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Kuopio-Jukola 2014 valiokunnat, tehtävät ja niiden vetäjät 

Tässä ohjeessa on kuvattu Kuopio-Jukolan valiokunnat ja niiden tehtävät. Valiokunnan tehtävien 

mukaan voit etsiä itsellesi sopivan sektorin, missä haluat olla mukana toteuttamassa maakuntam-

me suurinta tapahtumaa – Kuopio-Jukolaa 2014! 

Kartta- ja ratavaliokunnan ydintehtävänä on maaston hyväksikäyttö, erinomainen kartta, haas-

tavat radat ja hajonnat. Valiokunta suunnittelee kilpailuradat, harjoituspaketit ja mallisuunnistuk-

sen sekä vastaa rastien rakentamisesta ja valvonnasta. Valiokunta miehitetään Kuopion Suunnis-

tajien henkilöillä. Valiokuntaa vetää pääratamestari Juhani Jetsonen.  

Kilpailuvaliokunnan ydintehtävänä ovat toimivat lähtö-, vaihto- ja maalijärjestelyt. Valiokunta 

vastaa lähdöstä, vaihdosta, maalista ja tulostaulusta. Tehtäviin kuuluvat mm. lähdön, vaihdon ja 

maalin rakentaminen, kilpailijoiden ohjaaminen, leimauskorttien [emit-korttien] nollaus sekä 

yhteislähtöjen järjestäminen. Kilpailuvaliokunnan tehtävissä pääset lähelle suunnistajia. 

Valiokuntaa vetää Kalle Huttunen. 

Tekniikka ja tulospalveluvaliokunnan tärkein tehtävä on saada kaikilla kilpailijoille oikeat 

tulokset. Tämän lisäksi tehtäviä ovat mm. tulosten julkaisu reaaliaikaisesti internetissä ja muiden 

verkkopalvelujen tuottaminen, online-väliaikojen saaminen metsästä sekä muiden valiokuntien 

avustaminen ICT-asioissa. Valiokuntaa vetää Ari Hyyryläinen. 

Ravintolavaliokunnan ydintehtävänä on tuottaa ja ylläpitää toimivat ja tehokkaat ruokailupal-

velut kilpailijoille, katsojille, VIP-vieraille ja toimitsijoille. Kuopio-Jukolassa tarjoillaan noin 25.000 

ruoka-annosta ja juodaan 25. 000 kupillista kahvia. Kauppansa tekee myös yli 10.000 grillimakka-

raa, joten toimitsijoita tarvitaan sekä ravintoloihin, kahviloihin että grillipisteisiin. Ravintolan vas-

tuuvetäjinä ovat Markku Rissanen. 

Media – ja viestintävaliokunnan ydintehtävinä on herättää ja ylläpitää kiinnostusta Kuopio-

Jukolaan, mediasuhteet, oikea-aikainen ja kohdistettu viestintä. Valiokunta vastaa Kuopio-Jukolan 

ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta, internet-sivujen sisällöntuotannosta ja julkaisutuotannosta 

sekä yhteistyöstä median kanssa. Valiokuntaa vetää Markku Riihinen ja sisäisen viestinnän 

osuudesta Risto Riihinen. Kuva- ja äänituotanto vastaa kilpailun seurannan toteuttamisesta sekä 

kisapaikalla että median välityksellä. Vastuualueeseen kuuluu kuva- ja äänituotannon ohella myös 

kilpailijoiden GPS-seuranta, kilpailun radiointi sekä kilpailukeskuksen suurilla näytöillä esitettävä 

materiaali. Kuva- ja äänituotantoa vetää Markku Leinonen.  

Turvallisuus- ja lääkintävaliokunnan ydintehtävänä on vastaa ihmisten ja materiaalin tervey-

destä ja turvallisuudesta, liikenteen ja paikoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kisojen 

turvallisuuteen liittyvistä asioista kuten järjestyksenpito, paloturvallisuus ja ensiapu. Valiokuntaa 

vetää Eino Launonen ja lääkintää Kirsimarja Metsävainio.  

Ympäristö- ja huoltovaliokunnan ydintehtävänä on vastata luonnon tasapainon vaalimisesta, 

ympäristöarvojen huomioon ottamisesta, tarvittavien selvitysten tekemisestä ja niihin liittyvästä 

yhteydenpidosta maanomistajien ja viranomaisten suuntaan. Valiokunta vastaa kilpailukeskus-

alueella tapahtuvien kuljetusten suunnittelusta ja toteutuksesta, juoma-, pesu- ja saunapaikoista 

sekä jätehuollosta. Valiokuntaa vetää Mauno Korhonen. 
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Kenttävaliokunnan ydintehtävänä on toimivan kilpailukeskuksen suunnittelu, rakentaminen ja 

purkaminen kilpailijoille, yleisölle, yhteistyökumppaneille ja järjestäjille, joten kenttävaliokunnasta 

löytyy monipuolisia tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat sähkö- ja vesihuollon suunnittelu ja toteutus. 

Valiokuntaa vetää Matti Hartikainen. 

Talous- ja markkinointivaliokunnan ydintehtävänä on tulojen ja menojen oikea tasapainotta-

minen [taloudenpito, rahaliikenne, Jukola-kauppa] ja saada Kuopio-Jukolasta haluttu yhteistyö-

tapahtuma.  Valiokunta vastaa myös yhteistyökumppanuuksista ja Kuopio-Jukolan markkinoin-

nista kilpailu- ja harrastelijajoukkueille, yleisölle ja yhteistyökumppaneille sekä Suomessa että 

ulkomailla.  Valiokuntaa vetävät Timo Suhonen ja Veikko Tiihonen. 

Toimistovaliokunnan ydintehtävänä on tuottaa ja ylläpitää tehokkaat tukipalvelut kilpailijoille, 

yleisölle, yhteistyökumppaneille ja järjestäjille. Tehtäviin kuuluvat joukkuemateriaalin jako ja 

karttojen palautus kilpailijoille sekä kaikkiin mahdollisiin kilpailijoiden ja yleisön kysymyksiin 

vastaaminen. Toimisto vastaa myös kutsuvierastoimintojen järjestämisestä. Toimistovaliokunta 

vastaa myös Kuopio-Jukolan ohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta [mm. avajaiset, Jukolan 

juhla, metsäkirkko, palkintojen jako ja lasten Jukola]. Valiokuntaa vetää pääsihteeri Sari Jetsonen. 

 

Mikäli kiinnostuit näistä enemmän, voit ottaa suoraan yhteyden kilpailun johtoon, valiokunnan 

vetäjään [etunimi.sukunimi (at)jukola.com] tai lähettää sähköpostia osoitteeseen 

talkoot.2014(at)jukola.com  

Lisätietoja myös www.jukola.com/2014  

 

Jouko Kaihua 

kilpailunjohtaja 


