viisi (5). Niitä tarvitsevat nyt kolmen käyttäjäryhmän lisäksi myös jär-

jestyksen valvonta ja pysäköinti. 

Viestiliikenteestä vastaava olisi rekrytoitava vähintään puoli vuotta ennen tapahtumaa. Tämä antaa hieman 

enemmän aikaa suunnitella toiminta järkeväksi. Todettavaa on kuitenkin, että tehtävä on käytännössä mel-

ko helppo ja yksinkertainen, koska viestiliikennetarpeet ovat vuodesta toiseen hyvin samanlaisia. Tämä 

koskee niin kaluston tarvittavaa määrää ja laatua, käyttäjäryhmiä ja käyttäjämääriä. Samoin lupamenettely 

on vuosittain sama. Vastuuhenkilöltä ei edellytetä kokemusta alalta. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat järjes-

telmällisyys ja riittävä organisointikyky. 
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MARKKINOINTIVALIOKUNTA 

Tavoitteet ja tehtävät 

Tavoitteet 

 Osallistuvien joukkueiden määrän kasvattaminen niin suunnistusseuroista, työpaikkajoukkueista, 

kaveriporukoista kuin suunnistuskouluihin osallistujista 

 Runsaan yleisömäärän saaminen paikalle 

 Tapahtumalle mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos hankkimalla riittävästi yhteistyökumppa-

neita, joilta saadaan tapahtumalle tukea sekä rahallisesti että tavaran muodossa 

 Jukolan viestin sekä yleensäkin suunnistuksen tunnettuuden lisääminen sidosryhmien ja yleisön 

suhteen 

 Jukolan brändiin sopivien mainos-, esittely- ja myyntipaikkojen myynti 

Tehtävät 

 Markkinoinnin (yhteistyökumppanimarkkinointi, osallistujamarkkinointi, tapahtumamarkkinointi) 

suunnittelu, aikataulutus, resursointi, toteutus ja seuranta 

 Yhteistyökumppanuuksien hankinta ja hinnoittelu (osuusisännät, muut yhteistyökumppanit) 

 Yhteistyökumppanuussuhteiden hoito ja seuranta (ml. mainospaikkojen suunnittelu tapahtuma-

alueella) 

 Mainos- ja myyntipaikkojen myynti ja hinnoittelu 

 Osallistujamarkkinointi (suunnistajat suunnistusseuroissa Suomessa ja ulkomailla, kuntoilijat juok-

sutapahtumissa, työ- ja kaveriporukat, yritykset, suunnistuskoulut) 

 Tapahtumamarkkinointi (suuri yleisö, myynti- ja mainospaikkojen myynti) 

 Markkinoinnin tukimateriaalit 

 Talkooasusteiden suunnittelu ja hankinta 

 Kutsuvierastoiminnot 

 Palkintojen hankinta 

Vastuuhenkilöt 

 

Tehtävä Nimi  Puhelin Sähköposti 

Puheenjohtaja Erkki Haavisto  0500-540 032 erkki.haavisto@jukola.com 

Varapuheenjohtaja Minna Oksa  040-581 2993 minna.oksa@jukola.com 

Osuusisännyydet Janne Virtanen ja Erkki Haavisto  

Muut yhteistyökumppanit Erkki Haavisto ja Minna Oksa  

Myynti ja esittelypaikat Erkki Haavisto 

Kumppanuuksien hoito Markkinointivaliokunta 

Osallistuja- ja tapahtumamarkkinointi Minna Oksa 

Tukimateriaalit Minna Oksa 
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Kutsuvierastoiminnot Katri Louhi  050-520 7455 kutsuvieraat.2015@jukola.com 

Talkooasut Minna Oksa 

Intersport-Jukolakoulut Lasse Suonpää  040-867 1105 lasse.suonpaa@utu.fi 

Palkinnot  Jaana Hölsö 

Valiokuntaan kuuluivat kilpailunjohtaja Janne Virtasen, Suunnistusliiton markkinointipäällikkö ja kilpailun 

varajohtaja Erkki Haaviston sekä markkinointivaliokunnan varapuheenjohtaja Minna Oksa. Lisäksi yhteis-

työkumppanihankinnassa ja kumppanuuksien hoidossa oli mukana seitsemän (7) henkilöä, osallistuja- ja 

tapahtumamarkkinoinnissa neljä (4) henkilöä pidemmän aikaa ja markkinointitapahtumissamme talkoolai-

sina noin kymmenen (10) henkilöä sekä talkooasujen suunnittelussa kaksi (2) henkilöä. Kutsuvierastoimin-

noista vastanneen Katri Louhen lisäksi kutsuvierastoimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui 

yhteensä 38 henkilöä. Osa kutsuvierastoimintojen talkoolaisista oli mukana myös yhteistyökumppaneita 

hankkimassa. 

Yhteistyö muiden valiokuntien kanssa 

 Osallistuja- ja tapahtumamarkkinointi esim. markkinointitapahtumien mainonta nettisivuilla ja so-

messa: viestintä 

 Mediatiedotteet, mainonta ja markkinointi eri viestintävälineissä: viestintä 

 Nettisivujen sisältö: viestintä 

 Myynti- ja mainospaikat kisa-alueella: kenttä, viestintä (areenatuotanto), ravintola, IT 

 Vastakaupat: kaikki valiokunnat 

 Kutsuvierastoiminnot: kenttä (sijoittelu), ravintola (kutsuvierasravintola ja yörastin ruokatarjoilu), 

kartta ja rata (yörasti), viestintä (kutsuvierasohjelma), toimisto (kulkuluvat ja majoitusjärjestelyt) 

 Talkoorekrytointi: toimisto 

 Käsiohjelma: viestintä ja toimisto 

 Talkooasut: viestintä ja toimisto 

 Jukola-kauppa: talous 

 Majoitusasiat: toimisto 

 Palkinnot: viestintä (ohjelmatoiminnot) 

Yhteistyökumppanuudet 

Osuusisännyydet 

Saimme kaikki osuusisännyydet myytyä, joten siltä osin saavutimme tavoitteen. Poiketen aiemmilta järjes-

täjiltä saamastamme etukäteistiedosta onnistuimme saamaan kumppanuudet kohtuullisella potentiaalisten 

kumppaneiden kontaktointimäärällä. Ehkä tämä kertoo siitä, että kontaktoinnin määrän sijaan kannattaa 

suurten yhteistyökumppanuuksien hankinnassa satsata laatuun. Henkilökohtaisella kontaktilla päättäviin 

tahoihin on suuri merkitys. 

Meillä oli pohjana alustava paketti osuusisännyyteen. Jokainen yhteistyökumppanuusneuvottelu oli kuiten-

kin erilainen. Osa sujui hyvässä hengessä ja sopimus saatiin nopeasti. Toisten kanssa tehtiin pitkään työtä ja 

tehtiin monenlaisia ehdotuksia, mutta siitä huolimatta ei sopimusta saatu aikaiseksi. Osalla neuvottelu-

kumppaneistamme oli selkeä halu päästä mukaan, kun taas toisille asia piti perustella erittäin huolellisesti. 

Neuvotteluiden alkuvaiheessa kannattaa olla valmiina esittelemään monenlaisia kumppanuuselementtejä, 

joista siten vastapuolen kiinnostuksen mukaan tehdään tarjous. 
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Vaikka suunnistuspiireissä oletetaan kaikkien tuntevan Jukolan viestin, niin neuvotteluissa usein huomaa 

että tapahtuman todellinen laajuus ja luonne on monelle vieras. Siksi neuvotteluissa tulee olla valmis ker-

tomaan faktoja tapahtumasta neuvottelukumppanille. Koska Jukolassa kävijät muodostavat hyvän kohde-

ryhmän monelle kumppaniehdokkaalle, olisi tästä hyvä saada järjestäjälle ajantasaista ja tutkittua tietoa 

neuvottelujen tueksi. Tässä voisi Suunnistusliitto tai Kaukametsäläiset olla avuksi. 

Osuusisännyyksien lisäksi meillä oli kumppanuudet lisäksi molempien järjestävien seurojen kotipaikkakun-

tien, Turun ja Paimion kaupunkien kanssa. Molempien isäntäkaupunkien kanssa yhteistyö oli melko laajaa 

käsittäen myös jonkin verran kaupunkien oman väen työpanosta. Paimion kaupunkista oli apua rakennus-

töissä ja Turun kaupungilta saimme puolestaan markkinointiapua. Lisäksi Paimion kaupunki vastasi kilpailu-

kartan kartoituskustannuksista. Kumppanuusneuvottelut isäntäkaupunkien kanssa kestivät hyvin pitkään. 

Sopimuksen tekemisessä käytimme etukäteen laadittua valmista sopimuspohjaa, jota muokkasimme neu-

vottelujen mukaan. Edellisiltä järjestäjiltä saimme käyttöömme heidän käyttämänsä markkinointiyhteistyö-

sopimusmallin. Sopimukseen on syytä mahdollisimman tarkasti kirjata neuvottelun tulos ja sovittu kump-

panuuden sisältö, jottei siitä myöhemmin tule epäselvyyttä. 

Osuusisännyys- ja isäntäkaupunkineuvottelut hoidettiin suurelta osin kilpailunjohtajan ja varajohtajan toi-

mesta. Meillä oli periaatteena, että kumppanuuden neuvotellut henkilö hoiti myös sopimuksen teon jäl-

keen yhteydenpidon yhteistyökumppaniin ja huolehti sovittujen yhteistyöelementtien toteutumisesta. Kul-

lekin kumppanille kannattaakin mielestämme Jukolan organisaatiosta nimetä vastuuhenkilö, joka mahdolli-

simman suuressa määrin hoitaa yhteydenpidon kumppanin kanssa. Tällöin sovitut asiat tulee kummaltakin 

osapuolelta parhaiten hoidettua. Sopimusten toteuttamisvaiheessa on kuitenkin hyvä olla apuna myös mui-

ta henkilöitä, koska sekin vaihe on aikaa vievää. 

Muut yhteistyökumppanuudet 

Kun olimme saaneet suuren osan osuusisännyyksistä sovittua, aloimme hankkia pienempiä yhteistyökump-

panuuksia. Neuvotteluissa meillä oli apuna laatimamme markkinointiyhteistyöesite, jossa esiteltiin eri yh-

teistyövaihtoehtoja ja -elementtejä. Näkyvyyselementtien hinnoittelu kävi myös ilmi esitteestä. Toki pake-

toimme niistä tarvittaessa kumppanin haluaman kokonaisuuden, jolle määriteltiin sopiva yhteishinta. Myös 

pienempien yhteistyökumppanuuksien hankinnassa henkilökohtainen kontakti koettiin tärkeäksi ja sillä 

saavutettiin useasti parempi lopputulos. 

Osuusisännyyksien ohella onnistuimme hankkimaan useampia muita merkittäviä kumppanuuksia, joissa 

yhteistyön sisältö koostui laajemmasta yhteistyöpaketista. Näiden isompien kumppanien saamisessa näytti 

olevan iso merkitys sillä, että yritys koki Jukolaan osallistuvan väen olevan heidän markkinointinsa oikeaa 

kohderyhmää. Pääsääntöisesti kumppaneita olikin helpompi saada yrityksistä, jotka toimivat kuluttaja-

markkinoilla. Kumppaneille oli tärkeää pystyä osoittamaan myös Jukolan suuri kävijämäärä. Useat kumppa-

nit olivat halukkaita myös markkinoimaan tuotteitaan tai palveluitaan Jukolan kautta kohderyhmälleen. 

Myös pienemmille yhteistyökumppaneille pyrittiin räätälöimään heidän kiinnostuksensa mukaisia yhteis-

työpaketteja tarjolla olevista näkyvyyselementeistä. Yrityksen logon ja linkin saaminen Jukolan nettisivuille 

tuntui olevan monelle kumppanille tärkeää. Aitamainoksia maali-ja vaihtoalueelle oli myös helppo saada 

myytyä. Myös pienempien kumppanuuksien osalta valmiiksi tuttu kontakti auttoi kumppanin hankinnassa. 

Pyrimmekin käyttämään yhteistyökumppanihankinnassa hyvin pitkälti hyväksi järjestävien seurojen jäsen-

ten ja muiden talkoolaisten olemassa olevia kontakteja hyväksi. Pienempien kumppanuuksien hankinnassa 

meillä olikin apuna markkinointivaliokunnan ydinryhmän lisäksi useampia henkilöitä. Kaiken kaikkiaan yh-

teistyökumppanihankinnassa oli mukana noin kymmenen henkilöä. Erilaisia yhteistyökumppanuuksia meillä 

oli kaiken kaikkiaan noin 80 kappaletta. 
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Rahallisen tuen lisäksi neuvottelimme potentiaalisten kumppanien kanssa myös vastakaupoista eli yrityksen 

yhteistyöpanos oli mahdollista suorittaa myös meidän tarvitsemana tavarana. Saimme sovittua kump-

panuuksia mm. IT-verkon rakentamisesta, puutavarasta ja sähköistykseen liittyvistä asioista. Vastakauppo-

jen osalta hankaluutena meillä oli jonkin verran, etteivät tapahtuman rakentamisessa tarvittavat tarvikkeet 

ja niiden määrät olleet muulta organisaatiolta riittävän ajoissa saatavissa markkinointivaliokunnan tietoon. 

Tämä johtui siitä, että valiokuntien vastuuhenkilöiden oli ymmärrettävästi vaikea arvioida tarvittavia määriä 

riittävällä tarkkuudella etukäteen. 

Markkinoinnin tuotteistus ja tukimateriaalit 

Yhteistyökumppanihankinta 

Osuusisännyyksien hankintaa varten laadimme powerpoint-esityksen, jossa esiteltiin Jukolan viestiä tapah-

tumana, tapahtuman mittaluokkaa sekä eri näkyvyysvaihtoehtoja osuusisännille. Osuusisännät saivat mm. 

logonsa kilpailukarttoihin painettuna, näkyvyyden kilpailunumeroissa, logon Louna-Jukolan internetsivuille, 

esittelypaikan, screen-mainoksia, aitamainoksia sekä oikeuden kutsua omia kutsuvieraita. Osuusisännyyksi-

en hinnoittelun sopivasta tasosta saimme ennakkoon hieman tietoa Suunnistusliiton silloiselta markkinoin-

tipäälliköltä Markku Haveriselta.  

Osuusisännyyksien lisäksi meillä oli tarjolla merkittäviä kumppanuuksia arvoltaan 5 000–15 000 euroa sekä 

tätä pienempiä yksittäisiä näkyvyyspaikkoja pienemmille kumppaneille. Merkittäville kumppanille tar-

josimme logo-näkyvyyttä Louna-Jukolan internet-sivuilla merkittävien kumppanuuksien joukossa. Pyrimme 

paketoimaan eri näkyvyysvaihtoehdoista kullekin kumppanille sopivimman vaihtoehdon. 

Osuusisännyyksiä pienempien kumppanuuksien hankinnassa meillä oli apuna ko. tarkoitukseen erikseen 

laadittu yhteistyökumppaniesite sekä pdf-versiona ja paperiversiona. Kerroimme sen avulla kumppaneille 

yleistietoa tapahtumasta sekä esittelimme eri yhteistyö- ja näkyvyysvaihtoehtoja. Yhteistyökumppaniesit-

teessä kumppanuusvaihtoehdot oli jaoteltu osuusisännyydeksi, merkittäväksi kumppanuudeksi sekä erik-

seen hinnoitelluiksi näkyvyyspaikoiksi kilpailukeskuksessa ja Louna-Jukolan internet-sivuilla. Näkyvyyspaik-

koja oli tarjolla aitamainoksissa, maalisuoran jakajissa, screen-mainoksissa sekä Louna-Jukolan nettisivulla. 

Aitamainoksen hinta sisälsi mainoksen tulostuskustannukset. Teetimme aitamainokset osuusisäntänämme 

toimineessa Multiprint Oy:ssä. Useammasta näkyvyyspaikasta annettiin paljousalennusta.  

Markkinointiyhteistyön sisältö määriteltiin aina tapauskohtaisesti kunkin kumppanin kanssa erikseen ja eri 

näkyvyyspaikoista pyrittiin rakentamaan sopivia paketteja kunkin kumppanin tarpeiden mukaan.  

Osallistujamarkkinointi 

Osallistujamarkkinointia varten teetimme useampia erilaisia markkinointiflyereita eri kohderyhmille, kuten 

kotimaisille kilpasuunnistajille, kuntoilijoille sekä ulkomaisille suunnistajille sekä ruotsiksi että englanniksi. 

Suunnittelimme itse talkootyönä markkinointiflyereiden sisällön ja ulkoasun. Kaikki printattava markkinoin-

timateriaalimme teetettiin osuusisäntänämme toimineessa Multiprint Oy:ssä.  

Lisäksi osallistujamarkkinoinnin apuna oli markkinointitapahtumien ständeillä ja suunnistuskilpailuissa 

beach flageja, roll-upeja, Louna-Jukola -kylttejä ja muuta Louna-Jukola aiheista markkinointimateriaalia.   

Painatimme yhden kisalehden, joka ilmestyi heinäkuun 2014 lopulla Turun Sanomien liitteenä. Kisalehden 

levikki oli 90 000 kpl. Kisalehti suunniteltiin yhdessä viestintävaliokunnan kanssa ja sen toteutuksesta vasta-

si viestintävaliokunnan uutistuotanto. Tämän lisäksi meillä oli tapahtumasta koko sivun mainos Turun sa-

nomissa kisaviikolla.  



155 

 

Osalllistujamarkkinoinnin tueksi tuotimme myös yhden screen-mainoksen, jota esitettiin Kuopio-Jukolassa.  

Osallistuja- ja tapahtumamarkkinointi 

Markkinoimme Louna-Jukolaa jonkin verran kotimaisille ja ruotsalaisille suunnistajille ja suunnistusseuroil-

le. Osallistujamarkkinoinnissa pääpainona oli kuitenkin saada aikaisempiin Jukoloihin verrattuna enemmän 

osallistujia nimenomaan kuntosuunnistajista mm. innostamalla työ- ja kaveriporukoita mukaan. Osallistu-

jamarkkinoinnissa tavoitteenamme oli saavuttaa kaikkien aikojen osallistujaennätys. Tässä lopulta onnis-

tuimmekin, kun 18 000 osanottajan raja rikkoutui. 

Louna-Jukolan paikallisen näkyvyyden kannalta turkulaisen Intersport-kauppiaan kanssa solmimamme yh-

teistyösopimus ja siihen liittyvä markkinointiyhteistyö oli hyvin merkittävässä roolissa. Kyseisen yhteistyön 

kautta saimme näkyvyyttä sekä Intersport-kauppiaan mainoksissa Turun Sanomissa että hänen kaupallaan 

lehtimainontaan liittyvissä tapahtumissa. Lisäksi roll-up-mainoksemme ja flyerimme olivat jatkuvasti näky-

vissä ko. Intersport-liikkeessä. Lisäksi teimme markkinointiyhteistyötä paikallisen juoksutapahtumien järjes-

täjän Paavo Nurmi Sports Oy:n kanssa. 

Toiseksi hyväksi markkinointikanavaksi muodostui Yle Turun radio, jonka kanssa saimme sovittua useita 

Louna-Jukola -aiheisia juttuja radioon eri teemalla pidemmällä aikavälillä juttujen esiintymistiheyden tiivis-

tyessä kilpailuviikonlopun lähestyessä.  

Ennakkomarkkinointia varten meillä oli käytössä myös Jukolan nettisivut ja some-kanavat. Lisäksi julkai-

simme sopivin väliajoin etukäteen suunnitelluista ajankohtaisista aiheista mediatiedotteita eri medioihin 

lähetettäväksi. Pyrimme myös saamaan mahdollisimman paljon oman uutistuotantomme itse kirjoittamia 

Louna-Jukola aiheisia lehtijuttuja paikallislehtiin. Turun ja Paimion kaupunkien markkinointi- ja viestintä-

kanavien kautta saimme myös jonkin verran lisänäkyvyyttä tapahtumalle sekä osallistuja- että tapahtuma-

markkinoinnin kannalta.   

Mainostimme tapahtumaa jonkin verran suunnistus- ja juoksuaiheisissa lehdissä sekä eri lehtien tai tapah-

tumien nettisivuilla. Lisäksi potentiaalisille osallistujille suunnattuja flyereita jaettiin useammissa tapahtu-

missa Turun alueella, järjestävien seurojen järjestämissä kuntosuunnistuksissa, eri juoksutapahtumissa sekä 

Turussa että Helsingissä, paikallisessa Intersport-kaupassa, Kuopio-Jukolassa sekä muutamissa kotimaisissa 

suunnistuskilpailuissa. Tällaisia markkinointitapahtumia oli yhteensä noin 20 kpl. 

Osassa tapahtumia ja suunnistuskilpailuja meillä oli oma Louna-Jukolan ständi, jossa jaettiin tietoa ja mark-

kinointimateriaalia Louna-Jukolasta sekä houkuteltiin osallistujaksi tai talkoolaiseksi tapahtumaan.  

Teimme myös jonkin verran suoramarkkinointia isoimpiin paikallisiin yrityksiin, julkishallinnon yksiköihin 

sekä oppilaitoksiin kuntojoukkueiden houkuttelemiseksi. Meillä oli myös muutamia tienvarsimainoksia pai-

kallisesti. Lisäksi teetimme mainosbanderollin ja vuokrasimme sille mainospaikan aivan Turun keskustasta.  

Ruotsissa mainostimme tapahtumaamme Skogsportin nettisivuilla ja lehdessä sekä muutamissa suunnis-

tuskilpailuissa. 

Osallistuja- ja tapahtumamarkkinoinnissa pyrimme korostamaan Louna-Jukolan hyvää sijaintia erinomais-

ten liikenneyhteyksien varrella sekä kotimaisten että ulkomaisten osallistujien näkökulmasta. 

Osallistujamarkkinoinnin käynnistimme jo puolitoista vuotta ennen tapahtumaa lanseeraamalla Polun Lou-

na-Jukolaan. Polulla Louna-Jukolaan ohjelmassa oli huhtikuusta 2014 lähtien useampia tapahtumaa edeltä-

viä esitapahtumia sekä syksyllä 2014 ja keväällä 2015 järjestetyt Intersport-Jukolakoulut. Jukolakoulujen 

tarkoituksena oli ensisijassa houkutella Louna-Jukolaan osallistujiksi erityisesti työ- ja kaveriporukoita. Jär-
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jestimme Louna-Jukolaan tähtäävät suunnistuskoulut yhteistyössä paikallisen Intersport-kauppiaan kanssa. 

Intersport-yhteistyön kautta pystyimme myös markkinoimaan suunnistuskoulujamme näkyvästi ennak-

koon.  

Intersport-Jukolakoulujen suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta organisaatiossamme vastasi yksi vas-

tuuhenkilö ja niiden markkinoinnin puolestaan hoiti markkinointivaliokunnan osallistujamarkkinointia hoi-

tavat henkilöt. Suunnistuskoulujen ohjaajina toimivat järjestävien seurojen talkoolaiset.  

Eräs suurimpia panostuksiamme tapahtumamarkkinointiin oli viimeisellä viikolla ennen kisaa Turun sano-

missa ollut yhden koko sivun mainos Louna-Jukolasta. Siinä oli tapahtuman aikataulun ja ohjelman lisäksi 

järjestämiemme bussikuljetusten aikataulut Turusta kilpailukeskukseen ja takaisin. Pohdimme pitkään kisa-

keskukseen järjestettävien bussikuljetusten kannattavuutta, mutta onneksi päädyimme toteuttamaan ne. 

Bussikuljetuksilla saatiin helpotettua huomattavasti parkkipaikkatarvetta ja osallistujat ja talkoolaiset pääsi-

vät niillä mahdollisimman lähelle kisakeskusta. Saimme todennäköisesti niiden avulla houkuteltua enem-

män katsojia paikan päälle seuraamaan kilpailua. Lisäksi kuljetukset osoittautuvat meille taloudellisesti 

kannattaviksi. 

Järjestimme pari viikkoa ennen kisaa pari isompaa markkinointitapahtumaa Turun keskustassa suuren ylei-

sön houkuttelemiseksi paikalle tapahtumaan. Niissä mainostimme itse kilpailun lisäksi monipuolista oheis-

ohjelmaamme ja Turun keskustasta järjestettäviä bussikuljetuksiamme. Tapahtumamarkkinoinnissa kannat-

taa mainita, että tapahtumaan sisäänpääsy on maksuton. Valta osa ”suuresta yleisöstä” ei sitä tiedä. 

Myynti- ja esittelypaikat 

Isot kauppapaikat 

Kahdesta n. 950 neliön kauppapaikasta tehtiin sopimukset entiseen tapaan Suunnistajan kaupan ja paikalli-

sen Intersport-kauppiaan kanssa. Neuvottelut kestivät melko pitkään, koska opimme aiemmilta järjestäjiltä, 

että sopimuksista kannattaa tehdä yksityiskohtaiset. Niinpä kirjasimme sopimukseen myös siihen sisältyvi-

en ruoka- ja parkkilippujen määrät sekä majoituspaikat. 

Kauppapaikkoihin pystytimme Kataja Eventiltä vuokratut teltat. Koska pystytys tehtiin talkootyönä, hyötyi-

vät molemmat osapuolet tästä ratkaisusta. 

Näiden kahden kauppapaikan lisäksi meillä oli kisakeskuksissa valmiiksi olleissa halleissa kaksi myyntipaik-

kaa (100–400 neliötä), jotka kilpailutettiin. Kilpailutuksen pohjalta näistä tehtiin sopimukset Neon Sportin ja 

Sport in Muhoksen kanssa. Yllätys oli se, että perinteisten toimijoiden ulkopuolisilla tahoilla ei ollut suurta 

kiinnostusta myyntipaikkoja kohtaan. 

Pienet myyntipaikat ja esittelypaikat 

Pienet myyntipaikat ja esittelypaikat olivat valmiiksi pystytetyssä telttarivissä sijaitsevia 3 x 4 metrin paikko-

ja. Rajasimme myyntipaikoista pois ruokamyyjät, koska halusimme pitää ruuan myynnin alueella kokonaan 

itsellämme. Emme myöskään halunneet paikalle markkinoita kiertäviä ”rihkamanmyyjiä”. Tosin myös hinta-

tasomme tuntuivat vähentävän heidän kiinnostusta paikkoihin. Kaikkiaan paikkoja oli kolmisen kymmentä, 

joista 10 kappaletta meni Paimion kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta paimiolaisille yrittäjille. 
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Kutsuvierastoiminnot 

Tehtävät 

 Kutsuvierastoimintojen (mm. ohjelma) suunnittelu ja resursointi 

 Kiutsuvierasteltan sijoittelu kilpailukeskuksessa 

 Kutsuvieraslistan laatiminen 

 Kutsuvierasravintola 

 VIP-kutsujen suunnittelu ja lähettäminen 

 Yörastin suunnittelu ja toteutus 

Organisaatio 

Kutsuvieraspäällikkö (Katri Louhi) ja kaksi varapäällikköä (Timo Vienanlinna ja Sanna Valkonen) vastasivat 

toimintojen suunnittelusta yhdessä markkinointivaliokunnan kanssa. Päällikkö perehtyi Lyytin käyttöön eli 

vastasi kutsuista. Ohjelmaa ja tarjoilua suunniteltiin yhdessä markkinointivaliokunnan jäsenten sekä ravin-

tolapäällikön kanssa. 

Kutsuvieraiden asioita varten oli oma sähköposti sekä puhelin, johon ennen viimeistä viikkoa tuli muutama 

puhelu ja viimeiselläkin viikolla enintään viisi puhelua päivässä. 

Talkoolaiset 

Rekrytointi ja kokoaminen aloitettiin syksyllä 2014. Infokirje lähetettiin huhtikuussa 2015 ja toukokuussa oli 

talkoolaisten yhteistapaaminen. Talkoolaisia oli yhteensä 38. Osa (18) oli ollut aktiivisesti mukana markki-

noinnissa ja olivat viikonloppuna teltalla pääasiassa kumppanien emäntinä ja isäntinä. Suunnistustietoiset / 

suunnistavat talkoolaiset olivat teltalla valmiudessa jakaa suunnistustietoutta vieraille ja osallistuivat op-

paina yörastille sekä erilliselle lähtökatsomolle. Muut talkoolaiset (20) olivat lähinnä ilmoittautumisessa ja 

ruuan tarjoiluun liittyvissä tehtävissä. Osalla talkoolaisista oli myös muita tehtäviä (rastivahti) viikonlopun 

aikana. 

Järjestyksenvalvojat (kutsuvierasteltan ovella ja vip-katsomon portilla) olivat kenttävaliokunnasta. Valvon-

taa oli teltan ovella koko teltan aukioloajan ja katsomon portilla ennen Venlojen lähtöä noin puoleen yö-

hön. 

Kutsut, kutsuttavat & ilmoittautuminen 

Arvio kutsuvieraiden määrästä perustui aiempiin kutsuvierasmääriin (kutsutut/ paikalla olleet): 

Valio-Jukola: 867/ 847, Jämsä-Jukola: 700/ 571, Kuopio-Jukola: 500/ 481. 

Kutsut 

Kutsut lähetettiin ensimmäistä kertaa sähköisinä Lyyti-järjestelmän kautta. Noin kymmenellä kutsuttavalla 

ei ollut sähköpostiosoitetta, heille kutsut lähetettiin perinteisellä postilla. Kutsuja (avec) lähetettiin 1 322. 

Saimme 912 ilmoittautumista (joista 395 avecia), estyneitä 114, ei reagoineita 296. Kutsuvieraita oli paikalla 

782. 

Tehtäessä kumppaneiden kanssa sopimuksia kannattaa jo alkuvaiheessa mainita sähköinen kutsujärjestel-

mä. Kutsuttavien tiedot on selkeintä pyytää Excel tiedostona, jossa sarakkeet ETUNIMI, SUKUNIMI, SÄHKÖ-

POSTI, KATUOSOITE (jos ei sähköpostia). Lisäksi kutsuvieraslistoja Lyytiin vietäessä voi lisätä lisätiedon, jo-

hon kirjataan kutsun peruste esim. yrityksen nimi, kaukametsäläinen jne. Lyytin käytöstä saa hyvin lisävink-

kejä heidän asiakaspalvelustaan. 
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Kutsun muotoa ja ”lyytisopivuutta” aloimme hioa vuoden 2015 alussa. Ensimmäiset kutsut lähetettiin huh-

tikuun puolivälissä. Kutsuttavien listat olimme toivoneet saavamme huhtikuun alkuun mennessä, mutta 

niitä tuli vielä toukokuun aikana ja ihan viimeisimmät Louna-Jukolaa edeltävällä viikolla. Kutsuun reagoi-

mattomille lähetimme kaksi muistutusviestiä. Huolena oli, josko moni kutsuun reagoimaton saapuu paikal-

le, mutta näin toimineita ei ollut kuin kymmenkunta. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtui Lyytin kautta, jossa kysyimme seuraavat tiedot: nimi & seuralainen, puh, yöras-

tille ja aamupuurolle osallistuminen, tarve pysäköintiluvalle. 

