
NÄIN TOIMITAAN JÄMSÄ-JUKOLASSA 
 
 
Kilpailuviikonlopun aikataulu 
 
Perjantai 14.6.2013 
 
10.00 Kilpailukeskus ja info avataan 
18.00 Juoksujärjestykset jätettävä viimeistään 
22.00 Info suljetaan 

 
Lauantai 15.6.2013 
 
7.00 Info avataan 
12.30 Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta esiintyy 
13.00 Avajaiset ja Jukolan lipun nosto 
14.00 Venlojen viestin lähtö 
n. 17.00 Venlojen viestin voittaja maalissa 
18.30 Venlojen viestin vaihto suljetaan 
18.45 Venlojen viestin yhteislähtö 
19.30 Jukolan juhla ja Venlojen viestin palkintojenjako 
21.00 Metsäkirkko 
21.50 Venlojen viestin maali suljetaan 
23.00 Jukolan viestin lähtö 
23.31 Aurinko laskee 
 
Sunnuntai 16.6.2013 
 
3.31 Aurinko nousee 
n. 6.30 Jukolan viestin voittaja maalissa 
 Voittajajoukkue lukee Jukolan viestin sanoman 
8.45 Jukolan viestin vaihto suljetaan 
9.00 Jukolan viestin yhteislähtö: 7. osuus 
9.20 Jukolan viestin yhteislähtö: 2.–6. osuus 
9.20  Palautuskarttojen jako alkaa 
9.30 Jukolan viestin palkintojenjako, Jukolan lipun luovutus 
15.00  Jukolan viestin maali suljetaan 
16.00 Info suljetaan 
 
Aukioloajat 
  Pe 14.6. La 15.6. Su 16.6. 
  
Kilpailukeskus auki 10.00–24.00 00.00–24.00 00.00–16.00 
Info  10.00–22.00 07.00–24.00 00.00–16.00 
Kutsuvieraspalvelut 14.00–21.00 07.00–24.00 00.00–11.00 
Mediapalvelut 12.00–18.00 08.00–24.00 00.00–15.00 
Kisaravintola  12.00–22.00 07.00–24.00 00.00–15.00 



Kahvila  12.00–22.00 07.00–24.00 00.00–15.00 
Grillit  15.00–22.00 10.00–24.00 00.00–15.00 
Mallasrasti  12.00–22.00 12.00–01.30 09.00–15.00 
Jäätelönmyynti 12.00–22.00 10.00–24.00 00.00–15.00 
Jukola-kauppa 12.00–22.00 09.00–24.00 00.00–15.00 
Pikku-Eeron piha  11.00–21.00 09.00–11.00 
 
 
Saapuminen kilpailukeskukseen 
 
Kilpailukeskus sijaitsee Jämsässä, Jämsänkosken Myllymäellä, Jämsän ammattiopiston 
kampusalueella sekä Jämsänkosken jäähallin ympäristössä. Kilpailukeskus avataan perjantaina 
14.6.2013 klo 10.00.  
 
Kaikkien ajoneuvojen opastuksen alkupiste on lounaasta (Tampereen suunnasta) ja etelästä 
saapuville Jämsässä valtateiden 9 ja 24 risteyskohdalla. Pohjoisesta saapuvien opastus alkaa 
valtatiellä 9 Juokslahden kohdalla. Lännestä ja luoteesta saapuvien (Pohjanmaan suunta) 
opastuksen alkupisteet ovat Keuruulla valtatien 23 ja kantatien 58 risteyskohdassa sekä 
Petäjävedellä valtatien 23 ja seututien 604 risteyskohdassa. 
 
Lounaasta ja etelästä saapuvat opastetaan Jämsän keskustaajaman läpi Jämsänkoskelle ja siellä 
pysäköintiin. Pohjoisesta, Jyväskylän suunnasta tulevat, opastetaan valtatieltä 9 Juokslahden 
kohdalta yhdystietä 6050 pitkin suoraan Jämsänkoskelle ja siellä pysäköintiin. Lännestä ja 
luoteesta tulevat opastetaan Koskenpään kautta Jämsänkoskelle ja siellä pysäköintiin. Opastus on 
paikoillaan perjantaina 14.6.2013 klo 7.00, ja sitä on noudatettava. 
 
