
KILPAILUOHJEET / NUORTEN JUKOLA 

37. NUORTEN JUKOLA 20.8.2022 KOTKASSA 

 

TIIVISTELMÄ 

● Juoksujärjestykset pe 19.8. klo 14.00 mennessä 

● Kilpailukeskus Tampsan hiihtokeskus 

● Pysäköinnistä 400–1200 m kilpailukeskukseen 

● Koska alueen yli kulkee voimajohto, on omien viirien ja lippujen asentaminen tuulisuoja-alueelle 

kielletty. Viireille ja lipuille järjestetään alue, johon seurat voivat toimittaa viirit ja liput. 

● Info auki pe 19.8. klo 17.00–21.00 ja la 20.8. klo 8.00–18.00 

● Kilpailumateriaali noudetaan infosta seuroittain kuittausta vastaan 

● Kartta 1:7500, käyräväli 5 m, koko A4 

● Rastikoodeja ei ole rastinumeron perässä ➔ katso rastimääritteet 

● Yleisörasti kaikilla osuuksilla 

● GPS-seuranta osuuksilla 1, 2, 4, 5, 6, 7 

● Huoltajakarsina osuuksilla 3.–5., sisään huoltajakortilla (kilpailumateriaalissa) 

● Yhteislähtö klo 11.00, sisäänluku alkaa klo 10.30 ja päättyy klo 10.50 

● Vaihtoon ja maaliin tullaan järjestäjän osoittamaan karsinaan 

● Kilpailutoimintojen havainnollistaminen klo 10.15 

● Uusintalähtö osuuksille 2.–7. klo 15.00, sisäänkirjaus ja vaihto suljetaan klo 14.50 

● Netti-TV-lähetyksen seuraaminen omista mobiililaitteista on kielletty 

● Pesupaikka sijaitse läheisellä Kyminkartanon koululla. Matkaa kilpailukeskuksesta 400 m. 

● Palkintojenjako klo 15.45, palkitaan 15 parasta joukkuetta ja paras yhdistelmäjoukkue 

● Karttojen palautus Infosta klo 15.00 alkaen 

● Pastalounas 9,50 € etukäteen tilattuna (paikan päällä hinta 11 €) tarjoillaan klo 10.30–16.00 

 

YLEISTÄ 

Nuorten Jukola on kansainvälinen 7-osuuksinen viestisuunnistuskilpailu seurajoukkueille. Osallistuminen eri 

osuuksille on rajattu siten, että kullekin osuudelle saavat osallistua ainoastaan kohdassa “Radat ja osuudet” 

mainittuihin sarjoihin kuuluvat kilpailijat. 

Yhdistelmäjoukkueen voivat koota seurat, joilla ei ole riittävää määrää nuoria muodostamaan omaa 

joukkuetta. Yhdistelmäjoukkue voidaan koota myös saman kunnan koulujen oppilaista tai nuorisojärjestön 

jäsenistä. Yhdistelmäjoukkueeksi katsotaan myös joukkue, jossa TA:n luvalla juoksee poika tyttöjen 



osuudella tai tyttö poikien osuudella. Näitä joukkueita muodostettaessa tulee huomioida, että niistä ei 

synny kärkisijoista kilpailevia, vaan tarkoitus on mahdollistaa mahdollisimman monen lapsen ja nuoren 

osallistuminen kilpailuun. Nuorisosopimuksen tehneet seurat eivät ole yhdistelmäjoukkueita, kun 

ikärajoitteet täyttyvät. 

Kaikkien seurajoukkueiden kokoonpanossa ovat voimassa osuuskohtaiset ikä- ja sukupuolirajoitukset. 

Kilpailun järjestäjä kokoaa yhdistelmäjoukkueita suunnistajapankkiin ilmoittautuneista yksittäisistä 

suunnistajista. 

  

KILPAILUSÄÄNNÖT 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 

Suunnistuspiikkareiden käyttö on kielletty, nastarit on sallittu. 

Kilpailun järjestää Kymin Suunnistajat ry. ja Vehkalahden Veikot ry. Kilpailun taustayhteisöjä ovat Suomen 

Suunnistusliitto ja Kaukametsäläiset ry. 

Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailun internetsivuilla torstaina 18.8. klo 16.00 ja ne ovat nähtävillä 

kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. 