Majoitus 

Turun Marina Palacessa oli varattuna kiintiö kutsuvieraita varten. Vieraat vastasivat itse majoituksen va-

raamisesta ja kustannuksista. Kiintiöstä käytettiin 28 huonevuorokautta, joka jakaantui tasaisesti pe/la ja 

la/su. 

Vahvistus ja P-lupa 

Vip-P-luvat lähetettiin postissa noin kaksi viikkoa ennen Louna-Jukolaa. Ilmoittautuneille lähettiin puolitois-

taviikkoa ennen tapahtumaa Lyytin kautta tarkemmat ohjeet mm. saapumisesta ja päivän ohjelmasta. 

Rannekkeet 

Kutsuvieraiden rannekkeet (1 200 kpl) tilattiin Suomen Rannekekaupasta. Rannekkeet olivat oransseja Ty-

vek-rannekkeita, joissa oli mustalla painatuksella Louna-Jukolan logo sekä teksti "Louna-Jukola VIP". Ran-

nekkeista kutsuvieraat tunnistettiin kutsuvierasteltan ovella. 

Teltta ja sen ”kalusteet” ja tarvikkeet 

Teltta oli kooltaan 30 x 16 m, ulkona oli erillinen pikkuteltta ilmoittautumista varten. Teltassa oli 56 pöytää 

ja 112 penkkiä (vuokrattu Cosa Nostra Crew Oy), 4 näyttöä, joista kahdessa näkyi tv-kuvaa ja kahdessa mai-

noksia. Koristeina Louna-Jukola ”verhoja” 3 kpl ja luonnonkukkia maljakoissa. Ilmoitustaulu oli erilaisia tie-

dotteita varten. 

Ilmoittautumisteltalla oli käytössä yksi tietokone ns. epäselvien tapausten tarkistamista varten. 

Pysäköinti ja opastus 

Kutsuvieraiden pysäköintiä varten saimme käyttöömme noin kilometrin kävelymatkan päässä sijaitsevan 

Stera Technologies Oy:n piha-alueen, joka riitti hyvin kaikkien kutsuvieraiden tarpeisiin. Kävelyreitti kilpai-

lukeskukseen oli aluksi hyväpohjaista kuntorataa ja loppumatka asfaltoitua tietä. 

Kävelyreitin opastuksen pysäköintialueelta kutsuvierasteltalle suunnitteli ja toteutti erikseen nimetty koko 

tapahtuman kaikki opastukset toteuttanut kenttävaliokunnan talkooryhmä, joka myös purki opastukset 

tapahtuman jälkeen. 

Kutsuvieraskatsomot 

Kutsuvierailla oli koko tapahtuman ajan käytössään oma, noin 200 hengen istumakatsomo maalialueen 

vieressä. Katsomon portilla oli koko tapahtuman ajan vartiointi, jolla estettiin asiattomien pääsy kutsuvie-

raskatsomoon. 
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Katsomoyksiköt (3 kpl) siirrettiin Turusta Paimioon ja takaisin Turkuun kolmella vetokoukulla varustetulla 

henkilöautolla. Katsomot lainasimme Turun kaupungin liikuntavirastolta. Niiden laina-aika oli keskiviikosta 

maanantaihin. 

Istumakatsomon lisäksi kutsuvieraille oli varattu oma lähtökatsomo lähtöviitoituksen varrelta noin 500 met-

rin päässä lähtöalueesta. Kutsuvierasteltalta oli lähtökatsomoon matkaa asfalttitietä pitkin noin 600 metriä. 

Paikka sijaitsi korkealla mäellä, joka oli erinomainen paikka seurata sekä Venlojen että Jukolan viestin läh-

töä. Kutsuvieraat opastettiin lähtökatsomoon kävelemällä yhtenä ryhmänä talkoohenkilöstön ohjauksessa. 

Lähtökatsomosta oli varattu myös tilaa median edustajille. 

Jaettava materiaali 

Käsiohjelma, VIP-rannekkeet ja kaulatunniste sekä lahjaksi kaikille otsapanta. 

Päivän ohjelma 

Yleisen Louna-Jukolan ohjelman lisäksi kutsuvierailla oli mahdollisuus seurata viestien lähtöjä erikseen vara-

tulla alueella. Kilpailukeskuksessa järjestettiin opastettuja kierroksia, joiden tarkoituksena oli tutustuttaa 

kutsuvieraita suunnistukseen ja Jukolan viestiin niitä vähemmän tunteville. Kierroksille osallistui yhteensä 

noin 50 kutsuvierasta ja he olivat niihin tyytyväisiä. 

Kutsuvierasteltalla oli haastateltavana järjestävien seurojen huippusuunnistajia, Louna-Jukolan ratamesta-

rit, kilpailun suojelija ja Juha Mieto. 

Yörasti 

Yörastille pyydettiin sitovat ilmoittautumiset jo kutsun yhteydessä, ilmoittautuneita oli noin 400 henkilöä. 

Lisäksi kutsussa pyydettiin kutsuvieraita ottamaan huomioon se, että yörasti sijaitsee metsässä ja sinne 

mennään kävellen, joten varustus pitää olla olosuhteiden mukainen. 

Yörasti sijaitsi noin kilometrin kävelymatkan päässä kutsuvierasteltalta. Puolet matkasta oli asfalttitietä ja 

toinen puoli metsää. Matkalle lähdettiin kutsuvierasteltalta opastettuna yhtenä suurena ryhmänä klo 

21.30. Matkan varrella kutsuvieraille tarjottiin soppatykissä keitettyä hirvisoppaa maasto-olosuhteissa. 

Ruokailun jälkeen siirryimme lähtökatsomoon seuraamaan Jukolan Viestin lähtöä, joka oli erittäin hieno 

kokemus jopa suunnistusta harrastaneille. Lähdön jälkeen palasimme vielä soppapaikalle kertaamaan yö-

rastilla käynnin käyttäytymisohjeet ennen kuin jatkoimme pienissä ryhmissä matkaa suunnistusmaastossa 

olleelle yörastille, ohjelmassa oli myös pieni Jukola-aiheinen tietovisa. 

Yörastilla seurasimme puolisen tuntia livenä Jukolan viestin kärkijoukkueiden saapumista 1. osuuden kol-

manneksi viimeiselle rastille. Suurelle kutsuvierasjoukolle vihellettiin sovitusti hiljaisuus hetkellä, jolloin 

ensimmäiset valot vilkahtivat tulosuunnassa vähän puolen yön jälkeen. Kokemus oli monelle kutsuvieraalle 

ainutlaatuinen ja paikalla saatu palaute oli pelkästään positiivista. Saimme jopa seurata pitkän letkan pum-

maavan yörastiamme runsaalla minuutilla! Palasimme maastosta oppaiden johdolla pienissä ryhmissä, kos-

ka jouduimme palaamaan osittain kilpailumaaston läpi. Yörasti oli myös monelle konkarisuunnistajallekin 

mieleenpainuva elämys, sillä sen sijainti metsän siimeksessä ja kävellen kuljettu matka loivat hienon tun-

nelman. 

VIP-tarjoilu 

VIP-vieraille oli jatkuvasti tarjolla seuraavat tuotteet: 

 Kahvi keitettiin noin 100 m päässä olevassa keittopisteessä, josta se tuotiin ”maitokärryillä” 30 lit-

ran lämpöastiassa VIP-teltalle. Kahvi oli tarjolla 10 l hanallisesta kahvipannusta 
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 Teevesi keitettiin VIP-teltalla olleilla kahdella vedenkeittimellä ja asetettiin tarjolle kahteen termos-

kannuun. 

 Munkit toimitettiin VIP-teltalle pääravintolasta mönkijällä ja peräkärryllä ja säilytettiin osin lähei-

sessä kylmävarastossa. Munkkien kulutukseksi arvioitiin noin 3 x VIP-vieraiden määrä. Arvio oli hy-

vä. 

 Piirakat/minipitsat toimitettiin VIP-teltalle pääravintolasta mönkijällä ja peräkärryllä. Piiraiden kulu-

tukseksi arvioitiin noin 2 x VIP-vieraiden määrä. Arvio oli hyvä. 

 VIP-teltalla oli jatkuvasti tarjolla pieniin annospusseihin pakattuja sipsejä ja keksejä. 

 VIP-vieraille tarjottiin kylmänä juotavan ainoastaan hanavettä. Vesi oli tarjolla kahvipisteessä kan-

nuissa. 

Ruokailu: 

VIP-vieraat jaettiin kahteen ruokailuryhmään VIP-teltan tilakapasiteetin vuoksi, tarjoiluajat olivat 16.00–

17.30 ja 18.00–19.30. 

Ruokina tarjottiin samoja ruokia kuin pääravintolassa. Tarjotut ruuat (kanapasta ja kasvispasta) olivat lak-

toosittomia. Muita ruoka-aineallergioita ei huomioitu teltan tarjoilussa, vaan sellaista tarvitsevat VIP-

vieraat ohjattiin ruokailemaan pääravintolaan, jossa he saivat ruokaa VIP-rannekkeella. 

Ruuat tuotiin pääravintolasta mönkijällä ja peräkärryllä. Ruoka oli pakattu lämpöastioihin, joiden läm-

möneristyskyky oli hyvä. Ruoka oli yli 70 asteista jopa 3,5 tuntia sen pakkaamisen jälkeen. Yli jääneet ruuat 

palautettiin pääravintolaan ja niitä kyettiin jakamaan edelleen siellä. 

Lämpimän ruuan lisäksi tarjolla oli vaaleaa ja tummaa leipää sekä salaattia. 

Kaikkien ruokien osalta mitoitusperusteena käytettiin pääravintolan annoskokoja. VIP-vierailla oli jatkuvasti 

tarjolla erilaista naposteltavaa, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että mitoitus epäonnistui. Toimitetuista ruuis-

ta jaettiin vain noin 50 %. Ruuat kuitenkin säilyivät säilytysastioissa niin lämpiminä, että ne kyettiin käyttä-

mään edelleen palautuksen jälkeen pääravintolassa. Ruokailun aikana tarjolla oli ainoastaan hanavettä. 

Kertakäyttömukit olivat pöydässä (8 henk.) ja pöytiin toimitettiin vesi noin 2 l kannuissa. Logistiikan ja jäte-

huollon (ei kertynyt tyhjiä vesipulloja) kannalta ratkaisu oli hyvä. Ruuan jakelu toimi kitkattomasti, kun vie-

raan ei tarvinnut ottaa linjalta vettä. Ruokaa jaettiin neljässä pisteessä samanaikaisesti. Ruuan hakeminen 

jakolinjastolta kesti arvion mukaan noin 30 sek/asiakas, jolloin noin 500 hengen ruuan jako kyettiin toteut-

tamaan reilusti alle tunnissa. 

Kehittämiskohteet 

 VIP-teltta ja pääravintolan välinen etäisyys ei ollut maantieteellisesti kuin noin 500 m. Ruuan ti-

laamista ja logistiikan järjestelyjä haittasi huomattavasti se seikka, että ravintola ei ollut kilpai-

lussa käytössä olleen radiopuhelinverkon piirissä. Puhelimet oli kyllä varattu ja tunnukset luotu, 

mutta niitä ei otettu käyttöön. Matkapuhelinverkko pätki pahasti koko tapahtuman ajan ja 

kaikki asioiden sopiminen piti toteuttaa siirtymällä jalan VIP-teltalta ravintolaa. Radioyhteys on 

ehdoton edellytys toimintojen kitkattomalle suunnittelulle ja toteutukselle. 

 Hanavesi on huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto pullotettuun veteen verrattuna. 

 Kaikkia ruoka-aineallergioita ei voi huomioida pisteessä, jossa ruokaa ei valmisteta, vaan se 

toimitetaan sinne. Kaikkien ruokien laktoosittomuus on hyvä perusratkaisu. Muiden ruokien 

tarjoaminen pääravintolassa VIP-ranneketta näyttämällä oli hyvä ratkaisu. 

 Käytössä olleet lämpöastiat olivat hyviä. Niiden käyttö tulee suunnitella tarkasti siten, että ava-

taan vain ne astiat joita tarvitaan ja pidetään ruokaa esillä vain tarvittava määrä. Tällä minimoi-
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daan hävikkiä, kun ruoka säilyy tarjoilulämpöisenä ja sitä voidaan tarvittaessa jakaa VIP-

ruokailun jälkeen esim. pääravintolassa 

 Mikäli VIP-vieraille on jatkuvasti tarjolla pientä purtavaa, varsinaisena ruokana tarjottavien elin-

tarvikkeiden annoskoko tulee olla mitoittaa pääravintolassa tarjottavia annoskokoja pienem-

mäksi (arviolta noin 50 %). 

 Aikakriittisin tapahtuma VIP- toiminnoissa oli ruokailun toteuttaminen. Ruuan jakolin-

jan/jakolinjojen järjestelyt tulee suunnitella huolella ja pyrkiä minimoimaan tarjottavien (py-

sähdysten) määrä. Pelkästään ottimien valinnalla saavutetaan merkittävää aikahyötyä. Jos esi-

merkiksi salaatti otetaan pihtimallisilla ottimilla, niin ruokailijan ei tarvitse laskea lautastaan sa-

laatin oton ajaksi. Ruuan jakeluun varattavaa aikaa arvioitaessa nyrkkisääntönä voi pitää noin 

20–30 sek/asiakas/yksi jakopiste. 

 Tapahtuman jälkeen saimme yksittäisiltä VIP-vierailta palautetta, että tarjoilumme oli kapea ja 

laajempaa tarjontaa olisi odotettu erityisesti naposteltavien ja välipalojen osalta. 

 

Tarvittaessa kutsuvierasvastaavalta saa lisätietoja seuraavien asiakirjojen sisällöstä: kutsuvieraiden kutsu, 

ohjeet ilmoittautuneille, kutsuvierasteltan sisustus, ohjeet talkoolaisille ja talkoolaisten työvuorolista.  

Aikataulu 

 10/2013-4/2015 Osuusisännyyksien hankinta 

 1/2014 Päätapahtumien kehittämissopimus SSL:n kanssa 

 2/2014 Polku Louna-Jukolaan nettisivujen avaus 

 2-4/2014 Kumppanin polku -sisältöä nettisivuille 

 2/2014 Alustava markkinointisuunnitelma 

 3/2014-5/2015 Esittely- ja myyntipaikkojen myynti 

 4/2014-7/2014 Kisalehden sisällön suunnittelu ja toteutus 

 4/2014-8/2014 Talkooasuneuvottelut ja sopimus talkooasutoimittajasta 

 4/2014-5/2015 Osallistujamarkkinointia  

 5/2014 Suunnistuskouluille koordinaattori nimetty 

 5/2014–10/2014 Syksyn suunnistuskoulujen suunnittelu ja toteutus 

 6/2014 Ensimmäiset flyerit osallistujamarkkinointiin valmiit 

 7/2014 Kisalehti ilmestyi 

 8/2014 Alustava toimintasuunnitelma valmis 

 8/2014 Valiokunnan budjetti valmis 

 9/2014 Markkinointiesite yhteistyökumppaneille valmis 

 9/2014-5/2015 Pienempien yhteistyökumppanuuksien hankinta 

 9/2014-9/2015 Yhteistyökumppanuuksien hoito ja sopimusten toteutus 

 10/2014-3/2015 Kutsuvierastoimintojen suunnittelu 

 12/2014 Talkooasujen tilaus talkoolaisille 

 2/2015 Talkooasuja vastuuhenkilöillä käytössä 

 3/2015-5/2015 Osallistujamarkkinointia paikallisesti  

 3-4/2015 Kevään suunnistuskoulujen toteutus 

 4-6/2015 Kutsuvierastoimintojen toteutus 
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 4-6/2015 Tapahtumamarkkinointia 

 5/2015 Kilpailukeskuksen myyntipaikkasuunnitelma valmis 

 5/2015 Kilpailukeskuksen aitamainospaikkojen ja screenien mainosten esitysjärjestyksen suun-

nittelu 

 6/2015 Kilpailukeskuksen myyntipaikkojen merkkaus ja jako 

 6/2015-9/2015 Kiitokset yhteistyökumppaneille 

Onnistumiset ja kehittämistarpeet 

Onnistumiset 

 Osallistujamarkkinoinnissa onnistuimme, sillä löimme aikaisemmat osallistujamäärät selkeästi. 

Silti uskomme kasvupotentiaalia olevan vieläkin kuntojoukkueissa. Toinen kysymys on se, pitäi-

sikö suunnistajien määrä rajoittaa? 

 Osallistujamäärän kasvu näkyi myös taloudellisessa tuloksessa.  

 Osuusisännyydet myytiin kaikki ja muita yhteistyökumppanuuksia saatiin tavoiteltava määrä. 

 Hyvä yhteistyö paikallisen Intersport-kauppiaan kanssa ja sitä kautta näkyvyys heidän kaupal-

laan järjestetyissä markkinointitapahtumissa sekä heidän mainoksissaan mm. Turun Sanomissa. 

Kehittämistarpeet 

 Markkinointivaliokunnan ydinjoukko jäi liian pieneksi, eikä heillä aika riittänyt kaikkiin hoidetta-

viin asioihin. Alussa tuntui hyvältä idealta, ettei mukana ollut liikaa väkeä. Myöhemmin uusien 

talkoolaisten mukaan saaminen tuntui vaikealta, koska mukana olleilla oli niin paljon enemmän 

tietoa asioista. 

 Tarvitsemiamme tavaroita olisi voinut enemmänkin vaihtaa näkyvyyttä vastaan. Ongelmaksi 

muodostui, ettei oma organisaatiomme osannut tarpeeksi aikaisin kertoa tarvittavia tavaroita 

ja määriä. Paras tieto niistä on edellisillä järjestäjillä ja heiltä niitä kannattaakin kysyä. 

 Yhteistyötä suunnistusliiton suuntaan voisi kehittää tiiviimmäksi. Suunnistusliitto voisi erityises-

ti olla apuna useampivuotisten kumppanuuksien hankinnassa. 
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TALOUSVALIOKUNTA 

Tavoitteet 

Talousvaliokunnan tavoitteena oli taloushallinnon huolellinen hoito, tulojen ja menojen tarkka ja ajantasai-

nen seuranta ja raportointi, sekä kilpailujen aikaisen rahaliikenteen ja rahahuollon turvallinen ja luotettava 

hoito.  

Tehtävät 

 Taloushallinto (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, palkanlaskenta, rahaliikenne) 

 Rahahuolto 

 Kassatoiminnot 

 Jukola-kauppa ja posti 

Vastuuhenkilöt 

Tehtävä Nimi  Puhelin Sähköposti 
Valiokunnan pj Juha Lappalainen 0500 719 591 juha.lappalainen@jukola.com 
Taloushallinto Juha Lappalainen  juha.lappalainen@tk-opisto.fi 
Rahahuolto Kaija Hulkkonen 040 5170 853 hulkkonen.kaija@gmail.com 
 Rauli Ottila  0500 321 001 rauli.ottila@dnainternet.net 
Kassatoiminnot Sanna Lappalainen      0400743 763  sanna.lappalainen@nostokonepalvelu.fi 
Jukola-kauppa Salla Axelin  040 8367 118 salla@sallanpaja.fi 
Lyyti-vastaava Katja Auvinen  040 5586 060 katja.auvinen@pcasfinland.fi 

Taloushallinto 

Vastuuhenkilö: Juha Lappalainen 

Louna-Jukolan talouden suunnittelun, juoksevan rahaliikenteen, laskutuksen, myyntireskontran sekä pää-

osan kirjanpidosta hoiti talousvaliokunnan puheenjohtaja päätoimen työ-paikastaan käsin, työnantajan 

ohjelmilla, mutta ”omalla ajallaan”. Kirjanpidon tallennustyö sekä palkanlaskenta ostettiin puheenjohtajan 

työnantajan konserniyritykseltä, Linnasmäki Oy:ltä. Ostopalvelun hinta oli kaikkiaan noin 1 500 euroa. 

Rahahuolto 

Vastuuhenkilöt: Kaija Hulkkonen ja Rauli Ottila 

Rahahuollon tehtävänä oli hoitaa Louna-Jukolan rahahuolto, joka sisälsi kaikkien kassapisteiden pohjakasso-

jen laskennan, kilpailun aikaisen vaihtorahahuollon ja rahojen poiskeräämisen ja -säilytyksen, sekä pankin 

turvasäilöön viennit. 

Rahahuollon käytännön toteutusta suunnittelimme kevään 2015 aikana, kokoontuen nelisen kertaa. Koko-

uksiin osallistuivat valiokunnan puheenjohtajan ja rahahuollon vastuuhenkilöiden lisäksi kassavastaava, 

Jukola-kaupan vastaava, sekä tarpeen mukaan myös ”Lyyti-vastaava” sekä ravintolavaliokunnan pj. 

Toukokuussa rahahuolto piti lisäksi kaksi omaa palaveria, joissa käytiin kisapaikalla ja tutustuttiin omaan 

”toimistoomme” sekä sovittiin työvuoroista. Olimme rekrytoineet yhteensä 16 rahankerääjää ja lisäksi tii-

missä mukana olivat valiokunnan pj ja kassavastaava. Yhteensä siis 20 henkilöä. 
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Yhteistyöpankkina toimi Turun Seudun Osuuspankki ja Lounais-Suomen Osuuspankki (Paimio), joista jäl-

kimmäisen turvasäilöön saimme kisaviikonlopun aikana viedä rahat. 

Valiokunnan puheenjohtaja hoiti pohjakassojen sekä vaihtorahojen määrien määrittelyn sekä rahojen tila-

uksen pankista. Perjantaille varattiin omat pohjakassat avoinna oleville kassoille ja lauantai-

sunnuntaipäiville kaikille kassoille uudet pohjat. 

Kävimme tekemässä pohjakassapussit Paimion Osuuspankin neuvotteluhuoneessa torstaina 11.6. Tuolloin 

mukana olivat rahahuoltovastaava, kassavastaava ja valiokunnan pj., yhteensä noin kahdeksan (henkilötyö) 

tunnin urakka. 

Pohjakassat jätettiin pussituksen jälkeen pankin holviin säilytykseen, josta niistä pääosa haettiin lauantai-

aamulla. Keskiviikon kenraaliharjoituksen ja perjantaipäivän pohjakassat haettiin aiemmin erikseen. 

Rahahuollon toimihenkilöille teetettiin kuvalliset talkookortit, joita rahojen hakijoiden piti näyttää kassoilla 

asioidessaan. Kaikille kassoille jaettiin myös kuvakooste (”naamagalleria”) kaikista rahannoutoon oikeute-

tuista henkilöistä. 

Kenraaliharjoituspäivä 

Keskiviikkona 10.6. klo 16.00–17.30 käytiin rahankerääjien kanssa kisa-alueella kaikki myyntipisteet läpi, 

jonka jälkeen mentiin toimistollemme kertaamaan työohjeet. Jokaiselle annettiin kotilukemiseksi ”Raha-

huollon selviytymispakkaus” ja tarkistettiin vielä työvuorot. 

Jukola viikonloppu 

Perjantai 12.6. 

Työpareja oli varattu 2, päivävuoro ja iltavuoro + toimistolla miehitys. Perjantaina oli hiljaista ja työparit 

riittivät hyvin. Osa kassoista suljettiin aikaisemmin kuin mitä alun perin oli suunniteltu. Illalla vietiin kaikki 

rahat pankkiin. 

Viikonloppu 13. - 14.6. 

Lauantai-aamulla haettiin pohjakassa- ja vaihtorahat pankista ja alettiin jakaa niitä kassoille niiden avaamis-

tahdissa. Työvuoroissa päivän mittaan 2–3 työparia/vuoro. Iltapäivällä klo 14–16 vaihtorahatarve oli suuri, 

lähinnä 5 ja 10 euron setelit, kaikista kassoista. Työparit juoksivat ”hiki hatussa” paikasta toiseen. Oli tosi 

kiireistä aikaa ja vähän kaaosta toimistolla. Sama tilanne myös illalla klo 22–24, työparit hakivat ”non-

stoppina” rahoja kassoilta ja veivät vaihtorahoja niihin. Yöllä oli hiljaista. 

Sunnuntai-aamupäivällä vietiin osa rahoista pankin holviin säilytykseen. Sunnuntaina välillä kiireistä ja sit-

ten taas hiljaista – suljettiin kassoja tasaisesti. Viimeiset kassapisteet suljettiin klo 16. Sunnuntain päätteeksi 

vietiin kaikki rahat pankkiin. 

Vinkkejä / kommentteja: 

 Perjantaina on hiljaista 

 Lauantaina aluksi Ok, Venlojen lähdön jälkeen klo 20 asti lähes kaaosta, vaihtorahapula kaikilla kas-

soilla, samoin Jukolan lähdön jälkeen. 

 Työpareja olisi pitänyt olla kiireisimpinä aikoina ehdottomasti enemmän – välimatkat! 

 Rahojen vienti pankkiin ei onnistunut niin usein kuin oli suunniteltu – liian vähäinen miehitys paikal-

la. 
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 Lauantai-iltapäivänä selvisi, että ulkopuoliset kauppiaat olivat käyneet hakemassa kassapisteiltäm-

me itselleen vaihtorahaa – tätä ei pidä sallia, koska seurauksena on omien kassojen vaihtorahapula. 

 Pitää varautua kaikenlaiseen muutokseen, mm. kassoja suljettiin ja avattiin, lähinnä kahvilakassat, 

suunnitelmista poiketen. 

 Ruokalippujen myyntikopeista rahanoudot piti soveltaa, koska suunnittelemamme ”lentokenttä-

jonotus” ei onnistunut. 

 Muutamat kassapistevastaavat (mallasrasti, kahvila) halusivat, että vain nimetyt henkilöt saivat an-

taa näiltä pisteiltä rahaa (ei siis kassalla oleva). 

 Turvapusseja tarvittiin yhteensä n. 350 pussia seteleille ja n. 85 pussia kolikoille. 

Kassatoiminnot 

Vastuuhenkilö: Sanna Lappalainen 

Talousvaliokunta vastasi kaikkien kassapisteiden kassakoneista ja maksupäätteistä, kassa-koulutuksesta, 

ruokaravintolan ja saunan kassojen miehityksestä sekä parkkilippujen tarkastuksesta/rahastuksesta parkki-

paikoilla. Kassakoneet ja maksupäätteet hankittiin aikaisempien vuosien hyvien kokemusten mukaan Kou-

volan Konttorikone Oy:ltä (yhteyshenkilö: Pekka Floman, puh. 040 5587 719, pekka.floman@datagroup.fi). 

Kassakoulutuksia järjestettiin kahtena eri päivänä. Toukokuussa 21.5. järjestettiin kaksi koulutusta, joissa 

molemmissa oli noin 20 osallistujaa. Kouvolan Konttorikoneen Pekka Floman piti koulutukset. Noin tunnin 

luento-osuuden jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus konkreettisesti harjoitella kassakoneen ja maksupäät-

teen käyttöä. Toinen koulutuspäivä oli kenraaliharjoituksen yhteydessä. Silloin koulutuksia oli kolmena eri 

kellonaikana kahden eri kouluttajan vetämänä. Suurin osa kassahenkilöistä saatiin perehdytettyä. Kaikille 

jaettiin lisäksi kolme eri ohjetta: 

 ”Näin käytän kassakonetta” 

 ”Näin käytän maksupäätettä” sekä  

 ”Ohjeistus kassahenkilöille”,  
 

joissa ohjeissa oli käytännön ohjeita toimintatavoista ja rahahuollosta. 

Kassakoneet ja maksupäätteet saatiin pääsääntöisesti asennettua kenraaliharjoituspäivänä. Pieniä murheita 

aiheutti atk-verkon ja sähköjen keskeneräisyys, mutta suurin osa koneista saatiin kuitenkin toimintavalmiik-

si. Asennusta oli suorittamassa Konttorikoneesta kaksi henkilöä, joista Pekka Floman oli myös käytettävissä 

teknisenä tukena ja apuna koko Jukolan viikonlopun ajan. 

Kassakoneita oli kaikkiaan 34 kappaletta, joista 16 ruokakassoilla, 9 kahviloissa, 4 Jukola-kaupassa, 4 mallas-

rastilla ja yksi infossa. 

Maksupäätteitä oli yhteensä 35 kappaletta, joista 26 langallisia wlan-verkossa olevia maksupäätteitä ja 9 

langattomia matkapuhelinverkossa toimivia laitteita. Kaikissa maksupäätteissä oli myös lähimaksamismah-

dollisuus. Langallisista maksupäätteistä 16 oli ruokaravintolan kassoilla, 6 pääkahvilassa, 3 Jukola-kaupassa 

ja yksi infossa. Langattomista maksupäätteistä 3 oli sivukahvilassa, 4 mallasrastilla, yksi Jukola-kaupan sivu-

toimipisteessä ja yksi talkooinfon käytössä. Talkooinfon maksupääte otettiin käyttöön jo toukokuun alussa 

ja sillä rahastettiin talkootakkien myynti. Maksupäätteellisissä pisteissä noin 33 % maksuista oli korttimak-

suja ja loput käteissuorituksia. 

Langallisten maksupäätteiden toiminnassa oli jonkin verran ongelmia, koska vanhanaikainen hidas atk-

verkko ei oikein keskustellut nykyaikaisten maksupäätteiden kanssa. Ongelmista ei kuitenkaan tullut ylivoi-

mailto:pekka.floman@datagroup.fi
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maista estettä, koska vain osa maksupäätteistä temppuili. Langattomat maksupäätteet toimivat pääsään-

töisesti hyvin, hankaluuksia oli ainoastaan Visa Electron -korttien kanssa. 

Kassakoneettomissa pisteissä oli kassalippaat ja maksuna kelpasi vain käteinen. Parkkirahastuksessa oli 

käytössä rahastuslaukut. Suurin vastaanotettava seteli oli 50 euroa ja rahanvaihtoa ei suoritettu. 

Kassahenkilöt kahviloihin, grilliin, mallasrastille ja jäätelökojuihin rekrytoitiin ravintolavaliokunnan puolelta 

ja infoon infon puolesta. Lähes kaikki henkilöt saatiin koulutettua, eikä kassojen käytössä ilmennyt suuria 

ongelmia.  

Ruokakassojen miehitystä oli aikaisempien ruuhkakokemusten johdosta lisätty huomattavasti. Kassoja oli 

jopa turhaan avoinna osan ajasta. Ainoat ruuhkahuiput tulivat heti molempien viestien lähtöjen jälkeen ja 

kestivät alle tunnin. Grilleissä ja sivukahviloissa kassoilla oli ruuhkaa. Saunarahastukseen oli varattu vain 

yksi henkilö per vuoro ja se oli selvästi liian vähän. Saunan kassalla oli koko yön valtavat jonot ja sinne jou-

duttiin etsimään apulaisia muusta talkoohenkilökunnasta. 

