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Talvi tekee vasta tulo-
aan, mutta ensi kesän 
Lahti–Hollola Jukolan 
valmistelut ovat hyväs-
sä vauhdissa. Jukola on 

kotimaassa ja kansainvälisesti-
kin ikoninen tapahtuma ja sen 
saaminen Lahteen on kunnia-
asia. Lämmin kiitos järjestävil-
le seuroille, Lahden Suunnista-
jat -37 ja Hollolan Urheilijat -46, 
mahdollisuuteen tarttumisesta.

Jukola on Lahden tapahtuma-
kesän isoimpia ja odotetuimpia 
urheilukilpailuita. Lähes 50 000 

osallistujaa, kannustajaa ja huol-
tajaa tuo kaupunkiin turistihu-
rinaa ja ovipumpun laulantaa.

Lahden seudun metsät, rei-
tit, järvet ja Salpausselän harjut 
tarjoavat ammattiurheilijoille ja 
harrastelijoille haasteita ja hu-
pia. Moni lähtee Jukolaan kokei-
lemaan omia rajojaan.  Maastos-
sa voi kilpailla aikaa vastaan tai 
ottaa vähän leppoisammin vaik-
ka kaveri- tai työporukalla. Osa 
kisan viehätystä onkin konka-
reiden ja keltanokkien kohtaa-
miset kesäyössä. 

Ainutlaatuisen Jukola-tun-
nelman voi kokea myös talkoo-
laisena. Nyt onkin oikea hetki 
ilmoittautua mukaan ja saada 
yhteisöllistä tekemistä pimen-
tyvän talven iloksi. Hämäläinen 
talkoohenki tarttuu tekijäänsä – 
yhdessä ja yhteistyönä saamme 
aikaiseksi kaikkien aikojen suu-
rimman Jukolan.  

 Jyrki Myllyvirta
 Lahden kaupunginjohtaja

Jukola - Suomen suurin 
Lahden seudulla

Fazer Mylly
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Jukola on huippu-ur-
heilutapahtuma, jos-
sa maailman parhaat 
suunnistajat ja kun-
tourheilijat kohtaavat 

samoilla radoilla. Jukolan myö-
tä suunnistus on tullut ihmisten 
olohuoneisiin ja lisännyt lajin 
suosiota kuntoliikuntamuotona. 
Jukolan viesti tunnetaan maail-
malla hyvistä järjestelyistä jopa 
niin, että Ruotsissa puhutaan il-
maisulla ”Jukola klass”, kun ta-
pahtuma on hyvin järjestetty.

Onnistunut tapahtuma tar-
vitsee tekijänsä. Ensi kesänä 
tarvitaan yli 1800 talkoolaista 
rakentamaan kilpailukeskusta 
ja tuottamaan onnistuneen ta-
pahtuman palvelut. Iloksem-
me olemme voineet todeta, että 
hienojen MM-hiihtojen jälkeen 

seutukuntamme talkooväellä on 
valmiutta osallistua seuraavan 
suurtapahtuman järjestelyihin.

Kohti maailman parasta? Me 

suunnistajat olemme yleensä 
aika vaatimatonta väkeä. Sik-
si tarvitsemme hiukan kannus-
tusta rohkaistuaksemme sa-
nomaan, että onnistuimme tai 
”teimme tämän hyvin”! Niin-
pä heti alkuun tavoitteet on hy-
vä asettaa kohdalleen ja lähteä 
tekemään brändin mukaisesti 
”Maailman parasta suunnistus-
kilpailua vuonna 2018”.

Suunnistajat tulevat nautti-
maan Jukolan elämyksellisestä 
ilmapiiristä ja kohtaamaan van-
hoja kavereita sekä kilpakump-
paneita. Mikä kannustaa tal-
koolaiseksi? Aika monella tal-
kootyö on vanha perinne, jos-
kus jo nuorena opittu yhdessä 
tekemisen tapa. Siihen voi liit-
tyä halu auttaa urheiluseuroja 
tekemään tärkeää kasvatustyötä 

Kohti maailman parasta
osallistumalla talkoisiin talou-
dellisen tuloksen varmistami-
seksi. Urheiluseurat pyörittä-
vät Suomen urheilua – tuotta-
vat maailmalla menestyvät hui-
put ja kannustavat kansalaisia 
huolehtimaan kunnostaan eli 
itsestään. Jälkimmäisen osalta 
hyvät työnantajat kannustavat 
väkeänsä liikkumaan ja siihen 
Jukola on yksi monista hyvistä 
vaihtoehdoista. 

Iloksemme olemme saaneet 
kumppaneiksemme erinäisiin 
yhteistyömuotoihin Koulutus-
keskus Salpauksen ja Lahden 
Ammattikorkeakoulun. Op-
pilaitokset haluavat hyödyn-
tää suurtapahtuman oppimis-
ympäristön ja samalla kannus-
taa opiskelijoita laajentamaan 
omaa ajatteluaan osallistu-

malla yhteiskunnan toiminto-
ja tukevaan talkootyöhön. Tar-
koittaahan kreikankielen sana 
pedakogi eli opettaja vapaasti 
suomennettuna ”kulkea pojan 
kanssa”. Nyky Suomessa toki 
opettaja kulkee opinpolkua ta-
savertaisesti yhdessä poikien ja 
tyttöjen kanssa. 

Oli talkoolaisen motivaati-
on lähtökohta mikä tahansa, 
kaikkien työllä tulee olemaan 
tarkoituksensa ja valtava mer-
kitys yhdessä onnistumiselle! 
Hyvissä ajoin aloitetut valmis-
telut, iloinen ilme ja tahto teh-
dä asiat hyvin tuottavat loppu-
tuloksen, josta voimme kaikki 
olla ylpeitä!

 Jorma Aherto
 kilpailunjohtaja

TEKSTI JA KUVA:  
JUHA REINIKAINEN

Lahti Hollola Jukolan ja 
tapahtuman päätukijan 
Puolustusvoimien välinen 
vuosisopimus allekirjoi-
tettiin Lahdessa maanan-

taina 30.10. Vuosisopimus perus-
tuu Puolustusvoimien ja Kauka-
metsäläiset ry:n väliseen puiteso-
pimukseen, joka on ollut käytössä 
noin kymmenen vuotta.

Sopimus allekirjoitetaan vuo-
sittain kunkin järjestäjäorgani-
saation ja tukijaksi nimetyn puo-
lustushaaran välillä. Jukolan vies-
tin 2018 tukevana joukko-osasto-
na on Maavoimiin kuuluva Hat-
tulan Parolannummella toimiva 
Panssariprikaati.

Puolustusvoimien ja Lahti–Hollola Jukolan 
tukisopimus allekirjoitettiin

TEKSTI :  SAARA KUKKONEN

Jukolan viestissä kilpai-
lee vuosittain seurajouk-
kueiden lisäksi myös sa-
toja yritysten ja työpaik-
kojen joukkueita. Vies-

tistä ja siihen valmistautumisesta 
saakin työpaikalla mukavan yri-
tyksen me-henkeä kohottavan 
projektin.

Jukola-projektin voi aloittaa ty-
ky-teemalla jo nyt syksyllä. Tal-
ven aikana on syytä kohennella  

peruskuntoa lenkkeillen, hiihtä-
en tai sauvakävellen. Keväällä on 
hyvää aikaa hioa suunnistustaitoa 
after workina iltarasteilla ja Jukola-
koulussa.  Suunnistustaidon saloi-
hin pääsee nopeammin sisälle, jos 
onnistuu houkuttelemaan jonkun 
tutun lajin aktiivin mukaan kun-
torastiradalle opastajaksi.

Jukolaan osallistumisessa on 
suuri riski jäädä koukkuun. Par-
haassa tapauksessa suunnistuk-
sesta saa itselleen elinikäisen ja 

upean kuntoiluharrastuksen.

Kokoa joukkue 
työkavereista 

Ensimmäinen askel on koo-
ta kaikki työpaikan innokkaat 
kuntoilijat yhteen ja merki-
tä projektin tavoite kalente-
reihin paksulla tussilla 16.-
17.6.2018 viikonlopun kohdal-
le. Mukaan pääsevät sekä mie-

het että naiset ikään katsomat-
ta. Jukolaan tarvitaan seitsemän 
juoksijaa ja Venlojen viestiin neljä 
naista. Osuuksia löytyy sekä päi-
vänvalossa että pimeässä, pitkää 
ja lyhyttä. Joukkueiden ilmoitta-
minen viestiin konkretisoi tavoit-
teen ja sitouttaa osallistujat.

Aiempaa kokemusta Jukolas-
ta tai suunnistuksesta ei projek-
tiin lähtijöiltä välttämättä tarvita. 
Normaali peruskunto ja halu liik-
kua metsässä riittää. Vaikka Juko-

lan voitosta kamppailevatkin la-
jin huippu-urheilijat, voi rasteille 
myös kävellä. Eksymistä ei tarvit-
se pelätä, sillä samalla osuudella 
suunnistaa ainakin 1600 muuta-
kin menijää. Maastosta löytyy siis 
letkaa, uraa ja kanssakilpailijoita 
joilta kysyä olinpaikkaa.

