
H
ei

kk
i S

ilv
en

no
in

en

Ministeri 
OrpOn 
piMeä puOli?



JOkainen On vOittaJa
www.jukola.com/2015 

Kuntopolulle pääsee piha-alueelta, asiakkaille tarjolla 
maksuton sauna ja uima-allas sopimuksen mukaan.

Runsaasti paikoitustilaa, 
hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Ryhmille erikoishinnat, tarjous pyynnöt: 
kokouspalvelut@linnasmaki.fi

Levollisesti Linnasmäessä!

Kokoushotelli

Kokoushotelli Linnasmäki • Lustokatu 7, 20380 Turku • p. 02 412 3500 • kokouspalvelut@linnasmaki.fi • www.linnasmaki.fi

– Edullista majoitusta turussa –

Hostelli- ja hotellitasoista majoitusta rauhallisella,  
luonnonkauniilla ja historiallisella paikalla.

lOunapOlku vie kOhti JukOlaa

lOuna-JukOla tuO 
suunnistavan MaailMan varsinais-suOMeen
Suunnistuksen suurtapahtuma saapuu ensi kesänä lähel-
le Turkua, kun Jukolan viesti suunnistetaan Paimiossa 
13.–14.6.2015. Louna-Jukolaksi nimetty kilpailu käydään 
nopeassa ja haastavassa, tyypillisessä varsinaissuomalai-
sessa avokalliomaastossa noin 25 kilometrin päässä Turun 
keskustasta. Järjestelyistä vastaavat suunnistuksen erikois-
seurat Paimion Rasti ja Turun Suunnistajat.

Nimenä Louna-Jukola kuvaa tapahtuman sijaintia 
Lounais-Suomessa. Kilpailukeskus rakentuu Paimioon ai-
van Turku–Helsinki-moottoritien varteen, ajoharjoittelu- 
ja karting-ratojen sekä Paippi-hiihtoputken alueille. Kil-

Lounapolku-projekti on tapahtumakokonaisuus, joka kul-
jettaa kohti ensi kesäkuuta ja polun päätepistettä, Louna-
Jukolaa. Lounapolku tarjoaa useita mahdollisuuksia tu-
tustua suunnistukseen ja samalla harjoitteluun vaikkapa 
juuri Jukolan viestiä varten.

Viikonloppuna kisataan Louna-Jukolan Kick-Off 
Weekendin merkeissä sprinttiä Turussa ja viestiä Paimios-
sa, joissa molemmissa on tarjolla ratoja myös ei-kilpaile-
ville kuntosuunnistajille. Turun Suunnistajien ja Paimion 
Rastin järjestämät ja ohjaamat suunnistuskoulut ja kun-
torastit ovat parhaita mahdollisuuksia tutustua uuteen la-
jiin.  Lounapolun merkeissä tavoitteena on saada – Juko-
lan hengessä – Turun lähialueelta 77 harrastajajoukkuetta 
lisää Louna-Jukolaan.

Kick-Off Weekendin tapahtumiin, suunnistuskoului-
hin ja kuntorasteihin sekä Louna-Jukolan harjoituspaket-
teihin voi tutustua osoitteessa www.lounapolku.fi.

KicK-Off WeeKend pOlKaisee Käyntiin 
JuKOla-OdOtuKsen
Tulevana viikonloppuna kisataan jo Louna-Jukolan ”hen-
gessä”, kun Kick-Off Weekendin tapahtumat järjestetään 
Turussa ja Paimiossa. Lauantaina kilpaillaan Turun Suun-
nistajien 60-vuotisjuhlakilpailuna Turku Sprint keskustan 
kupeessa, Raunistulan alueella. Normaalin kansallisen kil-
pailun ohella eliittisarjat ovat Huippuliigan kolmas osakil-
pailu ja samalla maailmanranking-kilpailu, jota voi seura-
ta lisäksi TV2:lla suorassa tv-lähetyksessä. Kilpailukeskus 
sijaitsee Kastun koululla.

pailumaasto suuntautuu etelään vanhan ykköstien toisella 
puolen aina Sauvon rajalle asti.

Louna-Jukolan järjestelyoikeudet myönnettiin mar-
raskuussa 2008, joten valmisteluja on tehty kiihtyvällä 
vauhdilla jo useiden vuosien ajan. Viimeinen työntäytei-
nen vuosi on hyvää vauhtia menossa ja järjestelyt jo pit-
källä. Tapahtuman ydin, kilpailukartta ja -radat, ovat ol-
leet jo pitkään viimeistelyä vaille valmiina.

Järjestäjien tavoitteena on järjestää kaikkien aikojen 
paras Jukola-tapahtuma ja samalla rikkoa osanottoennä-
tykset niin Venlojen kuin Jukolan viestissäkin. Jälkim-

mäiseen tavoitteeseen tarjoaa hyvät edellytykset sijainti 
lähellä Turun satamaa ja lentoasemaa sekä moottoritien 
välityksellä pääkaupunkiseutua, mistä syystä osallistujilla 
on varsin helppo pääsy kilpailuun. 

- Odotettavissa on jopa 18 000 osanottajaa sekä usei-
ta kymmeniä tuhansia yleisönä, arvioi kilpailunjohtaja  
Janne Virtanen. 

Tule näkemään ja kokemaan kuuluisa Jukolan tun-
nelma osanottajana, katsojana tai talkoolaisena! Louna-
Jukolassa ”Jokainen on voittaja”. Tutustu tapahtumaan 
osoitteessa www.jukola.com/2015.