  

KILPAILUN VASTUUHENKILÖT 

 

Kilpailunjohtaja Ari Kukkonen ari.kukkonen@insteam.fi +358 45 319 2882 

Kilpailun TA (SSL) Mika Kantola kuntsi.kantola@gmail.com +358 40 738 1901 

Ratavalvoja Jyrki Hyyrynen jyrki.hyyrynen@edukouvola.fi +358 45 122 4566 

Tuomarineuvosto Pj. Mia Saarilaakso (LappRi) - 

 Jäsen Marko Närvä (Lynx) - 

 Jäsen Jani Lakanen (HS) - 

Ratamestari Ari Heinola ari.heinola@kymp.net +358 40 860 5305 

Lähtö Anniina Heikkinen - - 

Vaihto / maali Leena Lehtoranta - - 

Maalituomari Pekka Fincke - - 

Tulospalvelu TImo Harju - - 

Virheselvityksen päällikkö Juho Pousi - - 

Areenatuotanto Mikko Niskanen treenimikko@gmail.com +358 50 5325786 

Markkinointi Salla Töyrylä 
nuortenjukola2022@gmail.com 

+358 44 328 4175 

Talous Marjut Laitinen - - 

Info Sanna Tolsa 
nuortenjukola2022@gmail.com 

+358 46 846 5036 / 

INFO 

Tiedotus Salla Töyrylä 
nuortenjukola2022@gmail.com 

+358 44 328 4175 

Kilpailukeskus ja huolto Mika Nokka mika.nokka@kymp.net +358 400 591 804 



Turvallisuus Simo Norema simosusa@gmail.com +358 50 545 6619 

Ensiapu Johanna Tilli - 

+358 41 714 1124 / 

EA 

Ohjelmat 

Miina Hietala ja 

Liisa Kriktilä - - 

Kutsuvieraat Marja Streng marja.streng@kymp.net +358 44 311 1242 

Kilpailun suojelija Noora Järvikangas - - 

 

 

TAPAHTUMAPAIKAT, OSOITTEET, OPASTUS JA PYSÄKÖINTI 

Kilpailukeskuksena toimii Tampsan hiihtokeskus. Yksityiskohtaiset ohjeet saapumiseen ja opastukseen 

löytyvät Nuorten Jukolan nettisivuilta ”Saapuminen” -välilehdeltä.  Kaikki kilpailupäivänä alueelle tuleva 

liikenne saapuu Helsinki-Kotka moottoritien (E18) liittymän 75 kautta. Ajoaika opastusten aluista 

pysäköintiin on enintään 5 min. Opasteet ovat paikoillaan perjantaina 19.8. klo 16.00.  

Pysäköinnistä on 400–1200 metriä kilpailukeskukseen. Varaa riittävästi aikaa saapumiseen liikenteen 

mahdollisen ruuhkautumisen takia. Henkilöautojen pysäköinti on maksullista kahdella lähimmällä 

parkkipaikalla (P2 ja P3). Kauempana olevat parkkipaikat P4 -P6 ovat maksuttomia. Maksu suoritetaan 

kilpailukeskuksen infoon. Järjestäjien antamia ajo-ohjeita on noudatettava. 

Bussit parkkeerataan erilliselle P1 parkkipaikalle Karhulan VPK talolla, joka sijaitsee n 1000 m 

kisakeskuksesta. Osoite Kymintie 320. Pussien purku voidaan suorittaa kilpailukeskuksen välittömässä 

läheisyydessä, osoitteessa Tuulikinkatu 4. Tuulikinkadulle on ajettava kadun itäpäästä. Purun jälkeen on 

bussit välittömästi siirrettävä Bussiparkkiin VPK talolle. Kilpailun jälkeen bussien lastaus voidaan suorittaa 

samassa paikassa kuin purku. 

 

INFO 

Seurakohtaiset kilpailumateriaalit (mm. numerot ja Emit-tarkistusliuskat) noudetaan Infosta. 

Info on avoinna kilpailukeskuksessa perjantaina 19.8. klo 17.00–21.00 ja lauantaina 20.8. klo 8.00–18.00. 

  

SEUROJEN KILPAILUMATERIAALI 

Kilpailumateriaali on noudettavissa seuroittain joko perjantaina 19.8. klo 17.00–21.00 tai lauantaina 20.8. 

klo 8.00 alkaen kilpailukeskuksessa olevasta Infosta kuittausta vastaan. Vain ne seurat, jotka ovat 

maksaneet kaikki maksunsa ja ilmoittaneet joukkueiden juoksujärjestykset, saavat kilpailumateriaalin. 

Suorittamattomat maksut voi maksaa Infossa. 