Nyt on hyvä aika vuodesta 
suunnitella koko työyhteisön yh-
teistä projektia. Löytyykö sinun 
työpaikaltasi sisua ottaa haaste 
vastaan?

Joukkue Jukolan viestiin - työpaikan oma projekti

– Puolustusvoimille Jukolan 
viestin tukeminen on aina ollut 
luontevaa. 

Materiaalitukemme ja tietolii-
kenneyhteyksien rakentaminen 
ovat keskeinen osa järjestäjän 
kanssa tehtävää yhteistyötä, sa-
noo Maavoimien henkilöstöpääl-
likkö, eversti Pertti Lahtinen.

Lahtinen myös pitää hienona, 
että Jukolan viesti liikuttaa vuo-
sittain tuhansia reserviläisiä ja 
tarjoaa näin mahdollisuuden yl-
läpitää kuntoa sotilaan perustai-
dossa, suunnistuksessa.

Lahti–Hollola Jukolan 2018 kil-
pailunjohtaja Jorma Aherto tote-
aa, että Puolustusvoimat on tär-
keä yhteistyökumppani muun 
muassa tietoliikenneyhteyksi-
en tuottamisessa osaamisensa ja 
maastoon soveltuvan kalustonsa 
ansiosta.

– Olemme olleet erittäin tyy-
tyväisiä yhteistoiminnan suju-

miseen panssarimiesten kanssa, 
Aherto luonnehtii.

Jukolan viesti liikuttaa pait-
si reserviläisiä, myös Puolustus-
voimien henkilökuntaa.

– Puolustusvoimilta osallis-
tuu Jukola  an yhteensä noin 50 
joukkuetta, enemmistö Jukolaan 
ja tavallisesti noin 5 joukkuet-
ta Venlojen viestiin, muistuttaa 
Aherto.

Lahti–Hollola Jukola järjes-
tetään 16.–17.6.2018 Hollolan 
Hälvälässä. 

Järjestäjät odottavat tapahtu-
maan ennätysosanottoa kunto-
suunnistuksen kasvavan suosion 
ja työyhteisöjen TYHY-liikunnan 
lisääntymisen myötä.

Puolustusvoimat on 70. Juh-
la-Jukolan ja 41. Venlojen viestin 
järjestelyissä tavallistakin suu-
remmassa roolissa, sillä kilpai-
lukeskus sijaitsee Puolustusvoi-
mien harjoitusalueella.

Kuvassa vasemmalta Jukolasta sopimuksen allakirjoittivat Kauko Suhonen, Ta-
pio Irri ja Henri Rauhamäki, Puolustusvoimista Panssariprikaatin komentaja, 
eversti Kari Nisula  ja Maavoimien henkilöstöpäällikkö, eversti Pertti Lahtinen..
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TEKSTI : HEIDI PASSILA 
KUVA: PETRI RIUTTO                    

Hollolan Urheilijat 
-46 on yleisseura, ja 
se koostuu viidestä 
eri jaostosta. Suun-
nistusjaoston lisäksi 

seuran lajeihin kuuluvat ampu-
mahiihto, hiihto, soutu ja yleis-
urheilu. Suunnistuksen, soudun 
ja yleisurheilun kilpailukausi on 
päättynyt, ja SM-mitaleja saavu-
tettiin kauden aikana suunnis-
tuksessa ja soudussa. Veteraani-
sarjojen urheilijat voittivat seuran 
nimissä suunnistuksen Suomen 
mestaruusmitalit. Seuran nuoris-
ta 14-vuotiaiden sarjassa urhei-
leva Riku Gröhn kilpaili ensim-
mäistä vuottaan Suomen mes-
taruuksista, ja sijoittui parhaim-

millaan sprintissä kuudenneksi. 
Koululiikuntaliiton valtakunnal-
lisissa kilpailuissa hän oli toinen. 

Suunnistuskoulu on koonnut 
noin 40 lasta ja nuorta viikoit-
tain harjoittelemaan suunnistus-

taitoja. Joukko innokkaita nuoria 
osallistui kesäkuun alussa Lei-
maus-leirille Kuortaneella. Lap-
set ja nuoret ovat olleet mukana 
myös Särkänniemi-suunnistuk-
sen ja useiden muiden henkilö-

kohtaisten suunnistuskilpailujen 
lisäksi kahden joukkueen voi-
min Nuorten Jukolassa. Lasten ja 
nuorten ohella seurassa on ollut 
vahva osallistujajoukko ikämies-
sarjojen kilpailuissa, ja seuran 
suunnistajat taistelivat Venla- ja 
Jussi-joukkueilla Joensuu Juko-
lassa. Lisäksi suunnistusjaosto 
on liikuttanut sunnuntairasteilla 
noin 3300 kuntoilijaa kesän ai-
kana. Suunnistusjaostolla jatku-
vat harjoitukset syksyllä ja tal-
vella torstai-iltaisin Pajulahdes-
sa. Harjoitukset pidetään yhdes-
sä Lahden Suunnistajien ja Rasti-
varsojen kanssa.

Talven lähestyessä ampuma-
hiihto ja hiihto valmistautu-
vat tulevaan kilpailukauteensa. 
Syyslomalla Imatran ja Vuokatin 

säilölumiladuilla sekä Lapin en-
silumilla hiotaan hiihtokuntoa, ja 
kilpailukausi aloitetaan jo ennen 
vuoden vaihdetta. Hiihtojaos-
to järjestää lapsille tiistai-iltaisin 
hiihtokoulun Heinsuon Urheilu-
keskuksessa. Syksyllä hiihtokou-
lussa liikutaan monipuolisesti ja 
talvella opetellaan hiihdon tek-
niikoita. Nuorille on hiihdon ja 
ampumahiihdon harjoituksia 
kahdesta kolmeen kertaan vii-
kossa. Seura järjestää talvella sar-
jahiihtoja sekä piirikunnalliset ja 
kansalliset hiihdot. Hollolan Ur-
heilijat -46:n merkittävä vuosit-
tainen tapahtuma on Finlandia-
hiihto, joka toteutetaan yhdes-
sä Lahden Hiihtoseuran kanssa. 
Finlandia-hiihto hiihdetään ensi 
talvena 24.-25.2.2018.

Hollolan Urheilijoilla on toimintaa ympäri vuoden

TEKSTI:  ALEKSI ANTTOLAINEN 
JA HEIKKI JOKINEN
KUVA: KIMMO HIRVONEN 

V iime vuonna käyn-
nistetty Lahden 
Suunnistajien 13–20 
vuotiaille suunnattu 
Nuorten ryhmä jat-

kaa toimintaansa seuraavan vuo-
den samoilla pohjilla. Kauden 2017 
aikana ryhmäläisissä on ollut ha-
vaittavissa varsin merkittäviä kehi-
tysaskeleita, mikä on myös näky-
nyt ajoittain mainioina tuloksina 
kauden kilpailuissa. Tästä hyvänä 
esimerkkinä Nuorten Jukolas-
sa selkeä parannus viime vuosi-
en sijoituksiin mainiolla 28. sijalla. 
Nuoret ovat käyneet harjoituksissa 
aktiivisesti ja ryhmähengen ollessa 
korkealla, on meininki harjoituk-
sissa ja kisoissa ollut mainio.  

Talvikaudella Nuorten ryhmä 
jatkaa mahdollisimman lajin-
omaista harjoittelua olosuhteet 

huomioiden. Harjoitusohjel-
man pohjan muodostavat Nuor-
ten ryhmän omat treenit, maa-
nantain sprinttiharjoitus ja lau-
antain valoisalla toteutettava tai-
toharjoitus. Maastossa Nuorten 
ryhmä harjoittelee niin pitkään, 
kuin lumitilanne sen järkevästi 
sallii. Ryhmän harjoitukset ovat 
avoimia kaikille seuran jäsenille, 
mutta ryhmän ulkopuolisia seu-
ran jäseniä pyydetään ilmoittau-
tumaan hyvissä ajoin ennen har-
joituksia, jotta osataan varautua 
karttojen yms. suhteen.
 Tämän lisäksi nuoret osallistu-
vat torstaina pidettävään seuran 
ratatreeniin Pajulahdessa ja per-
jantaina seuran salivuorolle Jal-
karannan koululla.

Nuorten ryhmän viikoittainen 
harjoitusohjelma:

Ma klo 18.00–19.15  
Sprinttiharjoitus

To klo 18.30–19.30 
Ratatreeni, Pajulahtihalli
Pe klo 18.00–20.00 
Salivuoro, Jalkarannan koulu
La klo 10.00–12.00 
Taitoharjoitus

Talven ja kevään aikana seura 
järjestää myös muutamia leiri-
päiviä ja leirejä, joiden suunnit-
telussa Nuorten ryhmän harjoit-
telu huomioidaan vahvasti. 

Nuorten ryhmän päävetäjänä 

jatkaa Aleksi Anttolainen, apu-
naan runsas mentoreiden ryhmä.

Lahden Suunnistajien aikuis-
ten edustusjoukkueiden rungon 
muodostaa TOP TEN- ryhmä. 
Ryhmään valitaan hakemuksien 
perusteella H/D 15–21 sarjojen 
tavoitteellisesti harjoittelevia yk-
kösluokan suunnistajia. Ryhmän 
tavoitteena on parantaa sijoitus-
ta vuosittain koti- ja ulkomaan 
viesteissä. 