Järjestäjä järjestää linja-autokuljetuksen reitillä Himos–Jämsän linja-autoasema–Jämsän 
rautatieasema–Kilpailukeskus. Kuljetus on maksuton. Linja-autojen tarkempi aikataulu löytyy 
osoitteesta www.jukola.com/2013. Jämsän paikallisliikenteen linja-autot liikennöivät myös Jämsän 
linja-autoasemalta ja rautatieasemalta Jämsänkosken linja-autoasemalle. Jämsänkosken linja-
autoasemalta on matkaa opaspaalulle noin 1800 metriä. Paikallisliikenteen aikataulut löytyvät 
osoitteesta www.matkahuolto.fi tai www.jyvaskylanliikenne.fi/aikataulut. Varaathan riittävästi aikaa 
matkantekoon. On omalla vastuullasi, että ehdit osuudellesi.  
 
TÄRKEÄÄ LÄNNESTÄ TULEVILLE AJONEUVOILLE 
 
Lännestä tulevien ajoneuvojen on huomioitava, että Mäntän ja Jämsänkosken välillä, kantatiellä 
56, on sulku Jukola-viikonlopun aikana. Mäntän suunnasta tulevat autot opastetaan pysäköintiin 
Keuruun kautta. 
 
SEURABUSSIT 
 
Seurabussien opastus noudattaa muutoin yleistä opastusta, mutta lähellä kilpailukeskusta 
seurabussien opasteissa on lisäkilpenä linja-auton kuva. Pysäköintilippu on pidettävä linja-auton 
tuulilasin sisäpuolella näkyvästi esillä poistumiseen asti. Opasteita ja järjestäjän ohjeita on 
noudatettava. Seurojen bussit pysäköidään kilpailukeskuksen välittömään läheisyyteen. 
 



Seurabusseille, jotka vain jättävät tai hakevat ihmisiä, on oma purku-/lastauspiste 
kilpailukeskuksen läheisyydessä, Rekitien varrella. Liikenteenohjaajat ohjaavat seurabussit purku-
/lastauspisteelle. 
 
HENKILÖAUTOLLA VARAUDUTTAVA RUUHKAAN JA PITKIIN KÄVELYMATKOIHIN  
 
Henkilöautolla tulevien on varauduttava ruuhkiin ja pitkiin kävelymatkoihin (max. 2500 m) ja 
varattava riittävästi aikaa kilpailukeskukseen saapumiseen.  
 
Pysäköinti tapahtuu P-alueille järjestäjän opastuksen mukaisesti. Pysäköintimaksu 15 € 
suoritetaan käteisellä pysäköintiriviin pysäköinnin jälkeen. Varaa tasaraha. Pidä pysäköintilippu 
auton tuulilasin sisäpuolella näkyvästi esillä poistumiseen asti. Älä jätä autoon arvotavaroita 
näkyville.  
 
Noudata ehdottomasti opasteita ja liikenteenohjaajien merkkejä, koska pysäköintialueita on useita 
ja ne täytetään järjestäjän laatimalla suunnitelmalla. Lähimmältä pysäköintialueelta on matkaa 
opaspaalulle 0–1000 metriä. Muilta pysäköintialueilta on matkaa opaspaalulle 1700–2000 metriä. 
Näiltä pysäköintialueilta järjestetään majoitusvälineiden varustekuljetusta.   
 
Yksi pysäköintialueista sijaitsee UPM:n tehdasalueella, josta järjestetään linja-autokuljetus 
kilpailukeskukseen. Linja-automatka kestää noin 5–10 minuuttia, ja linja-auto jättää matkustajat 
650 metrin päähän opaspaalulta. Kyseiseltä pysäköintialueelta on myös mahdollista kävellä 
kilpailukeskukseen, matka opaspaalulle on 3200 metriä.   
 