Kilpailumateriaaliin kuuluu mm. kilpailunumerot, Emit-tarkistuslipukkeet, ennakkoon tilatut ruokaliput sekä 

mahdolliset vuokra-Emit-kortit. Kilpailunumeroita ei kerätä pois. Seuran edustaja kuittaa vuokratut 

kilpailukortit saaduiksi seuran materiaalin yhteydessä. Palauttamatta jätetystä kortista laskutetaan seuralta 

80 € / kortti. 

Huom! Kilpailumateriaali ei sisällä hakaneuloja. Niitä on myytävänä Infossa. 



 

KARTTA 

Suunnistuskartta 6/2022 (tulostettu), mittakaava 1:7 500, käyräväli 5 m, koko A4. Kartoittaja on Kimmo 

Nykänen/Mapline Oy (2021–2022). Kartat ovat muovisuojuksessa. Alueen vanha kartta on nähtävillä 

kilpailun nettisivuilla. Kilpailukartta on nähtävillä vaihtoalueella. 

  

KILPAILUMAASTO 

Maasto on yhtenäisen pieni asutusten ja teiden reunustama mäkialue, jossa on pääosin mäntypuuvaltaista 

avokalliomaastoa, jossa näkyväisyys ja kulkukelpoisuus ovat pääosin erittäin hyvät. Alueella on tiheä 

ulkoilureittien ja latupohjien verkosto ja maastossa on myös maastopyöräilyreitti, sekä paljon pieniä 

polkuja. Kaikkia pieniä polkuja ei ole pystytty kartalle kuvaamaan. Laajoilla avokallioalueilla polkuja ei ole 

kuvattu polkuna, vaan ainoastaan avokallion harmaalla, vaikka polku-ura näkyykin hyvin kalliolla. 

Korkeuserojakin löytyy, sillä kilpailukeskuksen ja maaston korkeimman kohdan välillä on korkeuseroa noin 

45 metriä. Pääsääntöisesti nousua kertyy tasaisesti matkan aikana, suurin yksittäinen nousu on matkalla 

lähdöstä K-pisteelle. 

 

LÄHTÖ JA K-PISTE, VIITOITUKSET 

Viestin lähtö on kilpailukeskuksessa. Viitoituksen pituus lähdöstä ja vaihdosta K-pisteelle on noin 210 m. 

Viitoitus viimeiseltä rastilta vaihtoon/maaliin on noin 210 m. 

 

RASTIT 

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Maastossa on rasteja paikoitellen lähekkäin. 

Muista tarkistaa koodi!  

Online-rasteja on käytössä kaikilla osuuksilla. Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Mallirastilla on myös nolla-

leimasin, jolla on mahdollisuus testata Emit-kortin toimivuus. 

 

RASTIMÄÄRITTEET JA -KOODIT 

Kuvalliset rastimääritteet on painettu karttaan. Ratapainatus sisältää rastien järjestysnumerot, rastikoodeja 

ei tilanpuutteen vuoksi ole painettu rastinumeron perään. Rastikoodit löytyvät vain rastimääritteistä. 

Näytöllistä Emit-korttia käyttävien tulee ottaa huomioon, että leimasimen Emit-koodi ei välttämättä vastaa 

rastin koodia. Tarkista aina rastikoodi rastilla leimatessasi. 

 

RADAT JA OSUUDET 

Osuuspituuksiin sisältyy viitoituksia noin 420 m. Hajonnat muilla paitsi 3. osuudella. 

 



Osuus Sarja Matka Rasteja Nousu Osuusaika Arvioitu 
vaihtoaika 

1 
 

D 16 4,0 km 13 175 m 31 min 11.31 

2 
 

H/D 16 4,3 km 14 185 m 26 min 11.57 

3 
 

H/D 14 2,3 km 7 80 m 14 min 12.11 

4 
 

D 14 3,2 km 13 150 m 24 min 12.35 

5 
 

H/D 14 3,2 km 13 150 m 22 min 12.57 

6 
 

D 18 4,7 km 16 185 m 35 min 13.32 

7 
 

H/D18 5,7 km 19 200 m 33 min 14.05 

Yhteensä 
 

 27,4 km  1125 m 185 min  

 

Kaikki osuudet käyvät yleisörastilla kilpailukeskuksen läheisyydessä. Näkymän yleisörastille löydät 

kilpailukeskuskartasta. Osuuksien taitotasot on kerrottu kilpailukutsussa. 

HUOM! Osuuksilla 6 ja 7 on kartan kääntö eli rata juostaan kaksipuoleisella kartalla. Rata juostaan 

numerojärjestyksessä. 