Vaihtorahojen kanssa aiheutui ongelmia lähes kaikilla pisteillä, koska rahahuolto ei pitkähköjen etäisyyksien 

takia ehtinyt toimittaa vaihtorahoja riittävän nopeasti. Vaihtorahojen tarvetta lisäsi myös se, että muut 

kauppiaat kävivät vaihtamassa itselleen vaihtorahoja mm. Jukola-kaupan ja Infon kassoilta. Tämä ”palvelu” 

päättyi, kun tieto tästä saavutti rahahuollon vastuuhenkilöt. 

Vinkkejä/kommentteja: 

 Rahahuollossa pitäisi olla yksi päivystysnumero, joka on koko tapahtuman ajan käytössä. Kassoilla 
ei tiedetty kumpi vastuuhenkilöistä on vuorossa ja soitettiin väärään numeroon.  

 Rahahuollon toimistolla olisi hyvä olla kaksi henkilöä päivystämässä, joista toinen hoitaisi puhelinlii-
kenteen ja vaihtorahapuolen ja toinen saapuvien tilitysten vastaanottamisen. 

 Kommunikaatiossa ruokaravintolan kassojen ja ravintolan välillä oli puutteita. Kun jokin ruoka oli 
loppu, tieto ei tullut tarpeeksi nopeasti ja vastaavasti kassat eivät saaneet tietoa kun sitä sai taas 
myydä.  

 Pankkikortti ”slippien” ja virhekuittien keräys pitäisi toteuttaa fiksummin. Kiertävään kalustoon 
kuuluvien kassakoppien ahtaus asettaa tälle jonkin verran haasteita. 

 Pysäköintilippujen hinta kannattaa porrastaa: 15 euroa kisakeskuksesta ostettuna ja 20 euroa P-
alueilta poistuttaessa.  

 Pysäköintilippujen tarkastus/rahastus ja talkoolaisten rekrytointi jäivät talouspuolen huoleksi ja tie-
to tästä saatiin vasta toukokuun lopussa. Pysäköintialueiden liikenteenohjaajat voivat hyvin hoitaa 
tarkastuksen otona. Nyt varsinkin yöllä ja sunnuntaina puolen päivän jälkeen oli paikalla turhaan 
”tuplamiehitys”.  

 Saunan ”portilla” tapahtuva lippujen myynti kannattaa hoitaa saunan lämmittäjäryhmän toimesta. 

 Saunarahastus yöllä, tarvitaan enemmän kuin 1 rahastaja. Suuri määrä pesulle menijöitä ja siellä oli 
pahimmillaan lähes 100 metrin jonot. 

  



167 

 

Jukola-kauppa 

Vastuuhenkilö: Salla Axelin 

Tänä vuonna Jukola-kauppaa lähdettiin valmistelemaan pohtimalla monia asioita uudella tavalla. Erityisesti 

painotimme käytännöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Tuotteiden valinnassa kiinnitimme huomiota laatuun 

ja tuotteiden valmistuspaikan läheisyyteen sekä eettisyyteen. Isoja muutoksia teimme tuotteiden esille-

panotapaan ja kauppateltan toimintojen asetteluun. 

Kaupan valmistelu aloitettiin syksyllä 2014 tuotteistuksen suunnittelulla ja mahdollisten toimittajien etsimi-

sellä. Ajatuksena oli rakentaa yhteensopiva kokonaisuus, jossa näkyy vahvasti suomalaisuus. Tuotevalikoi-

ma oli keskimäärin hyvin onnistunut ja sai paljon kehuja asiakkailta.  

Tuotteiden valinnasta 

Trimtexin kanssa oli jo aiemmin tehty sopimus vaatteiden hankinnasta ja joulukuun alussa piti tilausmäärät 

ja designit olla valmiina. Aikuisille päätimme tarjota vain teknistä t-paitaa kauluksilla ja ilman. Tämä oli hyvä 

päätös, kukaan ei kysellyt trikoopaitojen perään. Lapsille tilasimme trikoisia t-paitoja kokoon 120 cm asti ja 

siitä isommat vain teknisinä. Trikoopaidat tilattiin Newtopilta ja ne valmistettiin Afrikassa eettisesti hyvissä 

oloissa. Painatukset niihin tehtiin Newtopilla. Lasten vaatteiden kuvan suunnitteli helsinkiläinen graafikko 

Tiina Achrén. Lasten vaatteiden laatua kehuttiin ja kuva sai myös paljon ihailua. Newtopin kanssa yhteistyö 

oli vaikeaa, toimitukset pahasti myöhässä ja lopultakaan emme saaneet kaikkia tilaamiamme tuotteita. 

  

 

Elvari-korulta tilasimme kahdenlaisia rasti-lippu-korvakoruja, riippuvia ja nappeja sekä kaulariipuksia. Korut 

olivat erittäin tykättyjä ja niitä olisi varmasti myyty moninkertainen määrä. Elvari-koru on Vihtiläinen pieni 

yritys, jonka yhteystiedot löytyvät kotisivulta www.elvari.fi. Näitä kyllä kannattaa todella harkita myös ensi 

vuoden valikoimaan! 

  

http://www.elvari.fi/
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Rastilippukynttilät tilattiin Suomusjärveläiseltä Riihipajalta 

(www.makierja.com). Kynttilät menivät myös hyvin kaupaksi.  

Kierrätyskarttamagneetit olivat Vekkulin mallistosta (www.vekkuli.org) ja 

olivat myös tykättyjä.  

Muutamia tekstiilejä tilattiin Sallan Pajalta Paimiosta (www.sallanpaja.fi ). 

Niistä kesken loppuivat rastilipunmuotoiset kompassipussit. Myös muut 

tuotteet saivat kovasti kehuja, mutta olivat ehkä hivenen liian kalliita. 

Louna-Jukolalla oli myös oma postimerkki ja postileima. Postimerkki tee-

tettiin Postin Oma merkki-palvelussa ja ne tulivat nopeasti.  

Postileima-asiaa postissa hoitaa Eero Hiekkavuo (s-posti: ee-

ro.hiekkavuo@posti.fi). Häneen otimme yhteyttä loppuvuonna 2014 ja 

leima-asiat lähtivät eteenpäin hyvin jouhevasti. Hiekkavuolta saimme 

myös yhteyshenkilön tiedot postilaatikon tuomiseksi paikalle ja tyhjennyk-

sistä sopimiseen. 

Postikortteja teetimme vanhoista Jukola-valokuvista, samalla kuvalla kuin lastenvaatteissa ja Louna-Jukolan 

logolla. 

Lisäksi teetimme kaksi korttia, joiden kuvat otettiin Venlojen lähdöstä, tehtiin nopeasti korttitiedostoiksi ja 

lähetettiin Turkuun painotaloon. Nämä kortit saatiin myyntiin lauantaina noin klo 17 aikaan ja olivat todella 

suosittuja. 

Ainoa harmia valikoimassamme aiheuttanut juttu oli Pinssien puuttuminen! Päädyimme tilaamaan pinssien 

tilalle kangasmerkkejä. Molempia kuitenkin kannattaisi olla valikoimassa. Pinssien keräilijöitä tuntuu riittä-

vän. 

Jukola-kaupan tuotteita markkinoitiin jo ennen tapahtumaa somessa ja Jukolan kotisivuilla. Kotisivulla oli 

oma välilehti, jossa esiteltiin tuotteet kuvien kera. Ympäri kilpailukeskusta oli useita kylttimainoksia, joissa 

mainostettiin Jukola-kaupan tuotteita ja toivotettiin tervetulleeksi kauppaan. 

Kaupan teltta oli kooltaan 18 x 8 m. Teltta pystytettiin asfaltille, joten mitään mattoa ei ”lattialle” tarvittu. 

Teltasta ei rajattu erillistä varastoa, vaan esillepanot rakennettiin niin, että kaikki tavarat mahtuivat esille.  

Tässä suuntaa-antava kuva kaupan kalusteiden asettelusta (ei ole mittakaavassa): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.makierja.com/
http://www.vekkuli.org/
http://www.sallanpaja.fi/
mailto:eero.hiekkavuo@posti.fi
mailto:eero.hiekkavuo@posti.fi
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Numerot 1-3 tarkoittavat kassalinjoja. Pääty pidettiin avoinna, josta asiakkaat pääsivät suoraan ulos. Kassat 

1 ja 2 olivat ”selät vastakkain”, kassa 3 selkä seinään päin. 

Numeroilla 5 ja 6 on merkitty kaapelikelat, joissa on keskireiässä pystyssä isot koivut. Koivun oksilla roikkui 

tuotteita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 on muita hieman korkeampi pöytä korttien kirjoitusta varten. 

8 ja 9 telineet paidoille. Telineet rakennettiin, niin että niihin sopi kaupasta lainatut ostos-korit. Yhdessä 

korissa oli yhtä kokoa paitaa ja näin koot pysyivät hyvin järjestyksessä. Koreissa roikkui kokolaput.  

 

 

10 ja 11 Pyöreät vaatetelineet henkareille. Toisessa oli naisten ja toisessa miesten paidat. Nämä saivat pal-

jon kiitosta asiakkailta ja helpotti ostamista. Vaatealueella oli myös jatkuvasti useampi myyjä auttamassa. 
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12 yllä olevassa kuvassa näkyy nurkassa oleva sovituskoppi (2 paikkaa). Peilejä kaupassa oli vaaterekkien 

vieressä, molemmissa sovituskopeissa ja päähinepöydän yllä. Muilla pöydillä oli tuotteita eritasoisilla esille-

panoilla. Tasoja rakensimme mm. pahvilaatikoiden avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupassa työskenteli perjantaina 3 henkilöä/vuoro, lauantaina 8-12 henkilöä/vuoro ja sunnuntaina 5-6 

henkilöä/vuoro. Henkilökuntaa oli melko hyvin koko ajan. 

Sunnuntaiaamuna noin klo 7.30 aloitimme alennusmyynnin (kaikki tuotteet -50 %). Tällöin olisi voinut olla 

pari henkeä enemmän töissä. Alennusmyynnistä kuulutettiin kenttäkuulutuksessa kisan salliessa ja se teho-

si todella hyvin. 
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RAVINTOLAVALIOKUNTA 

Tehtävät ja tavoitteet 

Ravintolavastaava johti koko ravintolatoimintaa. Ravintolatoiminto jakautui useaan erilaiseen myynti- ja 

jakopisteeseen sekä varastotoimintoon. Toiminnot jaettiin vastuuhenkilöiden johdettavaksi. 

Ruoka ostettiin valmiina ja sen lämmitys annettiin tehtäväksi ulkopuoliselle toimijalle, mutta ruuan jakelu 

suoritettiin talkoovoimin. Puuron ja veden keiton hoiti Naisten Valmiusliitto. Kahvilan, jäätelön myynnin ja 

Mallasrastin hoito oli myös omien talkoolaisten hoidossa. 

Tavoitteet: 

 Kilpailijoiden ja huoltajien sujuva muonitus kilpailun aikana 

 Toimitsijoiden ja talkoolaisten sujuva muonitus kilpailukeskuksen rakennusaikana ja kilpailujen ai-

kana 

 Median ja VIP vieraiden ruuan ja kahvin valmistaminen 

 Kilpailun aikana ruuan, kahvin ja pikkupurtavan myyntipisteiden järjestäminen yleisölle, ja kaikille 

kisakeskuksessa oleileville 

 Mahdollisimman hyvän palvelun ja myynnin saavuttaminen 

Tehtävät: 

 Ravintolapisteiden suunnittelu ja sijoittelu niin että ihmisten on helppo saavuttaa pisteet. 

 Ruuanjakelun järjestäminen niin, ettei ruuhkia synny ja että ruokaa on saatavilla silloin kun haluk-

kaita asiakkaita on. 

 Eväspakkausten tekeminen. 

 Ruuan hankkiminen. 

 Ruuan säilytyksen ja lämmityksen organisoiminen. 

 Ruuan ja ruokatarpeiden kuljetustarpeiden määrittäminen ja huolehtiminen. 

 Varastotoimintojen organisoiminen. 

 Ruokien toimittaminen VIP-telttaan. Markkinointi / VIP hoitaa ruuan tarjoilun. 

 Media kahvituksen hoitaminen. 

 VIP telttaan kahvin ja pullan toimittaminen. 

Vastuuhenkilöt 

Tehtävä  Nimi  Puhelin Sähköposti  
Ravintolavastaava Mikko Mannonen   0400 122 658 mikko.mannonen@jukola.com 
Ravintolavastaava, vara Seija Vieru  041 440 7161 seija.vieru@meyerturku.fi 
Varastopäällikkö   Oke Peltola  040 9696505 oke.peltola@gmail.com 
Pääravintola   Tuovi Korsimo  050 4682827 tuovi.korsimo@kolumbus.fi 
  Juhani Laaksonen  040 5814 151 irma.keskievari@kustavi.net 
Kahvila  Leena Metsämäki  040 5600 893 leena.c.metsamaki@gmail.com 
  Anu Mannonen  040 5965854 anu.mannonen@gmail.com 
Grilli  Jussi Heikkinen  050 505 4380 jussitapani.heikkinen@elisanet.fi 
Mallasrasti  Tapani Salo  040 8270471 salo.rauhalinna@kolumbus.fi 
Kutsuvieras / VIP     Katri Louhi   katlou@netti.fi 
Talkooravintola  Seija Vieru  041 440 7161 seija.vieru@meyerturku.fi 
Mediaravintola  Teija Karhulahti  0500 523972 
Huolto ja ulkokeittiö Robert Amper   045 1372350 
Talkooresurssit   Anu Mannonen  040 5965854 anu.mannonen@gmail.com 
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Yhteistyö muiden valiokuntien kanssa 

 Markkinointi. VIP ruokailun toimittaminen VIP-telttaan. 

 Talousvaliokunta. Rahahuollon ja kassatoiminnon hoito yhteistyössä talousvaliokunnan kanssa 

Aikataulu 

 Myyntipisteiden paikat varmistettiin tammikuun lopulla (suunnitelmassa joulukuun alku 2014). 

 Suunnitelman mukaan yhteistyösopimukset alihankkijoiden kanssa piti olla sovittuna vuoden 2014 

loppuun mennessä. Ei onnistunut aikataulussa. Viimeiset sovittiin huhtikuun lopussa. 

 Maaliskuun aikana varmistui tuotevalikoima (suunnitelmassa maaliskuun alkuun mennessä). 

 Tilaukset tehtiin aikataulussa toukokuun alussa. 

 Suunnitelman mukaan luvat piti hankkia vuoden 2014 loppuun mennessä. Ei onnistunut.  

o Alkoholilupa-anomus lähetettiin 5.5.2015 ja saatiin kuntoon Jukolaa edeltävällä viikolla. 

o Ympäristöterveydenhuollon vaatimat luvat piti hankkia vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Luvat hoituivat talven ja kevään aikana yhteistyössä viranomaisten kanssa ja heidän toivo-

massa aikataulussa. 

o Suunnitelman mukaan omavalvontasuunnitelma piti tehdä vuoden 2014 loppuun mennes-

sä. Alustava omavalvontasuunnitelma valmistui helmikuussa joka toimitettiin viranomaisille 

nähtäväksi. Lopullinen omavalvontasuunnitelma valmistui toukokuulla kun ruuan lämmi-

tykseen liittyvät asiat varmistuivat. 

Pääravintola 

Vastuuhenkilö: Tuovi Korsimo 

Ruokalista: 

 broileripasta 

 jauhelihapihvit/ kasvispihvi + perunasose 

 lihakeitto 

 kasvispasta (myös GL vaihtoehto) 

 puuro 

Ruuan lämmityksestä ja omavalvonnasta huolehti Vehmaan Maut Oy. Käytössä oli 4 Metos yhdistelmäuu-

nia, henkilökuntaa 3 hlö. Lämmitys toimi moitteettomasti eikä katkoksia ruokien saatavuuteen tullut. Vesi, 

puuro ja keitto lämmitettiin kenttäkeittiössä. 

Linjastoja oli 18 

 Broileripasta 7, 

 jauhelihapihvi + perunasose 6 

 kasvisruuat 2  

 lihakeitto 1  

 puuro 1  

 perhelinja/ erikoisruokavaliot 1 

 aamupalalinjat 4 

Perjantai oli myynnillisesti erittäin hiljainen (auki 14 - 22). Perjantain hiljaisena aikana tehtiin valmiita ruo-

kailutarvikepusseja lauantain ruuhka-aikoja varten. 



173 

 

Lauantaina ruokaa tarjoiltiin klo 10 alkaen. Ensimmäinen vilkas hetki oli 12 - 13, seuraavat Venlojen lähdön 

ja maaliin tulon jälkeen. Viimeisin ruuhka oli Jukolan lähdön jälkeen. Linjastot vetivät eritäin hyvin eikä jo-

noja syntynyt. Valmiita tarvikepusseja ei olisi tarvittu lainkaan. 

Aamupala oli ilmoitettu tarjoiltavaksi 05 - 10. Jatkuvan kysynnän vuoksi aamupalan jakoa jatkettiin 12 asti. 

Läpi yön oli tarjolla pastaa, puuroa ja lihakeittoa. Ruokaa oli riittävästi. Jauhelihapihvejä ja sosetta ei enää 

ollut myynnissä sunnuntaina. 

Pääkahvila 

Vastuuhenkilö: Leena Metsämäki 

Pääkahvio oli sijoitettu samaan telttaan ravintolan kanssa. Kahviossa oli kuusi kassaa ja neljä pakastearkkua. 

Linjastot olivat toistensa peilikuvia. Työskentelytilaa oli riittävästi. Kahvin valmistuspiste sijoitettiin kahvilan 

yhteyteen. Kuuma vesi haettiin 30 l säiliöillä kenttäkeittiöstä maitokärryillä. 

Kahvi valmistettiin pakastekahvista. Kahvin valmistamisen ja jakelun ergonomiaan kiinnitettiin huomiota, 

varsinkin kuuman veden kanssa työskentelyyn. Kahvion jakelu-/lämpösäiliöt olivat 10–20 litran vetoisia. 

Kahvia valmistettiin 10 l astiaan vain 7,5 l läikkymisen estämiseksi ja tiskille noston helpottamiseksi. Myös 3 

litran pumpputermoksia oli käytössä. Kuumavesisäiliöitä ei ollut riittävästi: 6 linjaa ja 4 astiaa. 

Kahvilan talkoolaisia pystyttiin siirtämään talkooravintolaan, sivukahvilaan sekä saunan kassan avuksi. On-

gelmia tuli, kun ei aina tiedetty missä pisteessä kyseinen talkoolainen on, sekä kun ravintolan erikoisosaaja 

siirtyi kahvilasta pois. 

Kahvikupit olivat vaikeasti toisistaan irrotettavissa ja osassa kahvat olivat irti ja aiheuttivat vaaratilanteitta. 

(irrotimme ja tarkistimme kahvat) tee- ja kaakaovesi oli todella kuumaa, joten siirryimme käyttämään pak-

sumpia HK-mukeja. Kaakaolle kahvikupit olivat myös liian pieniä. 

Sunnuntaina sisustimme kahvilan uudelleen saadaksemme pöytiä kahvilan sisälle sateensuojaan. Tämä 

piristi myyntiä. 

Jätehuolto toimi hyvin kahvilassa. 

Mallasrasti 

Vastuuhenkilö: Tapani Salo 

Mallasrasti koostui kahdesta oleskeluteltasta, ulkotilasta sekä Fosters-rekasta, joka toimi, sekä kylmävaras-

tona, että myyntipisteenä. Myyntipisteellä oli kaksi kylmäkaappia, joita täydennettiin rekan kylmätilasta. 

Toinen oleskeluteltta oli varustettu TV:llä. Tilojen yhteinen pinta-ala oli noin 500 m2, asiakaspaikkoja 400 

kpl. Asiakastilat oli varusteltu 15 kpl ”pystypöydällä”, joiden ympärille mahtui noin 8 henkilöä sekä kolmella 

kaapelikelalla ja yhdellä pitkällä pöydällä. Pystypöytiä olisi saanut olla useampiakin. Tila riitti ruuhka-

aikoinakin ja tunnelma oli tiivis ja iloinen. Lauantaille osui kesän ensimmäinen hellepäivä. Tupakointi oli 

mallasrastilla kielletty. 

Mallasrasti oli avoinna pe 14.00–22.00, la 10.00–03.00 ja su 09.00-15.00. Perjantaina olisi myyntiä riittänyt 

myöhempäänkin. Lauantain jatkoajan mahdollisti mallasrastilla esiintynyt trubaduuri. Ruuhkaisinta oli lau-

antaina heti Venlojen lähdön jälkeen ja asiakkaita riitti tasaisesti aina Jukolan lähtöön, jonka jälkeen oli taas 

muutaman tunnin ruuhka. Asiakkaita kuitenkin riitti sulkemisaikaan saakka tasaisena virtana. Sunnuntain 

asiakasmäärä oli hyvä, vaikka ilma oli sateinen. Aurinkoisella säällä myynti olisi ollut varmasti huomattavasti 

vilkkaampaa. 
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Kassoja oli neljä ja maksupäätteitä oli kolme (yksi käytiin hakemassa viereiseen grilliin). Näiden kanssa pär-

jättiin hyvin. Isoja jonoja ei syntynyt. Korttimaksaminen on nykyaikaa ja asiakkaat olivat tyytyväisiä mahdol-

lisuuteen maksaa kortilla. Käytössä oli myös lähimaksuominaisuus, jonka käyttö tulee varmasti lisäänty-

mään. Alkoholijuomien kohdalla päädyttiin tasahinnoitteluun 5 €/tölkki, virvoitusjuomat 3 € ja vesi 2 €. 

Käteisellä maksaneet asiakkaat olivat todella tyytyväisiä tasahintaan, koska ei tarvinnut pelailla kolikoilla. 

Hinnoittelu helpotti myös kassatyöskentelyä. 

Henkilökuntaa oli perjantaina ja sunnuntaina koko aukioloajan paikalla 4 henkilöä, joka riitti hyvin. Lauan-

taiaamu aloitettiin kolmella ja henkilöstön määrä kasvoi niin, että kiireisimpään aikaan paikalla oli 8 - 10 

henkilöä. Ennen viestien lähtöjä kannattaa huolehtia, että kaikki kylmäkaapit ovat täynnä. Työvuorolistan 

oli laatinut ravintola-alan ammattilainen, hän myös toimi anniskeluvastaavana. Työvuoroja laadittaessa on 

hyvä muistaa, että paikalla on aina oltava anniskeluvastaava, tai hänelle nimetty varahenkilö(t). Paikalla on 

myös oltava vähintään yksi järjestyksenvalvoja, lauantai-iltapäivästä eteenpäin on järjestyksenvalvojia hyvä 

olla paikalla kaksi. 

Myynnissä olevat tuotteet olivat tölkeissä, koska täydet myyntierät sai palauttaa, eikä tarvinnut huolehtia 

hanojen toimivuudesta eikä tynnyreiden vaihdoista. Olut oli 0,4 l ja siideri sekä lonkero 0,33 l. Lisäksi myy-

tävänä oli virvoitusjuomia ja vettä 0,5 l pulloissa. Tölkit kerättiin palpa-pusseihin ja palautettiin toimittajalle. 

Juomien toimittajana oli Hartwall/Kimmon Vihannes. Olutta myytiin 4 296 tölkkiä, siideriä 672 tölkkiä ja 

lonkeroa 792 tölkkiä. Virvoitusjuomia, vettä ja vichyä myytiin jonkin verran. 

Lupaprosessi tuntui aluksi hankalalta, mitä se ei kuitenkaan todellisuudessa ollut. Hakemuksen laatiminen 

kannattaa aloittaa ajoissa ja paperit lukea kunnolla läpi, että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla paperei-

ta laadittaessa. Mallasrastin kävivät perjantaina tarkistamassa AVI:n ja Alkon tarkastajat. He kiinnittivät 

huomiota erityisesti kuittilakiin ja siihen, että kaikki tarvittavat asiakirjat olivat mallasrastilla saatavilla. 

Mallasrasti kannattaa ehdottomasti järjestää itse, koska tuotto on erinomainen työmäärään nähden. Yli-

määräiset juomat saimme palauttaa, joten niiden osalta ei tappiota syntynyt. Talkoolaisia mallasrasti tarvit-

see kaikkiaan noin 20 kpl. 

Talkooravintola 

Vastuuhenkilö: Seija Vieru 

Talkooravintolaan ei valittu vastuuhenkilöä ennen tapahtuman alkua, joten pääravintolasta vastaavat jou-

tuivat alussa oman toimensa ohella pitämään huolta myös talkoolaisten muonituksesta. Koska kukaan ei 

ollut talkooravintolasta vastuussa, ei sinne myöskään varattu työntekijöitä talkoolaislistoilta. Tapahtumavii-

kon tiistaina pääravintolasta vastuulliset eivät enää ehtineet omilta töiltään huolehtimaan talkooravintolas-

ta, jolloin talkooravintolasta vastuu siirtyi Seija Vierulle, joka ei ollut mitenkään varautunut tähän tehtä-

vään. Kaikki talkooravintolassa tästä eteenpäin työskennelleet talkoolaiset olivat nimettyinä jonnekin mui-

hin tehtäviin ja he ansiokkaasti tulivat auttamaan omien talkoovuorojensa jälkeen ja jaksoivat tehdä todella 

pitkiä päiviä. Erityisesti kahvilasta siirtyi talkooravintolaan hyviä ja osaavia käsiä. Ilmeisesti tieto puuttuvista 

talkoolaisista kulki suusta suuhun, ja jollain kummallisella tavalla saimme juuri ja juuri riittävästi talkoolaisia 

ja jotenkin selvisimme alusviikosta ja kisaviikonlopusta kunnialla. 

Ennen varsinaista kisaviikonloppua talkooravintolan tehtäviin kuului talkoolaisten ruuasta ja kahvituksesta 

huolehtiminen. Tätä rytmitti puolustusvoimien muonittaminen. Puolustusvoimien ruoka-ajat olivat: aami-

ainen klo 7.00, lounas klo 12.00, päivällinen klo 17.00 ja iltapala klo 21.00. näistä osa haluttiin monesti mu-

kaan metsään, mikä aiheutti omalta osaltaan vaivaa ja suunnittelun tarvetta. Toisaalta puolustusvoimat 
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ilmoittivat mallikelpoisesti vahvuuksistaan ja tarpeistaan etukäteen, jolloin oli helpompi varautua erityisiin 

tarpeisiin. 

Varsinaisten talkoolaisten muonitustarpeesta oli pyydetty vastaavien henkilöiden ilmoittavan talkooravin-

tolaan henkilömääriä etukäteen. Tämä ei toiminut, vaan ruokaa meni paljon ilmoitettuja määriä enempi. 

Ruuan lämmitys viikolla, ennen kun perjantaina Vehmaan Maut ottivat lämmityksen tehtäväkseen, tuotti 

haastetta ajoituksen ja määrien kanssa. Vaikka pääravintolan vetäjät yrittivät hiukan neuvoakin, eivät he 

ehtineet omilta töiltään auttamaan. Talkooravintolassa työskentelevät eivät olleet tarpeeksi ammattilaisia 

pystyäkseen hoitamaan ruuan lämmitystä. Emme aina pystyneet saamaan ruokaa lämpimäksi oikeaan ai-

kaan. Toisaalta ruokaa meni hukkaan, kun talkoolaisia tuli syömään ilmoitettua suurempia määriä ja lämmi-

tetty ruoka loppui kesken, jolloin lämmitettiin ruokaa lisää ja se sitten taas ei kaikki kulunutkaan. 

Varsinaisena kisaviikonloppuna Vehmaan Maut hoitivat ruuanlämmityksen moitteettomasti ja ruokaa oli 

saatavana koko ajan. Perjantaina talkooravintolassa syöjien määrä nousi ratkaisevasti ja varsinaiset huiput 

olivat lauantaina Venlojen lähdön jälkeen, ennen Jukolan lähtöä ja lähdön jälkeen. Tuntui, että Venlojen 

lähdöstä alkaen, noin 3 tuntia Jukolan lähdön jälkeen välisenä aikana ihmisiä kävi valtavat määrät kulutta-

massa aikaa ja syömässä ajankulukseen. 

Yöllä ei satunnaisia talkoolaisia riittänyt kovin montaa Talkooravintolaan töihin. Kuitenkin koko ajan oli ai-

nakin kaksi henkilöä paikalla. Kaksi oli ihan minimi määrä. Kahvia ja munkkeja kului tasaista vauhtia, kuten 

myös ruokaa. 

Saimme VIP-tarjoilusta jäänyttä hirvikeittoa talkooravintolaan tarjottavaksi ja se olikin viileässä yössä mie-

luista syötävää niille talkoolaisille, jotka tasaisena virtana kävivät koko yön syömässä. Aamulla aloimme 

tarjota puuroa, jonka ulkokeittiössä Naisten Valmiusliiton porukka keitti. Ulkokeittiö oli noin 50–70 metrin 

päässä ja sieltä ruokatonkat kuljetettiin maitokärryillä. 

Sunnuntaina aamulla puuroa kului hyvin ja varsinaiseen ruuan tarjoiluun siirryttiin klo 9 - 10 paikkeilla. Tal-

koolaisiakin saatiin ruuan jakeluun ja sunnuntaina iltapäivällä siirryttiin taas enempi noudattamaan armei-

jan ruoka-aikoja. 

Koko talkooravintolan hoito tiistaista sunnuntai iltapäivään hoidettiin ilman mitään suunnitelmaa ja ilman 

yhtään virallisesti Talkooravintolaan nimettyä talkoolaista. Vastuuhenkilö oli täysin epäpätevä tähän työhön 

ja yllättävän nimeämisen takia ei ollut ehtinyt / pystynyt varautumaan asiaan millään tavalla. Koko toiminto 

hoidettiin ”tulipaloa” sammuttaen. Pelastuksena olivat ne henkilöt, jota oman työnsä ohella ehtivät ja halu-

sivat auttaa ja jaksoivat venyä pitkiin työvuoroihin. 

Miinukset: 

 Ravintolasta puuttui vesipiste. Vettä ja mehua kuluu koko ajan ja veden hakeminen työllisti 

 Ravintolan miehityksen ollessa koko ajan aivan minimissä, olisimme tarvinneet apua jatkuvasti täy-

tyvien roska-astioiden siirtämiseen pois ruoka-alueelta. Tähän ei saatu ihmistä, joten roskien pois-

vientikin jäi ruuanjakelijoiden tehtäväksi 

 Kaikki talkoolaiset eivät suostuneet käyttämään talkoolaiskaulakorttia joka oikeutti saamaan ruuan. 

Tämän vaatiminen aiheutti joillekin mielipahaa. 