Turku Sprintin yhteydessä pääsee kuntosuunnista-
maan klo 15.30–17.30. Ilmoittautuminen tapahtuu kil-
pailupaikalla, eikä kilpailulisenssiä tarvita. Kahdeksan 
euron osanottomaksulla tarjolla on 1 km, 2,5 km ja 4 km 
mittaiset radat, jotka sijoittuvat osittain metsämaastoon. 
Tämän lisäksi perheen pienimmät pääsevät kokeilemaan 
suunnistusta klo 13–14.30 ilmaisessa Hippo-suunnistuk-
sessa, jonka jälkeen on mukava jäädä seuraamaan Suomen 
huippujen vauhtia ja nauttimaan kisaravintolan antimista.

Sunnuntaina on Lounapolulla vuorossa Esi-Jukola 
Paimion Kevolassa. Kolmihenkiset viestijoukkueet kilpai-
levat 11 eri sarjassa nuorimmista lapsista veteraaneihin. 
Kunto- ja harrastesuunnistajille on tarjolla omat kolmen 
osuuden Lounapolku-viestisarjansa sekä lisäksi henkilö-
kohtaiset Lounapolku Solo -sarjat 4 km ja 6 km radoilla. 
Kaikki startit tapahtuvat yhteislähdöllä klo 11. Ilmoittau-
tua voi paikan päällä klo 10 mennessä. Kisamaasto tarjo-
aa erinomaisen mahdollisuuden tutustua Louna-Jukolan 
tyyppimaastoon ja samalla kilpailijoille oivan harjoituk-
sen kohti syksyn SM-kilpailuja.

lOunapOlKuJuOKsussa ”JuKOla-tunnelmaa” 
hämärtyvässä illassa
Suunnistuskilpailujen ja -harjoitusten ohella tarjolla 
on myös maastojuoksua erikoismaustein. Lauantaina 
1.11.2014 juostava Lounapolkujuoksu on hieman uuden-
lainen juoksutapahtuma, jossa pääset tutustumaan polku- 
ja maastojuoksuun iltahämärissä.



JukOlan viesti 
paiMiOssa kOlMannen kerran

"Turun Sanomien ensimmäinen täysin digitaalisesti valmistet-
tu valokuva lähetettiin Paimion Jukolan viestin lähdöstä myö-
hään lauantai-iltana, 12.6.1993. Kameran muistin hitauden 
vuoksi lähdöstä ehti ottamaan vain yhden kuvan. Lehtikuvaaja 
Kalle Ipatti tallensi lähdön Nikonin kamerarungon digitaali- 
perään, lehtitalon tietoliikennepäällikkö Raimo Ollila siirsi  
kuvan lehdistöteltassa Mac-tietokoneelle, muutti sen lähetyksen 
nopeuttamiseksi mustavalkoiseksi ja lähetti kuvatoimitukseen.  
Kokeilussa käytettiin varmuuden vuoksi myös varajärjestelmää: 
lehtikuvaaja Sakari Sahlstein kuvasi startin filmille, jonka moot-
toripyöräpoliisi kiidätti Turkuun, matkaa noin 30 kilometriä. Di-
gitaalikuva oli jo järjestelmässä, kun filmi ehti perille."  

TS / kuvatoimitus

Yleistä JukOlan viestistä
Jukolan viesti on yleisnimitys seitsenosuuksiselle mies-
ten suunnistusviestikilpailulle ja neliosuuksiselle naisten 
kilpailulle, jolle on myös oma nimensä, Venlojen viesti. 
Jukolan viesti on maailman suurin suunnistusviesti, ja 
muistakin suunnistuskilpailuista osanottajamäärältään 
edelle ehtii laskutavasta riippuen vain Ruotsin rastiviikko. 
Jukola on niin ikään yksi Suomen suurimmista urheiluta-
pahtumista kaikki lajit huomioiden.

Jukolan ajankohta on aina viikkoa ennen juhannusta. 
Venlojen viesti käydään lauantaina iltapäivällä noin klo 14 
alkaen, ja voittajajoukkue on maalissa noin kolmen tun-
nin uurastuksen jälkeen. Jukolan viesti starttaa lauantai-
iltana noin klo 23, joten otsalamppuja tarvitaan muuta-
malla osuudella yön pimeydestä riippuen. Voittajajoukkue 
käyttää viestiin keskimäärin kahdeksan tuntia.

Ensimmäinen Jukolan viesti kisattiin vuonna 1949 
Helsingin seudulla 41 joukkueen eli noin 300 osanottajan 
voimin. Nykyään Jukolan ja Venlojen viesteissä on yhteen-
sä yli 16 000 osanottajaa. Venlojen viestissä joukkueita on 

viime vuosina ollut noin 1 200 ja Jukolassa noin 1 600.
2000-luvun alussa Jukolan viesti kansainvälistyi voi-

makkaasti. Viime vuosituhannen puolella joukkueita oli 
enimmillään noin kymmenestä maasta, tällä hetkellä jo yli 
20:sta. Yksittäisten osanottajien kotimaita on toki paljon 
enemmän. Ulkomaisten osanottajien osuus on noin 20 %, 
näistä suuri osa Ruotsista ja Norjasta. Jukolan tai Venlojen 
viestin voittajajoukkue on toistaiseksi tullut vain Suomes-
ta, Ruotsista, Norjasta tai Tanskasta.

Jukolan viesti on korkealle arvostettu suunnistusseu-
rojen huippujoukkueiden mittelö, johon kaikki maailman 
parhaat suunnistajat ja seurajoukkueet osallistuvat. Sa-
malla valtaosalle joukkueista osanotto itsessään ja maaliin 
pääseminen on ainoa tavoite ja samalla suuri haaste. Ny-
kyisin viesteihin voivat osallistua myös ei-seurajoukkueet 
– suku-, kaveri- ja työpaikkaporukat – joiden määrä onkin 
kasvanut jatkuvasti. Kisapaikalla liikkuu tapahtuman ai-
kana arviolta jopa 50 000 henkilöä. Talkoolaisia kilpailun 
järjestäminen vaatii noin 1 500.