Lahden Suunnistajien valmennusryhmillä 
harjoitukset jatkuvat talvikaudella

Viime vuosina tavoite on täyt-
tynyt lähes täydellisesti. Lisäksi 
seura on menestynyt loistavas-
ti koko seuran toimintaa mit-
taavissa suurviesteissä, koti-
maisessa 15-osuuksisessa Ha-
likko-viestissä ja ruotsalaises-
sa 25-mannassa. Molemmis-
sa viesteissä joukkueessa pitää 
olla aikuisia, miehiä ja naisia 
sekä nuoria tyttöjä ja poikia. 
25-mannassa, maailman par-
haiden seurajoukkueiden vies-
tissä sija oli 27, paras lähes kol-
meen vuosikymmeneen. Halik-
ko-viestissä lokakuun lopussa 
tuli paras sijoitus kautta aikain, 
viides.

Ryhmälle järjestetään talvi-
kaudella kuukausittain koti-
maan leirejä, joiden pääajatus 
on suunnistus. Kotimaan leiri-
kohteen suunnitellaan tulevia 
kansallisia arvokilpailuja ajatel-
len. Ryhmäläisille tarjotaan ko-
timaan kansallisten osanotto-
maksut ja leirit maksutta. 

Ryhmäläiset toimivat myös 
Nuorten ryhmän mentoreina. 
Ryhmäläiset ohjaavat nuoria 
Suunnistajan polulla. Polku toi-
mii välineenä seuran toiminnan 
ja myöhemmin yksilön harjoit-
telun suunnittelussa.

Kuvassa HU-47:n nuoria suunnistajia.

LS-37 suunnistajilla menestyivät loistavasti Halikko-viestissä.
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Soita 0400 428 950 
ja kysy lisää

Mukana Jukolaa 
tekemässä

Tukea tekemisen,  
kartan ja maaston 

sovittamiseen, 
jokaiselle työyhteisölle.

Palvelemme Jukola-viikonloppuna jatketuin aukioloajoin. 

Löydät meidät Hollolan Prismasta, 
Kansankatu 8.

www.hollolanapteekki.fi

Jukolan yössä mukana! 

Vuoden Projektite-
ko -kilpailun voitta-
ja palkittiin juhlalli-
sesti Projektipäivillä 
31.10.2017. Projekti-

päivät on Pohjoismaiden suurin 
projektiammattilaisten tapahtu-
ma (1.000 osallistujaa, 80 semi-
naariesitystä), joka järjestetään 
vuosittain Projektiyhdistyksen 
toimesta Helsingin Messukes-
kuksessa. Palkinnon vastaanot-
tivat Kaukametsäläiset ry:n pu-
heenjohtaja Juhani Sihvonen ja 
varapuheenjohtaja Esko Junttila.

Perustelut valinnalle:
Jukolan viesti – huippuunsa hi-

Jukolan Viesti on Vuoden Projektiteko 2017 
-kilpailun voittaja

Talven retkiin ja pikkujoulutapahtumiin
Meillä on kauniit tilat, joissa voitte poiketa  
ruokailemaan päivällä tai illalla.

Itsenäisyyspäivän juhlava lounas
Tiistaina 6.12.2017 klo 12-15

Perinteiset joululounaat
11.-15.12.2017 klo 11-13 ja klo 14-16
18.-22.12.2017 klo 11-13 ja klo 14-16
Lauantaina 16.12.2017 klo 12-15 
Sunnuntaina 17.12.2017 klo 12-15

Ota yhteyttä: upseerikerho@upseerikerho.fi
www.upseerikerho.fi, puh. 044 333 1221

Palkinnon vastaanottivat kaukamet-
säläset Esko Junttila (vas.) ja Juhani 
Sihvonen.

outunut talkootyön voimannäyte
Jukolan viestin projektin to-

teutuksessa yhdistyvät suoma-
lainen sisukkuus, mittakaaval-
taan valtava talkootyömäärä ja 
suuren kansainvälisen urheiluta-
pahtuman järjestelyosaaminen. 
Tämä maailman suurin suunnis-
tustapahtuma toteutetaan Suo-
messa vuosittain eri paikkakun-
nalla, luonnonolosuhteissa. Ta-
pahtuman onnistumisesta vas-
taavat aina eri järjestäjät. 

Taustalla Jukolan järjestelyis-
sä on vuosia hiottu tulokselli-
nen projektimalli, johon suku-
polvien kokemus ja yhteishenki 
ovat kerryttäneet ainutlaatuista 
know-how:ta. Tapahtuman laa-

juutta ja järjestelyjen haasteelli-
suutta lisää se, että Jukola ei ole 
vain pienen joukon huippu-ur-
heilukilpailu, vaan samalla se on 
myös koko laajan suunnistus-
kansan suuri perhejuhla.  

Yli 95 % Jukolan viestin järjes-
telyistä tehdään vapaaehtoisten 
talkootyönä! Vuosittaiseen on-
nistumiseen tarvitaan yli 1.500 
eri alojen osaajaa ja 100.000 
työtunnin talkoopanos. Onnis-
tuminen on osoitus loistavasta 
projektinhallinnasta ja vapaa-
ehtoistyön arvoihin sopivasta 
projektinjohtamisesta.

Tämän vuoden Joensuu-Ju-
kolassa tehtiin tavanomaisen 
järjestelyurakan rinnalla vie-

lä uraauurtavaa ympäristötyö-
tä: Jukolan viestille myönnettiin 
Ekokompassi -sertifikaatti. Ser-
tifikaatti kertoo tapahtuman si-
toutuvan jatkuvaan ympäristö-
työn kehittämiseen. Joensuu-Ju-
kolalle suunnitellut ympäristöta-
voitteet täyttyivät.

Jukolan viestin järjestämi-
nen on paikkakunnallaan todel-
la mittava projekti, joka tuo alu-
eelle mukanaan myös runsaasti 
positiivista medianäkyvyyttä ja 
tunnettuutta. 

Projektiyhdistys on valin-
nut vuoden 2017 Projektiteok-
si Jukolan viestissä esimerkil-
lisesti hyödynnetyn ja johde-
tun vapaaehtoistyön sekä ser-
tifikaatin arvoisesti toteutetut 
ympäristötavoitteet.

Jukolan viestin toiminta-aja-
tusta on käytetty mallina myös 
monien muiden suurtapahtumi-
en järjestämisessä.

TEKSTI : KARI MATTILA

Juttelin  tuossa pa-
ri päivää sitten Jarin, 
kokeneen johtotehtä-
vissä olevan henkilön 
kanssa. Hän pohti, että 

pystyykö hän vielä oppimaan 
milleniaalien johtamista. To-
tesimme siinä, että merkittävin 
muutos esimiestyössä perus-
tuu kahteen asiaan; A) ihmis-
ten koulutus- ja osaamistaso 
on räjähdysmäisesti noussut 40 
vuodessa ja B) tekemisen tulok-
set merkitsevät, työ itsessään ei 
riitä.

Tämä näkyy kaikkialla, myös 
vapaaehtoisten johtamisessa. 
Jokaisella meistä on monia so-
siaalisia verkostoja. Harva niis-
tä on niin merkityksellinen, 
että siitä ulos jääminen koet-
taisiin suurena uhkana. Pro-
jektiluontoinen vapaaehtois-
työ kilpailee muiden verkosto-
jen kanssa! Silloin merkityk-
sen muodostuminen, asian-
tuntijuuden arvostaminen ja 
aito osallisuuden kokemus 

20 / 80, muuttuva esimiestyö

ovat tärkeimmät tekijät. Joh-
tamisessa fokus ei ole tiedossa 
tai käskyissä, vaan tavoitteissa 
ja innostamisessa. Menestyvä 
johtaja rakentaakin oman te-
kemisensä tunneälyn, työyh-
teisötaitojen pohjalle.

Tämä tuotiin myös vuo-
den 2018 Jukolan esimiestyön 
valmennuksiin.

Yhteensä yli 7 400 ihmistä 
Twitterissä, Facebookissa, Insta-
gramissa ja LinkedInissä kokee 
saavansa minulta jotain hyö-
dyllistä. Joko sinä olet joukossa 
mukana? Jos et, niin kokeilepa! 
Entä voisiko kaverisikin hyö-
tyä sinne pistämistäni ajatuk-
sista? Jos, niin kerro ihmeessä 
hänelle!

 Jukolan tekijät johtamistaitoa oppimassa.
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Areenatuotantovaliokunta 
vastaa kilpailun ääni- ja ku-
vamaailman toteuttamisesta. 
Areenatuotannon vastuualu-
eeseen kuuluu TV-tuotannon 
tukemisen ohella myös kilpai-
lijoiden GPS-seurantalaittei-
den jako, kilpailun radioinnin 
tukeminen ja yhteistyö Yle:n 
kanssa, kilpailukeskuksen 
suurilla näytöillä esitettävä 
materiaali, sekä kenttäkuulu-
tus. Areenatuotanto tekee yh-
teistyötä useiden valiokuntien 
kanssa. Areenatuotantopääl-
likkönä toimii Mikko Reitti.