 Erikoisruokavalioihin ei kuitenkaan oltu pystytty varautumaan tarpeeksi. Muutamilla erityisen ra-

joittunutta ruokavaliota noudattavilla henkilöillä ruokalajit olivat liian yksitoikkoisia. 
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Plussat: 

 Asfalttipohja ravintolassa oli hyvä. 

 Ruuanlämmitys sujui hyvin ja oli tarpeeksi lähellä. 

 Pakastekahvin käyttö oli hyvä asia. Kahvin sai nopeasti valmiiksi ja se oli maultaan hyvää. 

 Pääkahvilan, pääravintolan ja talkooravintolan vierekkäin olo oli hyvä ratkaisu. Saatiin täydennystä 

toinen toisiltamme mikäli ruoka tai kahvipulla loppui tai sitä uhkasi jäädä yli. 

 Varaston läheisyys oli hyvä. Täydennystä sai nopeasti. 

 Ulkokeittiö toimi hyvin varsinaisena kisaviikonloppuna. 

Varasto 

Vastuuhenkilö: Oke Peltola 

Varastohenkilöstön vahvuus oli kisan aikana 6 plus muutama satunnainen. Varastotoiminta alkoi vähitellen 

5.6. ruokatarpeiden pakkaamisella armeijan kylmäkonttiin ja samalla myös palveltiin talkoolaisia ja armei-

jan henkilöstöä. Tätä vaihetta kesti 10.6. saakka. 

Perjantaina 11.6. klo 08.00 käynnistyi järjestelmällinen varastotoiminta 6 h vuoroilla 2 henkilöä/vuoro, 

päättyen sunnuntaina 14.6. klo 20:00. Tämän jälkeen toiminta jatkui ilman vuoroja aina 18.6. saakka. 

Varastotoimintaan sisältyi; ravintoloiden, grillien, jäätelökioskien ja kahviloiden huollon ja varastoinnin 

turvaaminen. Pääpaino kohdistui kuitenkin ruokahuoltoon ravintolalle, joka sijaitsi aivan kylmäkonttien 

välittömässä läheisyydessä. 

Kylmäkontit poistuivat osittain 14.6. ravintolatoiminnan päättyessä, ainoastaan talkooravintola jatkoi toi-

mintaa. Maanantaina 15.6. poistui 2 kylmäkonttirekkaa alueelta ja armeijan viimeisten yksiköiden poistues-

sa 17.6. myös viimeiset kontit poistettiin alueelta. Alueella oli kontteja yhteensä 8, joista kylmäkontteja 5 

kpl, 1 kpl kuiville elintarvikkeille, 1 kpl ruokailutarvikkeille ja 1 kpl tarvikevarastona. 

Toiminta 

Ruuhkahuiput osuivat yhteneväisesti ravintolatoiminnan vilkkauden kanssa, samalla paineita muodostui 

tavaratoimitusten saapuessa pahimpaan ruuhka-aikaan, myös etätoimitukset pitivät henkilöstön täydessä 

vauhdissa. 

Miinukset: 

 talkoovaiheen huoltotoimintaa haittasi kunnollisen kaluston puute (mönkijä tai pakettiauto) 

 varastovastaavalla ei ollut suunnitteluvaiheessa aivan täydellistä käsitystä toiminnan laajuudesta, 

joten henkilöstön vahvuus oli vajanainen 

 varasto- ja huoltotoiminnassa olisi pitänyt olla 6:den henkilön sijaan 12 henkilöä, näin olisi varmis-

tettu sujuvampi toiminta myös eri varastoissa 

 elintarvikkeiden siirtely kylmäkonteista toiseen ja takaisin söi tehokkaasti aikaa joustavalta toimin-

nalta. 

 muu varastointiin ja huoltoon kuulumaton toiminta häiritsi ajoittain tehokasta toimintaa 

 keskittyminen olennaiseen suunnittelussa ja toiminnassa säästää monelta ylimääräiseltä työltä 

Plussat: 

 ravintolatoiminnan keskeinen alue oli yhtenäinen ja sopivan kokoinen 

 toiminta tapahtui asfaltin päällä, mikä helpotti elintarvikkeiden siirtoa eri kohteisiin alueella 
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 välimatkat toiminnalle keskeisiin kylmäkontteihin olivat todella lyhyet 

 ravintolahenkilöstön ammattitaitoinen ja aloitteellinen toiminta huollon puutteista huolimatta oli 

kiitettävällä tasolla  

Ravintolan huolto 

Vastuuhenkilö: Robert Amper 

Aluksi pitää mainita että olen ammatiltani sähköasentaja, joista oli pienehkö pula ennen kisoja ja toimin siis 

koko alueen sähköasennusten parissa 4.-10.6. välisenä aikana. Aloitin huollon järjestelyt vasta puolta viik-

koa ennen kisaa - aivan liian myöhään! Onnekseni paikalla oli Kuopio-Jukolan ravintolan nokkamies Mauno 

Juntunen, joka oli hienosti hoitanut vedenkeittopaikat ja tiskauspaikat kuntoon jo puolitoista viikkoa ennen 

kisoja. 

Ehkä tärkein ja vähiten ajateltu asia oli se, että jo viikko ennen kisaa oli ruokittavana keskimäärin 100 puo-

lustusvoimien sotilasta sekä noin 150 talkoolaista, ja kisan jälkeenkin sama määrä, joista aiheutui tiskiä ja 

muita huollollisia tehtäviä jotka luonnollisesti piti hoitaa. Tähän ei tietenkään oltu varattu talkoolaisia, vaan 

se pyöri ikään kuin omalla painollaan ravintolan ydinporukan pyörittämänä. 

Paikalle oli myös pyydetty valmiusnaisilta oma ryhmä joka hoiti puuron sekä lihasopan keiton. Vaikka heillä 

oli niukka 4 henkilön porukka, niin hoitivat he oman työnsä ja puuro ei loppunut. 

Vielä mainittakoon että ruuhkat sijoittuivat lauantaipäivälle Venlojen lähdön jälkeen sekä illalle klo 20 -

23.30 välille, jolloin oli normaalia enemmän kiirettä. La - su yö oli yllättävän rauhallinen sekä koko sunnun-

taipäivä, mutta se johtui todennäköisesti vesisateesta, joka alkoi sunnuntaiaamuna 8 aikaan ja jatkui koko 

päivän. 

Ja vielä viimeisenä talkoolaisten osallistuminen/sitouttaminen! Olisi pitänyt lähettää niin sanottu aloitus-

viesti omalle talkooporukalle jo vaikka kaksi viikkoa aikaisemmin, jotta kaikilla olisi ollut aikaa reagoida ja 

ihmetellä miten se tietokone toimii ja miten sähköposteihin vastataan. Minun 30 hengen osastostani noin 

12 ei vastannut mitään viesteihin ja yhteensä 16 ilmestyi paikalle kisaviikonloppuna. Eli olisi pitänyt vaikka 

soittaa jokaiselle ja kertoa että mikä vuoro kullakin on. Vuorolistat taisi tarkentua vasta lauantaina aamulla, 

kun näin, että kuka tuli ja kuka ei. 

Huollolle kuului: 

 Kahvinmyyntipaikkojen kahviveden keitto ja kahvin sekoittaminen tiivisteestä. 

 Ravintolan ruokapöytien siistiminen ja juomavesitonkkien täyttäminen. 

 Tiskaaminen 

 Sekä kaikki muut juoksevat asiat mikä ei kuulunut kenellekään muulle (näitä ei onneksi ollut paljon 

ja ne hoidin pääsääntöisesti yksin) 

Kahviveden keitto 

Meillä oli kaksi vedenkeittopistettä, jossa vesi keitettiin Puolustusvoimien Teuva-keittimillä (4 kpl) ja vieres-

sä vesipiste, josta sai letkulla uutta vettä keittimiin. Näistä ensimmäinen oli ravintolan takana, josta toimi-

tettiin kiehuvaa vettä kahvilaan Puolustusvoimien lämpöastioilla maitokärryillä, jossa kahvilan väki sekoitti 

kahvin omaan myyntiinsä sekä sivukahvilalle, jonne me kuljetimme kahvin. Tässä pisteessä oli 2 talkoolaista 

koko päivän ja alkuyöstä aamuun yksi henkilö, joka piti veden kiehuvana ja kahvilan talkoolaiset hakivat 

vettä. Tässä pisteessä ei ollut mitään epäselvyyksiä eikä haasteita. Tosin Teuva-keittimet lämpenivät puulla 

ja ne piti erikseen halkaista isommista puista kirveellä. 
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Toinen piste oli kilpailualueen toisella puolella, jossa oli yksi Teuva-keitin ja vesipiste vieressä. Tässä pis-

teessä sekoitimme itse kahvin ja toimitimme valmiin kahvin Puolustusvoimien lämpöastioissa toiselle sivu-

kahvilalle, laavukahvilalle sekä kahdelle jäätelökioskille. Koska etäisyydet olivat pitemmät tällä puolella ki-

sakeskusta, tarvittiin tähän pisteeseen päivällä 3 henkilöä, josta yksi oli koko ajan vartioimassa keitintä ja 

kaksi muuta jakamassa kahvia. Yöllä oli 1-2 henkilöä riippuen siitä miten talkoolaisia oli paikalla. 

Ravintolan ruokapöytien siistiminen sekä vesitonkkien täyttö 

Tässä tehtävässä oli kaksi henkilöä koko viikonlopun ja muuten se oli tarpeeksi, mutta ruuhka aikana olisi 

voinut olla kolmaskin. Itse yritin olla mahdollisimman paljon juuri tässä hommassa apuna. Haasteena olivat 

painavat vesitonkat, jotka piti kantaa 50 – 100 m vesipisteeltä pöytiin. Pöytiä ei onneksi tarvinnut jatkuvasti 

pyyhkiä, vaan huolehdimme vain yleisestä siisteydestä. Vesipiste olisi saanut olla lähempänä, jotta van-

hemmilla ja heikommilla talkoolaisilla olisi ollut helpompaa. 

Tiskaaminen 

Tiskipaikka oli todella hyvä, jos tiskattavaa olisi ollut puolet vähemmän, mutta nyt ruuhkahuippujen aikana 

tämä tiskauspaikka jumitti. Vesi keitettiin Puolustusvoimien soppatykillä, josta otettiin vesi muuttolaatik-

koon, jossa itse tiskaaminen suoritettiin. Huuhtelu tapahtui suuresta saavista, jossa oli lähes kiehuvaa vettä. 

Tässä pisteessä oli kaksi henkilöä ja vuorot olivat noin 4 tuntia pitkiä. 

Ajatuksena tuleville Jukoloille: Painepesuri, joka tuottaa 100 asteista vettä, jolla tiskit ”huuhdellaan” ja ta-

kaisin käyttöön. Samat kaksi henkilöä saisi huomattavasti enemmän aikaiseksi. Toinen pesee painepesurilla 

ja toinen huuhtelee letkulla. Alustaksi voisi riittää 3x4 kuormalavaa. 

Ulkokeittiö 

Ulkokeittiö toimi huollon alaisuudessa. Käytössä oli kahdeksan kappaletta kenttäkeittiöitä joissa neljässä oli 

sääsuojat. Lisäksi käytössä oli kahdeksan kappaletta Teuvakeittimiä. 

Kalusto oli sijoitettu kolmeen eri toimintapisteeseen, joissa yhdessä keitettiin puuro ja lämmitettiin lihakeit-

to, sekä keitettiin kahvivettä. Toisessa pisteessä keitettiin sivukahvilan ja sotilaskodin kahvivesi, tässä myös 

sekoitettiin kahvia. Kolmas piste toimi tiskauspisteenä. 

Ulkokeittiöiden pystytyksestä ja purkamisesta sekä puhdistuksesta vastasi Mauno Juntunen apunaan huol-

lon henkilökunta. 

Henkilökuntaa ulkokeittiöissä oli kaiken kaikkiaan noin 30 henkeä, joka oli liian vähän. 

Lisäksi meillä oli apuna neljä henkilöä Kirsi Aittalan johdolla Naisten valmiusliitosta. He tekivät omat vuo-

ronsa lauantai-iltapäivän ja sunnuntaiaamun aikana. 

Grillit ja sivukahvila 

Vastuuhenkilö: Jussi Heikkinen 

Grilli / Kahvion sijainti oli keskeisellä paikalla. Olutteltta oli vieressä, jonka kylmärekassa oli virvoitusjuoma 

ja pullovesi. Hieman sivummalla sijaitsi armeijan soppatykki, jossa keitettiin kahvit. 

Kylmäkontit sijaitsivat pääruokalan takana, mistä kuljetettiin käsikärryllä tarvittavat tuotteet kuten makka-

rat, pullat, maidot, pyttipannut ym. Osa tavaroista tuotiin myös huoltopuolen mönkijäkuljetuksena. 

Myyntilinjoja oli kolme. Myytävät tuotteet olivat hyvin esillä. Kylmäkaapit olivat myyntilinjoja vastapäätä, 

mistä sai sujuvasti ostetun tuotteen. Grilli / Kahvio oli toimitilana hieman ahdas vilkkaan toiminnan vuoksi. 
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Myyntilinjoilla oli koko ajan jatkuva jono. Henkilökunta selviytyi hyvin kovasta työpaineesta. 

Kahvilaan ilmoittautui 20-henkilöä. Työvuorot jaettiin 4–6 tunnin mittaisiksi. Yhdessä vuorossa toimi viisi 

henkilöä. Näistä kolme oli kassaa ja kaksi apulaista. Jokaisessa vuorossa oli yksi mieshenkilö, koska tavaran 

siirtämistä ja nostelua oli paljon. 

Jokaiselle henkilölle ilmoitettiin työvuorot etukäteen. Kaikki noudattivat saatuja työvuoroja. Lähes jokainen 

henkilö halusi olla ainakin kaksi työvuoroa, sekä auttaa tarvittaessa grillin puolella. 

Kahvila avattiin lauantaina klo 12.00 ja suljettiin sunnuntaina klo 15.00. Yön pikkutunneilla oli toiminnassa 

kaksi kassaa. 

Grilli 

Grilli toimi kahvilan kanssa samassa teltassa. Grillin myynti aloitettiin noin klo 14.00. Venlojen lähdön jäl-

keen toiminta oli täysipainoista. Turun Mies Martat kantoivat päävastuun noin 5 henkilön voimalla, lisäksi 

ringissä oli noin 15 muuta henkilöä. 

Yhteen vuoroon tarvittiin 2 makkaran grillaajaa, kaksi pyttipannun paistajaa ja kaksi tuotteiden myyjää. 

Henkilöstö oli kovassa paineessa koettaessaan selviytyä jatkuvasta jonosta. Apuhenkilöstö oli myös kovan 

paineen alla toimittaessaan tuotteita kahvioon ja grilliin. 

Makkarat ja pyttipannu tekivät hyvin kauppansa koko toiminnan ajan. Yöllä saatiin lisävoimia kakkosgrilliltä 

ja oluen myynnistä sekä pääkahvilasta. Pyttipannu loppui aamulla, jonka jälkeen otettiin käyttöön lisää yksi 

makkaragrilli. Makkaraa myytiin klo 15.00 asti. 

Makkaran myyntiä olisi kasvattanut grillipisteiden lisäys esimerkiksi majoitusalueelle. Grillikalustoa oli, mut-

ta henkilökunnan puute esti lisäpisteiden pystyttämisen. 

Toiminta oli henkilöstön ansiosta tehokasta ja korviini ei tullut yhtään valitusta, ei asiakkailta eikä henkilös-

töltä. 

Mediateltta 

Vastuuhenkilö: Teija Karhulahti 

Mediataltassa tarjoiltiin kahvia, kahvileipää, sämpylöitä sekä virvoitusjuomia. Lisäksi tarjolla oli aika-ajoin 

myös muuta pientä purtavaa. Median edustajat kävivät ruokailemassa talkooravintolassa. 

Vip tarjoilu 

Vastuuhenkilö: Katri Louhi 

 

VIP-vieraille oli jatkuvasti seuraavat tuotteet: 

 Kahvi keitettiin noin 100 m päässä olevassa keittopisteessä, josta se tuotiin ”maitokärryillä” 30 lit-

ran lämpöastiassa VIP-teltalle. Kahvi oli tarjolla 10 l hanallisesta kahvipannussa. 

 Teevesi keitettiin VIP-teltalla olleilla kahdella vedenkeittimellä ja asetettiin tarjolle kahteen termos-

kannuun. 

 Munkit toimitettiin VIP-teltalle pääravintolasta mönkijällä ja peräkärryllä ja säilytettiin osin lähei-

sessä kylmävarastossa. Munkkien kulutukseksi arvioitiin noin 3 x VIP vieraiden määrä, arvio oli hy-

vä. 



180 

 

 Piirakat/minipitsat toimitettiin VIP-teltalle pääravintolasta mönkijällä ja peräkärryllä. Piiraiden kulu-

tukseksi arvioitiin noin 2 x VIP vieraiden määrä, arvio oli hyvä. 

 VIP-teltalla oli jatkuvasti tarjolla pieniin annospusseihin pakattuja sipsejä ja keksejä. 

 VIP-vieraille tarjottiin kylmänä juotavan ainoastaan hanavettä. Vesi oli tarjolla kahvipisteessä kan-

nuissa. 

Ruokailu 

VIP-vieraat jaettiin kahteen ruokailuryhmään VIP-teltan tilakapasiteetin vuoksi, tarjoiluajat olivat 16.00–

17.30 ja 18.00–19.30. 

Ruokina tarjottiin samoja ruokia kuin pääravintolassa. Tarjotut ruuat (kanapasta ja kasvispasta) olivat lak-

toosittomia. Muita ruoka-aineallergioita ei huomioitu teltan tarjoilussa, vaan sellaista tarvitsevat VIP-

vieraat ohjattiin ruokailemaan pääravintolaan, jossa he saivat ruokaa VIP-rannekkeella. 

Ruuat tuotiin pääravintolasta mönkijällä ja peräkärryllä. Ruoka oli pakattu lämpöastioihin, joiden läm-

möneristyskyky oli hyvä. Ruoka oli yli 70 asteista jopa 3,5 tuntia sen pakkaamisen jälkeen. Yli jääneet ruuat 

palautettiin pääravintolaan ja niitä kyettiin jakamaan edelleen siellä. Lämpimän ruuan lisäksi tarjolla oli 

vaaleaa ja tummaa leipää sekä salaattia. 

Kaikkien ruokien osalta mitoitusperusteena käytettiin pääravintolan annoskokoja. VIP-vierailla oli jatkuvasti 

tarjolla erilaista naposteltavaa, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että mitoitus epäonnistui.  Toimitetuista ruuis-

ta jaettiin vain noin 50 %. Ruuat kuitenkin säilyivät säilytysastioissa niin lämpiminä, että ne kyettiin käyttä-

mään edelleen palautuksen jälkeen pääravintolassa. Ruokailun aikana tarjolla oli edelleen ainoastaan hana-

vettä. Kertakäyttömukit olivat pöydässä (8 henkilöä) ja pöytiin toimitettiin vesi noin 2 l kannuissa. Logistii-

kan ja jätehuollon (ei kertynyt tyhjiä vesipulloja) kannalta ratkaisu oli hyvä. Ruuan jakelu toimi kitkattomas-

ti, kun vieraan ei tarvinnut ottaa linjalta vettä. Ruokaa jaettiin neljässä pisteessä samanaikaisesti. Ruuan 

hakeminen jakolinjastolta kesti arvion mukaan noin 30 s/asiakas, jolloin noin 500 hengen ruuan jako kyet-

tiin toteuttamaan reilusti alle tunnissa. 

Huomioita 

 VIP-teltan ja pääravintolan välinen etäisyys ei ollut maantieteellisesti kuin noin 500m. Ruuan tilaa-

mista ja logistiikan järjestelyjä haittasi huomattavasti se seikka, että ravintola ei ollut kilpailussa 

käytössä olleen radiopuhelinverkon piirissä. Puhelimet oli kyllä varattu ja tunnukset luotu, mutta 

niitä ei otettu käyttöön. Matkapuhelinverkko pätki pahasti koko tapahtuman ajan ja kaikki asioiden 

sopiminen piti toteuttaa siirtymällä jalan VIP-teltalta ravintolaa. Radioyhteys on ehdoton edellytys 

toimintojen kitkattomalle suunnittelulle ja toteutukselle. 

 Hanavesi on huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto pullotettuun veteen verrattuna. 

 Kaikkia ruoka-aineallergioita ei voi huomioida pisteessä jossa ruokaa ei valmisteta, vaan se toimite-

taan sinne. Kaikkien ruokien laktoosittomuus on hyvä perusratkaisu. Muiden ruokien tarjoaminen 

pääravintolassa VIP-ranneketta näyttämällä oli hyvä ratkaisu. 

 Käytössä olleet lämpöastiat olivat hyviä. Niiden käyttö tulee suunnitella tarkasti siten, että avataan 

vain ne astiat joita tarvitaan ja pidetään ruokaa esillä vain tarvittava määrä. Tällä minimoidaan hä-

vikkiä, kun ruoka säilyy tarjoilulämpöisenä ja sitä voidaan tarvittaessa jakaa VIP-ruokailun jälkeen 

esim. pääravintolassa. 

 Mikäli VIP-vieraille on jatkuvasti tarjolla pientä purtavaa, varsinaisena ruokana tarjottavien elintar-

vikkeiden annoskoko tulee olla mitoittaa pääravintolassa tarjottavia annoskokoja pienemmäksi (ar-

violta noin 50%) 
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 Aikakriittisin tapahtuma VIP- toiminnoissa oli ruokailun toteuttaminen. Ruuan jakolin-

jan/jakolinjojen järjestelyt tulee suunnitella huolella ja pyrkiä minimoimaan tarjottavien (pysähdys-

ten) määrä. Pelkästään ottimien valinnalla saavutetaan merkittävää aikahyötyä. Jos esimerkiksi sa-

laatti otetaan pihtimallisilla ottimilla, niin ruokailijan ei tarvitse laskea lautastaan salaatin oton ajak-

si. Ruuan jakeluun varattavaa aikaa arvioitaessa nyrkkisääntönä voi pitää noin 20-30 s/asiakas/yksi 

jakopiste. 

Jäätelön myynti 

Jäätelön myynti tapahtui kahdesta jäätelökioskista sekä viidestä pakastealtaasta. Altaat oli sijoitettu 
pääkahvion myyntilinjastoihin. 
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VIESTINTÄ- JA AREENATUOTANTOVALIOKUNTA 

Tavoitteet ja tehtävät 

Viestintä- ja areenatuotantovaliokunnan yhteisenä tavoitteena oli laadukkaan ulospäin suuntautuvan vies-

tinnän tuottaminen ja mahdollistaminen sekä positiivisen kokonaiskuvan luominen Louna-Jukolasta tapah-

tumaa edeltävän vuoden sekä itse tapahtumaviikonlopun aikana kuin myös sen jälkeen. 

Tavoitteet 

 Tiedottaa Louna-Jukolaan liittyvistä asioista. 

 Herättää suunnistajien, kuntoilijoiden, paikallisen väestön, median ja sidosryhmien kiinnostus ta-

pahtumaa kohtaan. 

 Saada tapahtumalle laajaa ja positiivista näkyvyyttä eri medioissa. 

 Edesauttaa eri viestintävälineiden sujuvaan työskentelyä Louna-Jukolan yhteydessä. 

 Luoda Louna-Jukolalle tapahtuman arvoinen tunnelma. 

 Tukea ja vahvistaa tapahtuman markkinointia. 

Tehtävät 

 Viestinnän kokonaissuunnittelu ja -koordinointi 

 Säännöllinen ja laadukas uutis- ja kuvatuotanto 

 Mediatiedotteet ja uutiskirjeet 

 Verkkoviestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen 

 Markkinointimateriaalit, kisalehti ja käsiohjelma 

 Kirjoittavan median palveleminen ennen Jukolaa ja Jukolan aikana (mediakeskus) 

 TV- ja Areenatuotanto 

 Jukola-viikonlopun ohjelmatoiminnot 

 Tapahtuman jälkeinen tiedotus 

Keskeiset viestinnän aihealueet 

 Suurtapahtuma 

 Huiput ja harrastajat 

 Talkootyö 

 Seudullisuus 

 Haaste & hauskuus 

 Jukolahenki 

 Suunnistusbuumi / 77 harrastajajoukkuetta Lounais-Suomesta 

 JOKAINEN ON VOITTAJA 

Vastuuhenkilöt 

Viestintä- ja areenavaliokunta jakautui kolmeen ”jaokseen”: Viestintäjaokseen, Areenatuotantojaokseen 

sekä Ohjelmajaokseen. Yhteistä näille oli ulospäin suuntautuva viestintä ja positiivisen kokonaiskuvan luo-

minen Louna-Jukolasta ennen tapahtumaa, sen aikana ja tapahtuman jälkeen. 



183 

 

Viestintäjaoksen pääpaino oli 1,5 vuoden aikana tapahtuvassa kokonaisviestinnän suunnittelussa ja koor-

dinoinnissa, uutistuotannossa, osanottaja- ja talkoolaismarkkinoinnissa ja -tiedotuksessa sekä itse Louna-

Jukola-viikonloppuna kirjoittavan median palvelemisessa mediakeskuksessa. 

Areenajaos huolehti Louna-Jukola-viikonloppuna TV- ja areenatuotannosta yhteistyössä Ylen, Kruuva Oy:n 

ja Puolustusvoimien kanssa. Tähän toimintaan kuuluivat TV:n ja radion maastorastien ja areenan tekninen 

toteutus, kuulutus ja screenituotanto sekä muiden tilojen äänentoisto. 

Ohjelmajaoksen tehtävänä olivat Juhlalavan tapahtumien ja seremonioiden toteuttaminen. Lisäksi Lasten 

Partiomaailma ja Metsäkirkko kuuluivat ohjelmatuotannon piiriin, nämä toiminnot ulkoistettiin ja ohjelma-

jaoksen tehtävänä oli toimintojen koordinointi. 

Viestintä- ja areenatuotantovaliokunnan johtoryhmä koostui 11 jäsenestä ja kolmesta viestinnän asiantun-

tijajäsenestä. 

Tehtävä  Nimi  puhelin sähköposti  
Viestintäpäällikkö Janne Salmi  040 652 7490 janne.salmi@jukola.com 
Areenatuotantopäällikkö Mika Lyytikäinen (varap.) 041 430 3991 mika.lyytikainen@jukola.com  
Uutis- ja kuvatuotanto Antti Veijalainen  
Sosiaalinen Media Hilla Lamminpää  
Mediakeskus  Antti Ryynänen 
Kuvauspäällikkö Tommi Högmander 
Rekrytointi ja mediainfo Matleena Lindeqvist  
Ohjelmavastaava Henri Terho 
 
Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuivat kilpailunjohtaja Janne Virtanen sekä pääsihteeri Eero-Antti Lon-

ka. Asiantuntijajäseninä toimivat viestinnän ammattilaiset Anna-Maria Väli-Klemelä (Jukolatiimi-projektin 

vetovastuu), Raimo Oksa (kriisiviestintä) sekä Kati Nyberg (yleinen viestinnällinen sparraus). Nämä jäsenet 

osallistuivat johtoryhmän toimintaan tarpeen mukaan, pääosin sähköisesti. 

Muutamat valiokunnan jaokset jakautuivat vuoden 2015 alusta sektoreihin, jotka pitivät omina kokouksiaan 

ja yhteyttä sähköisten sovellusten avulla. Mm. sometiimi, mediakeskus, kuva- ja videotuotanto, ohjelmat. 

Yhteistyö muiden valiokuntien kanssa 

Viestintä ja areenatuotantovaliokunnalla on erittäin paljon kosketuspintoja muihin valiokuntiin. Eri valio-

kuntien viestinnälliset teemat ja rajapinnat käytiin läpi järjestelytoimikunnan kokouksissa (valiokuntien 

johtajat ja varajohtajat) noin kahden kuukauden välein. Lisäksi kilpailunjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat 

kaikkiin valiokunnan kokouksiin ja olivat aktiivisesti mukana tietojen vaihdossa. Yhteistyö muihin valiokun-

tiin toteutuikin erinomaisesti sekä ennen tapahtumaa että sen aikana. Ohessa tärkeimpiä valiokuntien väli-

siä rajapintoja. 

Kenttä- ja huoltovaliokunta 

 TV- ja radiotuotannon sekä niihin liittyvien tekijöiden sijoittaminen areenalle 

 areenan suunnittelu, mm. valotaulut, median liikkuminen, mediateltta 

 mediakeskuksen sähköistys, kalustus, logistiikka, WC:t ja jätehuolto 

 kenttäkuulutuksen sähköistys, kalusto ja äänentoisto  

 kaikkien edellä mainittujen varavoiman varmistaminen 

 Jukolan Viestin sanoman lukupaikka 

 sähköistys ja kaapelointi, valotaulut 
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 kuvauspaikat kilpailukeskuksessa ja kuljetus kuvausrasteille 

 juhlalavan rakenteet ja äänentoisto 

 metsäkirkko, lastenmaailman toiminnot 

 liikenne(tiedotus) 

Markkinointivaliokunta 

 osallistuja- ja tapahtumamarkkinoinnin tukeminen (mainostaminen eri viestintäkanavissa) 

 valotaulujen kuva- ja äänimainonta 

 yhteistyökumppaneiden valotaulumainosten sijoittelu valotauluille 

 VIP- ja mediaväen yhteinen info / illanvietto 

 yhteistyö mahdollisten kutsuvierasohjelmien järjestämisessä kutsuvierasvastaavan kanssa 

 yhteistyökumppanien (osuusisäntien) huomioiminen viestinnässä 

 markkinointitapahtumista viestiminen hyvissä ajoin nettisivuilla ja somessa 

 viikkokaleterin sisällön suunnittelu 

Toimisto 

 kilpailukutsu, kilpailuohjeet, käsiohjelma 

 toimintasuunnitelma 

 talkoolaisrekisteri - Lyyti 

 median akkreditointilomake - Lyyti 

 sisäinen ja ulkoinen tiedotustoiminta  

 ajoneuvoluvat kaikille mediahenkilöille: areena + maasto 

 majoitusjärjestelyt mediahenkilöille  

 sisäisen ja ulkoisen viestinnän yhteispeli 

 liikenne-, sijainti- ja areenakartat 

 palautteet 

IT-valiokunta 

 verkon asennus mediakeskukseen ja nettiyhteyksien toimivuuden varmistaminen 

 ICT-laitteisto  

 mediakeskuksen IT-tuki 

 GPS-seurannan suunnitelma 

 verkkosivujen tulospalvelu 

 verkkosivujen IT-tuki 

 tulospalvelu toimittajille 

Kartta- ja ratavaliokunta 

 TV-kuvausrastit ja radion selostusrastit 

 valokuvausrastit 

 aikataulutus ja lähetysajat 

 GPS-seurannan suunnitelma 

 ratamestarien haastattelut 

 kartat medialle kilpailun jälkeen 
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Ravintolavaliokunta 

 mediakeskuksen tarjoilut 

 mediaväen ruokailut / talkooravintola 

 oman viestintä ja areenatuotantoväen ruokailut 

 maastossa toimivan viestintäväen eväät 

Kilpailuvaliokunta 

 tarvittavan henkilöstön liikkuminen vaihto- ja maalialueella 

Talousvaliokunta 

 budjetti 

 Jukola-kauppaan liittyvä tiedottaminen 

Puolustusvoimat 

 Areena- ja TV-tuotannon kuva- ja äänisignaali sekä väliajat 

 TV-rastien kaapelointi 

Kilpailun johtaja 

 viestinnän kokonaiskuva 

 kilpailun suojelija ja kutsuvieraat 

 kilpailun aikainen kriisitiedotus 

Viestinnän ja areenatuotannon aikataulu 

Lokakuu 2012 – marraskuu 2013 

 Tapahtuman nimi, logon julkaisu ja ensimmäinen mediainfo, lokakuu 2012 

 Osallistuminen tiedonsiirtopalavereihin: Jämsä marraskuu 2012 & Kuopio marraskuu 2013.  