Jukolan viestin kilpailukeskus vuonna 1993.

Paimion Kamerakerho

Tulevan Louna-Jukolan myötä tulee paimiolaisittain tripla 
täyteen, sillä kyseessä on historian kolmas Paimiossa 
suunnistettava Jukolan viesti. Näistä tapahtumista voi-
daan osittain puhua myös turkulaisina, sillä jo toista ker-
taa järjestävänä seurana on Turun Suunnistajat. Muuten-
kaan Paimiota lähempänä Turkua Jukola ei ole toistaiseksi 
käynyt.

1972 – melKein paiKallisvOittO Ja 
Juha miedOn OhJastama KiiltOmatO
Ensi vuonna ei suunnisteta Jukolan viestin mielessä neit-
seellisellä alueella, sillä sama maasto toimi Jukolan näyt-
tämönä vuonna 1972. Kilpailukeskuskin oli vain lyhyen 
kivenheiton päässä tulevasta, entisen Paimion motellin 
eteläpuolella hiekkakuoppa-alueella. Tuolloin Paimion 
seudulla ei vielä seuraan järjestäytynyttä suunnistustoi-
mintaa ollut, joten järjestäjänä toimi yksinään Turun 
Suunnistajat.

Jukolan voitto ei karannut kauas, sillä Liedon Parma 
otti tuolloin toisen yhteensä kolmesta ykkössijastaan, 
joukkueessa muiden muassa nykyinen vuorineuvos Timo 
Peltola. Naisten henkilökohtainen kilpailu, Venlojen 
juoksu, käytiin sunnuntaiyön sijaan ensimmäistä kertaa 
lauantai-iltapäivällä ennen miesten Jukolan viestiä; ylivoi-
maiseen voittoon suunnisti moninkertainen MM-mitalis-
ti Pirjo Seppä.

Moni muistaa täältä ensimmäisen osuuden ”maail-
man pisimmän kiiltomadon”, jonka kärjessä juoksi hiih-
tolegenda Juha Mieto. Aikanaan useita kertoja Jukolan 
alkuosuuksilla vauhtia pitänyt Mieto teki tuolloin kovan 
tempun ja toi Kurikan Ryhdin vaihtoon kärjessä pienellä 
erolla seuraaviin.

Jukolan viestissä rikottiin ensi kertaa 400 joukkueen 
raja. Samalla kilpailu ohitti ruotsalaisen ”esikuvansa” Tio-
mila-viestin.

1993 – ruOtsalaisten KilpailuKieltO Ja 
turun sanOmien ensimmäinen digiKuva
Reilut 20 vuotta sitten Jukola suunnistettiin aivan Paimion 
keskusta-alueen kupeessa itäpuolella. Järjestelyistä vasta-
sivat Paimion Rasti ja Sauvon Urheilijat.

Edeltävinä vuosina kaikkiaan 16 ruotsalaista kilpa-
suunnistajaa oli kuollut selittämättömästä syystä, joksi 
vasta vuosien päästä paljastui sydänlihaksen tulehdusta 
aiheuttava bartonella-bakteeri. Alun epätietoisuudessa 
Ruotsin suunnistusliitto asetti maan huippusuunnistajat 
harjoitus- ja kilpailukieltoon, joka päättyi juuri Paimion 
Jukolan jälkeen. Tästä syystä ruotsalaiset huippujoukku-
eet loistivat poissaolollaan, eikä osanottoennätyksiä rikot-
tu.

Venlojen viestin voitto meni Poriin Rastikarhuille 
Marja Pyymäen loistoankkuroinnin ansiosta. Jukolan 

viestissä tiukka taisto päättyi norjalaisen Halden SK:n en-
simmäiseen voittoon Petter Thoresenin pestyä loppuki-
rissä Turun Suunnistajien Janne Salmen.

Jukola-kävijät pääsivät ensi kertaa pesun yhteydessä 
myös saunaan. Jukolan veljekset lähetti matkaan kilpailun 
suojelija, vuorineuvos Martin Saarikangas lyöden lekalla 
laivarautaa. Turun Sanomien kuva Jukolan viestin lähdös-
tä (kuva alla) on lehden ensimmäinen digitaalinen uutis-
kuva sekä ainakin Suomen ensimmäinen suoraan uutis-
paikalta sähköisesti painoon lähetetty kuva.
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interspOrt-JukOlakOulun kautta lOuna-JukOlaan

kuntOrasteilta 
vauhtia Ja taitOa

Erinomainen ja samalla säännöllinen tapa harjoitella suunnistusta vaikkapa jo Louna- 
Jukolaa silmällä pitäen on hyödyntää kuntorasteja. Turun seudulla pyörii viikoittain 
useita eri kuntorasteja. Louna-Jukolan järjestäjistä Turun Suunnistajat on yksi keskiviik-
koisten Turku-Rastien järjestäjistä, Paimion Rasti puolestaan tarjoaa torstaisin Peima-
rin Rastit Paimion seudulla. Kalenterin ja muut tiedot löydät kuntorastien omilta web- 
sivuilta.