  

KIELLETYT ALUEET 

Kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä kielletyn alueen merkillä. Jos kielletyn 

alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen 

nauha. Tonttialueet ovat suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita. 

 

 

 

HUOMAA! 

Maastossa on kolme jyrkännettä, jotka on rajattu kielletyn alueen nauhalla suunnistajien ohjaamiseksi 

turvallisesti niiden ohi. Näitä nauharajauksia ei ole merkitty karttaan. 

https://jukola.com/nj2021/kilpailukutsu-nuorten-jukola/


 

HUOLTAJAKARSINA 3.–5. OSUUDELLA 

K-paikalle johtavan viitoituksen varrella on huoltajakarsina, jossa joukkueen huoltaja voi opastaa 3.–5. 

osuudelle lähtevää suunnistajaa reitin suunnittelussa. Karsinaan pääsee vain 1–2 henkilöä seuraa kohden ja 

se on tarkoitettu ainoastaan osuudelle lähtevän suunnistajan opastamiseen, muu oleskelu karsinassa on 

kielletty.  

 

KILPAILUNUMEROT 

Kaikilla osuuksilla käytetään kilpailunumeroita. Numero on kiinnitettävä selvästi paidan rintamukseen. 

Omat hakaneulat tarvitaan. Joukkueiden numerointi on pääosin vuoden 2021 viestin sijoitusten mukainen. 

Joukkuenumeroa, osuusnumeroa tai yritystunnuksia ei saa taittaa piiloon. Numerossa on viivakoodi, jonka 

tulee säilyä vahingoittumattomana Emit-korttien sisäänkirjautumiseen saakka. 

 

EMIT-KORTIT 

Kilpailussa käytetään elektronista Emit-leimausjärjestelmää. Emit-tarkistuslipukkeet jaetaan seuran 

kilpailumateriaalissa. Kirjoita tarkistuslipukkeeseen joukkueen numero, osuus ja Emit-kortin numero, 

suositellaan myös lipukkeen teippaamista Emit-korttiin.  

Vaihtokarsinaan siirryttäessä Emit-kortit luetaan tuloslaskentajärjestelmään ja nollataan. Joukkueen on 

käytettävä vähintään kolmea eri Emit-korttia, samaa Emit-korttia ei saa missään tapauksessa käyttää 

kahdella peräkkäisellä osuudella eikä kahdessa eri joukkueessa. 

Jos oma Emit-kortti todetaan toimimattomaksi vaihtoon mennessä, järjestäjät antavat toimivan kortin 

lainaksi. Jos uusintalähtöön lähtijän Emit-kortti on vielä aiemman osuuden suunnistajalla, lähtijä saa 

järjestäjiltä kortin lainaksi.  

 

JUOKSUJÄRJESTYKSET 

Juoksujärjestys tulee ilmoittaa ilmoittautumisjärjestelmässä. 

Joukkueiden juoksujärjestykset on jätettävä ilmoittautumisjärjestelmään viimeistään perjantaina 19.8. klo 

14.00 mennessä.  

Tämän jälkeen juoksujärjestysmuutoksia otetaan vastaan ja sallitaan vain TA:n hyväksymänä erittäin 

painavista ja perustelluista syistä. 

  

LÄHTÖLUETTELO 

Lähtöluettelo on nähtävillä kilpailun internetsivuilla torstaina 18.8. klo 11.00 mennessä. 

 

LÄHTÖ 

https://registration.jukola.com/?kieli=fi&kisa=nj2021


Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 20.8. klo 11.00. Ensimmäisen osuuden kilpailijoiden Emit-korttien 

sisäänluku ja nollaus alkaa klo 10.30 ja päättyy klo 10.50.  

Sisäänluvun ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueen ja K-pisteen väliselle alueelle. Omalle 

lähtöpaikalle mennään kuuluttajan ohjeiden mukaan. Kilpailijat asettuvat riveihin, joissa kussakin on 20 

suunnistajaa. Numerointi on rivin reunassa. Kartat jaetaan kilpailijoille käteen 2 minuuttia ennen lähtöä. 

Lähtijän tulee tarkistaa, että hänen kartassaan on oikea kilpailu- ja osuusnumero. Karttaa ei saa kääntää 

ennen lähtöä. Lähtö tapahtuu kuuluttajan ohjeiden mukaan. Lähtömerkkinä toimii kuuluttajan sanoma 

”AJA”. Lähtö videoidaan. Varaslähdön ottanut joukkue hylätään. 

Verryttelyalueella on WC. 

  

JUOMAPAIKKA 

Maastossa ei ole juomapaikkaa. 