 Kokonaiskäsityksen luominen (päällikkö ja varapäällikkö) 

 Yhteydenpitoa tarpeen mukaan. Ajankäyttö muutamia tunteja viikossa. 

Joulukuu 2013 – kesäkuu 2014 

 Ensimmäinen viestintävaliokunnan palaveri 13.12.2013 

o Tavoitteiden ja pääkohderyhmien määrittely 

o Louna-Jukolan arvojen + vision esiintuominen 

o Viestinnän keinot ja kanavat ja aikataulutus 

o Slogan 

 Johtoryhmän kasaaminen ja rekrytoinnin aloittaminen 

 Lounapolku.fi -sivusto 

 Kolme viestinnän johtoryhmän kokousta (3kk välein) 

 Osanottajamarkkinoinnin tukeminen Kuopio-Jukolassa 

 Osallistuminen talkoolaisina Kuopio-Jukolaan ja palaveri sekä raportti saaduista kokemuksista 

 Mukana noin 10 jäsentä 
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Heinäkuu 2014 – marraskuu 2014 

 Netti- ja somekanavat käyttöön 1.8.2014 

 Kisalehti Turun Sanomien liitteenä 

 Viestintäsuunnitelmien tarkentaminen ja työnjako 

 Viestintäkalenterin (viikkotaso) käyttöönotto 

 Rekrytoinnin vauhdittaminen (Lyyti), mukana noin 20 jäsentä 

 Kokoukset noin 2kk välein (3 kokousta) 

 Toimintasuunnitelman tekeminen 

 Tiedonsiirtokokous Turussa ja sitä seuraava palaveri: toimintasuunnitelman tarkennukset 

 

Joulukuu 2014 – maaliskuu 2015 

 Rekrytoinnin voimakas tehostaminen  

 Sosiaalisen median voimakas käyttö. Erityisesti osanottajamarkkinointi ja Jukolatiimi 

 Jukola.com -sivusto: kilpailukutsu, kisaennakoita, uutisia (noin 1/viikko) 

 Valiokunnan, jaosten ja sektoreiden kokoukset 30–50 vrk välein (3 kokousta) 

 Jukolan ennakot Suunnistajalehtiin 

 Uutiskirjeet ja mediatiedotteet 

 Yhteistyökumppanien esiin tuominen 

 Tiivistyvä yhteistyö paikallismedioiden (sanomalehdet, Yle Turku) kanssa. 

Huhti-toukokuu 2015 

 Tiivistyvä kokousten pito (kolme viimeisten 2 kk aikana) 

 Viestinnän tiivistyminen: 2-4 uutista / juttua viikossa (jukola.com), joihin liittyen sometusta. 

 Sosiaalisen median lähes päivittäinen käyttö  

 Uutiskirjeet ja mediatiedotteet 

 Käsiohjelma ja kilpailuohjeet 

 Koko Louna-Jukolan talkoolaisrekrytoinnin tukeminen ja jalkautuminen 

 Kokonaispainopisteen siirtyminen kilpailun aikaisiin tapahtumiin 

 Viestintää tukevat toimet: TS-blogi, videoklipit, YLE Turun kanssa toteutettu selfiesuunnistus 

 Toukokuusta alkaen sektoreiden vahva ”autonomia” 

 

LOUNA-JUKOLA 2015
Viestinnän viikkokalenteri            JULKAISUALUSTA

VKO AIHE kuka kuvia LP.fi J.com some u.ki med.t TAPAHTUMIA
42 Suunnistuskoulujen päättyminen + jatkojutut LS+AV X X X
43 LPJ: ilmo DL 26.10. Hansatori 25.10. Puolustusvoimat HL+AV LPJ PV X Johtoryhmä SU 26.10
44 Lounapolkujuoksu-viestintää. Talvirastit alkavat 1.11 HL+LS X X Lounapolkujuoksu

45 LPJ-reportaasi. Nenäpäivä PE 7.11. MO+AV X X X Nenäpäivä 7.11, Kilpailukutsun DL 7.11
46 KISAKESKUS: mitä, milloin, KUVIA! AV+JuhaS X X X Viestintäryhmä SU 16.11
47 IFK Lidingö kävi treenaamassa 14.-16.11 AV X X X JUKOLAKOKOUS & Rastitreffit
48 Ti 25.11 200 päivää Louna-Jukolaan: missä mennään. Talkoolaisinfo. JS+Liisa X X X X X
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Kesäkuu 2015 

 Päivittäinen viestintä ja voimakas uutissyöttö paikallismedioihin  

 Fokus kisaviikonlopun toiminnoissa 

 Tiedotustilaisuudet 

 LOUNA-JUKOLA 12.–14.6 

 Jälkiviestintä 

Verkkoviestintä 

Louna-Jukola hyödynsi viestinnässään voimakkaasti Internetiä kahden eri www-sivuston kautta. 

Louna-Jukolan virallisen verkkosivun (www.jukola.com/2015) ensisijainen tarkoitus oli tiedottaa ensisijai-

sesti itse kilpailuviikonloppuun liittyvistä aiheista neljällä kielellä (suomi, ruotsi, englanti, venäjä): kilpailu-

kutsu, ilmoittautuminen, harjoituskieltoalue, majoitus, liikenne jne. Tämän lisäksi Jukola-sivustolla julkais-

tiin runsaasti kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä Louna-Jukolaan liittyviä uutisia ja tiedotteita, joi-

den päivitysrytmi kiihtyi itse tapahtuman lähestyessä. 

Kaikki tärkeät tiedotteet sekä pääosa uutisista linkitettiin suoraan myös Louna-Jukolan some-kanaville. 

Omaa www-uutistuotantoa oli korkeintaan saman verran kuin edellisinä vuosina. Sosiaalisen median roolia 

nostettiin tänä vuonna huomattavasti, ja erityisesti Louna-Jukolan alla ja aikana pääpaino tapahtumauu-

tisoinnissa olikin sosiaalisen median eri kanavilla uutisten keskittyessä enemmän taustoittamiseen. 

Jukola-sivuston sisällöstä vastasi viestintä- ja areenatuotantovaliokunnan viestintäjaos yhdessä kilpailutoi-

miston kanssa. Viimeisen kuukauden aikana eri kävijöitä oli vajaat 200 000, ja istuntojen määrä oli noin 

puoli miljoonaa. Suurin kävijäpiikki osui kilpailuviikonlopun sunnuntaille, jolloin eri kävijöitä oli noin 80 000 

ja istuntoja noin 130 000. Kisaviikonloppuna huomattava enemmistö käynneistä oli odotetusti mobiililait-

teista, kun taas esimerkiksi edeltävällä viikolla mobiililaitteet olivat selvässä vähemmistössä ns. desktop-

käyttäjiin verrattuna. 

Louna-Jukola käytti markkinointiin ja tiedotukseen myös toista, Lounapolku-sivustoa (www.lounapolku.fi). 

Tämän sivuston pääpaino oli esitapahtumissa, harjoituspaketeissa ja leiritykseen liittyvässä majoituksessa 

sekä suunnistuksen aloittamisessa ja oppimisessa mm. Louna-Jukolan suunnistuskoulujen kautta. Louna-

polku-sivuston sisällöstä vastasi viestintäjaos yhteistyössä markkinointivaliokunnan sekä esitapahtumiin ja 

ennakkoharjoitteluun liittyvien tahojen kanssa. Sivuston päivitystahti laski Louna-Jukolan lähestyessä ja 

pääpaino siirtyi varsinaiselle Jukola-sivustolle. 

Sisältöä linkitettiin Louna-Jukola-sivuilta Lounapolkuun ja päinvastoin tarpeiden mukaisesti. Molemmilla 

sivustoilla kuvien hyödyntäminen sekä erityisesti linkitys some-kanaviin olivat merkittävässä roolissa. 

17 Pe 24.4 50 päivää Louna-Jukolaan: missä mennään  (3 valiokuntaa) LA/HT X X X
20.-27.4 Suunnistuskoulut päättyvät: millä mielellä kohti Jukolaa. S-koulu toukokuussa? AV X X X X

JS/AV X X X X X ?
Ratamestarien haastattelut, osa 1 AV X X X
Pullopostia, DL 1.5 JS/JV 50 päivää… (Pe 24.4)

18 Ennakkojuttu Suunnistajaan 4/2015 (DL 1.5) "NÄIN TOIMITAAN LOUNA-JUKOLASSA" AV X
28.4-3.5 TurkuPosti: katsojamarkkinointi JS

Emit? AV X
Julkkisjoukkueiden kuulumisia AV X X X ViestintäJoRy SU 3.5. klo 16.00

19 Ilmoittautumisaikaa vielä viikko jäljellä. Kuvia kisamaastosta AV
HK Scan? AV X

4.-10.5 UUTISKIRJE 5: ilmokynnys 2, … Tiomila
20 Puolustusvoimat AV Ilmokynnys 2 / 13.5.2015

Ratamestarien haastattelut, osa 2 AV X
11.-17.5 Kilpailuohjeiden julkaiseminen? Eki, AV Järjestelytoimikunta SU 17.5

21 Osanottajamäärät: laaja katsaus. AV LEHDISTÖTILAISUUS 1 ?
3 viikkoa Jukolaan: 21 kiperää suunnistuskysymystä / -termiä X

18.-24.5 UUTISKIRJE 6: Joukkueiden lkm…
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Uutistuotanto 

Vastuuhenkilö: Antti Veijalainen 

Uutistoimituksen tehtävänä oli tuottaa ajankohtaista ja laadukasta uutismateriaalia virallisen verkkosivus-

ton Ajankohtaista-osioon sekä tehdä näistä tarvittavat käännökset. Uutistuotantoon liittyi olennaisena osa-

na kuvatuotanto sekä tiivis yhteistyö sosiaalisen median kanssa. Uutistuotannon kautta myös julkaistiin 

lukuisia markkinointipainotteisia juttuja eri medioihin sekä erillisiä mediatiedotteita. Lisäksi uutistoimitus – 

erityisesti uutispäällikkö – oli vahvasti mukana Louna-Jukola-verkkosivujen muun sisällön tekemisessä. 

Tavoitteena oli tuoda esiin Louna-Jukolan lähestymistä eri näkökulmista ja eri kohderyhmiä ajatellen. Erityi-

siä painopistealueita viimeisen vajaan vuoden aikana olivat mm. järjestelyjen eteneminen, yhteistyökump-

panit, esitapahtumat ja suunnistuskoulut, osanottajamäärät sekä osanottaja- ja talkoolaismarkkinointia 

tukeva viestintä. Kisaviikolla painotus siirtyi ennakkotunnelmiin, paikalle saapumiseen ja liikennejärjestelyi-

hin sekä itse Louna-Jukolan tapahtumiin. 

Käännösten ja sitä kautta kansainvälisen viestinnän ehdoton pääpaino oli englannin kielessä. Ruotsiksi 

käännettiin tärkeimmiksi katsottuja juttuja ja tiedotteita. Venäjän käännöksiä tehtiin resurssien mukaan 

vasta kilpailuviikonloppuna. 

Pääosa Ajankohtaista-osion jutuista linkitettiin heti Facebookiin ja muihin sosiaalisen median kanaviin. Uu-

tistoimitus siis tuotti samalla materiaalia sosiaaliseen mediaan. Erityisesti kilpailuviikonloppuna ja juuri sen 

alla juttujen runsauden vuoksi kaikkea ei linkitetty sosiaaliseen mediaan, jotta some-kanavat eivät menisi 

”tukkoon”. 

Viimeisille Louna-Jukolaa edeltäville kuukausille laadittiin uutisaikataulu, joka tarkentui ja muuttui tarpei-

den mukaan. Osa uutisista oli sidottu tiettyihin ajankohtiin, ja muuten aikataulua täydennettiin muilla ju-

tuilla. Juttuja tehtiin jonkin verran varastoon, ja joidenkin julkaisua siirrettiin tilannearvion mukaan tasapai-

noisen kokonaisuuden saavuttamiseksi. Aikataulu tehtiin alustavasti viikon tarkkuudella, Jukola-viikolle 

päivän tarkkuudella ja itse tapahtuman ajalle osin jopa tunnin tarkkuudella. Erityisesti hektisen kisaviikon-

lopun aikana tarkkakaan ennakkosuunnittelu ei riittänyt huomioimaan kaikkea, ja monelta osin aikataulu 

jouduttiin lennosta muuttamaan, mikä toki oli jo ennakkoon tiedossa. 

Uutisaikataulua käytiin kokonaisuudessaan ja myöhemmin myös osissa läpi sosiaalisen median päällikön 

kanssa, jotta uutistuotanto ja some saatiin ”synkronoitua” erityisesti tärkeimpien uutisaiheiden osalta. So-

messa oli myös runsaasti uutistuotantoon kuulumatonta sisältöä, mikä piti kuitenkin huomioida myös uutis-

tuotannon osalta mm. päällekkäisyyksien vuoksi. 

Edeltävään talveen asti juttuja tuli keskimäärin melko harvoin, 0–2 viikossa. Kevään mittaan tahti tiivistyi: 

huhtikuussa noin kolme juttua per viikko, toukokuussa 4–7. Viimeisellä viikolla juttuja tuli useita per päivä. 

Kilpailuviikonloppuna julkaistiin lauantaina 19 juttua ja sunnuntain puolella 15. Viikonlopun jälkeisellä ju-

hannusviikolla julkaistiin vielä muutama juttu. 

Iso osa juttuaiheista tuli ”itsestään” eri tapahtumien ja tiedotteiden sekä yhteistyökumppanien esittelyjen 

pohjalta. Vinkkejä aiheisiin tuli useilta tahoilta, ja niitä myös haettiin aiempien vuosien uutisten kautta. 

Jotkin aiheet jäivät ns. varalle eli otettavaksi käyttöön mikäli tulisi puutetta materiaalista, mutta käytännös-

sä niitä ei tarvittu, sillä uutisaiheita oli viimeisille viikoille vähintään riittävästi. 

Kisaviikonlopun ja viimeisten päivien osalta aikatauluun merkittiin myös kuvatarpeet, jotka käytiin ennak-

koon läpi kuvatuotannon päällikön kanssa. Jutuissa käytettiin melkein aina yhtä täysikokoista uutiskuvaa, 

muutamissa useampiakin. Tärkeänä pidettiin sitä, ettei jutusta kuvineen tulisi liian pitkä, sillä se karsii pe-

ruslukijoita yllättävän tehokkaasti. 
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Kilpailuviikonloppua edeltävänä aikana uutistuotannosta vastasi uutispäällikkö. Uutispäällikkö kirjoitti arvi-

olta puolet kaikista jutuista itse ja teki myös ison osan lähinnä englanninkielisistä käännöksistä. Osa uutis-

toimittajista ja muut päätoimittajat olivat suurena apuna tehden toisen puoliskon jutuista. Myös moni 

kääntäjä oli käytettävissä jo ennen kilpailuviikonloppua tehden osan käännöksistä. Näiden lisäksi erityisesti 

ruotsin käännöksissä oli apuna muutama ”epävirallinen” eli ei varsinaisesti uutistuotantotiimiin kuuluva 

henkilö. 

Kilpailuviikonloppuna uutistoimituksessa työskenteli kaikkiaan 17 henkilöä. Näistä viisi oli toimittajia, kolme 

päätoimittajia ja yhdeksän kääntäjää. Näiden lisäksi yksi toimittaja ei paikalle lainkaan saapunut, mikä aihe-

utti muutostarpeita ja priorisointia suunniteltuun uutisaikatauluun. 

Toimittaja- ja käännösvuorot jakautuivat lauantaiaamusta sunnuntaiaamupäivään tarpeiden mukaan lomi-

tetusti siten, että yksittäisellä hetkellä työvuorossa oli 1–3 toimittajaa ja vähintään yksi kääntäjä per kieli. 

Yksittäinen työvuoro oli yleensä neljän tunnin mittainen, ja liian kuormituksen välttämiseksi vuoroja ei lai-

tettu ns. putkeen. 

Kullakin hetkellä yksi henkilö toimi päätoimittajana vastaten uutisten ja käännösten julkaisusta ja aikatau-

lusta; päätoimittajan vuoron pituudet olivat 4–9 tunnin mittaisia. Käytännössä kukin toimittaja julkaisi jut-

tunsa itse joko heti päätoimittajan hyväksynnän saatuaan tai myöhemmin tallennettuaan ensin jutun myö-

hempää julkaisua varten. Kääntäjät käänsivät päätoimittajan priorisoinnin mukaan juttuja suoraan Wordp-

ressissä omaan tahtiinsa ja julkaisivat käännöksen heti sen valmistuttua. 

Uutistoimitus työskenteli tiiviissä yhteistyössä kuvatoimituksen kanssa. Ennakkoon tunnistetut kuvatarpeet 

oli merkitty uutisaikatauluun ja osittain niiden saatavuus sovittiin etukäteen. Uutistoimituksen käytössä oli 

myös jatkuvasti vähintään yksi kuvaaja, ja lisäapuja saatiin tarvittaessa. 

Kuvaajien ja uutistoimituksen linkkinä toimi kuvatoimittaja, joka osaltaan valitsi ja käsitteli tarvittavat kuvat 

kuvaajalta. Päätoimittaja oli mukana valitsemassa oikeita kuvia juttuihin. Teknisten ongelmien vuoksi kuvat 

siirrettiin aluksi toimittajalle USB-tikulla, mutta myöhemmin siirryttiin siihen, että kuvatoimittaja lisäsi kuvat 

suoraan Wordpressin mediakirjastoon. Toimittaja sitten lisäsi itse kuvan kirjastoon ja edelleen juttuun tai 

poimi valmiin kuvan mediakirjastosta. 

Kaikki jutut kirjoitettiin ns. anonyymisti osana uutistoimitusta. Kuvien osalta käytiin keskustelua siitä, tulee-

ko niihin merkitä kuvaajan nimi. Osa ennakkouutisten kuvista julkaistiin ilman nimeä eli vain ”Louna-Jukolan 

kuvina”, mutta erityisesti kilpailuviikonlopun ajaksi linjattiin, että nimet merkitään kaikkiin kuviin. Somessa 

julkaistuihin kuviin nimitietoja ei – osin tilan vähyyden vuoksi – tullut, mistä syystä linja ei tavallaan ollut 

yhtenäinen kuvien julkaisun osalta. 

Toimittajat ja kääntäjät perehdytettiin Wordpress-alustan käyttöön pääasiassa ”lennosta” eli heidän saa-

vuttuaan työvuoroon. Opastusta antoivat päätoimittajat sekä ajan mittaan enemmän myös toiminnan jo 

osaavat toimittajat ja kääntäjät. Lisäksi Wordpress-alustan kuvallinen käyttöohje lähetettiin kaikille sähkö-

postitse etukäteen tutustumista varten. 

Uutistoimitus ja kääntäjät työskentelivät tiiviisti rinnakkain yhdessä mediakeskusteltan kulmassa ja kuva-

toimittaja heidän välittömässä läheisyydessään. Uutistuotannon ja käännösten eteneminen oli jatkuvasti 

päätoimittajan tiedossa ja hallinnassa, ja esimerkiksi kääntäjän oli tarvittaessa helppo kysyä tarkennuksia 

vieressä olevalta toimittajalta. Toisaalta alue oli ajoittain melko ahdas, sillä etenkin päätoimittajan piti liik-

kua jatkuvasti, ja heti vieressä työskennellyt some-toimitus myös vaati oman liikkumatilansa. Riittävä tila on 

hyvä huomioida jatkossa, joskin tämän kokoisessa mediakeskuksessa lisätila vaatisi todennäköisesti jonkin 

muun toiminnon tai tilan pienentämistä. 
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Yhteensä uutistoimituksen ja kääntäjien käytössä oli 8 konetta. Kullakin koneella oli valmiina oma Wordp-

ress-tunnus ja -salasana. Henkilökohtaisia tunnuksia ei toimittajille tai kääntäjille luotu. 

Kuva- ja videotuotanto 

Louna-Jukolan käytössä oli pieni määrä Jukolassa edellisenä vuotena seurojen omien kuvaajien ottamia 

kuvia, sekä muutama Suomen Suunnistusliitolta saatu kuva. Louna-Jukolan viestintä ja markkinointi kärsivät 

pienissä määrin hyvän kuvamateriaalin puutteesta ennen kisaviikonloppua. 

Jukolan valmisteluihin liittyvissä kuvaustarpeissa kuvatoimitus pärjäsi seurojen omien kuvaajien voimin. 

Jukolan viestinnän käyttöön tehtiin yhteistyössä sveitsiläisen Puresive Films – yrityksen kanssa 5kpl traile-

reita edellisten vuosien TV/video-materiaalista. Nämä trailerit julkaistiin Louna-Jukolan viestinnän kanavissa 

(Some, www) tasaisin väliajoin lähempänä Louna-Jukola-viikonloppua. Puresive-films tuotti myös kisoista n. 

5 min koosteen, joka toimitettiin viestinnän kanaviin pian kisaviikonlopun jälkeen. 

Jukolan käytössä oli myös ulkopuolinen kuvaaja, joka dokumentoi kisakeskuksen rakennustalkoita 2 viikon 

ajan ennen Jukolan viikonloppua. Näitä kuvia julkaistiin myös somessa ja www-sivujen uutisoinneissa. 

Kuvaajien rekrytointia aloitettiin alkukeväästä 2015 ottamalla yhteyttä kahteen paikalliseen kameraker-

hoon, josta saimmekin upeita resursseja käyttöömme. Näillä resursseille ei ollut aikaisempaa suunnistusku-

vauskokemusta. Näillä kuvaajilla ei ollut ennakkokäsityksiä millaisia kuvien pitäisi olla: saimme yksilöllisiä ja 

uusia näkökulmia aikaan. Lisäksi käytössä oli luonnollisesti seurojen omat kuvaajaresurssit. Lisäksi lähem-

pänä kisaviikonloppua mukaan tulivat vielä itse kuvapäällikköön yhteyttä ottaneet kuvaajat. Nämä kuvaajat 

olivat olleet myös aikaisemmissa Jukoloissa ja toimivat varmasti myös seuraavien Jukolan viestien resurs-

seina. 

Tiedostimme jo alkuvaiheessa tarpeen saada hyvänlaatuista ilmakuvaa ja aloitimme n. 2 kk ennen h-hetkeä 

kopterikuvaajan hakemisen. Löysimme lopuksi luontokuvaustaustan omaavan kopterikuvaajan, joka talkoi-

siin sopivalla hinnalla tuli mukaan projektiin. 

Kuvatoimituksen käytössä oli myös ns. ”time lapse” -kamera, jota käytettiin kisakeskuksen nousemisen 

dokumentoinnissa, sekä kisaviikonlopun aikana maalialueen dokumentointiin. 

Kuvausrastit 

Kuvausrastien suunnittelu aloitettiin keväällä 2015 ennen lumien sulamista. Suunnittelu aloitettiin tapaami-

sella ratamestarien kanssa vanhojen karttojen avulla. Tässä vaiheessa ratamestareilla oli jo aika tarkka käsi-

tys esim. kameroiden sijainnista ja kuvauskulmista TV-rasteilla. Osaa TV-rasteja käytettiin myös still-

kuvauksen rasteina. 

Tärkeää on huomata, että kuvausopastajan ensimmäinen tehtävä saavuttaessa TV-rastille on keskustella 

TV-kuvaajan kanssa ja varmistaa vielä kerran kuvaajille sopiva paikka, etteivät ole TV-kuvan tiellä. 

Kuvausrasteihin, sekä opastusreitteihin käytiin tutustumassa lumien sulettua. Kuvausrasteilla tehtiin myös 

pienimuotoista raivausta kuolleiden oksien ja tiellä olevan kasvillisuuden poistamiseksi. 

Kisakeskuksen kuvauspaikoista, varsinkin lähtöjen yhteydessä käytettävistä, keskusteltiin TV-ryhmän kanssa 

kenraaliharjoituksen aikana. Lähtöjen kuvauspaikat pyrittiin valitsemaan huolella, koska esim. Venlojen 

lähdön otetuista kuvista 2 parasta päätyi vielä samana päivänä tehtyihin Jukola-postikortteihin. 
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Kisakeskuksessa ison haasteen kuvauspaikoilla asetti sen läpi kulkenut sähkölinja ja sen turva-alueet. Par-

haille paikoille ei ollut mahdollisuutta tehdä kuvauslavoja, joilla kuvaajat olisi ollut mahdollista nostaa ylei-

sön yläpuolelle. 

Louna-Jukola sosiaalisessa mediassa 

Vastuuhenkilö: Hilla Lamminpää 

Sosiaaliselle medialle annettiin Louna-Jukolan viestinnässä iso painoarvo, joten panostimme siihen merkit-

tävästi. Sosiaalisen median tiimissä oli kymmenkunta jäsentä ydinporukan tiivistyessä noin viiteen. Sosiaali-

sen median osalta loppuraportti sisältää: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Selfie-suunnistus 

 Jukolatiimi 

 YouTube videot 

 Jukola viikonloppu 

 Kriisiviestintä 

Facebook 

Facebook oli eittämättä yksi merkittävimmistä sosiaalisen median kanavista Louna-Jukolassa. Jukolan-

viestin Facebook-sivuilla oli jo tuhansia seuraajia Kuopio-Jukolan jälkeen. Tähtäsimme seuraajamäärän roi-

maan kasvuun - onhan sosiaalisen median käytön suosio kasvanut kokoajan laajemmaksi myös suunnistus-

väen keskuudessa. Facebookia käyttää nykyään runsas joukko innokkaita suunnistusihmisiä. Etenkin jo kes-

ki-iän saavuttaneita ihmisiä on käyttäjinä paljon, ja Jukolan-viestin seuraajistakin yllättävän suuri osa on yli 

40-vuotiaita. Tämä ikäluokka tuntuukin olevan tällä hetkellä kaikkein aktiivisin Facebookin käyttäjäryhmä, 

mikä näkyi myös Jukolan viestin Facebook-julkaisujen kommenttiosioissa aktiivisena kommentointina. Juko-

lan-Facebook-sivuja seuraa kuitenkin ihmisiä teini-ikäisistä iäkkäämpiin suunnistuksen ystäviin. Mietimme 

Jukola-Facebookkia toteuttaessamme jokaista ikäryhmää ja tarjosimme jokaiselle jotakin. Facebookin pää-

asiallisena tarkoituksena oli tuoda Jukolan tunnelmaa esiin erilaisista kuvakulmista katsottuna sekä levittää 

tietoutta Louna-Jukolasta.  

Pääpaino Facebookissa syksyn ja talven aikana oli lähinnä kilpailusivuston uutisten jakamisessa. Facebookin 

aikajanan suunniteltiinkin täyttyvän kiihtyvään tahtiin kohti tapahtumaa mentäessä - sen ollessa viimeisen 

kuukauden aikana vilkkaimmillaan. Emme halunneet jakaa Facebookkiin liikaa tavaraa liian aikaisin, vaan 

etenimme myös tässä uutiskalenteri karkeana suunnitelmana, jotta homma pysyi raiteillaan. Lopulta saim-

me touko-kesäkuun aikana hyvän pöhinän päälle Facebookiin ja puheenaiheita alkoi olla useita, joihin ihmi-

set tarttuivat mukavasti. 

Lähempänä tapahtumaviikonloppua alkoi kysymyksiä tulla enemmän liittyen lähinnä Louna-Jukolan käytän-

nönjärjestelyihin. Kannattaa tarkastella Jukola-järjestelyjä kriittisesti ennen kisaviikonloppua, ja miettiä, 

mihin ihmiset kaipaavat vastauksia. Louna-Jukolassa suurin kyselyaihe oli paikoitus ja erilaiset kyytiläis-

ten/tavaroiden jättömahdollisuudet. 

Pääasiallisesti jaoimme Facebookiin siis kaikki kilpailusivuston tärkeimmät uutiset sekä Louna-Jukolan en-

nakkovideot. Halusimme herättää suunnistusihmisissä Jukolahuumaa erilaisin tunnelmapaloin, mitä videot 
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palvelivat erityisen hyvin. Lisäksi muistelupalat esimerkiksi edellisistä Paimiossa järjestetyistä Jukoloista 

keräsivät huomattavan suosion seuraajien keskuudessa. 

Kevään edetessä laitoimme pystyyn erilaisia kilpailuja, joihin saimme yhteistyökumppaneiltamme erilaisia 

palkintoja. Uutistuotantomme esitteli yksi kerrallaan tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme, joiden mu-

kaan ajoitimme myös kilpailut. Ne keräsivät vaihtelevasti osallistujia. Kannattaa miettiä tarkasti konsepti ja 

myös palkintojen houkuttelevuus. Jotkut kilpailuista linkitettiin myös Twitteriin ja Instagramiin. 

Erilaiset somessa aktivoituneet harrastajajoukkueet ovat aktiivisia myös Facebookissa. Monilla niistä on 

mahtava meininki tekemisessä ja tällaisten joukkueiden kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä jatkossa huo-

mattavasti enemmän Jukola-somea tehtäessä. Nyt yhteistyö jäi lähinnä joihinkin jakoihin, kun ajattelimme, 

etteivät meidän paukkumme riitä lähtemään mukaan kaikkiin tempauksiin. 

Facebookin seuraajamäärä kasvoi viimeisen puolen vuoden aikana ennen Louna-Jukola-viikonloppua use-

ammalla tuhannella kasvun ollen viimeisten viikkojen aikana jo reilusti yli sata viikossa. Tätä silmällä pitäen 

koemme onnistuneemme someviestinnässä Facebookin osalta. Louna-Jukolan jälkeen Jukolan viestin Face-

book sivujen seuraaja määrä hipoi jo lähes 12 000 seuraajaa. 

Twitter 

Twitter kerää myös yhteen paljon innokkaita suunnistusihmisiä aina huippusuunnistajista vasta-alkajiin. 