Käytä järjestäjien P-alueita. Myllymäen alueella on aluepysäköintikielto ja tehostettu valvonta. 
Väärinpysäköity auto on turvallisuusriski. 
 
Kutsuvieras- ja Media-paikoituslipulla varustetut henkilöautot ohjataan omille P-alueille, joille 
pääsee ainoastaan ennakkoon lähetetyillä Kutsuvieras-/Media-pysäköintilipuilla. Pidä 
pysäköintilippu auton tuulilasin sisäpuolella näkyvästi esillä saapuessasi.  
 

INVA-korttia tuulilasissa pitävät liikuntarajoitteiset voivat noudattaa Kutsuvierasopasteita. 
Pysäköintimaksu 15€ maksetaan infoon. 
 
Jämsä-Jukolan liikennetiedotuksia voit kuunnella YLE:n Radio Suomesta (Jämsän seudulla 92,5 
MHz) sekä tapahtuma-alueella ja sen ympäristössä Jukola-radiossa 98,5 MHz. 
 
 
MATKAILUAJONEUVOT 
 
Matkailuautoilla ja asuntovaunuilla saapuvien on ilmoittauduttava etukäteen kilpailukutsun 
mukaisesti. Matkailuajoneuvojen paikkoja on rajoitetusti ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Pysäköintimaksu 35 € maksetaan saavuttaessa pysäköintialueelle. 
 
Matkailuajoneuvojen opastus noudattaa muutoin yleistä opastusta, mutta lähellä kilpailukeskusta 
matkailuajoneuvojen (matkailuautot ja asuntovaunuyhdistelmät) opasteissa on lisäkilpenä 
asuntovaunun kuva. Pysäköintilippu on pidettävä auton tuulilasin sisäpuolella näkyvästi esillä 
poistumiseen asti. Opasteita ja järjestäjän ohjeita on noudatettava. 



 
Matkailuajoneuvojen P-alue on avoinna perjantaista 14.6. klo 10.00 alkaen. Alueella on 
juomavesipiste ja vessat. Sähköjä ja erillistä septitankkien tyhjennysmahdollisuutta ei ole. Matkaa 
pysäköintialueelta opaspaalulle on 1000–1500 metriä. Avotulenteko ja grillien yms. käyttö on 
kielletty auton ulkopuolella. Myös markiisin alas laskeminen ja etuteltat on kielletty. Turvaetäisyydet 
on huomioitava. 
 
 
POLKUPYÖRÄT JA MOOTTORIPYÖRÄT 
 
Kilpailukeskukseen pääsee helposti myös polkupyörällä ja moottoripyörällä. Kilpailukeskuksen 
katuosoite on Metsäoppilaitoksentie 14, Jämsänkoski. Moottoripyörien opastus noudattaa muutoin 
yleistä opastusta, mutta lähellä kilpailukeskusta opasteissa on lisäkilpenä moottoripyörän kuva. 
 
Polkupyörien ja moottoripyörien pysäköinti on maksuton. Pysäköintialueelta on matkaa 
opaspaalulle 100 metriä. 
 
POISTUMINEN KILPAILUKESKUKSESTA 
 
Kilpailukeskuksesta poistuminen tapahtuu järjestäjien opastuksen ja ohjeiden mukaisesti. 
Pohjanmaan suuntaan poistuvien on huomioitava, että KT 56:lla Jämsänkosken ja Mäntän välillä 
on sulku sunnuntaihin klo 14 asti, poistuminen saapumisreittiä pitkin. Klo 14 jälkeen Mäntän 
suuntaan voi poistua KT 56:ta pitkin, mutta tällöin on huomioitava, että tiellä voi liikkua 
suunnistajia. Tiellä on alennettu nopeusrajoitus. 
 