Turku-Rastit: turkurastit.olfellows.fi
Peimarin Rastit: www.paimionrasti.fi/peimari

Huomaa myös kuntosuunnistusmahdollisuudet tulevana viikonloppuna Turku Sprintin 
ja Esi-Jukolan yhteydessä. Lisätietoja toisaalla tässä lehdessä!

aiKataulu syKsyllä 2014:
•	 Ryhmä 1 maanantaisin: 18.8., 25.8., 1.9. ja 8.9.
•	 Ryhmä 2 tiistaisin: 19.8., 26.8., 2.9. ja 9.9.
•	 Ryhmä 3 maanantaisin: 15.9., 22.9., 29.9. ja 6.10.
•	 Ryhmä 4 tiistaisin: 16.9., 23.9., 30.9. ja 7.10.

Paikkoja ryhmissä on rajoitettu määrä.
Kokoa oma Jukola- tai Venlajoukkue jo Jukolakouluun! Yrityksille voimme 
järjestää Jukolakoulun myös räätälöidyllä aikataululla.

OhJelma:
1. kerta: klo 17.00–18.30, Kokoushotelli Linnasmäki
•	 Suunnistustaidon ja kartanluvun perusteet teoriassa
•	 Lyhyt kierros kartan kanssa lähimaastossa, minkä aikana havainnollis-

tetaan karttakuvaa ja harjoitellaan kompassin käyttöä; kokeneemmille  
kompassin käyttöön perustuva taitoharjoitus

2. kerta: klo 17.00–18.30, Kokoushotelli Linnasmäki
•	 Jukolan viestin teoria

•	 Osuuksien erityispiirteet, hajonnat, ratojen suunnitteluprosessi
•	 Suunnistusharjoitus, jonka opetustavoitteena:

•	 Korkeuskäyrien ja muiden näkyvien kohteiden hahmottaminen
•	 Olinpaikan määrittäminen

3. kerta: klo 17.00–18.30, maastossa Turun lähistöllä
•	 Suunnistusharjoitus, jonka opetustavoitteena:

•	 Yksinkertaisen reitinvalinnan tekeminen
•	 Eteneminen johdattelevaa reittiä pitkin

4. kerta: klo 17.00–18.30, maastossa Turun lähistöllä
•	 Viestisuunnistusharjoitus hajonnoilla

•	 Opittujen taitojen liittäminen yhteen
•	 Info tulevista Louna-Jukolan ennakkotapahtumista

OsallistumismaKsut:
•	 80e/hlö
•	 Opiskeljat 60e/hlö
•	 Ryhmäalennukset

•	 Venla-alennus (min. 4 hengen naisryhmät) 60e/hlö | Opiskelijat 40e/hlö
•	 Jukola-alennus (min. 7 hengen mies- tai sekaryhmät) 60e/hlö | Opiske-

lijat 40e/hlö

Lisäksi 10 euron alennus / hlö 3.8. mennessä ilmoittautuneille!
Osallistumisen voi maksaa Smartumin Liikunta- ja Kulttuuriseteleillä sekä  
Virikeseteleillä.
Lue lisää osoitteesta www.lounapolku.fi/kuntoilijoille/suunnistuskoulu/. 
Lisätietoja antaa ja kyselyihin vastaa Jukolakoulun koordinaattori 
Lasse Suonpää, lasse.suonpaa@utu.fi.

Jari Virtanen

Pekka Kinnala

haluatKO haastaa itsesi Ja Kaverisi lOuna-JuKOlassa?
Intersport-Jukolakoulu on Louna-Jukolaan tähtäävä suunnistuskoulu sekä aloitteleville 
että jo hieman suunnistukseen tutustuneille aikuisille (Jukolan ja Venlojen viestin ala-
ikäraja on 15 vuotta). Neljän harjoituskerran mittaiseen opetukseen sisältyy käytännön 
harjoitusten lisäksi teoriaosuus, jossa perehdytään suunnistustekniikkaan, karttamerk-
keihin ja kompassin käyttöön. Lisäksi käydään läpi Jukolan viestin erityispiirteitä sekä 
kilpailijan että järjestäjän näkökulmasta. Jukolakoulun jälkeen pystyt itsenäisesti jatka-
maan harjoittelua kohti Louna-Jukolaa muiden muassa Louna-Jukolan esitapahtumissa 
sekä viikoittain järjestettävissä kuntotapahtumissa.

Tarjoamme jokaisessa suunnistuskoulussa teoria- ja käytännön opetusta kahdelle 
taitotasolle (aloittelijat ja osaajat). Voit siis tulla Jukolakouluun esimerkiksi työ- tai ka-
veriporukkasi kanssa, vaikka osalla ryhmästäsi olisikin suunnistuksesta jo jonkin ver-
ran kokemusta. Jukolakoulun ohjaajina toimivat Turun Suunnistajien ja Paimion Rastin 
kokeneet aktiivisuunnistajat, jotka osaavat varmasti vastata joukkueesi kaiken tasoisiin 
tarpeisiin.

Ryhmät saavat luonnollisesti reilut Venla- ja Jukola-alennukset Louna-Jukolan osal-
listumismaksuista!



Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti 
Louna Jukolaa!
Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti Hansa kohti 

Intersport

Intersport Hansa
Eerikinkatu 15, 20100 Turku, P. (02) 233 5222
Palvelemme ma-pe 10-20, la 10-18 ja su 12-18.

Tarjoukset voimassa su 3.8.2014 asti.
www.intersport.fi /hansa

INTERSPORT
JUKOLAKOULUT 

Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen:
www.lounapolku.fi /kuntoilijoille/suunnistuskoulu/

Matkalla kohti Louna-Jukolaa 
2015 apunasi ovat 18.8.2014 
alkaen suunnistuskoulumme, 
joita on tarjolla sekä aloittelijoille 
että jo hieman suunnistukseen 
tutustuneille aikuisille.