IT-valiokunnan tärkein teh-
tävä on tuottaa kaikille kilpaili-
joille oikeat tulokset. Tämän li-
säksi tehtäviä ovat mm. online-
väliaikojen siirtäminen met-
sästä, tulosten julkaisu kisa-
keskuksen tulostaulua varten 
ja reaaliaikaisesti internetissä, 
kisakeskuksessa ja maastossa 
tarvittavien verkkopalvelujen 
tuottaminen sekä muiden va-
liokuntien avustaminen IT-asi-
oissa. IT-vastaavana toimii Tho-
mas Salokangas apunaan Yrjö 
Tolvanen.

Kartta- ja ratavaliokunta vas-
taa kisakartoista ja -radoista se-
kä rastien rakentamisesta ja val-
vonnasta. Valiokunta vastaa kil-
pailua edeltävistä harjoituspa-
keteista ja mallisuunnistukses-
ta. Valiokunnan vetäjänä toimii 
Jarmo Pikkarainen ja päärata-
mestarina Juhani Jaskari apu-
naan Venlojen viestin ratames-
tari Ville Kauppi.

Kenttä- ja huoltovaliokun-
ta vastaa kilpailukeskuksen ja 
majoitusalueiden suunnittelus-
ta, rakentamisesta ja purkami-
sesta. Lisäksi valiokunta vastaa 
sähkö-, vesi- ja jätevesihuollon 
sekä jätehuollon suunnittelus-
ta ja toteutuksesta. Kenttä- ja 
huoltopäällikkönä toimii Ismo 
Ojala apunaan Pekka Rekola.

Jukolan viesti on Suomen suurin aikuisliikuntatapahtuma ja maailman 
arvostetuin suunnistusviesti. Jukolan rakentamiseen tarvitaan 1800 
vapaaehtoisen toimitsijan talkootyötä, sillä kilpailuviikonloppuna 
kilpailukeskuksessa vierailee noin 40 000-50 000 suunnistajaa ja 
kisavierasta yli 30 maasta. 

Talkoolaisten tehtävät ovat monipuolisia, ja jokaisen vapaaehtoisen 
osaamista tarvitaan onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. 
Toimitsijaksi tulee ilmoittautua Lyyti-järjestelmään yhteydenpidon 
helpottamisen ja vakuutusturvan vuoksi: https//www.lyyti.fi/reg/
jukola2018 

Ilmoittautuessasi Lyytiin, voit esittää ensisijaisen toiveen talkootyöstä. 
Jukolan tehtävät ja valiokunnat ovat seuraavat:

E ila Iso-Kuortti on 
kokenut talkootyön-
tekijä. Ensimmäisen 
kerran Eila on ollut 
mukana tekemäs-

sä Jukolaa Hälvälässä vuon-
na 1987. Asikkalan Jukolassa 
vuonna 2002 Eila oli jo toista 
kertaa Jukolan toimitsijana, ja 
nyt Eila on ilmoittautunut kol-
mannen kerran Jukolan teki-
jäksi ensi kesän Lahti-Hollola 

Jukolaan. Ensimmäisen ja kol-
mannen Jukolan väliin mah-
tuu myös paljon ravintola-
puolen talkoita vuosittaisissa 
Lahti-suunnistuksissa. 

– Talkootyö on leppoisaa tou-
hua tuttujen ihmisten kanssa. 
Hälvälässä paistoin makkaraa 
ja Asikkalassa rahastin juomien 
ja pyttipannuaterioiden ostajia. 
Kilpailun tilanteesta en tiennyt 
mitään, mutta oman työvuo-

ron jälkeen minun oli mahdol-
lista mennä katsomaan Jukolan 
viestiä, muistelee Eila.

Eila ilmoittautui Lahti-Hol-
lola Jukolan toimitsijaksi Hol-
lolan Heinsuon koululla pide-
tyssä talkoorekry-tilaisuudes-
sa. Hän on ilmoittautunut en-
sisijaisesti ravintolavaliokun-
taan, ja toivoo vapaaehtoistyötä 
makkaranpaistopisteessä. Tal-
koorekrytilaisuudessa kerrot-

tiin myös yleistietoa tulevasta 
tapahtumasta.

 – Minulle jäi mieleen rekry-
tilaisuudesta liikennejärjestelyt, 
ja mietin, että itse pääsen par-
haiten polkupyörällä kilpailu-
alueelle, toteaa Eila ja kannus-
taa muitakin ilmoittautumaan 
toimitsijoiksi, sillä Jukolan tal-
koita tehdessä saa viettää mu-
kavaa aikaa kivojen ihmisten 
kanssa. 

Tule mukaan Lahti-Hollola 
Jukolan tekijäksi!

Mari Virtanen ja 
hänen miehen-
sä Juha Virtanen 
lupautuivat jo 
neljä vuotta sit-

ten mukaan järjestämään Lahti-
Hollola Jukolan ensiapua. Mari 
on Lahti-Hollola Jukolassa ensi-
apuvaliokunnan jäsen ja koordi-
noi ensiavun rekrytointia. Lisäk-
si hän osallistuu mm. tarvittavi-
en tilojen, materiaalien ja lääk-
keiden suunnitteluun. Mari on 
ehtinyt tutustua Jukolan talkoo-
työhön jo kolmessa eri Jukolan 
viesti -tapahtumassa.

 – Jukolan viestien potilailla on 
lähinnä ruhjeita, haavoja, venäh-
dyksiä ja silmävammoja. Säällä 
on huomattava vaikutus potilai-
den vammoihin. Esimerkiksi sa-
desäällä on liukasta sammalises-
sa kivikossa, joten venähdyksiä 
ja murtumia sekä kylmettymiä 
sattuu enemmän kuin kuivalla 
säällä. Kuumalla ilmalla puoles-

taan suunnistajien nestehukka 
ja krampit lisääntyvät. Työvuoro-
jen pituudet vaihtelevat kuudes-
ta kahteentoista tuntiin riippuen 
siitä, onko ensiapupiste pääensi-
avussa, maalissa vai maastossa, 
kuvaa Mari tehtäviä Jukolassa.

Mari on tullut mukaan urhei-
luseuratoimintaan poikiensa 
harrastusten kautta, ja ensiapu-
tehtävät luonnistuvat häneltä hä-
nen ammattinsa kautta. Mari on 
palkkatyössään sairaanhoitaja, 
mutta innostuu ensiaputehtävis-
tä myös vapaa-ajallaan Jukolan 
viestin suunnittelussa.

 – Ensiaputyö Jukolan viestissä 
vaatii talkoohengen lisäksi am-
mattitaitoa. Tehtäviin tarvitaan 
20 lääkäriä ja 40 sairaanhoitajaa. 
Parasta talkootyössä on se, että 
suunnistajat ovat niin sanottu-
ja ”hyviä potilaita”, sillä he eivät 
valita turhasta. Ääritapauksessa 
maaliin juostaan vaikka murtu-
neella jalalla, kertoo Mari.

Talkootyö Jukolassa on leppoisaa touhua

Ensiaputehtävissä tarvitaan talkoohenkeä 
ja ammattitaitoa

JUKOLAN VIESTI 16.-17.6.2018
jukola.

com/2018

TEKSTIT : HEIDI PASSILA
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Kilpailuvaliokunta vastaa läh-
döstä, vaihdosta, maalista ja tu-
lostaulusta. Tehtäviin kuuluvat 
mm. lähdön, vaihdon ja maa-
lin rakentaminen, kilpailijoi-
den ohjaaminen, leimauskort-
tien (emit-korttien) nollaus se-
kä yhteislähtöjen järjestäminen. 
Kilpailuvaliokunnan tehtävissä 
pääset lähelle suunnistajia. Kil-
pailupäällikkönä toimii Mikko 
Sani apunaan Simo Laine.

Liikennevaliokunta vastaa lii-
kenteen ja paikoituksen suun-
nittelusta ja toteutuksesta. Lii-
kennepäällikkönä toimii Ant-
ti Kumpulainen apunaan Timo 
Sassila.

Ravintolavaliokunnan teh-
tävänä on ruokkia ja ravita näl-
käiset suunnistajat, katsojat, vip-
vieraat ja toimitsijat. Jukolassa 
tarjoillaan noin 30.000 ruoka-
annosta ja juodaan 30.000 ku-
pillista kahvia. Kauppansa tekee 
myös 10.000 kisamakkaraa, jo-
ten toimitsijoita tarvitaan sekä 
ravintoloihin, kahvioihin että 
grillipisteisiin.

Talous- ja markkinointivalio-
kunta huolehtii taloudenpidosta 
ja rahaliikenteestä sekä Jukola-
tuotteita myyvästä Jukola-kau-
pasta. Valiokunta hoitaa yhtey-
denpidon tapahtuman yhteis-
työkumppaneiden suuntaan ja 
markkinoi tapahtumaa kilpai-
lu- ja harrastejoukkueille sekä 
yleisölle niin Suomessa kuin ul-
komaillakin. Markkinointipääl-
likkönä toimii Antti Orkola apu-
naan Paavo Nikkari.