  

VAIHTO 

Vaihtoon saavutaan saman viimeisen rastin kautta kaikilla osuuksilla, katso kilpailukeskuskartta. Viimeiseltä 

rastilta juostaan viitoitusta pitkin opasteiden mukaiseen vaihtokarsinaan. Kaikilla osuuksilla suoritetaan 

vaihto-/maalileimaus. Maastosta saapuvan kilpailijan tulee luovuttaa oma karttansa auki levitettynä 

toimitsijalle ja jatkaa sen jälkeen karttatelineelle. Karttatelineeltä hän ottaa oman kilpailunumeronsa 

mukaisen seuraavan osuuden kartan ja vie sen vaihtopuomilla odottavalle oman joukkueen seuraavan 

osuuden kilpailijalle. Tarkista, että otat oikean joukkueen ja oikean osuuden kartan! Väärällä kartalla 

suunnistanut joukkue hylätään. 

Jos joku on ottanut joukkueesi kartan, ilmoita siitä toimitsijalle. Osuudelle lähtevä kilpailija saa 

varakarttapaikasta K-viitoitukselta varakartan. Varakartan hakemiseen kulunutta aikaa ei hyvitetä. Vaihtoon 

tullut kilpailija poistuu vaihdon jälkeen leimantarkastukseen. Jos leimaustiedot ovat oikein, niin kilpailija 

pääsee ulos vaihtoalueelta. Jos leimaustiedoissa on jotain virheitä, ohjataan kilpailija leimanselvityspisteelle 

(ohjeet jäljempänä). Viestinomainen vaihto lopetetaan klo 14.50, minkä jälkeen vaihtoon tulevat joukkueet 

ohjataan suoraan leimojen tarkistukseen. 

  

MAALI 

Viimeiseltä rastilta juostaan viitoitusta pitkin opasteiden mukaiseen maalikarsinaan. Maaliin saapuvat 

juoksijat tulevat maaliin järjestäjän osoittamaa karsinaa pitkin. Sijoille 1–30 sijoittuvien joukkueiden 

maaliintulojärjestyksen ratkaisee maalituomari. Sijoitus ratkeaa maaliviivalla. Maaliviivan jälkeen 

sijaitsevassa maalipisteessä suoritetaan leimaus, josta otetaan joukkueen maaliintuloaika. 

Sijoittuminen sijoille 31 ja siitä eteenpäin ratkaistaan maalileimausajan perusteella (viestinomaisesti maaliin 

tulleet). Maaliintulon jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkastukseen. Maali suljetaan klo 17.00. 

  

LÄHTÖ-, VAIHTO- JA MAALITOIMINTOJEN HAVAINNOLLISTAMINEN 

Kilpailutoiminnot havainnollistetaan klo 10.15 mallijuoksijoiden ja kuulutuksen avulla. 

  



UUSINTALÄHTÖ OSUUKSILLE 2.–7. 

Uusintalähdössä lähtevien kilpailijoiden tulee luetuttaa ja nollata kilpailukorttinsa sisäänlukuteltassa sekä 

siirtyä vaihtoalueelle klo 14.50 mennessä. Vaihto suljetaan klo 14.50, jonka jälkeen vaihtopuomi avataan ja 

kaikki uusintalähtöön osallistuvat kilpailijat siirtyvät karttatelineelle oman karttansa luokse. Uusintalähtö 

tapahtuu klo 15.00 kuuluttajan ohjeiden mukaisesti. 

Viestinomaisen lähdön loppuminen, uusintalähtöön sisäänluku ja uusintalähdön aikataulu voi muuttua 

voittajan maaliintuloajan perusteella. Aikataulumuutoksista tiedottaa kuuluttaja. 

  

LEIMANSELVITYSPISTE 

Mikäli leimauksissa todetaan olevan epäselvyyksiä, toimitsija tekee hylkäysesityksen, joka selvitetään 

välittömästi leimanselvityspisteellä. Jos suoritus todetaan virheelliseksi puuttuvan tai virheellisen 

rastileiman tai väärän leimausjärjestyksen takia, pyydetään joukkueen huoltaja tarvittaessa paikalle. 

Hylkäys vahvistetaan vasta tämän jälkeen. 

  

KESKEYTTÄMISET JA HYLKÄYKSET 

Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee saapua normaalisti vaihtoon/maaliin. Kilpailija vie seuraavan osuuden 

kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden suunnistajalle. Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa 

leimantarkistuksessa keskeyttäneensä. Mikäli kilpailija tulee (pakottavasta syystä) 

keskeyttäneenä/loukkaantuneena vaihdon/maalin ohi, hänen tulee ilmoittautua leimantarkistusteltassa ja 

luovuttaa karttansa toimitsijoille. 