Salomon 
XA Pro 3D GTX

(145,-)

Miehille ja naisille täysin vedenpitävä 
juoksukenkä metsään sekä maastoon. Kevyt ja hyvin 

vaimennettu. Tarjous koskee vain kuvan värejä. 

89,90

Intersport Hansa
www.intersport.fi /hansa

Garmin 
Forerunner 210 GPS

(239,-)

Helppokäyttöinen GPS-sykemittari monipuolisilla 
harjoitusohjelmilla.

20 kpl 
erä!129,-

Merrell
Road Glove

(135,-)

Juoksukenkä, joka sallii jalan luonnollisen liikkeen. 
4mm pohja, jossa droppi 0mm. Koot: 42-46.

69,90

XA Pro 3D GTX
Miehille ja naisille täysin vedenpitävä 

juoksukenkä metsään sekä maastoon. Kevyt ja hyvin juoksukenkä metsään sekä maastoon. Kevyt ja hyvin 
vaimennettu. Tarjous koskee vain kuvan värejä. vaimennettu. Tarjous koskee vain kuvan värejä. 

89898989
MerrellMerrell

Road GloveRoad Glove
Juoksukenkä, joka sallii jalan luonnollisen liikkeen. Juoksukenkä, joka sallii jalan luonnollisen liikkeen. 

Koot: 42-46.

,90,90

www.intersport.fi /hansawww.intersport.fi /hansa

Halti Flake takki

(59,90)29,90Ultrakevyt, 
nyrkin kokoiseksi 
pakkautuva 
tuulitakki naisille 
ja miehille.

90 kpl erä!
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petteri OrpOn piMeä puOli

Heikki Silvennoinen

Vaikka kesäkuun yö harvoin kovin pimeä onkaan, tuo jo 
hämäräkin ensi kesän Jukolan viestiin melkoisen lisähaas-
teensa, ja jonkinlainen lamppu on matkassa välttämätön.

– Ehkä näillä viime vuosien suunnistuskilometreillä 
olisi parempi, että otetaan itselle joku muu kuin yöosuus. 
Joku muu veljeksistä voisi juosta pimeät osuudet, ettei tar-
vitsisi vuorokausitolkulla sitä kisaa käydä, arvioi ministeri 
Petteri Orpo ensi kesän Louna-Jukolaa.

Orpo on suunnitellut kokoavansa oman joukkueen 
suunnistamaan Paimion yöhön. Tarkoituksena olisi saada 

varsinaissuomalainen edustava joukkue, jossa olisi vähän 
politiikkaa, yhteiskunnan vaikuttajia ja joitakin tunnettuja 
ihmisiä.

Orpo on leikkinyt ajatuksella, että myös kova urhei-
lumies, pääministeri Alexander Stubb saataisiin mukaan. 
Tällöin tosin ongelmaksi saattaisi muodostua se, mistä 
löytyy riittävän kovakuntoinen turvamies, juoksemaan 
pääministerin mukana.

Jukolan viesti on Orpolle toteutumaton haave.
– Joskus nuorempana tuli valvottua öitä, kun selostaja 

Pekka Oksala kuusen näreen alta kuiskaili niitä selostuk-
siaan väliaikarasteilta, muistelee Orpo varhaisia Jukola-
kokemuksiaan.

Petteri Orpo ei olekaan suunnistajana aivan aloittelija. 
Vanhemmat ovat harrastaneet suunnistusta, ja hän kulki 
pienestä asti mukana suunnistuskisoissa.

– Itse asiassa osasin karttamerkit ennen kuin kirjai-
met, Orpo valottaa suunnistustaustaansa.

Hän on myös itse kilpaillut nuorena kansallisella tasol-
la. Kokemusta on myös kisojen talkootyöstä järjestelyssä: 
hän on ollut isänsä mukana kartoittamassa maastoa sekä 
apuna kartan painamisessa ratojen saamiseksi kilpailu-
kartoille.

Liikunnan sovittaminen kiireiseen ministerin arkeen 
on toisinaan haasteellista mutta välttämätöntä vastapai-
noa pitkille työpäiville.

– Lenkkeily on yleensä se helpoin tapa. Kun laittaa 
lenkkivaatteet päälle ja lähtee juoksemaan, ei siirtymiin 
mene turhaan aikaa, ja lenkin jälkeen tuntuu hyvältä, 
Orpo kertoo.

Louna-Jukolaan on arvioitu tulevan lähes 18 000 kil-
pailijan lisäksi yhteensä jopa 50 000 katsojaa. Ministeri 
Orpon mukaan tällä on merkitystä myös laajemmin seu-
dulle ja Varsinais-Suomelle.

– On tärkeää, että Jukola ja sen kaltaisia suurtapahtu-
mia saadaan tänne. Se tuo paljon ihmisiä eri puolilta Suo-
mea ja tässä tapauksessa runsaasti ulkomailtakin. Saadaan 
ihmisiä majoittumaan meidän hotelleihin ja käyttämään 
palveluita. Se tekee Varsinais-Suomen tutuksi ja tuo kai-
kenlaista virkeyttä ja toimintaa tälle seudulle. Meillä on 
täällä paljon katsottavaa, vanhat historialliset kohteet ja 
ihan tätä nykyistä kaupunkikulttuuria, Orpo painottaa.

– Saaristoa ja luontoa laajemminkin kannattaa esitel-
lä, joten tänne kelpaa kutsua ihmisiä. Mitä enemmän ta-
pahtumia ja ihmisiä saadaan, sen parempi tälle seudulle, 
Orpo korostaa.