Toimistovaliokunnan alla toi-
mivat kilpailijoiden, yleisön, toi-
mitsijoiden ja kutsuvieraiden in-
fopisteet kilpailun aikana. Teh-
täviin kuuluvat mm. joukkue-
materiaalien jakaminen, kart-
tojen palautus seuroille sekä 
kilpailijoiden ja yleisön neuvon-
ta. Toimistovaliokunnan tehtä-
viin toivotaan myös kielitaitoi-
sia talkoolaisia (mm. englanti, 
ruotsi ja venäjä). Valiokunnan 
tehtävistä vastaavat pääsihteeri 
Tuula Tjäder.

Turvallisuusvaliokunta vastaa 
kisojen turvallisuuteen liittyvis-
tä asioista kuten järjestyksenpi-
to, paloturvallisuus ja ensiapu. 
Turvallisuuspäällikkönä toimii 
Raine Nurminen apunaan Mart-
ti Mäkelä.

Viestintävaliokunta vastaa 70. 
Jukolan tunnelmien välittämi-
sestä tapahtuman julkaisuihin, 
Jukolan viestin internet-sivuil-
le sekä sosiaalisen median ka-
naviin. Lisäksi valiokunta to-
teuttaa mediakeskuksen pal-
velut varmistaen tapahtumaan 
saapuvalle medialle ensiluok-
kaisen toimintaympäristön. 
Viestintäpäällikkönä toimii Ju-
ha Reinikainen apunaan Arvo 
Martikainen.

Turvallisuusvaliokun-
nan vetäjä Raine Nur-
minen on päätynyt Ju-
kolan talkoolaiseksi 
oman kilpasuunnistus-

taustansa takia. Raine on aloitta-
nut suunnistuksen Heinolan Is-
kussa ja osallistunut ensimmäis-
tä kertaa Jukolan viestiin vuon-
na 1975. Oman kilpauran jälkeen 
hän on jatkanut vapaaehtoisena 
seuratoimijana, ja Lahden Suun-
nistajat -37:n aktiivinen talkoo-
lainen hän on ollut noin kym-
menen vuoden ajan. Jukolan 
turvallisuuspäällikön tehtävä 
lankesi eläkkeellä olevalle Rai-
nelle hänen rikospoliisi- ja rikos-
paikkatutkijauransa kautta.  

– Vastasin vuonna 1987 Häl-
välän Jukolassa rahaliikenteen 
turvallisuudesta ja Asikkalan Ju-
kolassa vuonna 2002 olin tur-
vallisuuspäällikkönä. Nyt tur-
vallisuuspäällikön tehtävä vaatii 
paljon enemmän kuin vuonna 
2002. Olen esimerkiksi kirjoitta-
nut puolitoista vuotta ja yhteen-
sä 60 sivua tapahtumaan liitty-
vää turvallisuussuunnitelmaa, 
kertoo Raine.

Turvallisuusvaliokuntaan kuu-

Terhi Sillanpää-Reitti 
on Lahti-Hollola Juko-
lan viestintäryhmässä 
uutispäällikkönä. Hän 
vastaa ensisijaisesti kil-

pailuviikonlopun aikaisesta net-
titoimituksesta eli siitä, mitä ja 
milloin Jukola.com -sivustolla 
julkaistaan tapahtumaviikonlop-
puna. Terhi liittyi mukaan Lah-
ti-Hollola Jukolan tekijäksi noin 
vuosi sitten, ja tällä hetkellä hä-
nen tehtäviinsä kuuluvat lähin-
nä uutisten julkaiseminen Ju-
kola.com -sivustolla ja viestin-
nän suunnittelu yhdessä some-
päällikön kanssa. Lammilaiselle 
Terhille oli helppo päätös lähteä 
mukaan Lahti-Hollola Jukolan 
talkootyöhön. 

– Minulla on itselläni suun-
nistustausta. Jukolan viesti on 
huipputapahtuma, jonne kaik-
ki suunnistajat kokoontuvat. Itse 
olen osallistunut Jukolan tai Ven-
lojen viestiin 16 kertaa ja muuta-
man kerran olen ollut siellä työ-
tehtävissä median edustajana. 
Myös tapahtuman sijainti lähes 
kotiseudulla vaikutti siihen, ettei 
minun tarvinnut kovin pitkään 
miettiä, lähdenkö mukaan va-

paaehtoiseksi viestintäryhmään, 
toteaa Terhi. 

Viestintävaliokunnan viestin-
tätiimit vastaavat Jukola-sivus-
ton kisauutisista. Viestintätii-
missä tarvitaan sujuvasanaisia 
kirjoittajia ja sanavalmiita haas-
tattelijoita. Vuosi vuodelta tapah-
tumanaikaisen viestinnän pää-
paino on enemmän sosiaalisen 
median eri kanavilla kuten Face-
bookissa, Instagramissa ja Twit-
terissä. Viestintätiimiin kuuluvat 
myös erillinen kuvatoimitus ja 
kielen kääntäjät. Talkootyöhön 
voi lupautua vain kilpailuviikon-
lopuksi, mutta halutessaan uu-
tisjuttuja pääsee kirjoittamaan jo 
ennen tapahtumaa talven ja ke-
vään aikana. 

– Viestintätiimin jäsenellä ei 
tarvitse olla suunnistustaito-
ja, mutta jonkinlainen näkemys 
lajista on eduksi. Työ Jukolan 
viestissä vaatii reipasta ja iloista 
mieltä. Talkootyön antia on Ju-
kolan viestin tunnelma, jota on 
vaikea kuvailla sanoin.  Ainut-
laatuista taikaa tuovat läpi yön 
valvominen kilpailua seuratessa, 
kesäyön tunnelma, telttakylät ja 
kesäinen luonto, kertoo Terhi. 

Jukolan tapahtuman turvaa 90 kortillista 
järjestysmiestä

Jukola-viikonloppuna tarvitaan runsas joukko 
talkoolaisia viestinnän eri osa-alueille

luvat järjestyksenvalvonnan li-
säksi paloturvallisuus ja ensiapu. 
Järjestyksenvalvojilla tulee ol-

la voimassa oleva järjestysmies-
kortti. Heidän tehtävänsä on tur-
vata järjestys pysäköintialueelta 

kilpailukeskukseen. Järjestys-
miehiä sijoitetaan yleisen turval-
lisuuden varmistamisen lisäksi 
avainpisteille kuten esimerkiksi 
teltta-alueelle, VIP-alueelle, fes-
tarilavan läheisyyteen, lähtöön ja 
pääportille. 

– Järjestysmiesten tulee tie-
tää kilpailukeskuksesta enem-
män kuin keskivertosuunnis-
tajan. Heidät koulutetaan en-
nen tapahtumaa, jotta he osaa-
vat ohjata neuvoin, kehotuksin 
ja käskyin tapahtuman kävijöi-
tä. Järjestysmiesten vuorot ovat 
12-tuntisia, ja kauempaa mat-
kaavien on mahdollista levätä 
alueella vuorojen välissä, kertoo 
Raine.

Liikenteen ja paikoituksen 
suunnittelu kuuluu liikenneva-
liokunnalle. Raine on ollut vuo-
sia Lahti-suunnistuksen liiken-
nevastaava ja osaa kertoa, että 
pysäköintiin tarvitaan talkoo-
laisia, jotka ovat määrätietoisia 
ja selkeästi ajattelevia henkilöi-
tä. Raine kannustaa ilmoittau-
tumaan Jukolan talkoolaiseksi, 
sillä Jukolan toimijana saa hie-
non kokemuksen urheilutapah-
tuman järjestämisestä.
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Lahti-Hollolan Juko-
lan kenttä- ja huoltova-
liokunnassa tarvitaan 
osaavia tekijöitä alueen 
rakentamiseen, purka-

miseen sekä sähkö-, vesi- ja jä-
tevesihuollon suunnitteluun ja 
toteutukseen. Kenttä- ja huol-
tovaliokunnan alaisuudessa toi-
miva vesipuolen vastaava Juha 
Lehti on tutustunut jo muuta-
mana vuotena suunnistusta-
pahtumaan Jukolan tekijänäkö-
kulmasta ja vuosi ennen omaa 

h-hetkeään hän oli töissä Joen-
suu Jukolassa. 

– Lahti-Hollola Jukolan ve-
sipuolen vastaavan tehtävään 
ei ollut tungosta. Olen lähtenyt 
mukaan rakkaudesta Hollolan 
Urheilijat -46:tta kohtaan, mai-
nitsee LVI-alan yrittäjä Juha mo-
tiivinsa talkootyön tekemiselle.

Jukolan rakentaminen alkaa 
vesipuolen osalta keväällä 2018 
vesijohtojen vetämisellä kilpai-
lukeskukseen. Salpauksen opis-
kelijat tekevät oppilastyönä vesi-

liitoksia, mikä liittyy Lahti-Hol-
lola Jukolan ja Salpauksen 
väliseen yhteistyöhön. 
Ennen tapahtumaa 
vesipuolen vastaa-
va käy terveystar-
kastajan kanssa 
läpi talousvesien 
vesinäytteet. Ju-
kolan aikana ta-
pahtumassa päi-
vystää koko ajan 
LVI-alan asiantunti-
ja mahdollisten ongelmi-

en varalta. Vesipuolen vastaava 
on mukana vielä Juko-

lan purkutöissäkin, 
vaikka vastuu 

purkutehtävis-
tä kuuluu seu-
raavan Juko-
lan järjestä-
jille. Vesipuo-
len vastaavan 

tehtävään kuu-
luu myös tarvit-

tavien tavaroiden 
hankkiminen. 