Hylätty tai keskeyttänyt joukkue saa jatkaa viestiä aina maaliin asti. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on 

kuitenkin vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestin jatkamista viivytetään 

ja seuraava vielä lähtemätön viestinviejä päästetään lähtemään osuudelleen vasta, kun kärjen vaihdosta on 

kulunut puoli tuntia.  

Edellä mainitun joukkueen seuraavan osuuden kartta poistetaan karttatelineestä ja sen tilalle laitetaan 

joukkueen kilpailu- ja osuusnumerolla varustettu punainen lomake. Vaihtoon tuleva kilpailija ottaa 

lomakkeen karttatelineestä ja vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka menee lomakkeen 

kanssa varakarttapisteelle. Varakarttapisteellä hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun puoli tuntia kärjen 

vaihdosta on kulunut. 

  

GPS-SEURANTA 

Osuuksilla 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 on GPS-seuranta. GPS-seurantaan valittu joukkue, joka kieltäytyy kantamasta 

seurantalaitetta, suljetaan kilpailusta. Kantoliivi on noudettavissa GPS-teltasta lauantaina klo 10.00 alkaen. 

Kilpailunumero on esitettävä liiviä noudettaessa. GPS-seurantalaite asennetaan kilpailijalle GPS-teltassa 

ennen siirtymistä sisäänkirjautumistelttaan. 

Suorituksen jälkeen laitteet kerätään pois leimantarkistuspisteestä poistuttaessa. 1. osuudelle GPS-

seurantalaitteen saavat ne 20 joukkuetta, jotka ilmoitetaan kilpailun internetsivuilla kilpailuviikolla ja 

kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. Lopuille osuuksille voidaan lisätä tarpeen mukaan seurattavia joukkueita. 

Lisätyt joukkueet ilmoitetaan kuuluttamalla ja sisäänkirjautumisteltassa. Järjestäjällä on oikeus tarvittaessa 

vaihtaa GPS-seurattavia joukkueita kilpailun aikana. 

https://jukola.com/nj2021/gps-seuranta-nuortenjukola/


  

NETTI-TV-LÄHETYS 

Kilpailu televisioidaan IS-TV:n sekä Ruudun kautta. Lähetys on nähtävissä osittain kilpailukeskuksessa 

screeniltä. Lähetyksen seuraaminen omista mobiililaitteista on ehdottomasti kielletty sekä kilpailijoille 

että huoltajille! 

  

SUUNNISTAJAPANKKI 

Suunnistajapankkiin voi ilmoittautua Nuorten Jukolan ilmoittautumisjärjestelmästä. 

Juoksijoita voi varata suunnistajapankista klo 9.50 saakka, jonka jälkeen Infossa sijoitetaan varaamatta 

jääneet suunnistajat suunnistajapankin joukkueisiin. 

Suunnistajapankkiin ei voi ilmoittautua Infossa. Ilmoittautumisjärjestelmään ilmoittautuneet 

suunnistajapankin juoksijat kokoontuvat Infoon klo 10.00. Suunnistajat jaetaan joukkueisiin ja he saavat 

kilpailunumeron ja Emit-tarkistusliuskan. Täydet suunnistajapankin joukkueet lähtevät maastoon 

normaalisti yhteislähdöllä. Mikäli joukkueella ei ole aloittajaa, lähtevät sen joukkueen suunnistajat 

uusintalähdössä klo 15.00. 

Suunnistajapankin joukkueisiin osallistuvilta peritään osuutensa mukainen maksu eli joukkueen 

osallistumismaksun seitsemäsosa (17 €) numeroa noutaessa. 

  

PUKEUTUMINEN, PESU JA WC: T 

Kilpailukeskuksessa ei ole erillistä pukeutumistilaa. Peseytymispaikka on läheisellä Kyminkartanon koululla, 

osoite Äijänkatu 6.  Peseytymispaikalle on matkaa kilpailukeskuksesta n. 400 m. Peseytymispaikan 

sisätiloissa nastareilla liikkuminen on ehdottomasti kielletty. Kilpailukeskuksessa ja vaihtoalueella on useita 

WC-tiloja sekä bajamajoja. Kilpailukeskuksen keskellä olevassa lammessa eli Tampsan Montussa 

peseytyminen ja uiminen on ehdottomasti kielletty.  