Louna-Jukolan slogan ”Jokainen on voittaja” toteutuu 
jo siinä, että kilpailu on saatu järjestettäväksi Turun seu-
dulle. Orpo toivookin, että Turun ja Paimion kaupungit 
sekä Varsinais-Suomen liitto ovat parhain mahdollisin 
tavoin auttamassa ja tukemassa, jotta Jukolasta saadaan 
mahdollisimman hyvä tapahtuma.

– Onnistuneen tapahtuman jälkeen joka ainut urhei-
lija, joka ainut talkoolainen, joka ainut suunnistuksen 
harrastaja, on voittaja, kun me saamme tämän hoidettua 
hienosti, Orpo muistuttaa.

lOuna-JukOlan JärJestäJät esittelYssä

Ministeri Orpo Louna-Jukolan kilpailunjohtaja Janne Virtasen haastattelussa.

Ensi kesän Jukolan viestin järjestelyistä lukuisan talkoo-
joukon tuella vastaa kaksi suunnistuksen erikoisseuraa, 
Paimion Rasti ja Turun Suunnistajat. Molemmat ovat an-
sioituneet niin kilpailujen järjestäjinä kuin menestyksek-
käinä huippuseuroina ja kuntoilijoiden liikuttajina.

paimiOn rasti
Paimion Rastin historia omana seuranaan ei ole kovin 
pitkä. Juuret ovat yleisseura Paimion Urheilijoiden suun-
nistusjaostossa, jossa 1970-luvulla aloitetun toiminnan 
vilkastuttua päätettiin Paimion Rasti eriyttää omaksi seu-
rakseen vuonna 1985. Alkuajoista huomattavasti kasvanut 
jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 350.

Seura on aktiivinen sekä kunto- että kilpa- ja huip-
pusuunnistuksen saroilla. Kuntosuunnistus pohjautuu 
vahvasti torstai-iltojen perinteikkäisiin kuntorasteihin, 
Peimarin Rasteihin, jotka liikuttavat myös suurta joukkoa 
seuran ulkopuolista väkeä lähialueella. Huippusuunnis-
tuksessa menestys on ollut jatkuvassa nousussa. Parhaisiin 
saavutuksiin lukeutuvat mm. Katri Lindeqvistin viestin 

maailmanmestaruus vuonna 2008 ja Venlojen viestin toi-
nen sija vuonna 2012 sekä lukuisat pääsarjojen henkilö-
kohtaiset Suomen mestaruudet.

Ehdottomasti merkittävin kisajärjestely seuran his-
toriassa on ollut Jukolan viestin isännöinti vuonna 1993 
Sauvon Urheilijoiden kera. Fin5-suunnistusviikon jär-
jestäminen vuonna 1997 oli toinen suuren luokan haas-
te. Näiden lisäksi SM-mitaleista on kisattu useita kertoja 
PR:n isännyydessä, ja jokakeväinen kansallinen kilpailu 
Silja-rastit Huippuliigoineen on eräs maamme suurimpia 
yksipäiväisiä suunnistuskilpailuja.

turun suunnistaJat
Turun Suunnistajat juhlii tänä vuonna 60-vuotista taival-
taan, sillä seura perustettiin Turun ensimmäisenä suun-
nistuksen erikoisseurana vuonna 1954. Seuran jäsenmää-
räksi on vakiintunut reilut 400.

TuS on niittänyt menestystä sekä henkilökohtaisella 
että viestirintamalla. Jukolan viestissä alkuaikojen kaksi 
kakkossijaa 1960-luvulta saivat vielä komeampaa jatkoa 

vuosien 1994, 1996 ja 2001 voitoista. Seura teki lisäksi 
ensimmäisenä suomalaisena ”tuplat” voitettuaan vuonna 
1994 myös Ruotsin Tiomila-viestin. 2000-luvun alussa 
seuraan tuli useita maailman kärkisuunnistajia, ja maa-
ilman kaikkien aikojen menestyneimmän suunnistajan,  
Simone Luderin (nyk. Niggli), johdolla naiset ottivat voi-
tot sekä Venlojen viestissä että Tiomilassa. Henkilökohtai-
sella puolella menestysrohmuja ovat olleet Luderin (MM-
kultaa 2001 & 2003) lisäksi Janne Salmi (1997 & 2001), 
Vroni König-Salmi (2001 & 2003) ja Jörgen Rostrup 
(2001).

Paimion Rastin tavoin myös Turun Suunnistajat on 
ollut järjestämässä Jukolan viestiä Paimiossa, joskin jo 
vuonna 1972 juuri tulevan Louna-Jukolan maastossa. 
Seura isännöi Jukolaa jo kerran aiemmin, vuonna 1961 
Tammelassa. Fin5-suunnistusviikko on niin ikään käy-
ty Turun Suunnistajien komennossa vuonna 2001. Myös 
maailmancupin osakilpailu ja useat SM-kilpailut löytyvät 
järjestelyhistoriasta, ja toistuvista tapahtumista Kevätyön 
viestillä on vuosikymmenten perinteet jokavuotisena 
klassikkona. Kuntosuunnistuspuolella seura perusti Tur-
ku-rastit vuonna 1975 ja on tähän päivään asti ollut yksi 
järjestäjäseuroista.



tietO välittYY MaastOsta 
puOlustusvOiMien tuella
Puolustusvoimat Suomen suurimpana kuntokouluna on Jukolan viestin pääyhteistyökumppani ja 
tukee tapahtumajärjestäjää monella tavalla. Sadat puolijoukkueteltat ovat jo tuttu näky Jukolan 
kävijöille, Puolustusvoimien kenttäkeittimet ja kalustonäyttely niin ikään. Kilpailun onnistuminen 
on kiinni useasta palasta, eikä vähiten tulospalvelun ja televisioinnin onnistumisesta, joiden 
tukemisessa Puolustusvoimilla on tärkeä rooli.