Jukolan rakentaminen vaatii osaavia talkoolaisia 

Lähtöpäällikkö  Timo 
Gröhn on ollut alusta al-
kaen mukana suunnit-
telemassa ja järjestämäs-
sä Lahti-Hollola Jukolaa. 

Lähtöpäällikön tehtäviin hän 
on tutustunut jo aiempina vuo-
sina Jukolan viesteissä. Aktiivi-
nen seuratoimija vastaa Jukolan 
viestien lähdöistä ja toimii yh-
teyshenkilönä yhteistyöasiois-
sa Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) kurssien suun-
taan. Jukolassa on yhteensä nel-
jä eri lähtöä. Venlojen ja Jukolan 
viesteissä on molemmissa var-
sinaisen lähdön lisäksi uusin-

talähdöt joukku-
eille, jotka eivät 
ole saapuneet 
vaihtoon 
tiettyyn 
kellonai-
kaan men-
nessä. Uu-
sintaläh-
döissä maas-
toon lähtevät 
suunnistajat, jot-
ka eivät ole vielä pääs-
seet osuudelleen.

 – Varsinaisissa lähdöissä toi-
mitsijoiden tehtävänä on jakaa 
kartat joukkueiden aloittajille 

sekä lähdön jälkeen tehdä 
tarvittavat aitojen muu-

tostyöt ja siivota läh-
töalue. Lähdön toi-
mitsijoiden työtä 
helpottaisi se, että 
suunnistajat laittai-
sivat lähtö- ja vaih-

toalueella vesipul-
lot, geelit ja sadetakit 

roskakoriin. Lähdössä 
työvuorot kestävät noin 

kaksi ja puoli tuntia. Sunnun-
taina työvuoro on pidempi, kos-
ka uusintalähdön jälkeen aute-
taan vaihtoalueen toimitsijoita 
vaihtoalueen purkutöissä, ker-

too Timo.
Yhteensä lähdön toimitsijoi-

ta tarvitaan 20. Lisäksi kartto-
jen jakamiseen osallistuu 90-110 
henkilöä muista kilpailuvalio-
kunnan tehtävistä. Lähdön teh-
tävät kuuluvat Kilpailuvaliokun-
taan. Kilpailuvaliokunta vastaa 
kilpailukeskuksen toiminnois-
ta emit-sisäänkirjautumisesta 
K-pisteelle ja viimeiseltä rastilta 
vaihtoon tai maaliin, joten teh-
tävissä saa näin ollen olla lähel-
lä kilpailijoita. Kilpailuvaliokun-
nan talkootyöt tehdään ulkona, 
joten toimitsijoilta vaaditaan 
reippaan mielen lisäksi toimin-

takykyä ulkoilmassa ja sopivaa 
vaatetusta. 

– Parasta lähtöalueen talkoo-
työssä on ollut se, että on pääs-
syt uudella tavalla osaksi kilpai-
lun sykettä ja tunnelmaa. Oman 
tehtävän tai vuoron jälkeen en 
ole malttanut lähteä teltalle tau-
olle. Kilpailun yllätyksellisyyden 
ja tapahtumien runsauden ko-
kee parhaiten paikan päällä. Esi-
merkiksi viime kesänä Enossa 
juomarastien talkoolaiset totesi-
vat, että neljän tunnin työvuorot 
ovat liian lyhyitä. Kisahuuma ja 
-fiilis kantavat pidemmälle kuin 
oletetaan, toteaa Timo.

Lähdön toimitsijat ovat keskellä kilpailutapahtumaa

– Jukolassa vesi- ja sähkö-
puolella tavaran tarve on suuri 
ja näin ollen yhteistyö eri tava-
rantoimittajien kanssa nousee 
merkittävään rooliin. Jukolan 
viestillä on paljon tapahtumas-
ta toiseen kiertävää materiaa-
lia, mutta esimerkiksi suihkut ja 
niiden tiivisteet eivät välttämät-
tä kestä säilytystä edellisestä Ju-
kolasta. Yritysten kanssa on hel-
pompi saada yhteistyösopimus 
tavaran kuin rahan muodossa, 
toteaa Juha Lehti.

Tila
myy

mäl
ä

-Si
sust
us-K

ahv
ila

Tilan omat
viljatuotteet

Syö puhtaita lähituotteita,
                jaksat juosta!

Soramäentie 1
HOLLOLA
0400 279 250

Ajo-ohje:
Käänny VT 12 Hollola kk:n 

suuntaan, aja 2 km.

ma-pe 10-18 
la 10-16
su  12-16

Avoinna 14.11. alkaen:
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TEKSTI : JUHA HIRVONEN 
KUVA :  LARS RÖNNOLS

IFK Göteborg on ruotsalainen 
yleisseura joka on voittanut 
esimerkiksi Ruotsin mestaruu-
den jalkapallossa 18 kertaa. Ke-
säkuussa seura otti ensimmäi-

sen Jukola-voittonsa Enossa ja lo-
kakuun alussa hallitseva mestari 
saapui sateiseen Hollolaan har-
joittelemaan suppamaastojen sa-
loja. Ohjelmaan kuului mm. yh-
teisharjoitus yhden ensi kesän 
pahimman kilpailijan Tampereen 
Pyrinnön kanssa.  Ruotsalaisseu-
ra majoittui Parinpellon leirikes-
kuksessa, josta käsin he ehtivät 
harjoitella neljässä eri Hälvälän 
lähimaastossa.

Seuralla oli mukana Hollolassa 
4 juoksijaa tämän kesän voittaja-
joukkueesta ja yhteensä 10 mies-
suunnistajaa ja 2 naista. Iskuryh-
mässä mukana oli myös heidän 
ehkä kirkkain tähtensä, norja-
lainen Eskil Kinneberg. Jukola-
voiton lisäksi hän oli mukana Vi-
rossa voittamassa maalleen MM-
kultaa viestissä. Tuntui että myös 

Joensuu-Jukolan voittaja leireili 
Hollolassa

suppamaasto oli hänellä hallussa, 
sillä hän oli selvästi nopein Tenni-
län lähistöllä käydyssä yhteisläh-
töharjoituksessa Pyrinnön kans-
sa. Aikaa pimeässä ja sateisessa 
supikossa vierähti 6,5 km:llä 44 
minuuttia. Yhteensä vain kolme 
miestä selvisi alle 50 minuutin 
metsästä pois, jota voi pitää suu-
rena erona kun mukana oli liuta 
maailman parhaita suunnistajia.

Eskilin mukaan suppamaastot 
eivät ole kovin tuttuja ruotsalai-
sille ja norjalaisille suunnistajil-
le, mutta joitain maastoja heil-

Kuvassa vasemmalta Muovijalosteen toimitusjohtaja Harri Helen, myyntineu-
vottelija Katja Riutto sekä Jukolan kartan tehnyt Jarmo Pikkarainen.

Jukolassa kaikki on suurta
TEKSTI JA KUVA : 
MARKKU KOTALA

Muovijaloste val-
mistaa yhtä Ju-
kolaa varten 
25 000 kartta-
pussia ja 20 km 

kielletyn alueen nauhaa.
Vuonna 1949 perustettu Muo-

vijaloste Oy aloitti polyeteeni-
pohjaisen muovikalvon valmis-
tuksen ensimmäisenä Suomes-
sa. Yritys tuottaa vuosittain 1500 
tonnia muovipusseja ja -kalvoja 
eri teollisuudenalojen tarpeisiin

-Haluamme olla jatkossa-
kin moniväripainettujen muo-
vipakkausten edelläkävijä. Sen 
takaavat nykyaikainen tuotan-
totekniikka sekä innovatiivinen 
henkilökuntamme, kertoo toi-
mitusjohtaja Harri Helén.

-Aktiivisilla asiakas- ja sidos-
ryhmäkumppanuuksilla py-
symme kehityksen kärjessä ja 
kykenemme nopeasti reagoi-
maan kuluttajien ja jakeluket-
jun muuttuviin tarpeisiin.

Markkinat muuttuvat, perhe-
yrittämisen arvot pysyvät

Muovijalostetta ohjaavat edel-
leen perinteiset perheyrityksen 
arvot. Asiakaslähtöisyys, korkea 
laatu, edelläkävijän ammattitai-
to sekä luotettavuus ovat Muo-
vijalosteen kilpailuvaltteja nyt ja 
tulevaisuudessa.

-Olemme sitoutuneet kestä-
vän kehityksen periaatteisiin, 

kertoo toimitusjohtaja Harri 
Helén. Kaikki pakkausmateri-
aalimme ovat elintarvikekelpoi-
sia ja soveltuvat poltettavaksi tai 
kierrätys- ja uusiokäyttöön. 

Se, että saamme valmistaa 
ensi kesän Jukolan viestiin val-
tavan määrän karttapusseja se-
kä kymmeniä kilometrejä kiel-
letyn alueen nauhaa, on meil-
le kunnia asia. Se tarkoittaa 
meille, että olemme lajissamme 
Suomen parhaimmistoa, kuten 
kaikki muutkin Jukolaan osal-
listuvat! Kielletyn alueen nau-
hassa käytämme ympäristöys-

tävällistä Ecoplast -materiaalia, 
ensimmäisenä Suomessa. Siitä-
kin olemme ylpeitä, jatkaa Har-
ri Helén.