  

ENSIAPU 

Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa huoltoparakissa Infon vieressä. Ensiapupisteen sijainti on merkitty 

kilpailukeskuskarttaan sekä opastettu kyltein kilpailukeskuksessa.  Hätätilanteissa yhteys suoraan 

hätäkeskukseen 112. 

  

PALKINTOJENJAKO 

Kilpailun 15 parasta seurajoukkuetta palkitaan Nuorten Jukola -mitaleilla. Kunniapalkinnon saa seitsemän 

parasta seurajoukkuetta. Voittajajoukkue saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon ja omakseen 

kiertopalkinnon pienoismallin. Lisäksi kilpailun paras yhdistelmäjoukkue palkitaan. 

Palkintojenjakoa varten joukkueet kokoontuvat juhlalavan läheisyyteen sijoituksensa mukaisiin paikkoihin 

järjestäjän ohjauksen mukaan viimeistään klo 15.30. 

https://registration.jukola.com/?kieli=fi&kisa=nj2021


Palkintojenjako alkaa klo 15.45. Palkintojenjakoa voidaan aikaistaa, jos kilpailut saadaan vietyä läpi 

arvioitua nopeammin. 

Palkittavien joukkueiden tulee seurata kuulutusta. Joukkueet siirtyvät palkintojenjakoon käänteisessä 

järjestyksessä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. 

  

NUORTEN JUKOLAN KIERTOPALKINTO 

Nuorten Jukolan kiertopalkinnon säännöt: 

● OP-Ryhmän lahjoittamasta kiertopalkinnosta kilpaillaan Nuorten Jukola -viestissä aina seitsemänä 

peräkkäisenä vuotena. Tämänhetkinen kiertopalkinto on osoitettu vuosille 2021–2027. 

● Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa seura, jonka joukkue voittaa lopputuloksiltaan hyväksytyn 

kilpailun. Voittanut seura säilyttää palkinnon huolellisesti, vastaa asiaankuuluvista kaiverruksista ja 

toimittaa palkinnon seuraavaan kilpailuun. Seura saa muistoksi erillisen pokaalin. 

● Vuosien 2021–2027 kilpailuissa jaetaan kiertopalkintopisteitä 15 parhaalle seurajoukkueelle 

seuraavasti: 

○ Voitosta saa 25 pistettä ja seuraavista sijoista 20–15–12–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1 

pistettä. 

○ Jos 15 parhaan joukossa samalla seuralla on kaksi tai useampia joukkueita, pisteitä saa 

ainoastaan parhaiten sijoittunut joukkue. Vapaaksi jäävät pistemäärät siirtyvät seuraavaksi 

parhaalle seuralle. 

● Kiertopalkinnon saa omakseen vuonna 2027 seitsemän kilpailun jälkeen seura, joka vuosina 2021–

2027 on viidessä kilpailussa saavuttanut korkeimman yhteispistemäärän. Jos useampi seura on 

saavuttanut samat pisteet, on voittaja se, jolla on eniten voittoja, ellei voitto näinkään ratkea, niin 

se, jolla on voittojen lisäksi eniten kakkossijoja, sen jälkeen kolmossijoja jne. 

  

KARTTOJEN PALAUTUS JA REITTIHÄRVELI 

Kartat jaetaan kuittausta vastaan Infosta uusintalähdön jälkeen klo 15.00 alkaen. Joukkueiden 

palautuskarttoihin sisältyy joukkueen suunnistajien suunnistamien ratojen kartat sekä yksi ”kaikki rastit” -

kartta hajontakaavioineen. Nuorten Jukolan reittihärveli avataan sunnuntain kilpailun jälkeen. Juoksijoita 

pyydetään piirtämään reittinsä reittihärveliin. 

  

KAUPAT 

Kilpailukeskuksessa on urheilutarvikemyymälöitä ja esittelypisteitä. 

  

RAVINTOLA JA KAHVILA 

Kahvila on avoinna klo 9.00–16.00. Pastalounas (sis. lämmin ruoka, salaatti, leivät, vesi tai mehu) on tarjolla 

klo 10.30–16.00 kilpailukeskuksen ravintolassa, myös kasvisvaihtoehto. Ruuan hinta on 9,50 € ennakkoon 

tilattuna ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Paikan päällä ostettuna hinta on 11 €.  Tavallisimmat 

erityisruokavaliot (L, M, G) on huomioitu.  



Ruokalippuja suositellaan ostettavaksi ennakkoon 14.8. mennessä ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 

Kilpailukeskuksessa ruokalippuja myydään ravintolassa. 