Twitterissä jaetaan monipuolisesti asioita ja mielipiteitä päivittäin myös suunnistukseen liittyen, mikä antoi 

hyvän pohjan Jukolan twittertilin ylläpitämiseen. Pääasiallisena tarkoituksenamme twitterissä oli osallistua 

erilaisiin suunnistus- ja Jukolakeskusteluihin ja tällä tavoin aktivoida suunnistuksen ystäviä myös Jukolan 

viestin osalta. Toimme asioita esiin aina positiivisuuden kautta, myönteisellä asenteella. Saimmekin hyvää 

Jukolapöhinää aikaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tulevaisuudessa kannattaa enemmän miettiä 

myös ulkomaille suunnattua twiittailua. 

Louna-Jukolan twittertunnukset olivat sometiimin lisäksi käytössä lähes jokaisella viestintätiimiin jollain 

tavalla kuuluvalla jäsenellä, kuten myös esimerkiksi kilpailunjohtajalla. Tällä tavoin varmistimme sen, että 

Louna-Jukolan twitter pysyi monipuolisena ja erilaisiin puheenaiheisiin pystyttiin osallistumaan lyhyellä 

varoitusajalla, kun niin moni pystyi viestivirtaa seuraamaan. Luotimme siihen, että homma pysyy hanskassa, 

koska melkein jokainen ”Jukola-twiittaaja” oli myös itse aktiivinen Twitter-käyttäjä. Twiittailun aihealuerun-

kona toimi Louna-Jukolan uutiskalenteri, jonka mukaan nostimme aiheita tuoreimpien uutisten mukaisesti.  

Kevään mittaan suunnistuskauden käynnistyessä halusimme haastaa myös ulkomaisia seuroja Jukolan vies-

tin toimesta. Ajoitimme tämän samaan aikaan, kun lisäsimme mainontaa esimerkiksi Ruotsin Skogsportissa. 

Somessa aktivoituneet harrastajaporukat saivat aikaan hienoa pöhinää välillä, johon ehkä Louna-Jukolankin 

olisi kannattanut osallistua hiukan aktiivisemmin. Kannattaa miettiä tätä tarkemmin jatkossa ja järjestää 

hienoja tempauksia sekä hehkuttaa haastekilpailuja. 

Onnistuimme virallisen Jukolahashtagin (#jukola) käyttämiseen ohjeistamisessa lopulta hyvin, vaikka myös 

Jukola-viikonlopun aikana viestivirrassa näkyi erinäköisiä tunnisteita Jukolaan liittyen, kuten #jukolanviesti, 

#jukola2015, #lounajukola jne. Pyrimme alusta asti itse käyttämään vain ja ainoastaa #jukola-tunnistetta 

twiiteissämme ja aika ajoin myös muistutimme siitä muita somettajia. Tämä oli ehdoton edellytys sille, että 

saimme Jukolan kilpailukeskuksen somescreenin toimimaan mahdollisimman hyvin. Kannattaa myös jatkos-

sa pitää tunniste ennallaan – mahdollisimman yksinkertaisena. Tällä tavalla seuraavien vuosien Juko-

lasomettajien on helppo jatkaa aina viestikapulan vaihduttua. 

Noin kuukausi ennen h-hetkeä saimme palautetta jonkinlaisesta Jukola-ähkystä twitterissä. Tämä johtui 

siitä, että Jukola-aiheisia viestejä alkoi vain yksinkertaisesti esiintyä koko ajan enemmän tapahtuman lähes-
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tyessä, jolloin myös Jukolan viestin aktiivisuus kasvoi huomaamattomasti. Huomasimme, että esimerkiksi 

joitakin samoja uutisia oli retweetattu Jukolan viestin useampaan kertaan eri lähteistä. Lisäksi meillä oli 

välillä turhan monta rautaa tulessa erilaisissa Jukola-keskusteluissa. Viimeisen kuukauden aikana teimme 

twitteriä melko tarkan suunnitelman mukaan, mikä tarkoitti vain merkittävimpiin puheenaiheisiin osallis-

tumista sekä tärkeimpien Jukola-uutisten jakamista. Tämä teki Louna-Jukolan twittertoiminnasta jämptin 

lähellä kisaviikonloppua, ja saimme tästä myös myönteistä palautetta. 

Instagram 

Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto, joka aukesi lokakuussa 2010. Palvelun 

avulla käyttäjät voivat jakaa kuvia, kommentoida toisten käyttäjien kuvia ja tykätä niistä. Palvelun käyttö 

mobiililaitteilla edellyttää sovelluksen latausta, joka on saatavilla iOS-, Android- ja Windows Phone 8 -

käyttöjärjestelmille. 

Kuopio-Jukola otti Instagramin käyttöön Jukola-viikonloppuna 2014. Louna-Jukola oli perustanut oman tilin 

jo aikaisemmin, koska virallista tiliä ei vielä ollut. Kuopio-Jukolan jälkeen päätimme kuitenkin siirtyä yhteen 

viralliseen Jukolan Instagram tiliin ja poistimme Louna-Jukolan oman, ohjasimme seuraajat Kuopion tiliin ja 

vaihdomme lopulta Instagramin uudeksi nimeksi Jukola. Tarkoituksena jatkaa Instagramin ylläpitoa vuosit-

tain vain yhdellä tilillä. 

Instagram on kuvapalvelu, jossa tärkeintä on hyvälaatuiset kuvat, joista välittyy tunnelma. Kuopio oli saanut 

ikuistettua Instagramiin hienoja kuvia kisaviikonlopulta. Vuoden aikana meidän haasteeksi muodostui hyvä-

laatuisten kuvien pieni määrä ja siksi Instagramin tiheä päivittäminen oli aika ajoin haasteellista. Loppua 

kohden kuvia alkoi tulla käyttöön enemmän. Jaoimme Instagramissa myös selfie-suunnistus vinkit, sekä 

Jukolatiimin kuulumisia talven aikana. Jos uutisessa oli kuva, jaoimme useimmiten saman kuvan Instagra-

miin ja vinkkasimme, että uutisen voi käydä lukemassa kokonaisuudessaan Louna-Jukolan nettisivuilta. 

Kisa-viikonloppuna Instagramin päivittäminen oli erittäin helppoa, koska valokuvaajat tuottivat Jukolan 

käyttöön mahtavia kuvia. Meidän tehtäväksi jäi valita parhaimmat. 

Instagramissa on tärkeää käyttää oikeita hashtageja ja niitä kannattaa jokaiseen kuvaan laittaa mahdolli-

simman paljon. Sosiaalisen median kanavista Instagramissa hashtagien käyttö on kaikkein tärkeintä, koska 

siellä uusia seuraajia saa juuri oikeiden tagien kautta. Me käytimme virallisen #jukola hashtagin lisäksi myös 

#jukolanviesti, #suunnistus, #jukola2015 #orienteering, #orientering, #forest #nature #venlat #urheilu 

#yleurheilu jne. 

Mitä olisi voinut tehdä paremmin? Ainakin sen, että olisi pitänyt kerätä laajempi kuvamateriaali Kuopio-

Jukolassa. Jokaiselle viikolle pitäisi olla yksi hyvälaatuinen kuva, joten kuvia pitäisi ainakin olla noin 50 kap-

paletta. Instagramissa päivitystiheys on myös tärkeää, joten kameraa pitäisi aina muistaa pitää mukana, kun 

tapahtuu jotain Jukolaan liittyvää. Instagramhan tarkoittaa hetkien tallentamista. 

Instagramilla oli Louna-Jukolan jälkeen noin 1 350 seuraajaa ja kun alussa seuraajia olin noin 400. Instagra-

missa tapahtui siis huimaa kasvua. Instagramiin pitäisi lisätä Jukolan viestin kuva, Lappee-Jukola on ottanut 

sen jostain syystä pois. 

Selfie-suunnistus markkinointitempauksena 

Toteutimme Louna-Jukolaa edeltävinä viikkoina selfie-suunnistuksen yhteistyössä Turun kaupungin ja Yle 

Turun kanssa. Selfie-suunnistuksen ideana oli tuoda suunnistusta urbaaniin ympäristöön ja sitoa se vallitse-

vaan selfie-trendiin. Louna-Jukolan sloganina toimi lausahdus ”Jokainen on voittaja”, joten urbaanin suun-

nistuskisan ideana oli aktivoida kuntosuunnistajia ja markkinoida näin tapahtumaa sekä osallistujille että 

katsojille. Suunnistusta varten teetettiin Louna-Jukolan oranssia teemaväriä kantava selfie-rastilevy kevyes-
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tä materiaalista. Levyn tukivarteen kiinnitettiin ohjeet, miten rastilla tulee toimia mikäli sen löytää. Rasti 

vietiin perjantaisin aamulla ennen kello seitsemää rastipaikalle ja se oli siellä ilta seitsemään asti. Kaikki 

rastit yritettiin sijoittaa niin, että paikat olisivat mahdollisimman helposti tunnistettavissa ja kaikki rastit 

sijaitsivat Turun keskustassa tai sen liepeillä. 

Suunnistus toteutettiin Louna-Jukolaa edeltävinä viikkoina niin, että Yle Turku kertoi aamulähetyksessään 

vihjeen rastin olinpaikasta ja samalla julkaistiin Yle Turun Twitter-tilillä sekä Instagramissa vihjekuva kartta-

palan kera. Kuva julkaistiin myös Yle Turun Facebook-seinällä. Nopein, hauskin ja paras ryhmäkuva palkit-

tiin, kuvien kriteerinä oli että kyseessä on selfie ja se on otettu rastipaikalla niin että rastilevy näkyy. Kuvia 

jaettiin uudelleen Jukolan twitterissä ja vihjeet ladattiin myös Jukolan Instagram-tilille, jotta näkyvyys olisi 

mahdollisimman laaja. Yle Turku kontaktoi aina nopeimman tittelin voittajan ja Louna-Jukolan sometiimi 

päätti loput voittajat keskenään. Selfie-rasteista muistutettiin yleensä torstaisin Ylen ja Jukolanviestin Twit-

ter-tileillä ja tämän lisäksi kisasta muistutettiin perjantain aikana. 

Twitter ja Instagram toimivat selvästi paremmin tämän tyyppisessä tehtävässä kuin Facebook. Facebookissa 

selfie-suunnistus ei ottanut tuulta alleen käytännössä ollenkaan. Vaikka Yle tekikin sivuilleen jutun selfie-

kisasta, olisi näkyvyyttä ennen suunnistuksen alkua voinut olla paljon enemmän. Loppujen lopuksi itse 

osanottajia oli kourallinen, vaikka itse Louna-Jukola varmasti saikin paljon huomiota Turun keskustassa 

liikkuvilta. Moni osallistujista oli luonnollisesti suunnistaja, mutta muutama harrastuksen ulkopuoleltakin 

kävi ottamassa kuvan. Selfie-suunnistuksesta olisi kannattanut laittaa tiedotteita esimerkiksi kouluihin ja 

muille vastaaville tahoille jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä rastia, sekä kohdeyleisöä miettiä tarkemmin. 

Yhteistyö Yle Turun kanssa toimi loistavasti ja se kevensi sometiimin osuutta käytännön asioissa. 

Jukolatiimi 

Jukolatiimi-hyväntekeväisyys projekti oli Jukolan viestin sosiaalisen median ylläpidosta erillinen projekti ja 

siksi Jukolatiimiä ei raportoida tässä yhteydessä. Jukolatiimistä vastasi Annamaria Väli-Klemelä, Hilla Lam-

minpää ja Valtteri Virtanen. Jos projektin toteuttamisen yksityiskohdat kiinnostavat, voi heihin olla yhtey-

dessä:  

 Annamaria Väli-Klemelä, projektin johtaja, 044 371 2775, annamaria.vk@gmail.com 

 Hilla Lamminpää, viestintäpäällikkö, 0400 471 154, lamminpaahilla@gmail.com 

 Valtteri Virtanen, yhteyspäällikkö, 040 569 4381, valtteri.a.virtanen@gmail.com 

Näillä näkyminen Jukolatiimi jatkuu myös vuonna 2016 hieman uudistetussa muodossa. Konseptin omistaa 

Annamaria Väli-Klemelä, jonka kanssa asiasta voi keskustella lisää. 

YouTube-videot 

Louna-Jukolassa panostettiin paljon videoihin, koska koimme, että ne välittävät tunnelmaa parhaiten, mikä 

on Jukolan markkinoinnissa erityisen tärkeää. Mielestämme onnistuimme vidoilla saavuttamaan sosiaali-

sessa mediassa niille asetetut tavoitteet, eli suuret jako- ja tykkäysmäärät ja sitä kautta sitoutuneet seuraa-

jat, joita voisi Jukolan tapauksessa kutsua Jukola-faneiksi. 

Kuvasimme Kuopio-Jukolassa materiaalia, useamman tunnin verran, jotta meillä oli Louna-Jukolan käyttöön 

editoitavaa materiaalia varastossa. Tämän osalta onnistuimme olemaan etukäteen fiksuja. Kuopio-

Jukolassa haastattelimme ihmisiä: kuntoilijoita, lapsia, aikuisia, huippuja, myyjiä, järjestäjiä, talkoolaisia ja 

vierailijoita. Kysyimme ihmisiltä erilaisia kysymyksiä, kuten: mikä on Jukolassa parasta? Mikä on paras Juko-

la-muistosi? Näistä vastauksista saimme hyvää materiaalia, joita teimme talven aikana erilaisia videoita. 

Osassa videoista puhui vain yksi henkilö, mutta useimmissa keräsimme yhteen eri ihmisten samat vastauk-
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set. Esimerkiksi videolla ”Paras Jukola-muistosi” kertoo useampi henkilö heidän oman parhaan Jukola muis-

tonsa. Näistä videoista vastasi Henri Kalve, joka teki hienon työn videoiden onnistumisen eteen. 

Halusimme tuottaa Jukolasta myös ensiluokkaista videomateriaalia ja siksi ulkoistimme kolmen videon ku-

vaamisen ja editoinnin ulkopuolisille ammattilaisille, jotka kuvasivat videot useammilla kameroilla ja käytti-

vät myös kopterikameroita saadakseen mukaan myös ilmakuvaa, joka on Jukolassa erittäin suositeltavaa. 

Louna-Jukolan viimeisen kiitosvideon toteutti sveitsiläinen kuvausryhmä, ja projektia koordinoi Henri Kalve. 

Sosiaalinen media Louna-Jukola viikonloppuna 

Louna-Jukolan viikonloppu oli sosiaalisen median kannalta oleellinen. Viimeisen Jukola-viikon pidimme so-

siaalista mediaa ensisijaisesti fiiliksen nostatuskanavana, mutta myös virallisena ja nopeana tiedotus-

kanavana. Sosiaalinen media toimii nykyaikana todella hyvin tiedotuskanavana ja ihmiset ovat oppineet 

seuraamaan sieltä myös ohjeistuksia. Viimeisellä viikolla myös karsimme somesta retwiittauksien määrää, 

jotta tärkeimmät asiat pääsivät oikeuksiinsa, eivätkä hukkuneet virran sekaan. Esimerkiksi liikenteen ohja-

usta ja pysäköintiin liittyviä ohjeistuksia pyrimme nostamaan ahkerasti somessa esille viimeisen viikon aika-

na. 

Olimme jo etukäteen päättäneet, että Venlojen lähtöön saakka pidämme somea myös tiedotuskanavana, 

mutta Venlojen lähdön jälkeen vapautimme kaikki somekanavat sisällöntuottajien käyttöön ja sen jälkeen 

menimme suunnistuksen ehdoilla ja keskityimme hyvän ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Tavoitteenam-

me oli sisällön tuotannon osalta keskittyä sekä kärjen seurantaan että myös kuntoilijoiden ja suurempien 

massojen esille nostamiseen. Tässä etsimme kultaista keskitietä ja uskomme, että sen myös hyvin löysim-

me. Jukola ei ole vain huippusuunnistajien tapahtuma ja siksi halusimme myös somessa nostaa kuntoilijoita 

esille. 

Markkinoimme Jukola-viikonlopun ajan somessa myös Suunnistajan kauppaa, nettitv-lähetystä, jäätelön-

myyjiä, Jukola-kauppaa ja ohjasimme ihmisiä sitä kautta myös käyttämään kilpailukeskuksen palveluita. 

Jukola-viikonloppu on pitkä ja siksi jokaiseen somekanavaan tulisi varata omat tekijänsä, jotta jokainen voi 

keskittyä omaan kanavaansa. Osa sometiimin talkoolaisista teki pitkä vuoroja ja muutamat henkilöt tekivät 

somea perjantaista sunnuntaihin saakka. Ohjeena haluamme kuitenkin antaa sen, että someen varattaisiin 

vielä tuoreet ja nukkuneet tekijät sunnuntaiaamulle, jolloin suurin osa talkoolaisista alkaa olla väsyneistä. 

Sunnuntaiaamu on kuitenkin vielä hyvin tärkeä ajankohta. Silloin Jukolan viesti saapuu maaliin ja aamupäi-

vällä pitäisi jaksaa vielä somettaa palkintojenjako sekä muistuttaa ihmisiä turvallisesta kotiin ajamisesta. 

Louna-Jukolalla meinasi sometiimin voimat loppua sunnuntaina kesken. Somen ylläpito on luovaa työtä ja 

oikeinkirjoituksen kaikilla kielillä pitäisi toimia ja siitä syystä erityisesti lepotauot ja riittävä tiimin koko on 

ensiarvoisen tärkeää.  

Louna-Jukolassa sometiimi jakaantui Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin sekä Jukolatiimin somettajiin. 

Osaltaan roolit menivät ristiin ja niin pitääkin mennä, mutta on silti hyvä, että joka kanavalla on oma vas-

tuuhenkilönsä. Näin varmistetaan, että kaikki kanavat pysyvät aktiivisina koko tapahtuman ajan. 

Kriisiviestintä 

Kriisiviestinnän osalta Louna-Jukolan sometiimi seurasi ylempää tulevia ohjeita. Olimme sopineet, että Ju-

kolan viralliset tilit eivät tulisi kommentoimaan/tiedottamaan mitään ennen kuin ylemmältä taholta olisi 

tullut ohjeistus/määräys miten toimitaan. 

Louna-Jukolassa ei tullut kriisiviestintää vaativia tilanteita, mutta niihin on tärkeää varautua. Nykyaikana 

somen välityksellä viesti leviää nopeasti myös Jukola-tapahtuman ulkopuolelle. Siksi kaikille sometiimin 
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talkoolaisillekin on tehtävä pelisäännöt etukäteen selviksi, jotta kriisiviestinnän tilanteessa kaikki toimivat 

samalla tavalla. 

Kilpailukutsu, kilpailuohjeet ja käsiohjelma 

Kilpailijoiden suuntaan kilpailukutsun ja kilpailuohjeiden sekä muuhun itse kilpailuviikonloppuun liittyvän 
faktatiedon oikeellisuus ja selkeys olivat tärkeitä viestinnällisiä tehtäviä. Näiden tietojen kerääminen ja 
muokkaaminen oli ensisijaisesti pääsihteerin vastuulla. 

Kilpailukutsu julkaistiin Suunnistajassa 9/2014 ja samanaikaisesti Jukola.com-sivustolla neljällä eri kielellä. 
Suunnistajissa 2-4/2015 julkaistiin ennakkojuttuja joiden suunnittelusta ja kasaamisesta vastasivat yhdessä 
pääsihteeri ja uutis- ja kuvatoimitus. Näiden juttujen keskeiset osat julkaistiin myös verkkosivuilla eri kielille 
käännettynä. Kilpailuohjeet julkaistiin 2,5 viikkoa ennen Louna-Jukolaa. 

Kilpailuviikonloppuna osanottajille jaettava käsiohjelma on perinteinen ja keskeinen Jukolan Viestin tiedo-
tusväline. Käsiohjelman sisältö on määritelty Jukolan Viestin järjestelyohjeessa. Käsiohjelman sisällöstä 
vastasi ensisijaisesti pääsihteeri tiiviissä yhteistyössä kaikkien keskeisten valiokuntien kanssa. Ulkoasun 
suunnittelu ja lehden viimeistely ja taitto olivat pääsihteerin vastuulla. 

Viestintä markkinoinnin tukena 

Markkinointi- ja viestintävaliokunnat tekivät tiivistä yhteistyötä luodakseen yhtenäisen tavan viestiä ja 
markkinoida Louna-Jukolaa. Oleellista oli jatkuva tiedonsiirto ja vuorovaikutus valiokuntien välillä, josta 
syystä markkinointivaliokunnan varapuheenjohtaja osallistui lähes kaikkiin viestintävaliokunnan kokouksiin. 
Yhteistyö päätavoitteena oli markkinoinnin ja viestinnän yhteensopivuus eri kohderyhmille: 

 Osanottajat 

 Talkoolaiset 

 Yhteistyökumppanit 

 Yleisö 

Mediakeskus 

Vastuuhenkilö: Antti Ryynänen 

Mediakeskuksessa päätehtävä oli tarjota puitteet akkreditoituneille median edustajille. Tavoitteena oli pal-

vella mediaa mahdollisimman hyvin ja siten edesauttaa positiivisen kuvan välittymistä Louna-Jukolasta niin 

Suomeen kuin muualle maailmaan. 

Mediakeskuksessa toimivat median edustajien lisäksi: 

 mediainfo  

 kuvauspaikkojen opastajat 

 oma uutis- ja some-toimitus 

 omat valokuvaajat 

 ravintola 

 kansainvälisen netti-tv:n selostus 

Medialle tarjottiin mediakeskuksessa 80 työskentelypaikkaa sis. sähkö ja wlan. Pyydettäessä järjestettiin 

kiinteä LAN-yhteys, mutta tarvitsijoita oli vain 1-2 kpl. Kopiokonetta ja tulostinta oli mahdollisuus käyttää, 

mutta ei suoraan omalta koneelta. Työskentelypaikkoja olisi syytä lisätä noin 100 kappaleeseen. Samalla 

oman väen hengailua mediakeskuksessa tulisi rajoittaa. Ajoittain väkeä oli ruuhkaksi asti. 
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Teltan valaistus oli hoidettu kattoon kiinnitetyillä loisteputkilampuilla. 

Wlan-yhteys oli ajoittain hidas ja tukkeutunut, vaikka kapasiteettia oli lisätty reilusti edellisestä vuodesta. 

Pääosin yhteydet toimivat eikä niistä tullut palautetta. 

Venlojen viestin jälkeen teltassa koettiin sähkökatko, kun yhden vaiheen sulake paloi. Syynä oli inhimillinen 

virhe sähköjohtojen vedoissa. Katkos jäi lyhyeksi eikä vaikuttanut toimintaan. Kenttävaliokunnalta saatiin 

nopea apu sulakkeen vaihtoon. Sähköjen jakoa järjesteltiin uudestaan eikä lopputapahtuman aikana ollut 

ongelmia. 

Mediakeskusteltta ja layout olivat lähellä aiempaa vuotta. Jälkeenpäin ajateltuna haastattelualuetta olisi 

voinut supistaa ja siten toimittajien pöydille olisi jäänyt enemmän tilaa. Kaiken kaikkiaan layout oli toimiva. 

Yön ajaksi teltassa oli kaksi sähkökäyttöistä työmaalämmitintä. Lämmitystehot eivät päätä huimanneet, 

mutta varmasti ne osaltaan vähensivät kosteutta teltassa aamuyöllä ja aamulla. 

Teltassa oli kolme televisioruutua, joissa yhdessä näytettiin Ylen tv-lähetystä, toisessa online-tuloksia sekä 

kolmannessa tiedotteita medialle sekä some-feediä. 

Mediaparkki järjestettiin mahdollisimman lähelle kisakeskusta. 

Mediakeskukseen oli käynti yhdestä ovesta. Ovella oli jatkuvasti järjestyksenvalvoja. 

Mediakeskuksesta pääsi kulkemaan maalisuoran varteen sekä haastattelualueelle, joissa oli mahdollista 

ottaa myös valokuvia. Lisäksi oli järjestetty kuvausrasteja maalisuoran varteen sekä maastoon. Kuvausras-

teille oli opastus. 

Molempien viestien jälkeen mediakeskuksessa järjestettiin voittajien ja parhaan suomalaisjoukkueen haas-

tattelut. Haastatteluja varten mediakeskuksessa oli 2 kpl mikrofoneja ja äänentoistolaitteet.  

Medialle oli varattu 4 kpl bajamajoja mediakeskuksen ulkopuolelta, joita käyttivät myös vip-katsomon vie-

raat. Mediakeskuksessa oli sisällä roska-astioita polttokelpoiselle jätteelle sekä tyhjille pulloille. Kenttäva-

liokunta vastasi bajamajoista ja roska-astioista. Yhteistyö toimi hyvin. 

Medialle oli mediakeskuksessa pientä purtavaa ja virvoketta, kuten kahvia ja välipalaa (sämpy-

lä/kolmioleipiä, pullaa ja hedelmiä) sekä mahdollisuus lämpimään ruokaan toimitsijaruokalassa. Päävastuu 

median ruokailujen järjestämisestä oli ravintolavaliokunnalla. Ravintolavaliokunta kärsi talkoolaispulasta, 

joka heijastui myös mediakeskukseen. Mediakeskuksen muu henkilökunta olikin oma-aloitteinen ruokakul-

jetusten ja kauppareissujen järjestämisessä. 

Kansainvälisen netti-TV:n selostamo rakennettiin maalisuoran puoleiseen nurkkaukseen kahdesta lasisei-

nästä. Selostus ei häirinnyt muun median työskentelyä, eikä toisinpäin media selostusta. Selostamoon tuo-

tiin suunnistajia ja muita suunnistusvaikuttajia haastateltavaksi. Samalla tarjottiin medialle mahdollisuus 

haastatella. 

Aamulla kaikille media edustajille jaettiin kisakartat (1 kpl/henkilö). 

Medialta kerättiin palaute sähköpostilla tapahtuman jälkeen. Palaute oli todella positiivista ja järjestelyjä 

kiiteltiin. 

Akkreditointi 

Median akkreditointi toteutettiin Lyyti-palvelun ilmoittautumislomakkeella, joka avattiin verkkosivuilla 

1.4.2015. Akkreditoinnin ilmoitettiin päättyvän 31.5.2015, mutta lomake pidettiin kuitenkin avoinna kilpai-
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lua edeltävään päivään asti. Akkreditoinnista muistutettiin toimittajia mediatiedotteissa. Lisäksi toukokuun 

lopulla lähetettiin sähköpostitse muistutus niille Kuopio-Jukolaan akkreditoituneille, jotka eivät olleet vielä 

ilmoittautuneet Louna-Jukolaan. 

Virallisen akkreditointiajan kuluessa ilmoittautui 132 henkilöä. Tämän jälkeen nettilomakkeen kautta ilmoit-

tautui vielä 52 ja tapahtumapaikalla 24. Yhteensä akkreditoituneita oli siis 208, joista mediakeskuksessa 

kävi 177. Edustettuna oli 13 eri maata. Etukäteen oli varauduttu käymään ilmoittautuneita läpi ja hylkää-

mään sellaiset henkilöt, jotka eivät edustaneet mitään virallista mediaa. Akkreditoituneet olivat kuitenkin 

hyvin suurelta osin ”oikeita” median edustajia, ja muutamat epäselvätkin tapaukset hyväksyttiin, koska 

mediakeskuksessa oli vielä tilaa. 

Heti akkreditoitumislomakkeen täyttämisen jälkeen ilmoittautuneelle lähetettiin automaattisesti sähköpos-

ti, jossa kiitettiin ilmoittautumisesta, kehotettiin lukemaan median nettisivuja ja kerrottiin, että lisätietoja 

lähetetään kolme viikkoa ennen tapahtumaa. Näin ennen hyväksymisilmoituksen lähettämistä pystyttiin 

seuraamaan lähes parin kuukauden ajan, kuinka paljon ilmoittautuneita tulee ja minkälaista väkeä joukossa 

on. Kolme viikkoa ennen tapahtumaa lähetettiin siihen mennessä akkreditoituneille tieto hyväksymisestä ja 

kerrottiin, että parkkiliput lähetetään postitse ennen kisaviikonloppua. Seuraava samanlainen sähköposti 

lähetettiin virallisen akkreditoitumisajan päätyttyä ja tämän jälkeen niitä lähetettiin päivittäin aina, kun 

uusia ilmoittautumisia oli tullut. Kaikki viestit lähetettiin kootusti Lyyti-palvelun kautta. 

Pysäköintilupa lähetettiin sitä haluaville postitse 1.6.2015 eli noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Tämän 

jälkeen ilmoittautuneille parkkilippu lähetettiin sähköpostitse. Painetuissa lipuissa ei ollut mitään yksilöivää 

tunnusta, mutta sähköpostitse toimitettuihin lippuihin lisättiin henkilön nimi kopioinnin estämiseksi. Parkki-

lippuja lukuun ottamatta mitään muuta materiaalia ei lähetetty postin kautta, vaan kaikki tarvittava tieto 

löytyi verkkosivuilta. 

Parin viimeisen viikon aikana kaikille akkreditoituneille lähetettiin vielä kaksi sähköpostiviestiä: viikkoa en-

nen Jukolaa kutsu lehdistötilaisuuteen ja Jukolan aattona eli torstaina 12.6.2015 tervetuloa-viesti tarkempi-

ne ohjeineen. 

Mediainfo 

Vastuuhenkilö: Matleena Lindeqvist 

Mediainfo oli avoinna aina mediakeskuksen aukioloaikoina. Median edustajat saivat infosta henkilökortit ja 

ennakkoon varatut photo-liivit. Lisäksi tarjolla oli muun muassa kuvausryhmien aikatauluja, median ohjeita, 

lähtölistoja ja Jukolan käsiohjelmia. Kaikki materiaali oli suomeksi ja englanniksi. 

Infohenkilöstö pyrki auttamaan median edustajia kaikissa heidän kysymyksissään ja neuvoi esimerkiksi ku-

vaajia kilpailukeskuksen kuvauspaikoille. Infopisteen pöydällä ollut iso kilpailukeskuskartta oli kovassa käy-

tössä. Mediainfolla oli kisaviikonlopun ajan käytössä myös oma puhelinnumero, joka oli painettu median 

henkilökorttien taakse. Siihen ei kuitenkaan tullut yhtään puhelua viikonlopun aikana. 

Photo-liivin luovutuksen yhteydessä kuvaaja allekirjoitti lainauslapun. Palauttamattomasta liivistä oli sovittu 

80 euron maksu. Kolme liiviä jäi palauttamatta kisaviikonlopun aikana, mutta ne saatiin pyydettyä takaisin 

kirjanpidon ansiosta. 