Puolustusvoimat rakentaa Jukolan Viestin sähköiset tie-
toliikenneyhteydet maastosta tulospalvelun ja television 
käyttöön. Käytännössä työn tekevät Viestirykmentin ja 
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen asian-
tuntijat ja varusmiehet.

Useilta maastokohteilta ja online-rasteilta tulevat väli-
aikatiedot ja kuvamateriaali kootaan kaapelien ja linkkien 
välityksellä Puolustusvoimien maastokonttiin ja välite-
tään sieltä edelleen kilpailukeskukseen tulospalvelun ja 
television käyttöä varten.

- Mitä vähemmän meidän tarvitsee puuttua yhteyksiin 
kilpailun aikana, sitä paremmin olemme onnistuneet, tii-
vistää monen Jukolan tietoliikenneyhteyksien suunnitte-
lija, järjestelmäinsinööri Juhani Jatila Viestirykmentistä. 
Seuraamme kilpailun aikana televisiolähetystä, ja kun sii-
nä on kaikki kohdallaan, olemme osaltamme onnistuneet 
unohtamatta kilpailukeskuksen muita toimintoja.

yhteistyötä Ja suunnittelua
Tietoliikenneyhteyksien suunnittelu aloitetaan pari vuot-
ta ennen tapahtumaa yhteistyössä järjestäjän kanssa rata-
suunnitelmien pohjalta. Suunnitteluun osallistuvat myös 
television ja järjestäjän asiantuntijat. Suunnittelu täytyy 
saada liikkeelle hyvissä ajoin, jotta kokonaisuudesta saa-
daan mahdollisimman toimiva. Yhtä aikaa suunnittelussa 
voi olla useampikin Jukolan Viesti.

Tietoliikenneyhteyksiä varten rakennetaan maastoon 
jopa parikymmentä kilometriä valo- tai parikaapelia.  
Tulevaisuudessa kaapeloinnin määrää on tarkoitus vähen-
tää, ja yhä suurempi osa rastien yhteyksistä perustuukin 
nykyisin langattomaan tiedonsiirtoon. Tehokkuutta ja tar-
koituksenmukaisuutta haetaan myös rastillakäyntimääriä 
eri viestiosuuksilla lisäämällä: samalla yhteyksillä varuste-
tulla rastilla käydään useilla osuuksilla.

Yhteyksien käytännön rakentaminen aloitetaan noin 
viikko ennen tapahtumaa. Kaapeloinnin tekevät pääosin 
Viestirykmentin kaapelijoukkueen varusmiehet. Kaape-
lointi tehdään maahan, jos mahdollista, mutta tarvittaessa 
myös vahinkojen välttämiseksi ilmaan. Varusmiehille  
tehtävä antaa teknistä osaamista ja hitsaa joukon hyvin 
yhteen vähän ennen kotiutumista.

Linkkiasemien pystyttämisen ja linkkitekniikan  
Viestirykmentti ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä-
keskus toteuttavat yhteistyönä. Kuopio-Jukolassa tehtävää 
toteuttivat johtamisjärjestelmäkeskuksen kertausharjoi-
tuksessa reserviläiset.

Teksti: Päivi Lohi, Puolustusvoimat
Kuvat: Puolustusvoimat/Päivi Lohi

raKKaudesta laJiin
Jatila on osallistunut itse Jukolan Viestiin 30 kertaa kilpai-
lijana, tietoliikenneyhteyksien Puolustusvoimien asian-
tuntija hän on ollut tapahtumassa vuodesta 2006.

- Tätä tekee rakkaudesta lajiin. Tämä on isotöinen, 
mutta mahtava tapahtuma, Jatila toteaa vuosien mukana 
olosta. Olen ollut suunnistuksesta ja teknologiasta kiin-
nostunut koko ikäni, juossut tapahtumassa ja minulla on 
tietotekninen koulutus. Jukolan viestissä nämä asiat voi 
yhdistää, Jatila summaa.

Juhani Jatila

Puolustusvoimat tukee Jukolan viestiä monella tapaa, muun muassa rakentamalla tietoliikenneyhteydet maastosta tulospalvelun ja 
television käyttöön.



JukOla eilen Ja tänään

Heikki Silvennoinen

Jukolan viestin alkuhetket sijoittuvat nykyisen Vantaan 
Ruskeasantaan pienelle niitylle kesäkuisen sunnuntain 
keskiyöhön vuonna 1949. Tihkusateessa 41 suunnistajaa 
valmistautui avausosuuden viiden kilometrin mittaiselle 
ensimmäiselle rastivälille poikki nykyisen Helsinki-Van-
taan lentoasema-alueen, osa varmasti epävarmana siitä, 
mitä oli luvassa. Nuo herrat rivissä tuskin aavistivat, mil-
laista historiaa he olivat ensimmäisinä kirjoittamassa.

Yksi Jukolan maineen peruskivistä, vaativuus, luotiin 
välittömästi: 41 joukkueesta ainoastaan 15 pääsi Korson 
ja Sipoon kautta kiertäneessä kilpailussa hyväksytysti 
maaliin Helsingin Tapanilaan, niistäkin vain kymmenen 
määräajan sisällä. Itse kilpailu onkin aina tehty huippu-
jen ehdoilla, jolloin kuntosuunnistajalle pelkkä osuuden 
läpipääsy on muodostunut päätavoitteeksi. Tähän kiteytyy 
yksi Jukolan hienoimmista piirteistä: maailman parhaat ja 
ensikertalaiset samassa kisassa, samoilla radoilla, samoin 
haastein.