Kilpailukeskuksessa on myös kahvio ja makkaragrilli, josta löytyy mm. leipiä, pullaa, kahvia, teetä ja muita 

juomia. Kahvilassa on mahdollista maksaa sekä käteisellä että kortilla. Huomioithan koronaohjeistukset 

ruokaillessa (käsihygienia, etäisyydet, ruokailu ohjatuilla istumapaikoilla). 

  

VESIPISTE 

Kilpailukeskuksessa on vesipiste Infon läheisyydessä. Varaa silti mukaan riittävästi omaa juotavaa. 

  

TURVALLISUUS 

Tutustu tapahtuman Covid-19-ohjeisiin, jotka löytyvät tapahtuman nettisivuilta. 

Avotulen teko, kaasu- ja trangia-keittimien käyttö sekä tupakointi kilpailukeskuksessa on ehdottomasti 

kielletty. 

Koska alueen yli kulkee voimajohto, on alueella toimimista rajoitettu voimakkaasti. Omien viirien ja 

lippujen tuominen ja asentaminen tuulisuoja-alueelle kielletty. Viireille ja lipuille järjestetään alue, johon 

seurat voivat toimittaa viirit ja liput. 

 

TUULISUOJAT 

Tuulisuojat pystytetään etukäteisvarausten mukaisesti järjestäjien jakamille paikoille. 

Tuulisuojapaikkakartta on nähtävillä tapahtuman nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Tarvittaessa 

tuulisuojapaikkoja voi varata lisää Infosta, mikäli vapaita paikkoja on vielä jäljellä. Tuulisuojien pystytys on 

mahdollista kilpailukeskukseen perjantaina 19.8. klo 17.00 alkaen. 

Kaikki tuulisuojat on kiinnitettävä riittävän tukevasti ja turvallisesti niin, että ne pysyvät paikoillaan myös 

kovassakin tuulessa. Viirien ja lippujen tuominen seurateltta alueelle on kielletty, kts edellä. Kiinnittämiseen 

on ensisijaisesti käytettävä teltan valmistajan antamia ohjeita. Teltan kiinnittämiseen voi käyttää 

irtopainoja, kiinteitä tolppia tai maakiiloja. Huomioithan, että rajuilman aikana kiinnitystä voi joutua 

tehostamaan tai teltan voi joutua jopa purkamaan. 

  

MALLISUUNNISTUS 

Kilpailupaikan läheisyydessä on mahdollisuus mallisuunnistukseen saman kartoittajan tekemällä kartalla, 

kuin Nuorten Jukolan kilpailukartta. Maasto on alueelle tyypillisellä kalliomäkialueella asutuksen keskellä. 

Kilpailukeskuksesta on kartalle noin 10 minuutin kävelymatka. Autoille ei ole varattu alueelta parkkitilaa.  

Mallisuunnistuksen karttoja voi tilata tai varata harjoituskarttatilausten ohjeiden mukaisesti etukäteen 

(ohjeet tapahtuman nettisivuilla). Karttoja voi ostaa myös Infosta kilpailukeskuksessa perjantaina 19.8. klo 

17.00–21.00.  

Kartta on valmistunut 6/2022 ja mittakaava 1:7500. Valittavana on “kaikki rastit” -kartta tai lyhyt mallirata. 

Kartan hinta on 5 €. 

https://registration.jukola.com/?kieli=fi&kisa=nj2021
https://jukola.com/nj2021/kilpailukeskuskartta/


 

LÖYTÖTAVARAT 

Löytötavarat pyydetään toimittamaan Infoon, josta niitä voi tiedustella ja josta ne luovutetaan 

tuntomerkkejä vastaan. Kilpailun jälkeen löytötavaroita voi kysellä sähköpostilla 

osoitteesta nuortenjukola2022@gmail.com. 

  

SIISTEYS JA JÄTTEET 

Kaikki jätteet laitetaan keräysastioihin, noudata lajitteluohjeita! Myös maastosta on tuotava kaikki jätteet 

(myös energiageelipussit) pois. 

  

RASTIRALLI 

Kilpailukeskuksessa järjestetään nuorimmille kisavieraille Rastiralli -toiminnallinen liikuntapiste, jossa lapset 

pääsevät liikkumaan yhdessä huoltajansa tai muun aikuisen kanssa. Lapset liikkuvat alueella huoltajansa 

vastuulla. Toiminta on maksutonta ja paikalla on järjestäjä opastamassa ja ohjaamassa toiminnoissa. 

Rastiralli aukeaa klo 10.00. 

 

Kilpailuohjeita täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan 

kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja tapahtuman nettisivuilla. 
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