 

 

Turvallisuus ja hätätilanteet 
 

NÄIN TOIMIT HÄTÄTILANTEISSA 
 
Tapaturmat: Ensiapua saa kilpailun pää- tai hätäensiavusta (ks. kohta Ensiapu). 
 
Vakavat tapaukset: ilmoita pääensiapuun puh. 044 7620 138 ja toimi alla olevan ohjeen mukaan. 

1.  Selvitä mitä on tapahtunut. 
2.  Estä lisäonnettomuudet. 
3.  Tarkista potilaan tila. 
4.  Tarkista hengitys. 
5.  Siirrä potilas oikeaan asentoon. 
6.  Välitön hengenvaara -> soita 112!  
7.  Järjestä opastus kohteeseen. 

 
Tulipalo kilpailukeskuksessa tai pysäköintialueella: toimi alla olevan ohjeen mukaan. Ilmoita myös 
turvallisuuspäivystykseen puh. 044 7620 139 . 
 
Jos havaitset tulipalon: 

1. Varoita vaarassa olevia ihmisiä. 
2. Rajoita paloa, jos se on mahdollista (sammutin, sammutuspeite).  



3. Ilmoita tilanteesta hätänumeroon 112. 
4. Opasta palokunta paikalle. 

 
Järjestyshäiriöt: Ota yhteys lähimpään järjestyksenvalvojaan tai soita järjestyksenvalvojien 
esimiehelle puh. 044 947 0545. Jos tilanne on uhkaava, soita 112. Älä vaaranna itseäsi tai muita! 
 
TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA  
Yleinen hätänumero 112   
Ensiapu 044 7620 138 
Poliisi, palokunta 112   
Myrkytystietokeskus (09) 471 977 
Turvallisuuspäivystys 044 7620 139 
Järjestyksenvalvonnan esimies 044 947 0545 
 
ENSIAPU  
 
Kilpailujen pääensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa pesutilojen läheisyydessä punatiilisessä 
rakennuksessa. Pääensiavussa päivystää lääkäri ja ensiapuhenkilökuntaa. Kilpailukeskuksesta on 
opasteet ensiapuun. Hätäensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa jäähallin pukutiloissa, jossa 
päivystää ensiapuhenkilökuntaa. Maali- ja vaihtoalueen tuntumassa päivystävät ensiaputaitoiset 
reppupartiot. 
 
Ensiapupisteen merkkinä on valkoinen risti vihreällä pohjalla. 
 
Kilpailumaastossa on Venlojen viestin aikana kaksi ja Jukolan viestin aikana kolme 
ensiapupistettä. Maaston ensiapupisteet on merkitty kilpailukarttoihin. Juomarasteilla on myös 
kevyt ensiapuvarustus. 
 
Kilpailukeskusta lähinnä oleva apteekki sijaitsee Jämsänkosken keskustassa osoitteessa 
Kenraalintie 10. Apteekki on avoinna perjantaina klo 9–20, lauantaina klo 8.30–17 ja 
sunnuntaina suljettu. Apteekin puhelinnumero on 020 780 9850. Jämsän keskustan apteekki 
osoitteessa Säterintie 4 on avoinna perjantaina klo 9–20, lauantaina klo 9–17 ja sunnuntaina 
klo 11–16. 
 
ARVOTAVAROIDEN SÄILYTYS 
 
Erillistä lukittua arvotavaroiden säilytyspistettä ei ole järjestetty. Pidä huolta arvotavaroistasi.  
 
TULENTEKO 
 
Avotulen teko, retki- ja kaasukeittimien, grillien ja telttakamiinoiden käyttö on ehdottomasti kielletty 
koko kilpailukeskusalueella ja kaikilla majoitusalueilla, telttojen sisä- ja ulkopuolella, 
pysäköintialueilla, sekä muualla kuin erikseen merkityillä tulentekopaikoilla. Tulentekokieltoa 
valvotaan.  
 