Aleksis Kiven tarina Jukolan talossa kasvaneen vel-
jessarjan seikkailuista tarjosi oivan viitekehyksen tapah-
tumalle. Edelleenkin Jukolan viestiä tehdään Seitsemän 
veljeksen hengessä ja perinteisiin tukeutuen. Perustajayh-
teisö Kaukametsäläiset ry on ollut Jukolan taustavoimana 

alusta asti valvoen tapahtuman järjestämistä ja kehittä-
mistä sekä myöntäen tapahtumille järjestelyoikeudet.

1940-luvun aikoihin suunnistus ja urheilu muutoin-
kin olivat huomattavan miesvoittoista toimintaa. Naiset 
kuitenkin saivat miesten viestin yhteyteen oman henkilö-
kohtaisen kilpailunsa, Venlojen juoksun, jo vuonna 1951. 
Venlojen viesti suunnistettiin ensimmäisen kerran vasta 
vuonna 1978 – ensin kolmiosuuksisena ja vähän myö-
hemmin nykymuodossaan neljän osuuden kilpailuna. Ny-
kyään yhä useammat naiset suunnistavat Venlojen viestin 
sijaan tai sen lisäksi myös avoimessa Jukolan viestissä.

Jukolan viesti on kiertänyt ympäri maata, mikä on 
luonut jokaisesta tapahtumasta omannäköisensä. Lisäksi 
paikallisuus ja ”ainutkertaisuus” antavat järjestäjille ja yh-
teistyötahoille lisäpontta järjestää tapahtuma ensiluokkai-
sesti. Omaleimaista Jukolan viestille tapahtumana on, että 
miltei kaikki työ tehdään talkootyönä. 

Osanottajamäärän ohella Jukolan merkittävimmät 
muutokset vuosien varrella ovat tapahtuneet kilpailukar-
toissa sekä jatkuvasti kehittyneen teknologian hyödyn-
tämisessä. Alun mustavalkoisista, hyvin suurpiirteisistä 
kartoista on siirrytty värillisiin, suurimittakaavaisiin suun-
nistuksen erikoiskarttoihin. Rasteilla käynnin todentami-

sessa on tultu pitkä matka rasteille jätettävistä prikoista ja 
pihtileimasimista nykyajan sähköiseen, koko tuloslasken-
taan yhdistyvään sähköiseen leimausjärjestelmään. GPS-
seuranta on tuonut uuden ulottuvuuden suunnistuksen 
seurattavuuteen, ja internetin online-palvelut ja kilpailu-
keskuksen suuret videotaulut suorien tv-lähetysten kera 
ovat nykypäivän vakiotavaraa.

Itse suunnistuksen ohella Jukolasta on tullut muuten-
kin korkealaatuinen ja monipuolinen tapahtuma. Se on 
kuitenkin ollut ja tulee olemaan ensisijaisesti suunnistus-
tapahtuma. Sopiva ja riittävän vaativa maasto on tärkeä 
osa kilpailupaikan valintaa. Monet upeimmista maastois-
ta ovatkin ”käyttökelvottomia” Jukolaan, sillä jättimäinen 
tapahtuma vaatii oikeanlaisen kilpailukeskuksen lisäksi 
mm. riittävät kulkuyhteydet.

Eräs Jukolan avainperinteistä on Jukolan viestin sano-
ma. Se on Kaukametsäläisten jollekin ajankohtaiselle ta-
holle tai yhteisölle suuntaama tervehdys, jolla usein halu-
taan tuoda esiin jokin tärkeäksi katsottu asia. Sanomaa on 
kuljetettu läpi kilpailun joka vuosi ensimmäistä Jukolaa 
lukuun ottamatta. Sanoman lukee julki voittajajoukkueen 
ankkuri maaliin saapumisensa jälkeen.  

tule tOiMitsiJaksi lOuna-JukOlaan!
Leena Virtanen

pOlulla lOuna-JukOlaan 
Julkaisija

Paimion Rasti ry
Turun Suunnistajat ry

toimitus
Antti Veijalainen

taitto
Antti Vaalikivi

Ovatko erilaiset nikkarointihommat intohimosi? Oletko 
kielitaitoinen ja sanavalmis mediaosaaja? Tai haluatko ko-
kea Jukolan maagisen yön tapahtumien ytimessä maastos-
sa rastivahtina?

Louna-Jukolan 2015 onnistuneet järjestelyt tarvitse-
vat 1 600–1 800 henkilön talkooapua eri alojen osaajilta. 
Jukola-toimitsijaksi ilmoittautuminen ei edellytä sinulta 
suunnistusharrastusta eikä taustatietoa lajista tai tapahtu-
masta. Riittää, kun sinulla on runsaasti talkoohenkeä ja 
iloista mieltä. Jukolan viesti on elämys, joka kannattaa ko-
kea ainakin kerran elämässään, suunnistaen tai järjestäen!

Talkooapua tarvitaan jo vuoden 2014 kuluessa, mutta 
suurin tarve on touko-kesäkuussa 2015. Voit myös tulla 
mukaan pelkästään kisaviikonloppuna perjantaista sun-
nuntaihin 12.–14.6.2015. Kaikille löytyy varmuudella 
mielenkiintoista tekemistä – pienikin apu on tarpeen!

Lue lisää tehtävistä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa 
www.jukola.com/2015/talkoo. Lisätietoja saa osoitteesta 
talkoot.2015@jukola.com ja puhelimitse toimitsijapäällik-
kö Irma Hyväriseltä numerosta 050 303 8160.