-Meille henkilöstön hyvin-
vointi on tärkeää. Urheilun ja 
liikuntaharrastusten tukemi-
nen pitää yllä hyvinvointia, 
kannustaa henkilöstöä pitkäai-
kaisiin työsuhteisiin ja luo sa-
malla työkuntoa. Muun muas-
sa näistä syistä, meillekin on 
luontevaa olla mukana paikal-
lisessa suurtapahtumassa ku-
ten Jukolan viestissä, vakuut-
taa Harri Helén.

www.impomet.com

HITSIN HYVÄ 
JO YLI 40 VUOTTA

RATAMESTARIN VINKKI

®

Kukonkankaantie 8, Hollola • 03 877 200
www.rakennusbetoni.�

Minne polut kuljettavatkaan?
Reitille ASKELPOLKU ja KEHÄKIVI

Seuraa meitä 
nyt myös Facebookissa!

täkin löytyy harjoittelua varten. 
Heillä on kova halu voittaa myös 
ensi vuonna ja siksi he saapuvat-
kin leirille ehkä vielä keväällä. 
Viimeistään kuitenkin Jukola-
viikolla sinivalkoiset värit näh-
dään harjoittelemassa Hälvälän 
lähistöllä. Ekstralatausta Hälvä-
lään antaa voiton puolustaminen 
Enosta. Tuo voitto tuli Eskilistä 
hieman yllättäen, sillä tarkoitus 
oli voittaa alun perin vasta Hol-
lolassa. Tämä kaikki kertoo että 
Länsi-Götänmaalta saapuu voi-
tontahtoinen joukkue Hälvälään.

 IFK Göteborg vei Jukolan Viestiä voitokkaasti Joensuussa.
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Tee tilaus helposti osoitteessa 

ESS.fi/verkko

missä ja
milloin
tahansa!

ESS Verkon tilaajana saat
käyttöösi kaiken tämän 
 ESS Sovellus
 ESS.fi-palvelun koko sisältö
 Näköislehti ja arkisto
 Sähköiset asiointipalvelut

Tuoretta sisältöä
aamusta iltaan

Palvelut ovat 
käytettävissäsi missä 

ja milloin tahansa 
yksillä tunnuksilla.

ESS Verkko
4 kk 10 €/kk
+ saat 1 kk
maksutta
kaupan päälle!

TEKSTI JA KUVA:  
MARKKU KOTALA

Jukolan ravintolapäälli-
köksi lupautuneella Kou-
lutuskeskus Salpauksen 
ravintolapalvelujohtaja 
Marko Viljamaalla on hy-

vä kokemus isojen tapahtumien 
järjestämiseen. Myös Salpauksen 
opiskelijat osallistuvat tapahtu-
man rakentamiseen ja ovat myös 
paikalla Jukolan aikaan.

- Jukola on suuri ja merkittävä 
tapahtuma ja näen osallistumise-
ni siihen ihan kunniatehtävänä, 
kertoo Marko Viljamaa.

- Olen päivätyöni puitteissa tu-
tustunut järjestelytoimikunnan 
porukkaan ja koska yhteistyö on 
ollut hyvää tähänkin asti, niin 
oli helppoa sitoutua Jukolan jär-
jestämiseen tiiviimminkin. Reilu 
tekemisen meininki, hyvä poruk-
ka ja hieno tapahtuma on saanut 
minut kyllä erittäin paljon innos-
tumaan ja lähden hyvillä mielin 
ravintolan vetäjäksi ensi kesänä

- Koska itselläni ei ole varsinai-
sesti suunnistustaustaa, muuten 
kuin armeija-ajalta ja patikoin-
tireissuilta, niin katson tapahtu-
maa ehkä hieman eri kannalta 
kuin suunnistajat, jatkaa Marko 
Viljamaa.

- Suurista tapahtumista ja myös 

urheilutapahtumista on kuiten-
kin niin paljon kokemusta että 
näkemystä siihen, mitä onnis-
tunut tapahtuma vaatii.  Suuren 
talkoolaisporukan ja ravintola-
puolen eri toimijoiden yhteen 
vetäminen ja koko toiminnan 
koordinointi on varmasti pää-
osassa omassa roolissani. 

- Koska aloitin oman pestini 
vasta jokin aika sitten, niin täs-
sä alkuvaiheessa on tietenkin 
tärkeintä löytää ne loistavat vas-
tuunkantajat eri toimipisteisiin, 
koska yksinhän näin isoa tapah-
tumaa ei voi vetää. 

- Fazer Food Services on hyvä 
kumppani meille Koulutuskes-
kus Salpauksessa opiskelijoiden 

Jukolan ravintolapäällikkö löytyi läheltä

työssäoppimiseen ja erilaisiin 
tapahtumiin liittyen. Heillä on 
myös erittäin hyvä kokemus ja 
tuotantoprosessi isojen tapahtu-
mien järjestämiseen, sanoo Mar-
ko Viljamaa.

- Näin isossa tapahtumassa 
pitää voida luottaa siihen, että 
kaikki hoitavat oman roolinsa 
mallikkaasti ja Fazer food Servi-
cen kanssa siitä ei varmasti ole 
epäilystäkään. Heillä on ruuan 
laatu ja ammattitaito alan huip-
pua, kiteyttää Marko Viljamaa 
asian.

- Pyrimme löytämään opis-
kelijoille hienoja oppimiskoke-
muksia ja tilaisuuksia, joissa voi 
hyödyntää oppimaansa aidossa 

toimintaympäristössä  sekä eri-
tyisesti juttuja, mitkä toimivat 
motivaattoreina opintojen etene-
miseen, sanoo Marko Viljamaa.

- Opiskelijoitamme osallistuu 
runsain määrin sekä alueen ra-
kentamiseen, että myös itse ta-
pahtuma-aikana. Kokki- ja tar-
joilijaopiskelijat tulevat olemaan 
näkyvässä roolissa Jukolan ruo-
ka- ja juomatarjoiluissa ja lisäk-
si pidämme opetusravintolam-
me Kulinaarin toiminnassa Ju-
kolan aikaan. 

- Tälläkin kertaa toimimme 
tiiviisti yhteistyössä Fazer food 
Servicen kanssa ja talven aikana 
varmentuu missä kaikissa toi-
minnoissa opiskelijamme tule-
vat toimimaan.

- Mikäli vielä löytyy ravinto-
la-alan ihmisiä, jotka haluaisi-
vat osallistua Jukolan järjestelyi-
hin talkoolaisena, niin minulle 
saa mielellään laittaa viestiä tai 
soittaa.  Hyville tekijöille löy-
tyy aina töitä ja voin luvata, että 
kokemus jää positiivisena mie-
leen pitkäksi aikaa. Yhdessä te-
keminen on tämän ammatin 
suola, päättää Marko Viljamaa 
haastattelutuokiomme.

Marko Viljamaa Koulutuskeskus Salpauksesta on Jukolan ravintolapäällikkö.

1 hh / 100€ / vrk

2 hh / 110€ / vrk

Lisävuode 40€ / vrk

Aittamökki / 150€ / vrk

Hirsimökki / 250€ / vrk

Messilä toivottaa Lahti-Hollola  
Jukola vieraat harjoittelemaan  

Salpausselän maastoihin.

Suunnista Messilään!

Tarjoukset ovat voimassa 31.05.2018. 
Varaukset klo 9-16 puhelimitse 03 860 11  

tai messila@messila.fi. Varaustunnus: Jukola

Messilä Maailma Oy  |  Messiläntie 308, 15980 Messilä  |  www.messila.fi

Messi
lä ta

rjo
aa vieraille

en tu
nnelm

allis
ta ja

 m
onipuolis

ta m
ajoitu

sta
!
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SUUNNISTA LAHTI-HOLLOLA JUKOLAAN 16.-17.6.2018
VARAA MAJOITUS AJOISSA 

Hollolan Salpakan-
kaalla asuva Aimo 
Hentinen on yk-
si Jukolan viestin 
kotimajoituk-
sen tarjoajista. 
Toiminta on hä-
nelle tuttua, sillä 
perheen asunto oli 
vuokralla viime talve-
na Lahden MM-hiihtojen 
aikaan.

- Mietin kotimme antamista 
kisavieraiden käyttöön jo edel-
listen MM-hiihtojen aikana, 
mutta silloin se ei ollut perheen 
kannalta järkevää. Nyt kun lap-
set ovat jo aikuisia ja kotimajoi-
tuksen tarjoajia taas haettiin, il-

moittauduimme heti 
mukaan.

Hentisen nel-
jän huoneen ja 
keittiön kerros-
talokodissa ma-
joittui MM-hiih-

tojen aikana kak-
si eri seuruetta. 

- Meidän ei tar-
vinnut hankkia kisavie-

raita varten mitään uutta. Toin 
asuntoon pari sänkyä lisää, jot-
ta sinne mahtui kuusi ihmistä 
nukkumaan. Kumpikin meillä 
majoittunut porukka vaikutti 
oikein tyytyväiseltä sekä asun-
toon että sen sijaintiin. Julkinen 
liikenne toimii Salpakankaal-

ta Lahden suuntaan niin hyvin, 
että oman auton sai jättää talon 
eteen parkkiin.