TUPAKOINTI  
 



Kilpailukeskusalueella on lakiin (Tupakkalaki 5. luku 12 §) perustuva tupakointikielto muualla kuin 
siihen osoitetulla paikalla.  
 
ALKOHOLIJUOMAT 
 
Omien alkoholijuomien nauttiminen kilpailukeskusalueella on kielletty. Alkoholijuomien vieminen 
pois anniskelualueelta on kielletty. 
 
 

Kilpailuun valmistautuminen 
 

INFO 
 
Info sijaitsee kilpailukeskuksessa Jukola-portin vieressä. Joukkuemateriaali ja palautuskartat 
jaetaan infosta. Infossa on myytävänä mallisuunnistus- ja harjoituskarttoja.  
 
Ensimmäistä kertaa Jukolan viestissä mukana olevan kannattaa tutustua Jukola-oppaaseen, 
jonka löytää osoitteesta www.jukola.com/jukola/kuvat/jukola-ohjeita-ja-neuvoja-
osallistujalle.pdf.   
 
ILMOITUSTAULUT JA OPASTUS  
 
Yleisilmoitustaulut ja opaspaalu sijaitsevat infon läheisyydessä. Opastukset suoritetaan viitoituksin 
ja opastetauluin.  
 
JOUKKUEMATERIAALI JA JUOKSUJÄRJESTYKSET  
 
Katso kilpailuohjeet.  
 
HARJOITTELU JA MALLISUUNNISTUS  
 
Kilpailuviikonlopun mallisuunnistus on kilpailukeskuksen eteläpuolella. Mallisuunnistuksen kartta 
on tulostettu. Kartan ratamerkinnät, rastinmääritteet ja rastirakenteet vastaavat kilpailussa 
käytettäviä. Karttoja myydään infossa (5€/kpl).  
  
Kaikki rastit sisältäviä kilpailukarttoja myydään infossa su 16.6. klo 9.20 alkaen (5€/kpl). Lisää 
tietoa harjoitusmahdollisuuksista ennen tapahtumaa on Jämsä-Jukolan internetsivuilla.  
 
 
SUUNNISTAJAPANKKI  
 
Jämsä-Jukolan internetsivuilta löytyvässä suunnistajapankissa 
(http://www.jukola.com/2013/kilpailuinfo/suunnistajapankki/) joukkueet voivat etsiä täydennystä 
puuttuville osuuksille ja joukkueeton juoksija voi ilmoittaa halustaan juosta viestissä. 
 
TUULISUOJAT  
 



Seurojen tuulisuojat pystytetään etukäteen varatuille, järjestäjien osoittamille paikoille (ks. 
kilpailuohje). Majoittuminen tuulisuoja-alueella on kielletty.  
 
KIELLETYT ALUEET 
 
Kiellettyjen alueiden rajat on merkitty kilpailukeskuksessa aidoin ja kyltein/nauhoin (ks. kiellettyjä 
alueita koskeva kohta myös kilpailuohjeista). Vain kilpailuosuuttaan suorittavalla kilpailijalla on 
oikeus liikkua kilpailumaastossa. Myös yleisön liikkuminen kilpailumaastossa on kielletty. Asiaton 
liikkuminen kielletyllä alueella voi aiheuttaa seuran kaikkien joukkueiden hylkäämisen.  
 

Kilpailun seuraaminen ja ohjelmat 
 

KILPAILUN SEURAAMINEN JA KUVAAMINEN  
 
Lähtöjä, vaihtoa ja maaliintuloa voi seurata ja kuvata kilpailukeskuksessa yleisölle varatuilta 
alueilta. Kilpailukeskuksessa olevilla videotauluilla näytetään kilpailukeskuksen ja maaston 
tapahtumia. Huippujoukkueiden etenemistä seurataan GPS-seurantalaitteilla.  
 
Kuulutus kuuluu kilpailukeskuksessa ja sen lähiympäristössä Jukola-radiosta taajuudella 98,5 
MHz.  
 