Infossa tulostettiin pyydettäessä lähtölistoja ja osuustuloksia. Mediakeskuksen tulostin toimi auttamatto-

man hitaasti, mikä aiheutti ongelmia, kun Ylen toimittajat tulivat viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua 

hakemaan 100 joukkueen lähtölistoja. Tähän olisi ollut hyvä varautua etukäteen. Viestien aikana tulostettu-

ja tuloslistoja kävi pyytämässä pari vanhempaa toimittajaa; muut katsoivat tulokset netistä. 
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Mediainfo otti tarvittaessa säilytykseen toimittajien tavaroita. Kisaviikonlopun jälkeen mediakeskukseen 

jääneet löytötavarat toimitettiin kilpailuinfoon, joka vastasi kyselyihin ja toimitti löytötavarat löytötavara-

toimistoon. 

Infossa työskenteli kerrallaan 2–4 henkilöä. Talkoolaisten määrä oli pääosin sopiva: kiireisimpinä hetkinä (la 

klo 12–18) neljä henkilöä oli tarpeen, hiljaisimpina aikoina (pe klo 12–18 ja su klo 00–06, 9–15) pärjättiin 

hyvin kahdella hengellä. Talkoolaisilta vaadittiin lähinnä suomen ja englannin kielen taitoa, vaikka yksittäisiä 

toimittajia palveltiin myös ainakin saksaksi ja venäjäksi. 

Louna-Jukolan jälkeinen viestintä 

Louna-Jukolan viestintä ei päättynyt kisaviikonloppuun. Kisan jälkeen tuotimme www-sivulle seitsemän 

uutista kuvineen ja sosiaalisen median kautta seurattiin uutisointia ja edelleen lähetettiin osanottajien ja 

katsojien viestejä. Louna-Jukolan www-viestintä päättyi 26.6 vajaan viiden minuutin kisatunnelmia esiin 

tuovaan videokoosteeseen. 

Sosiaalisen median kanavat luovutettiin vuoden 2016 Jukolan Viestin käyttöön kesäkuun lopulla. 

Louna-Jukolan mediaseuranta 

Seurasimme WitPik-palvelun avulla Louna-Jukolan käsittelyä eri medioissa 10.4.2015 alkaen 7.9.2015 asti, 

eli 150 päivän ajan lehdistössä, internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Hakusanoja olivat Jukolan viesti, Ven-

lojen viesti, jukola.com, Jukolatiimi ja #jukola. Seurannasta selviää erityisesti sosiaalisen median suuri mer-

kitys (noin 2/3 kaikista osumista) viestinnän kokonaisosuudesta sekä kisaviikonlopun aiheuttama piikki, ts. 

osumista lähes 90 % syntyi viikon aikana, ajalla 9.-16.6.2015. 

 

 

Jukolan viesti lehdistössä 
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Kaikki osumat 

 

 

Osumat eri kategorioissa 
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TV- ja areenatuotanto 

Louna-Jukolan areenatuotanto vastasi kuvatuotannosta televisioon, videotauluille, kansainväliseen nettilä-

hetykseen sekä kenttäkuulutuksesta kilpailukeskukseen ja kisaradioon. Lisäksi areenatuotanto tuki Yleisra-

diota suoran radiolähetyksen toteuttamisessa Jukolan viestissä. Myös viestien aikainen GPS-seuranta oli 

toiminnalliselta toteutukseltaan areenatuotannon vastuulla. 

Tehtävät 

 kuvatuotanto televisioon, videotauluille ja kv-nettilähetykseen 

 mainokset, infot ja some kilpailukeskuksen isoille videotauluille 

 kenttäkuulutus ja musiikki 

 yhteistyö Ylen ja Puolustusvoimien kanssa 

 viestin aikainen GPS-seuranta 

 tapahtuman aikainen ääni- ja kuvamaailman toteutus 

Yhteistyö muiden valiokuntien kanssa 

kenttävaliokunta: selostamot ja varastokontit, screen- ja kuvauspaikat kilpailukeskuksessa, tv-kuvauslavat, 

kaapelinvetoreitit, radiopuhelimet, mönkijät (ennen kisaa ja kisan aikana siirtymiset) 

ratavaliokunta: kuvaus- ja radiorastit, viimeiset rastit, varoittajat rastivalvojina (oto), gps-karttapalojen 

rajaukset tv:seen 

kilpailuvaliokunta: lähdön, vaihdon ja maalin toiminta sekä sijoittelu huomioiden tv-kameroiden paikat ja 

kuvaussektorit 

IT-valiokunta: tietoyhteyksien rakentaminen, väliajat ja tulokset tv:n ja radion käyttöön sekä kenttäkuulu-

tukseen, selostajien GPS-seurantaan tietokoneita 

ravintolavaliokunta: tiedotteet ja ruokalistat screenille 

markkinointivaliokunta: mainoselementtien sijoittelu, screen-mainokset, juhlalavan äänentoisto ja ohjel-

man linkittäminen tarvittaessa kenttäkuulutukseen, Jukola-kaupan mainokset screeneille, nosturit screenil-

le, vaijerikameralle ja tv-kameralle 50 metriin 

Organisaatio 

Areenatuotanto oli oma toiminnallinen kokonaisuutensa, jolla oli rajapintoja useisiin valiokuntiin. Louna-

Jukolassa areenatuotanto oli organisoitu osaksi viestintävaliokunnan vastuualuetta, mutta useiden rajapin-

tojen takia aktiivinen yhteydenpito eri sektoreihin (mm. järjestelytoimikunnassa) oli välttämätöntä yhteis-

työn ja tavoiteltujen hyötyjen varmistamiseksi. Areenatuotannossa työskenteli kilpailun aikana noin 60 

talkoolaista ja lähes saman verran ostettua tv-tuotannon henkilökuntaa. 

Uudet asiat Louna-Jukolan areenatuotannossa 

 Erillinen englanniksi selostettu ja ohjattu nettilähetys ulkomaille 

 Suurin Suomessa tapahtumaan koskaan rakennettu 60 m2 videotaulu 

 40m2 rinnalla kolmas 16m2 videotaulu mm. some-käyttöön (Twitter, Instagram) 

 Ohjelmalavan esitysten ja palkintojen jakojen näyttäminen screeneillä 

 Omat livehaastattelut screenillä (oma kameramies ja haastattelijat) 

 Videoklippien ja -haastattelujen tekeminen ennakkoon Youtubeen 

 Screenien laaja hyödyntäminen eri tavoin (itse tuotettu sisältö) 
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 Yle Puheen maastorastien kuiskaamisen käyttäminen kenttäkuulutuksessa ja tv-lähetyksessä 

 Vaijerikamera ja taivasvalot kilpailukeskuksessa 

 Äänentoisto- ja radiopuhelintoimittajien kilpailuttaminen 

Yhteenvedot toiminnoittain 

TV-tuotanto 

TV-tuotanto ostettiin Kruuva Oy:ltä (Olli Härkki ja Markku Mäkäräinen). TV-tuotannon tehtävänä oli tuottaa 

kuvasignaali televisioon ja areenan näytöille. Kokonaisuuteen sisältyi myös näytöt (2 jättiscreeniä, joista 

toinen ns. palascreeni 60 m2 ja toinen rekkaan integroitu 40 m2 sekä kolmas 16 m2 ”some-screen”) ja GPS-

seurannan laitteet. Sopimuskumppanilla työskenteli TV-tuotannossa noin 50 henkilöä (luvussa ei ole muka-

na Yleisradion henkilöstöä), jotka edustivat useita eri alihankkijoita ja heidän alihankkijoitaan. 

Areenatuotannon lähtökohdaksi otettiin kesällä 2013 suunnittelun käynnistyessä aiempien vuosien koke-

mukset ja yhteistyömallit ostopalveluineen. Ratasuunnitelmat läpikäytiin ratamestareiden, valvojan, aree-

natuotannon ja tv-tuotannon sekä Puolustusvoimain yhteisessä palaverissa, jossa voitiin jo alustavasti päät-

tää kuvauspaikat. Suunnitelmat realisoituivat myöhemmin maasto- ja kilpailukeskuskäynneiksi sekä lopulta 

tv-tuotannon ajolistaksi – minuuttiaikatauluksi, joka toimi myös kuulutuksen aikataulurunkona. Kilpailukes-

kuksen kuvauspaikat ja telinetarpeet muuttuivat ja varmistuivat vasta, kun Härkki kävi kilpailukeskuksessa 

kisaviikon maanantaina. Kokonaisuutena tv-tuotanto onnistui hyvin lukuun ottamatta Venlojen viestin ai-

kaista teknistä ongelmaa, jossa kärki ehti ohittamaan kaksi maastorastia kuvan pysyessä (yhteen kameraan 

jumittuneena) kilpailukeskuksessa. 

Yhteistoiminta Ylen kanssa, radio ja tv  

Ylen lähetys- ja äänitekniikka (radio ja tv) kävivät tutustumassa kilpailukeskukseen etukäteen. Yhteydenpito 

ja valmistelut sujuivat tältä osin erinomaisesti ja ammattimaisesti. Myös Yle Puheen radiolähetysten valmis-

telu sujui Pertti Tapolan aktiivisen otteen ansiosta erinomaisesti. Areenatuotannon radiorastiopas oli mu-

kana testaamassa Yle Puheen maastoyhteyksiä noin kuukautta ennen h-hetkeä. Siitä oli hyötyä testaami-

sessa ja myös kilpailuaikana mm. siirtymisissä ja antennin pystyttämisissä. 

Yle Puheen lähetys nousi tunnelmallisuudessaan aivan huikealle tasolle. Tuotanto onnistui kaiken kaikkiaan 

todella hienosti: Ratamestarien esittämien vaihtoehtojen pohjalta valitut radiorastien sijainnit (=ajankohdat 

lähetyksessä) olivat hyvät, eivätkä osuneet liian lähelle toisiaan huomioiden myös vaihdon ja tv-rastien 

ajankohdat. Osuuskohtaiset radiorastit helpottivat maastoradioselostusta. Maastoselostuksen siirtyminen 

jokaisen osuuden välissä uudelle rastilla sai kiitosta. Samalla myös vireystila säilyi parempana kuin yhdessä 

paikassa odottaessa (ainakin Jukola-yön aikana). Kuiskailuun maastorasteilta osallistuivat ja eläytyivät myös 

radion maasto-oppaat Katri Lindeqvist (venlat), Toni Hartvik (venlat, jukola) ja Jonathan Fröjdö (jukola). 

Heidän rohkea ja asiantunteva osallistumisensa maastorastien asiantuntijoina toi hienosti lisää syvyyttä Yle 

Puheen lähetykseen. Lähetystä hyödynnettiin myös kilpailukeskuksen selostuksessa ja tv-lähetyksessä en-

simmäistä kertaa. Sitä kautta välittyi maastorastien ainutlaatuinen tunnelma hienosti kymmenille tuhansille 

ihmisille. 

Areenatuotanto avusti myös muiden kuin kilpailijoiden (mm. ratamestarit, maanomistaja) haastatteluun 

varaamisessa. Haastattelusuunnitelmat ajankohtineen olisi hyvä saada tiedoksi ennen kisaa niin radiolta 

kuin TV:ltä, koska esim. ratamestari ei voi olla yhtä aikaa eri paikoissa eri medioiden haastateltavana. Jat-

kossa vaihtoalueen radiotoimittajalle pitää varata avustaja auttamaan juoksijoiden varaamisessa haastatte-

luun. Vastaava tarve on myös tv-lähetyksen osalta. 
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Jukola-järjestäjällä on hyvin keskeinen rooli tv-lähetyksen mahdollistajana. Suunnistusliitto pitää lajiliittona 

aktiivisesti yhteyttä Yleen. Areenatuotannon edustajan mukana olo Jukola-lähetyksen suunnittelussa lisäisi 

tietoja ja parantaisi Ylen toimintaedellytyksiä kisapaikalla. Nyt asioita hoidettiin viime hetkellä, koska pyy-

dettyjä tietoja ja muita tarpeita ei saatu etukäteen. 

TV-tuotannon varoittajat 

Maastovaroittajien ryhmää johti areenatuotannon maastopäällikkö Simon Fröjdö, joka käytti merkittävän 

määrän talkootunteja varoittajien siirtymäreittien ja aikataulujen laatimiseen ja rekrytointiin sekä kaluston 

hankkimiseen ja siirtelyyn. Varoittajaryhmässä oli yhteensä noin 30 suunnistajatalkoolaista, joiden tehtävä-

nä oli varoittaa TV:n kuvausrasteja edeltäviltä rasteilta kärjen lähestymisestä. Varoittajat olivat yhteydessä 

päävaroittaja Teemu Väreeseen, joka työskenteli kisan aikana tv-tuotannon tukena tuotantoautossa. Kuva-

usrasteja edeltäviltä rasteilta ei ollut onlinevaroitusta. Kärjen ohitettua rastit varoittajat kiersivät ja tarkas-

tivat jonkun verran maastossa muita rasteja ennen siirtymistään seuraavalle rastille. Viestiyhteyksiin käytet-

tiin radiopuhelimia, jotka vuokrattiin yhteistyössä kenttävaliokunnan kanssa MUT-palvelulta. 

Ratamestarit olivat keskenään päättäneet panostaa suunnistustehtäviin runsailla hajonnoilla, vaikka perin-

teisesti Jukolassa on käytetty putkivälejä ennen kuvausrasteja. Siksi varoittajien kokonaismäärä kasvoi en-

nätyssuureksi. Kisaviikolla todettiin, että ennakkoon tehtävään kiinnitetyt suunnistajat olivat liian nuoria 

viettämään koko yön maastossa. Se aiheutti suurehkoja rekrytointihaasteita viime hetkillä. Lopulta apua 

löytyi kokonaan muihin tehtäviin varattujen aktiivisuunnistajien tehdessä tauolla vuoron tai kaksi varoitus-

rastilla. 

Venlojen viestissä radiopuhelinten oikeanlaisessa käytössä oli vielä hieman harjoittelemista, kun iso 30 

hengen ryhmä viesti samalla kanavalla. Jukolassa sekin sujui jo rutiinilla. Kokonaisuudessaan tarvittava tuki 

tv-lähetykselle onnistuttiin antamaan erinomaisen hienosti. 

Kuvauspaikkamanagerit 

TV-lähetykseen kuvattiin kuvaa, kummatkin viestit huomioiden, yhteensä noin 20:stä eri paikasta. Jokaiselle 

kuvaajalle oli nimetty oma ”rastimanageri” (yht. 9 kpl). Heidän vastuulla oli kilpailun aikana avustaa kame-

ramiestä mm. kuvauspaikanvaihdoissa ja varmistaa tekniikan, erityisesti sähkönsyötön toimivuus. Kuvaus-

paikoilla työskentelivät rastimanagerit Simon Fröjdön alaisuudessa. Tällä osa-alueella tehtiin merkittävim-

mät ennakkovalmistelut, kun kuvausrastien aggregaateille piti etsiä sopivat sijoituspaikat ja johdottaa 30 

metriä sähkökaapelia jokaisella kuvauspaikalla aggregaatilta kamerapisteelle. Osalle rasteista rakennettiin 

myös kuvaustelineet. Valmistelutyöt tehtiin kisaa edeltävällä viikolla ja purku päivinä kisan jälkeen. Koko 

areenatuotannon maastoryhmä sai tv-tuotannolta kisan jälkeen ansaitsemansa kiitokset erinomaisesta 

työstä. 

GPS-seuranta 

GPS-laitteet SIM-kortteineen toimitti Kruuvan palkkaamana Pekka Varis, joka kisan aikana operoi gps-

seurantaa tv-ohjaamossa. GPS-laitteista kisan aikana vastasi areenatuotannon puolesta Elisa Dresen. GPS-

laitteiden jakamista, pukemista ja riisumista varten oli varattu yhteensä 12 talkoolaista. Nopeatempoisessa 

naisten viestissä on huomioitava, että teltassa on riittävästi ja vain naisia avustamassa GPS-laitteiden pu-

kemisessa ja riisumisessa. Tila pitää pystyä myös rauhoittamaan sivullisilta ja valokuvaajilta. Jokaiselle juok-

sijalle oli oma gps-liivi käyttöön, jolloin niitä ei tarvinnut kuivattaa kisan aikana. GPS-laitteiden lataamiseen 

osuuksien välissä tarvittiin kolme pöytää pienillä joukkuekohtaisilla numeroiduilla (joukkuenro ja seuranta-

laitenro) koreilla varustettuna sekä muutamia jatkojohtoja. 

GPS-seuranta onnistui erinomaisesti – kaikki saivat oikean ja toimivan gps-laitteen ja jakelu toimi sujuvasti, 

kun työvuorossa oli kaiken aikaa vähintään 5 henkilöä. Yhteistyö EMIT-sisäänluvun kanssa muodostui tärke-
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äksi, jotta kaikki GPS-joukkueet saatiin ohjattua laitteiden jakotilaan. Kun avausosuudella sisäänluku tapah-

tui yllättäen molemmilta puolilta jakotilaa, vaati erityistä tarkkuutta oikeiden joukkueiden saaminen jakoti-

laan, vaikka sisäänluvussa tietokoneelle tulikin ao. joukkueille tieto ”gps”. Tulevina vuosina GPS-joukkueet 

kannattaisi pyrkiä ohjaamaan aina samalta puolelta sisäänkirjaukseen sekä tehdä myös lyhyet ohjeet seinäl-

le ja pelisäännöt siitä, voidaanko gps-liivi (ilman seurantalaitetta) hakea jo ennakkoon. Myös parille lisäpöy-

dälle, tuoleille, saksille ja teipille havaittiin tarvetta. 

Äänentoisto 

Äänentoiston toteuttaminen kuului areenatuotannolle. Kilpailutimme vakiintuneen äänentoiston sopimus-

kumppanin, jonka ansiosta kustannus puolittui. Siihen kuului myös kuulutuksen radioinnin toteutus lähialu-

eelle ja juhlalavan erillinen äänentoisto, joka oli mahdollista toistaa myös koko areena-alueella. Käytimme 

sitä mahdollisuutta mm. ennen kisaa samalla, kun oma kameramme kuvasi ohjelmalavan esiintyjiä, avajai-

sissa, Jukolan juhlassa ja palkintojenjaossa. Siten aiempia vuosia laajempi ohjelmatarjonta sekä palkittujen 

tuuletukset näkyivät ja kuuluivat koko kilpailukeskuksessa. 

Äänentoistotoimittaja kävi ennen kisaa tutustumassa keskukseen ja asensi äänentoiston jo kenraaliharjoi-

tukseen. Äänentoisto toteutettiin Louna-Jukolassa hajauttamalla kaiuttimia laajasti koko kilpailukeskusalu-

eelle, mikä pienensi äänenpainetta yksittäisten kaiuttimin lähellä. Kokonaisuus onnistui varsin hyvin ja yk-

sittäiset palautteet liittyivät lähinnä siihen, että ääni ei kantanut pariin nurkkaan eikä teltta-alueelle, mitä 

toisaalta myös kiiteltiin. Etäämmällä selostusta olisi voinut kuunnella perinteisen fm-radioinnin kautta, mut-

ta se olemassaolo ei välttämättä ollut laajasti tiedossa, kun kerroimme siitä vain käsiohjelmassa. 

Äänentoiston kuuluvuuden kannalta sen ammattimainen suunnittelu tarkkaan on tärkeää ja samalla on 

mietittävä, mistä sähköt kaiuttimille saadaan. Äänentarkkailu oli vastuutettu äänentoistotoimittajalle, mut-

ta se ei käytännössä toteutunut kisan aikana. Siksi jatkossa olisi hyvä varata henkilö, joka valvoisi, että ääni 

kuuluu kaikista kaiuttimista koko kisan ajan ja kattaa koko alueen suunnitellusti vielä, kun kilpailukeskuk-

sessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä. Sama henkilö voisi tarkkailla samalla myös videoscreenien häiriötöntä 

toimivuutta ja kirkkautta (hyvä himmentää yöllä). Kehityskohteena on se, että uusintalähtöjen aikaan kuu-

lutuksen komentojen pitää kuulua karttatelineille, vaikka kisan aikana sinne ei pidä suunnata äänentoistoa 

Ylen haastattelupisteen takia (jottei ääni ala kiertää). 

VIP-tiloissa ja mediakeskuksessa oli erilliset äänentoistolaitteet, joista vastasi Jyrki Laine. Lisäksi metsäkir-

kossa oli seurakunnan äänentoistolaitteet. 

Kenttäkuulutus 

Kenttäkuulutus koostuu kahdesta kuulutustiimistä, joista nelihenkinen selostajatiimi (Mika Mannervesi, 

Salla Fagerrudd, Mikko Reitti ja Jake Puttonen) keskittyi terävimmän kärjen seuraamiseen ja toinen kolmi-

henkinen tiimi (Maria Rantala, Kari Ristanen ja Kari Hirvensalo) tunnelman luontiin ennen kisan alkua sekä 

terävimmän kärjen jälkeisten maaliintulojen seuraamiseen. Molemmat tiimit onnistuivat vähäisestä Jukola-

kuulutuskokemuksestaan huolimatta hyvin ja musiikkia ehdittiin soittaa vain vähän mm. mainosten ja haas-

tattelujen rytmittäessä selostusta. Ykköstiimin roolit oli sovittu etukäteen jaolla: areena, maasto, asiantun-

tija ja englanti + DJ, mikä osoittautui toimivaksi. Selostustiimin yhteistyö ja vuorovaikutus toimivat hyvin. 

Kakkostiimissä oli sovittu etukäteen englanninkielisen selostajan rooli. Jukolassa suhteellisen poikkeukselli-

sista naisäänistä (molemmissa selostustiimeissä) saimme positiivista palautetta. Lisäksi ennen yhteislähtöjä 

ja uusintalähtöjä selostamossa vieraili venäjänkielinen kuuluttaja kertomassa ohjeita ennen lähtöä. 

Venlojen viesti on aikataulullisesti hyvin tiukka ja nopeatempoinen kisa, jossa ylimääräiseen sisältöön ei 

juuri ole aikaa. Sen sijaan Jukolassa Yle Puheen radiorastien kuulutusten tuominen näkyvästi ja kuuluvasti 

osaksi kenttäkuulutusta paransi Jukolan yön tunnelmaa entisestään. Myös haastattelujen tekeminen ennen 
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ja jälkeen viestien sekä myös kilpailun aikana onnistui hyvin. Samalla riippuvuus Ylen haastatteluista ja nii-

den ajankohdista väheni, mikä mahdollisti kuulutuksessa vaihdon seuraamisen sopivan pitkään ja samalla 

myös mielenkiintoisten joukkueiden haastattelemisen. Erityisesti Jukolan maaliintulon jälkeen (Ylen lähe-

tyksen jo loputtua) haastatteluja ehdittiin tekemään omalla kameralla runsaasti, mikä toi uudenlaista sisäl-

töä screeneille ja kuulutukseen. 

Louna-Jukolassa järjestäjä osallistui myös kilpailun aikaiseen kuulutukseen (ns. ykkösketju). Muina aikoina 

tapahtuvaa kuulutusta kutsutaan ns. kakkosketjuksi. Kuulutus toimi TV-tuotannon ajolistan pohjalta laadi-

tun aikataulun mukaisesti reilut 24 tuntia, jotka se oli äänessä. Aikatauluun oli merkitty kuvauspisteaikatau-

lun lisäksi myös mm. Yle Puheen radiorastit, haastatteluihin ja mainostaukoihin sopivat ajankohdat sekä 

ohjelmalavan esiintyjien aikataulut. Kuuluttamossa oleva ohjaaja ohjasi kuuluttajia, screeniä, omaa kame-

raa ja haastattelijaa sekä yhteydessä myös tv-tuotantoautoon tarpeen mukaan. Areenatuotantopäällikkö 

seurasi rinnalla kisatapahtumia ja kertoi mahdollisista tarpeista soveltaa aikataulua. 

Kilpailukeskuksen screenejä ei voitu sijoittaa siten, että ne olisivat näkyneet selostamoon. Tämä teki työs-

kentelyn selostamossa hieman haasteelliseksi, koska selostamossa oli vain yksi pieni näyttö, josta screenillä 

näkyvää Ylen lähetyksestä voitiin seurata. Oman kameran kuvaa ei nähty missään, vaan sitä ohjattiin radio-

puhelimella ja näköhavaintojen perusteella. Radiopuhelimien käytön (oma kamera /ohjaaja /screenohjaaja) 

kanssa oli ajoittain haasteita. Headset-komentoyhteys olisi ollut parempi. Screenohjaamon tuominen jat-

kossa osaksi selostamoa helpottaisi ja parantaisi selostamon ja screenohjaajan kommunikointia ja yhteis-

toimintaa. Äänimiksaajan ja ohjaajan olisi hyvä istua vierekkäin, jolloin selostamossa kommunikointi sujuisi 

vaivattomasti. Laitteet toimivat muuten hyvin, mutta kenttähaastatteluissa käytetty mikrofoni ei kantanut 

koko ajan ihan riittävästi ja myös kuvasignaali oli herkkä liian pitkälle etäisyydelle (yli 100 m). Testaaminen 

ennakkoon olisi kannattanut. 

 

 

Hetki ennen Jukolan lähtöä 40 m
2
 videotaulu ja 16 m

2
 some-videotaulu (kuva: NTNUI Orientering) 
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Videotaulut, screentuotanto 

Louna-Jukolan screentuotanto oli Jukola-historian monipuolisin, laajin ja erittäin onnistunut. Screenohjaa-

mossa ohjattiin itsenäisesti some-sisältöä (Twitter, Instagram) ja tiedotteita pikkuscreenille. Olimme itse 

ostaneet ”somefeedin” ohjaajan kera Grassmark Oy:ltä, koska Kruuva ilmoitti, etteivät he pysty siirtämään 

somea screeneille. Vuorokauden screenohjaus oli jaettu Grassmarkin taholta kahdelle eri henkilölle – kisa-

järjestäjältä paikalla asiantuntijana ja apulaisohjaajana oli koko ajan Henri Kalve, joka vastasi myös ennak-

kovideoidemme editoinnista Youtubeen ja omien screenmainostemme tekemisestä. Screeneillä näytettiin 

yhteensä noin 50 eri mainos- ja muuta videota. Niistä oli etukäteen koostettu määräpituisia pätkiä yli 20 

kpl, jotka oli sijoitettu areenatuotannon aikatauluun (ajolistaan) sopiviin kohtiin siten, että markkinoinnin 

sopivat minimiesitysmäärät ja muut ehdot täyttyivät. Mainosten ajamiseen ei olisi tarvittu ammattiohjaajan 

taitoja ja ne olisi voinut hoitaa yksinomaan talkoolaisetkin (kuten aiempina vuosina) pienellä perehdytyksel-

lä. Lisäksi kisan aikana selvisi, että Kruuvan alihankkijalla (Pukki Visuals) olisi ollut softa somen näyttämiseen 

screeneillä. 

Ylen lähetyksen lisäksi vaihtoehtoisina kameroina oli käytössä kaiken aikaa oma langaton kameramme, 

maalileimaukseen kohdistettu kamera ja 50 metrin korkeudessa kilpailukeskusta kuvaava kamera. Hyödyn-

simmekin runsaasti mahdollisuutta valita omia kuvalähteitä mm. silloin, kun halusimme seurata kärkipään 

joukkueita maalisuoralla Ylen tehdessä jo osuuden kakkos-/kolmosjoukkueiden haastatteluja. Itse saa-

toimme tehdä vastaavia haastatteluja vasta muutaman minuutin myöhemmin ja käyttää silloinkin kuvitus-

kuvana maalisuoraa välillä. Olimme sopineet myös Kruuvan kanssa, että he tarjoavat meille aina viimei-

simmältä kuvauspaikalta kuvaa ja grafiikkaa, vaikka Ylen lähetys olisikin siirtynyt jo studioon. Isojen screeni-

en kuvasisällön ohjauskäskyt screenohjaamoon (=pakettiauto) annettiin kuuluttamosta. Jatkossa screenoh-

jaamo kannattaisi sijoittaa kuuluttamon yhteyteen, jolloin screenohjaaminen muuttuisi sujuvammaksi. Li-

säksi näköyhteys screenille varmistaisi mm. päivä- ja yöasetusten vaihtamisen ajallaan. Tekniikkaan hieman 

lisää panostamalla haastatteluja voisi tehdä myös ”varastoon” ja toistaa niitä sopivaan väliin screenillä. 

Screenejä pyrittiin hyödyntämään laajasti 24 tunnin ajan: Oma kamera kuvasi ”herätepätkiä” ohjelmalavan 

ohjelmista, jolloin myös areenan äänentoisto linkitettiin ohjelmalavalle. Näytimme vauhdikkaita Purefilmsin 

tuottamia pätkiä suunnistuksesta ja teimme tunnelmahaastatteluja yleisön parissa aamupäivällä ja viestien 

välissä. Kisaravintolan ruuhkahuippua pyrittiin tasamaan markkinoimalla screenillä lauantaina päivällä ruo-

kalistaa ja mahdollisuutta ostaa ruokaliput ennakkoon. Samoin Jukola-kaupan tuotteita mainostettiin 

screenillä useaan otteeseen. Ylen lähetyksen jo loputtua täytimme screenit haastatteluilla, some-sisällöllä 

ja mainoksilla. Uutena asiana screenillä myös seurattiin tuloslistamuodossa maaliin saapuvia joukkueita 

sunnuntaihin klo 12 asti. Tulosluettelo screenille saatiin erikseen Kruuvalta (Jouni Aaltonen) pyytämällä Ylen 

lähetyksen päätyttyä. Maalikameraan kisan aikana vastaavaa grafiikkaa ei ollut saatavissa/käytettävissä. 

Ohjelmatuotanto 

Vastuuhenkilö: Henri Terho 

Ohjelmaryhmän tehtävänä oli vastata Louna-Jukolan protokollasta ja juhlalavan toiminnasta. Ohjelmaryh-

män pääasialliset yhteistyötahot olivat markkinointi-, areena- ja kenttävaliokunnat. 

Tavoitteena oli, että ohjelmalliset tilaisuudet olivat rakenteeltaan sujuvia, ytimekkäitä, noudattivat Jukolan 

järjestysohjeita ja aikataulua sekä sopivat kaikenikäisille ja eri kansalaisuuksille. Ohjelmalliset tilaisuudet 

tarjosivat sisällöltään edustavan otoksen paikallista kulttuuria (esiintyjiä pääasiassa Turusta, Paimiosta ja 

Salosta), noudattivat Jukolan perusarvoja (mm. luonto, puhtaus, selviytyminen, perhekeskisyys, kansalais-

taidot) ja Jukolan brändiä (suomalainen kesäyö, perinteet, huippusuunnistus, urheilun juhlaa, luonnon kun-

nioittaminen). 
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Ohjelmasuunnitellussa tavoitteena oli nostattaa tunnelmaa viestitapahtumien välillä ja tärkeää oli ohjelmis-

ton laatu. Mukana oli valtakunnallisesti tunnettuja esiintyjiä kuten Veeti Kallio ja Juha Hurme sekä nousevia 

järjestäjäpaikkakuntien taiteilijoita. Ohjelmistossa oli musiikkia, teatteria, tanssia ja kuvataidetta. Näiden 

lisäksi ohjelmalavalla oli useita haastatteluja. Osa ohjelmasta välitettiin suorana kisa-alueen videoscreenien 

kautta. Yhteensä ohjelmalavalla oli noin 15 ohjelmanumeroa ja eri esiintyjien määrä oli noin 200. 