Hentisen mukaan kisavie-
raat olivat siistiä väkeä. Vie-
raiden lähtemisen jälkeen ko-
ti oli moitteettomassa kunnos-
sa. Hän aikoo antaa kotinsa 
vuokralle myös Jukolan viestin 
ajaksi. 

- Kannustan muitakin roh-
kaistumaan ja vuokraamaan 
asuntonsa, jos siihen on vain 
mahdollisuus. Omat kokemuk-
seni kisavieraista ovat erittäin 
positiivisia, Hentinen päättää.

Teksti: Taru Schroderus
Kuva: Dávid Botond

HOTELLI-, OPISTO- JA 
MÖKKIMAJOITUS

Lahti Region Oy:n kaut-
ta voi keskitetysti varata ho-
telli- ja opistotason majoitus-
ta 15-45 minuutin ajomatkan 
päässä Lahti-Hollola Jukolan 
tapahtuma-alueelta.

Majoitus Lahdessa                                                  
• hotellimajoitusta Lahden kes-
kustassa alk. 52 €/hlö/2 hh

• Kauppahotelli Grand, Scan-
dic Lahti, Forenom Aparthotel 
Lahti

Aimon koti on avoinna Jukolan kisavieraille
Kisajärjestäjä julkaisee ilmoi-
tuksia yksityismajoituksesta 
Lahti-Hollola Jukolaan juko-
la.com-verkkosivulla. Kisajär-
jestäjä ei vastaa vuokrauksesta 
vaan vuokraaja tekee sopimuk-
sen suoraan vuokralaisen kans-
sa ja sopii yksityiskohdista.

Ilmoitusta varten tarvitaan
•  tiedot vuokrattavasta koh-
teesta: huone, asuinhuoneis-
to, omakotitalo, rivitalo, mökki, 
asuntovaunu ja kohteen koko

• etäisyys Lahti-Hollola Jukola 
-kilpailukeskukseen Hälvälän 
lentokentälle

• mille ajalle kohde on mahdol-
lista vuokrata

• kohteen vuokra ja mitä hin-
taan sisältyy (esim. liinavaat-
teet, aamupala, siivous)

• vuokraajan yhteystiedot 

Kisajärjestäjä veloittaa ilmoi-
tuksesta toimistokuluina 35 €, 
joka laskutetaan ilmoituksen 
jättäjältä, kun ilmoitus on jul-
kaistu. Samaan hintaan sisältyy 
myös englanninkielisen, val-
miiksi käännetyn ilmoituksen 
julkaisu.

Lisätiedot ja ilmoitukset: 
p. 045 127 9770
(arkisin klo 9-15), 
toimisto.2018@jukola.com 

MYÖS KOTIMAJOITUSTA TARVITAAN JUKOLAN VIERAILLE 
- näin tarjoat kotiasi majoituskohteeksi

Lahden seudulle kannat-
taa saapua jo ennen Juko-
laa tai jatkaa lomaa Juko-
lan jälkeen. Lahden seudun 
matkailutarjonnan ja -vin-
kit löydät kätevästi verkko-
sivuilta visitlahti.fi

Kun lähes 20 000 kilpailijaa huoltojoukkoineen pakkautuu viikonlopun ajaksi 
yhdelle paikkakunnalle, niin tarvitaan monenlaisia majoitusvaihtoehtoja, että 
saadaan kaikille tapahtumavieraille yösija. 

Majoitus Lahden ulkopuolella
• hotelli- ja opistotason majoi-
tusta Messilässä Hollolassa, Lii-
kuntakeskus Pajulahdessa Lah-
den Nastolassa ja Suomen Ur-
heiluopiston alueella Vierumäel-
lä Heinolassa alk. 63 €/hlö/2 hh

Tutustu vapaana oleviin majoitus-
vaihtoehtoihin verkkokaupassam-
me: www.visitlahti.fi/jukola2018

Kaikki Lahden seudun majoi-
tusvaihtoehdot ml. mökki- ja 
B&B-majoitus www.visitlahti.fi   
Ryhmämyynti: sales@lahtiregi-
on.fi | p. 0207 281 760

  
TELTTA- JA 
TUULISUOJAPAIKAT

Teltta- ja tuulisuojapaikkojen 
sekä telttojen varausohjelma 
aukeaa jukola.com-verkkosi-
vuilla joulukuussa. Tarkka päi-
vämäärä Ilmoitetaan 15.12.2017.

KOULUMAJOITUS

Myös koulumajoitus tulee vara-
ta ilmoittautumisjärjestelmän 
kautta. Ilmoittautumisjärjestel-
mä aukeaa jukola.com-verkko-
sivuilla 1.12.2017.

KUVA: OUTDOORS FINLAND, IIDA HOLLMEN
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Uusia loma-asuntoja
Vierumäen keitaaseen!

Rakenteilla. Arvioitu valmistuminen 29.6.2018. C. 
Lue lisää osoitteessa yit.fi/loma-asunnot

Esim.   mh. alk. vh. alk. lunastus*
1 h+kt+alk+ph 27,0 m² 42 240  140 800 13 014
2 h+kt+alk+s 47,5 m² 52 770 175 900 22 895
3 h+kt+s 61,0 m² 61 860 206 200 29 402
3 h+kt+mt+s 68,0 m² 65 580 218 600 32 776
1 Vuokratontin arvioitu lunastusosuus. Valinnainen, osakkeenostajilla 
on mahdollisuus lunastaa huoneistokohtainen osuutensa tontin 
määräosasta yhtiölle ja vapautua tontin vuokravastikkeen maksa- 
misesta. Kysy lisää Asuntomyynnistä.    

 

POP-UP -LOMA-ASUNNON ESITTELY   
Tervetuloa Vierumäki Chalets 6 -tontille (os. Eskonkuja, Vierumäki) tutustumaan 
sisustettuun pop up-loma-asuntoon – soita Asuntomyyntiin ja varaa esittely!

YIT Asuntomyynti, Askonkatu 2, 2. krs, Lahti, p. 020 433 4325 (puhelun 
hinta 0,088 eur/min), facebook.com/YitKotiLahti, instagram.com/yitlahti

Heinolan Vierumäki Chalets 6
Vapaa-ajan asunto  
Eskonkuja 4, Vierumäki

Ole nopea - puolet jo myyty!  
Reilun tunnin ajomatkan päässä 
Helsingistä sijaitseva Vierumäki on 
monipuolinen vapaa-ajankeskus.  
Vierumäki Chalets 6-loma-asunnot 
tulevat aivan sisääntulotien viereen,  
Cooke-golfkentän ja palvelujen 
läheisyyteen. 

talvikauden-
avaus!
Perinteinen Intersport Valon

Saksalankatu 6, 15100 Lahti, P. 050-326 5164
Palvelemme  Ark 10-19, la 10-16, su 12-17.
www.intersport.fi • www. facebook/IntersportLahtiValo

INTERSPORT LAHTI VALO

Laadukkaat 
perinteisen sukset 
ilman pitovoitelua.

Tehokas luisto-pintojen puhdistus- ja huoltoaine, 
jättää suksen pintaan liukkaan fluoripinnoitteen.

Huippusauvat edullisesti. Rajoitettu erä! (229,-)

Fluoratut, kaikille lumilaaduille soveltuvat 
nestemäiset voiteet.

Korkeafluorinen, kaikille lumilaaduille soveltuva 
nestemäinen luistovoide.

Intersport Valo 
suksipidikkeet 
kaupan päälle!

Tarjoukset voimassa rajoitetun ajan tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

Vauhdin asiantuntija
kertomassa voitelun 
helppoudesta! 

Björn Daehlien 
hiihtoasut nyt meiltä! 
Edustaja Nina 
avustaa asuste-
hankinnoissa!

Peltosen Timo Hyttinen 
avustaa suksi-

valinnoissa sekä
REX-voiteissa! 

299,-

ValossaLA 11.11. alkaen klo 10!

PELTONEN 
SKIN RACE/
SKIN PRO
KARVA-
POHJA-
SUKSET

Vauhti Clean &Glide 25,90

Rex Cosmic Wizard 
hiilikuitusauvat

Vauhti LF-pikaluisto 9,90

Vauhti HF-Mid luistovoide 19,90

219,- 99,90
Peltonen 

Skin Pro JR

Vauhti 
tuotteilla 
helposti 

ja nopeasti 
ladulle!

Kennorakenteinen karvapohja-
suksi lapsille.

RUSSIALOPPET LOGO / NEW

 русский яз. / russian 

англ. яз. / english

 

прозрачный белый / transparent white 
использовать на цветном темном фоне, кроме черного, 
только при согласовании russialoppet 

use only on dark-color backs except black,
obligatory confirmation of russialoppet is requred. 

основной лого / original logo
использовать на любом фоне

use on any-color backs

WORDMARK /ВОРДМАРК

 русский яз. / russian 

англ. яз. / english

внимание!
требуется согласование russialoppet перед каждым использованием (производством, размещением и др.) логотипа или вордмарка.

pls note!
obligatory confirmation of russialoppet is requred. 
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