Ohjelmalavan juontajina toimivat suunnistajat Anna-Elena Korpi ja Harri Lukander. Lisäksi ohjelmalavatii-

missä oli seremoniamestarin lisäksi yksi back-stage-avustaja. Ohjelmatuotannolla oli käytössään koko ta-

pahtuman ajan oma lukollinen vuokrakontti, mikä toimi myös esiintyjien takahuonetilana. Äänentoistosta 

vastasi ulkopuolinen ammattilaisyritys, ja ääniteknologia oli koko tapahtuman ajan ohjelmalavan käytössä. 

Tehtävät 

 ohjelman järjestäminen Jukola-tapahtumissa ennen kilpailua  

 avajaiset ja Jukola-juhla 

 Jukolan viestin sanoman luku 

 Venlojen ja Jukolan viestien palkintojenjaot ja Jukola-lipun luovutus 

 ohjelmalavan ohjelmanumeroiden suunnittelu ja tilaisuuden hallinta. 

Palkintojen jaot 

Palkinnot (mitalit ja plaketit) hankki pääsihteeri Kaukametsäläiset ry:n osoittamasta paikasta järjestäjän 

laskuun ja järjestäjä hankki kunniapalkinnot, joiden tuli täyttää kansainvälisen kilpailun arvo (markkinointi-

valiokunta hankki). Kunniapalkintoina oli leiriviikonloppuja, Paimioon sopivia Alvar Aallon tuotantoon pe-

rustuvia korusarjoja sekä suunnistustarvikkeita. Palkintojen jaossa oli palkintojenjakajien lisäksi 13 Turun 

Suunnistajien juniorisuunnistajaa airueina ja palkintotarjottimien kantajina. Heidän osuutensa oli tapahtu-

man onnistumiselle keskeinen. Avustajien kanssa järjestettiin yksi harjoitus, jossa mallinnettiin todellista 

palkintojenjakotapahtumaa. Jukolan viestin palkintojen jaon jälkeen suoritetiin Jukolan lipun luovutus seu-

raavalle järjestäjälle. 

Metsäkirkko 

Vastuuhenkilö: Pertti Arola 

Metsäkirkko järjestettiin lauantai-iltana klo 21 noin 2 km päässä kilpailukeskuksesta Vesitorninmäen kallio-

rinteellä. Osa majoitustelttapaikoista sijaitsi lähellä Metsäkirkon paikkaa. Messussa saarnasi kirkkoherra 

Vesa Tuominen ja liturgeina toimivat Pertti Arola ja Kari Kanala. Musiikista vastasi paimiolainen muusikko-

ryhmä kanttori Armi Laakson johdolla. Messuun osallistui noin 300 henkilöä. 

Kalliorinteelle ei voinut järkevällä tavalla järjestää tuoleja tai penkkirivistöjä. Jonkin verran istuinalustoja oli 

lainattavissa ja ”näin toimitaan Louna-Jukolassa” -ohjeessa kehotettiin ottamaan omat istuinalustat tai jak-

karat mukaan. Sateen varalta paikalle pystytettiin telttakatos, johon muusikot ja alttaripöytä olisivat tarvit-

taessa mahtuneet. Aurinkoisena iltana tilaa voitiin hyödyntää vapaammin. Äänentoistosta huolehdittiin 

seurakunnan omilla laitteilla ja sähkö tuotettiin aggregaatilla. 

Metsäkirkko toteutettiin Viikkomessuna Luomakunnan sunnuntain aineiston pohjalta. Pääasiassa messu 

eteni suomeksi, mutta pieniä osia rukouksista, teksteistä yms. luettiin myös englanniksi ja saarnassa oli 

osiot englanniksi ja ruotsiksi. Lauluiksi oli valittu pääasiassa tuttuja virsiä ja lauluja Kirkon Ulkomaanavun 

Suvilinnun lauluvihkosesta. Näin ollen messun päätteeksi kerättiin kolehti Kirkon Ulkomaanavulle. Ehtoolli-

sen jakajina toimi seitsemän jakoparia. Messun kokonaiskesto oli noin 50 minuuttia, joten väki ehti hyvin 

takaisin kilpailukeskukseen ennen Jukolan viestin lähtöä. 
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Metsäkirkon paikka oli avoinna yleisölle koko viikonlopun ajan, ja paikalla oli päivystys lauantaina klo 17 

alkaen. 

Louna-Jukolan Partiomaailma 

Taustaa 

Louna-Jukolassa kokeiltiin ensimmäistä kertaa talkooyhteistyö-

tä partiolaisten ja Jukolan viestin kanssa. Partiolaisjoukkueet 

ovat vuosikymmeniä olleet aktiivisia osallistujia itse suunnis-

tustapahtumaan, ja myös yksittäisiä partiolaistalkoolaisia on 

toiminut Jukolan viestin järjestelyissä myös aiemmin. Tällä 

kerralla yhteistyö vietiin astetta organisoituneempaan suun-

taan sopimalla tiedotus- ja järjestely-yhteistyöstä Louna-

Jukolan ja Lounais-Suomen partiopiirin välillä. Partiolaisten 

tehtäväksi sovittiin ns. lastenmaailman järjestäminen, joka 

Louna-Jukolassa noudatti nimeä Partiomaailma. 

Partiomaailman varsinainen kohderyhmä oli Louna-Jukolaan 

saapuneiden suunnistajien lapset, joille Partiomaailman ohjelma 

oli erityisesti suunnattu. Tavoitteena oli esitellä partiota nuorisojärjestönä, jossa oppii uusia taitoja, ja 

jossa on toimintaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille. 

Yhteistyön alkuvaiheessa neuvoteltiin Louna-Jukolan kilpailunjohtaja Janne Virtasen ja partio-

laiskytkentäisen Lasse Nurmen toimesta yhteistyöstä partiopiirin kanssa. Piirin taholta yhteyshenkilöinä 

erityisesti alkuvaiheessa olivat toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila sekä viestintäsuunnittelija Satu-Maija 

Kaunisto. Vuoden 2015 alusta piirin yhteyshenkilönä ja vastuullisena oli markkinointi- ja jäsenhankintami-

nisteri Ville Vesa. 

Suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaihetta varten perustettiin suunnitteluryhmä, johon kuuluivat Vesan lisäksi Meri Malmari, Mari 

Holmroos sekä Lasse Nurmi. Yhteyshenkilöinä Louna-Jukolan suuntaan tässä vaiheessa tuli mukaan Janne 

Virtasen lisäksi Milla Vehkaoja. 

Suunnitteluryhmän tehtävänä oli suunnitella Partiomaailman ohjelma mahdollisimman pitkälle ennen ta-

pahtuman alkua. Toteutusta varten sovittiin, että perustetaan myös rakennusryhmä huolehtimaan Par-

tiomaailman rakenteiden toteutuksesta, sekä toteutustiimi itse tapahtumaviikonlopun ohjelman läpivien-

tiin. Partiomaailma suunniteltiin siten, että se jakaantui kolmeen osaan: puuhakenttään, mallileiriin ja seik-

kailumetsään. Lisäksi lauantai-illan päätteeksi suunniteltiin suuri iltanuotio ja puuhakentällä oli Partiomuse-

on toimintapiste lauantaina aikavälillä 12–18. 

Yleisiä huomioita 

 Oli hyvä, että suunnittelutiimissä oli mukana henkilö, jolla oli aiempaa kokemusta Jukolan viesteistä 

ja eritoten lastenmaailmasta (Mari Holmroos). 

 Suunnittelun käynnistyminen oli hidasta, sillä sopivia yhteyshenkilöitä ei aluksi ollut helppo löytää. 

Suunnittelun käynnistyttyä vuoropuhelu oli kuitenkin suhteellisen sujuvaa ja Partiomaailman ide-

ointi alkoi hyvin. 

 Kulujen kanssa ei tullut ongelmia ja yhteistyö Louna-Jukolan ja partiolaisten välillä toimi hyvin. Kui-

tenkin etukäteen sovittu budjetti antaisi reunaehdot suunnittelulle. 
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Huomioita partion näkökulmasta 

 Näkyvyyttä olisi ollut tarjolla enemmän (aitamainokset, 

screen-mainokset, kuulutukset) mikäli sitä olisi aktiivisesti 

hyödynnetty ja tarjottu materiaalia Louna-Jukolan suuntaan. 

 Partiomaailma-kyltti sekä käsiohjelmaan liitetty Partiomaa-

ilman ohjelma oli hienosti toteutettuja (Satu-Maija Kaunis-

to), myös jutut Repolaisessa, piirin sähköisellä ajankohtais-

palstalla sekä Partio-lehdessä olivat toimivia ja välittivät hy-

vin etukäteistä tietoa tapahtumasta. 

 Partiopiirin tavoitteet Louna-Jukolan suhteen jäivät kiteyty-

mättä – mitä tapahtumalta toivottiin, miten tapahtumaan 

olisi haluttu panostaa. 

 Toteuttaja- ja rakentajaryhmien rekrytointi olisi tullut aloit-

taa aktiivisemmin aiemmin. Nyt aktiivisin lippukunta toteut-

tajien joukossa oli Henrikin Tapulitytöt sekä Littoisten Pirta-

piiat, jotka olivat tietoisia Partiomaailmasta jo puolta vuotta 

ennen tapahtumaa. Toisaalta haasteita asetti myös Louna-Jukolaa edeltävälle viikolle sijoittunut 

HuHu-vaeltajaleiri, joka epäilemättä karsi potentiaalisia Partiomaailman talkoolaisia pois. 

Rakennusvaihe 

Rakennusryhmän tarkoituksena oli rakentaa Partiomaailman rakenteet. Suurimman rakenteluponnistuksen 

vaati mallileiri, johon rakennettiin leiriportti, leiripöytä, makuupussien kuivatusteline, salkopallo, lipputan-

ko, aidat sekä pystytettiin erilaisia partiossa käytettäviä majoitteita. Keskelle mallileiriä sijoitettiin nuo-

tiokehä. Seikkailumetsään sijoitettiin suunnistajilta saadulla siimari-opasteella tehtäväreitti sekä ns. ”ram-

borata”. Lisäksi metsään toteutettiin iltanuotiopaikka. Touhukentän rakentelu rajoittui lähinnä esittelytelt-

tojen pystytykseen sekä tuolien ja pöytien järjestelyyn.  

Rakentelu toteutettiin käytännössä Louna-Jukolan kisaviikolla maanantaina, tiistaina ja torstaina. Toteut-

tamassa oli vaihtelevasti yhteensä noin kymmenen hengen joukko partiolaisia. Rakentelijoita oli Piikkiön 

Tammipartiosta, Turun Metsänkävijöistä, Littoisten Pirtapiioista, Turun Sinikotkista, Kaarinan Korpiklaanis-

ta, Turun Sinikotkista, Mustavuoren Sisseistä sekä Koroisten Ritareista. 

Huomioita 

 Alue oli todella hyvin sijoitettu suhteessa kisakeskukseen ja kaikki Partiomaailman toiminnot oli 

erittäin toimivasti sijoitettavissa alueelle. Puuhakenttä sijaitsi aidatulla vanhalla tenniskentällä, jos-

sa oli myös teltta ja Partiomuseon piste. Mallileirin alue oli tasainen ja pienen vesakonraivauksen 

jälkeen alue oli toimiva kokonaisuus. Seikkailumetsän tehtäväpolku alkoi vajaan 100 metrin päästä 

puuhakentältä ja oli maastoltaan kallioista kuivaa kangasmetsää. 

 Maanomistajalta saatiin lupa käyttää alueella kasvavaa pienpuustoa riukujen valmistukseen. Malli-

leiristä tulikin todella näyttävä, kun kaikki rakenteet pystyttiin toteuttamaan ranteen paksuisesta 

koivusta. 

 Rakenteluryhmän partiolaiset olivat hyvin oma-aloitteisia ja rakennelmat saatiin hyvin ajoissa val-

miiksi.  

Toteutusvaihe 

Toteutusvaiheessa oli mukana yhteensä 27 henkilöä. Kaksi heistä oli Partiomuseosta ja kaksi partiotruba-

duuria Salon Leiriveikoista (Ari-Pekka ja Valtteri Luoma). Suurin yksittäinen lippukunta oli Henrikin Tapulity-
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töt, muita toteutukseen osallistuneita lippukuntia olivat Littoisten Pirtapiiat, Turun Sinikotkat, Kuusiston 

Linnanyrjänät, Huittisten Eränkävijät, Rajakiven Kiertäjät ja Karkkilan Raudanreippaat. Työvuoroista pyrittiin 

tekemään suhteellisen lyhyitä, noin kolmen tunnin mittaisia, jotta talkoolaiset pääsisivät seuraamaan myös 

kilpailua. Partiomaailma oli avoinna lauantaina kello 12–21 ja tämän jälkeen oli mahdollisuus osallistua 

suurelle iltanuotiolle kello 21–22. Sunnuntaina Partiomaailma oli avoinna kello 8-12. Partiomaailman vas-

tuulle kuului myös lastenhoitotilan siisteyden ylläpito. Lastenhoitotila sijaitsi vanhan motellimajoitusraken-

nuksessa seikkailumetsäalueen ja mallileirin välissä, joten siisteyden ylläpito oli vaivattomasti yhdistettävis-

sä seikkailumetsän toimintoihin. 

Huomioita koko toteutusvaiheesta 

 Partiomaailmassa oli paljon erilaisia toimintapisteitä ja paljon tekemistä. Aktiivisempaan leikittämi-

seen ja puuhailun ohjaamiseen ja kokeilemisen rohkaisuun olisi pitänyt panostaa vielä enemmän 

aikataulutettujen ohjelmien lisäksi. 

 Työntekijät olivat todella sitoutuneita tehtäviinsä ja olivat halukkaita olemaan käytettävissä myös 

oman työvuoronsa ulkopuolella. 

 Partiomaailman aukioloajoista oli erilaisia tietoja eri lähteissä (Louna-Jukolan tiedotus, piirin sivujen 

tiedot). 

 Louna-Jukolassa kävi erityisesti lauantaina alkuiltapäivästä paljon ulkomaalaisia. Englannin ja ruot-

sinkielisestä esittely- ja tehtävämateriaalista olisi ollut hyötyä, mutta nyt kaikki materiaali oli suo-

meksi. 

 Tehtäväkortti/leimakortti, johon olisi voinut kerätä pisteiden suorituksia, olisi voinut olla toimiva li-

sä. 

 Sunnuntain toimintaan vaikutti huono sää. Majoitusalue oli suhteellisen kaukana ja perheet eivät 

lähteneet enää sunnuntaiaamuna Partiomaailmaan. Käytännössä ennen kello 10:tä sunnuntaina ei 

Partiomaailmassa ollut yhtäkään kävijää. 

 Kevään aikana mainostettiin monessa yhteydessä sitä, että partiolaisten 

toivotaan esiintyvän Louna-Jukolassa partiohuivit kaulassa, jotta partio 

saa näkyvyyttä. Huivikaulaisia ihmisiä näkyikin jonkin verran, mutta to-

dellisuudessa partiolaisia oli paikalla vielä enemmän. Jos partion ja Juko-

lan yhteistyö jatkuu, niin tätä helppoa näkyvyyttä voitaisiin painottaa 

vielä enemmän. 

 Jukolan kaikkia viestintäkanavia olisi pitänyt käyttää aktiivisemmin: kuu-

lutukset, kaikki ilmoitustaulut, flyerit sekä mahdollisesti myös screenien 

käyttö olisi voitu ottaa tähän avuksi. 

 Jotkut olisivat kaivanneet turvallisuusnäkökulmasta esimerkiksi ruotsin-

laivoilla käytettäviä nimitarroja lapsille. Toisaalta Partiomaailmassa lap-

set olivat vanhempiensa vastuulla eli varsinaisesta lapsiparkista ei ollut 

kysymys.                      

                                    Mallileirin leirimerkki 

                                           Kuva: Minttu Viksten 

Seuraavassa käydään toimintapisteittäin läpi Partiomaailman toiminta. 

Puuhakenttä 

Toiminnan sisältö: omatoimista pelailua paikalla olevilla pelivälineillä (pallopelit, koripallokorit, ym.), askar-

telua, origamien taittelua, piirustusta. Partiomuseon toimipisteellä partiohistorian esittelyä, ”rotantappo-

peli”, kupin ja hatun taittelua sanomalehtipaperista sekä puusudokuiden tekoa. Lisäksi Puuhakentälle oli 
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sijoitettu myös partioselfiesuunnistuksen lähtö- ja maalipisteet. Selfiesuunnistuksen suorittamisesta sai 

palkinnon. Puuhakentän toiminnan vetäjänä toimi Mari Holmroos. 

Huomioita Puuhakentän toteutuksesta 

 Katuliiduilla piirtely oli todella suosittua. Puuhakentän asvalttipinta antoi tähän toimintaan hyvät 

puitteet. 

 Pallopeleistä pidettiin kovasti. Erityisesti koripallokorien heitto oli teini-ikäisten suosiossa. 

 Origamit olisivat vaatineet helpompia taittelumalleja ja aktiivista ohjausta niiden tekemiseen. Nyt 

niitä tehtiin pääasiallisesti omatoimisesti. 

 Partiomuseon ”rotantappopeli” oli niin suosittu, että peli jäi puuhakentälle käyttöön vielä Partio-

museon sulkeuduttua lauantaina klo 18. Myös paperihattujen valmistus sekä puiset sudokut olivat 

menestys. Erityiskiitoksia saivat myös aktiiviset ja innostuneet Partiomuseon esittelijät. 

 Selfiesuunnistus oli todella suosittu. Noin 200 Martinex Oy:n lahjoittamaa Snoopypartiomerkkiä ja-

ettiin selfiesuunnistuksen suorittamisesta, mutta käytännössä karttoja jaettiin tätäkin enemmän. 

Hyvänä pidettiin sitä, että radan pystyi suorittamaan osittain, jolloin esimerkiksi isovanhemmat las-

tenlapsineen pystyivät hakemaan vain muutaman lähimmän rastin. Selfiesuunnistuksen ohjeistuk-

sen olisi voinut tulostaa jaettavan kartan taustapuolelle, jotta ei olisi tarvinnut ohjeistaa jokaista 

suunnistajaa erikseen. Tarkoituksena oli, että selfiesuunnistuksen kuvia jaettaisiin sosiaalisessa me-

diassa, mutta käytännössä #partiomaailman käyttö oli suhteellisen vähäistä. Kuitenkin kokonaisuu-

dessa ohjelma oli onnistunut ja sai paljon positiivista palautetta sekä ohjelman että palkintojen suh-

teen.  

Mallileiri 

Toiminnan sisältö: Aikataulutettua toimintaa. Hyrrän valmis-

tusta, partiolauluhetkiä, partioleikkejä, leirimerkin valmistusta 

sekä tikkupullan valmistusta (tikkupullien valmistus peruuntui 

metsäpalovaroituksen vuoksi). Mallileirin vetäjänä toimi Ville 

Vesa. 

Huomioita mallileirin toteutuksesta 

 jatkuvaa tekemistä pitäisi olla aikataulutetun ohjelman lisäksi, 

jotta saadaan aktiivisen partioleirin tuntu luotua mallileiriin 

 Oikeita pikkupartiolaisia pitäisi saada mukaan leiriläisiksi. Esi-

merkiksi jonkin lippukunnan sudenpennut olisivat olleet lois-

tava lisä tuomaan tunnelmaa ja osallistumaan toimintaan. 

 yleisesti ottaen mallileiristä tuli hyvin partiomainen ja edusta-

van näköinen                          

 Mallileirin portti 

Seikkailumetsä 

Toiminnan sisältö: ”Ramborata”, jossa oli mahdollista kisata 

myös kelloa/kaveria vastaan. Omatoimisia ohjelmapisteitä kuten 

merimerkkirata, kasvien ja eläinten tunnistuspiste, maamerkkira-

ta ja tikkuälypelit. Myös Suuri iltanuotio sijaitsi Seikkailumetsäs-

sä. Seikkailumetsän vastuuhenkilönä toimi Meri Malmari, mutta 
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Suuren iltanuotion ohjelman rakensi Mari Holmroos.                  

             Ramborata 

Huomioita Seikkailumetsän toteutuksesta 

 Ramborata oli suosittu ja toimiva. Se soveltui monen kokoisille lapsille ja nuorille ja moni jäi kiertä-

mään rataa useita kertoja. Aikataulutettu ajanotto oli alkuun haastava, mutta saatiin alkuvaikeuksi-

en jälkeen toimimaan. Kaikki, jotka suorittivat ajanottoaikoina radan, saivat palkinnoksi Intersportin 

lahjoittamat juomapullot (yhteensä 80 kpl). 

 omatoimitehtävät saivat positiivista palautetta, merimerkkirata oli joillekin haastava ja maamerkki-

rata oli pari kertaa sotkettu, mutta kokonaisuudessaan tehtäväpisteet pysyivät todella hyvin kun-

nossa 

 Suuri iltanuotio houkutteli paikalle reilut 60 henkilöä. Metsäpalovaroituksen takia ei nuotiota voitu 

sytyttää, mutta hyvin perinteinen iltanuotio-ohjelma toimi todella hyvin. Arvokasta oli myös par-

tiotrubaduureilta saatu säestysapu. Myös partiopiirin äänentoistolaitteisto osoittautui hyvin toimi-

vaksi kokonaisuudeksi, vaikka sitä ei tällä väkimäärällä aivan välttämättä olisi tarvittukaan. Il-

tanuotion markkinointiin olisi voitu käyttää enemmän aikaa ja vaivaa, ja oma erillinen vastuuhenki-

lö iltanuotion toteutukseen olisi tarvittu. 

Mitä saatiin ja jatkotoimenpiteet 

Louna-Jukolasta saatiin partiolle hyvää näkyvyyttä. Toteuttajien arvioiden mukaan Partiomaailmassa vieraili 

viikonlopun aikana noin 1 500 henkilöä. Louna-Jukolan ei tarvinnut sitoa Lastenmaailmaan resursseja, vaan 

kokonaisuus pyöritettiin kokonaan partiolaisvoimin. Ohjelma oli moniin aiempiin Jukolan viestin Lasten-

maailmoihin verrattuna monimuotoisempaa ja ohjelmaa oli paljon. Puitteet olivat myös erittäin hyvät, sillä 

vesipisteet, wc:t ja vilkas ohikulkuväylä olivat lähellä. Myös maasto oli hyvin hyödynnetty ja Partiomaailman 

järjestäjät suosittelevat jatkossakin hyödyntämään maastoa sen ominaisuuksien mukaisesti. 

Partiomaailman suunnitteluryhmä suosittelee partiolaisten ja Jukolan viestin yhteistyön jatkamista tulevina 

vuosina. Ryhmä uskoo, että partiolla ja suunnistuksella on samanlaiset kohderyhmät ja suunnistus on mer-

kittävä osa myös partiotoimintaa. Jukolan viestien yhteydessä toimien partio voi saada mittavaa näkyvyyttä 

eri puolilla Suomea ja myös kansainvälisesti. 

Suunnitteluryhmän näkemyksen mukaan Partiomaailma olisi mahdollista järjestää aina sen partiopiirin 

voimin, jonka alueella kulloinenkin Jukolan viesti järjestetään, mutta sillä pitäisi olla vahva tuki Suomen 

Partiolaisten organisaation taholta. Yhteistyön jatkosta olisikin hyvä sopia valtakunnallisen järjestön toimes-

ta. Suunnittelutiimi on valmis siirtämään Louna-Jukolassa opittuja asioita eteenpäin Lappeenrannan alueen 

toteuttajille ja toimimaan tarvittaessa mentoreina, mikäli yhteistyötä päätetään jatkaa. 

Louna-Jukola 2015 Partiomaailman suunnittelutiimi 

- Ville Vesa, ville.v.vesa@gmail.com  

- Meri Malmari, meri@malmari.fi 

- Mari Holmroos, mari.holmroos@luukku.fi 

- Lasse Nurmi, lasse.nurmi@varsinais-suomi.fi  
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mailto:lasse.nurmi@varsinais-suomi.fi
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TIIVISTELMÄ PUOLUSTUSVOIMEIN TUESTA LOUNA-JUKOLASSA 

Yliluutnantti Vesa-Pekka Pesonen, Porin Prikaati 

Yleistä 

Puolustusvoimat osallistui tapahtuman tukemiseen voimassa olevan puitesopimuksen, sekä Louna-Jukolaan 

erikseen tehdyn vuosisopimuksen mukaisesti. 

Puolustusvoimien tukitoimien järjestämisestä tapahtumassa vastasi Porin prikaati. Yhteyshenkilönä kilpai-

lun järjestäjän ja puolustusvoimien välillä toimi yliluutnantti Vesa-Pekka Pesonen.  

Tapahtumaan osallistui henkilöstöä Porin prikaatista, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, 

Maasotakoulusta ja Panssariprikaatista. 

Puolustusvoimien tuki 

Puolustusvoimat tuki tapahtumaa kolmessa eri vaiheessa: 

Vaihe 1, sillan rakentaminen toukokuussa 

Maasotakoulu ja Porin prikaati rakensi 43 metriä pitkän varasillan kilpailukeskuksen yhteyteen osana kadet-

tien ja varusmiesten koulutusta. 

Vaihe 2, tapahtuman tukitoimet 

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus, Panssariprikaati ja Maasotakoulu rakensi sähköiset tietolii-

kenneyhteydet maastosta kilpailukeskukseen. Tietoliikenneyhteydet rakennettiin tulospalvelun ja televisi-

oinnin käyttöön. 

Lisäksi Panssariprikaatin varusmiessoittokunta esiintyi kilpailun avajaisissa. 

Porin prikaati: 

 pystytti 375 kpl puolijoukkuetelttoja majoitusalueille. 

 osallistui koejuoksuun 85 varusmiehen voimin. 

 toteutti molempien viestien lähtölaukaukset. 

 antoi materiaalitukea puitesopimuksen mukaisesti 

 perustivat maastoensiapupisteet molempiin viesteihin. 

Vaihe 3, purkaminen 

Puolustusvoimat toteutti tukitoimien purun 16.6.2015 mennessä. 

 

Puolustusvoimien näkyvyys 

Kokonaisnäkyvyys ja tiedottaminen 

Puolustusvoimien näkyvyys tapahtumassa toteutettiin vuosisopimuksen mukaisesti. Tapahtuman aikaisesta 

tiedottamisesta puolustusvoimien osalta vastasi eversti Risto Kolstela. 
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Näkyvyyden tehostamiseksi lähtölaukauksen ampumisessa käytettyä vaunua (XA-360 RWS) säilytettiin koko 

viikonlopun ajan sillan läheisyydessä aidatulla alueella.  

 

Vuosisopimuksen mukaiset aitamainokset sijoitettiin puolustusvoimien rakentaman varasillan yhteyteen, 

niin TV:n kuin yleisönäkyvyyden saavuttamiseksi. 

  

Silta toimi kilpailukeskuksen virallisena Jukola-porttina tapahtumassa. 

Puolustusvoimien tukitoimista tiedotettiin tapahtuman käsiohjelmassa.  

Koejuoksu 

Koejuoksu toteutettiin keskiviikkona 10.6.2015 klo 17 alkaen. PORPR asetti koejuoksijoiksi 85 varusmiestä. 

Koejuoksun yhteydessä harjoiteltiin lähtölaukauksen ampuminen. 

Kalustonäyttely 

Kalustonäyttely toteutettiin teemalla maavoimien liikkuvuus. Esitteillä oli: 

 Sotilaspolkupyörä. 

 Maastomoottoripyörä. 

 Maastoskootteri. 

 LT (Valtra N163). 

 MHA MB G300. 

 Partioajoneuvo RG32. 

 Sisu E13TP 8x8. 

 XA-185 + 12,7 ITKK. 

 XA-203 + 12,7 ITKK. 

 XA-360 RWS (lähtölaukaus, erillinen näyttelyalue). 

 simulaattori-ammunta. 
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Sotilaskodin myyntipiste sijaitsi näyttelyalueen yhteydessä.  

Lähtölaukaus 

Lähtölaukaus ammuttiin XA-360 kuljetuspanssariajoneuvon konekiväärillä. Lähtömerkin Venlojen viestissä 

vaunulle käski kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila ja Jukolan viestissä kenraalimajuri Timo Kivinen. 

Lähtölaukauksessa käytettyä vaunua säilytettiin aidatulla alueella sillan läheisyydessä sijaitsevalla kalliolla 

keskiviikosta sunnuntaihin näkyvyyden tehostamiseksi.  

Porin prikaatin esittelypiste 

Kalustonäyttelyn yhteydessä oli Porin prikaatin esittelypiste. Esittelypisteen teemana oli Suomen kansainvä-

lisen valmiusjoukon koulutus. Esittelijöinä toimi 4 valmiusjoukkokoulutuksessa olevaa varusmiestä. Varus-

miehet olivat pukeutuneet taisteluvarustukseen (2) ja lomapukuun (2). Esittelypisteellä jaettiin koulu-

tusesitteitä, tarjottiin mahdollisuutta kokeilla taisteluvyötä ja kerrottiin varsinaisesta valintakokeesta. Ylei-

söllä oli myös mahdollisuus kokeilla valintakokeen evakuointi testiä kantamalla evakuointi-nukkea. Hyvät 

suoritukset palkittiin puolustusvoimien putkihuivilla (buffi).  

Sotilaskotiyhdistys 

Tapahtumassa oli mukana Sotilaskotiyhdistys Turusta ja Säkylästä. Sotilaskoti mielletään osaksi puolustus-

voimien toimintaa ja sen osallistuminen kalustonäyttelyn yhteydessä tapahtumaan on ehdottoman tärkeä-

tä.  

Telttakylä 

Telttakyliä rakennettiin kilpailukeskuksen yhteyteen kaksi kappaletta. Telttakylä M1, 81 telttapaikkaa ja 

telttakylä M2, 294 telttapaikkaa.  

Telttojen pystyttäminen aloitettiin maanantaina 8.6. klo 13. Pystyttämiseen kului aikaa noin 24h sisältäen 

ruokailut. Telttakylät saatiin valmiiksi 10.6. aamupäivällä. 

Huolto 

Kilpailun järjestäjä muonitti ja tarjosi majoitustilat harjoituksen ajaksi Puolustusvoimien osastoille. Järjeste-

lyt olivat toimivat. 

Yhteenveto 

Puolustusvoimat kiittää kaikkia mukana olleita hyvästä yhteistyöstä. 

 

  



216 

 

LIITTEET 

Liite 1: Kilpailukeskusalue 

 

  



217 

 

Liite 2: Kilpailukeskus 
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