TV JA RADIO 
 
Suora lähetys televisiossa TV2:lla la klo 13.45–17.30 Venlojen viesti ja la klo 22.50–00.00 (Yle 
Fem) sekä 00.00-7.00 (TV2) Jukolan viesti. Internetissä molemmat viestit ovat seurattavissa alusta 
loppuun suorana (yle.fi/areena). Suora lähetys radiossa molemmista viesteistä YLE Puheelta (92,5 
MHz).  
 
 
 
OHJELMAT 
 
Avajaiset ja Jukolan lipun nosto pidetään juhlalavalla lauantaina klo 13.00. Ennen avajaisia klo 
12.30 juhlalavalla esiintyy Lahden Varusmiessoittokunta. Jukola-juhla ja Venlojen viestin 
palkintojenjako alkaa lauantaina klo 19.30 juhlalavalla. Jukolan viestin palkintojenjako ja 
Jukola-lipun luovutus tapahtuvat sunnuntaina klo 9.30 juhlalavalla. Katso lisätiedot 
palkintojenjaosta kilpailuohjeista. 
 
Metsäkirkko alkaa lauantaina klo 21.00. Kirkkopaikka sijaitsee metsän siimeksessä noin 1 km 
opaspaalulta pohjoiseen. Metsäkirkko pidetään Jämsän seurakunnan kirkkoherran Pentti 
Leppäsen johdolla. Musiikista vastaavat kanttori Marko Kupari ja gospelryhmä UGG. 
Metsäkirkon tapahtumapaikka on avoinna yleisölle koko kilpailujen ajan. 
  
LAPSET 
 
Pikku-Eeron piha sijaitsee ammattiopiston idyllisessä museokylässä kilpailukeskuksen 
pohjoispuolella, noin 600 metriä opaspaalulta. Pikku-Eeron pihan alueella on muun muassa 
Puuhapirtti, Touhupiha, ohjattuja leikkituokioita lapsille sekä Seitsemän veljeksen tarinapolku. 
Lisätietoja eri toiminnoista on käsiohjelmassa.  



 
HUOM! Pikku-Eeron pihassa ei ole valvottua lastenhoitoa. 
 
Pikku-Eeron pihassa on vaippaikäisten lasten hoitopöytä sekä ruoanlämmityspaikka. Toinen 
ruoanlämmityspaikka sijaitsee ravintolan luona. Lämmityspaikat on merkitty kilpailukeskuskarttaan 
tuttipullosymbolilla. 
 
KUTSUVIERAAT JA MEDIA 

Kutsuvieraiden vastaanotto tapahtuu kutsuvierastilassa. Akkreditoituneen median (ks. 
www.jukola.com/2013/media) vastaanotto tapahtuu mediateltassa.  

 

Ruoka ja juoma 
 

Jämsä-Jukolan kilpailijoita ja katsojia palvelevat ravintolan ja kahvilan lisäksi kolme grilliä sekä 
jäätelöpisteet ja mallasrasti. Lisäksi kilpailukeskuksessa toimii Keuruun sotilaskotiyhdistyksen 
kahvila. Ravintoloiden ja kahviloiden aukioloajat ovat kohdassa 2. 

Kaikki ruoka on vähälaktoosista. Tarjolla on myös laktoositon, maidoton ja gluteeniton 
ruokavaihtoehto. Perjantaina ravintolassa, kahviloissa ja grilleissä on mahdollisesti rajoitettu 
valikoima. Kahvia ja muita kahvilatuotteita on saatavilla Elonen Oy:n kahviloista.  

Maksun voi suorittaa käteisellä tai yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla (ks. pankki ja posti). Suurin 
vastaanotettava seteli on 50 euroa. Tasarahalla asiointi on sujuvinta.  

Ruuhkaisimmat ajat ravintolassa ovat lähtöjen ympärillä sekä Venlojen maalintulon jälkeen. 
Kyseisinä aikoina on varauduttava jonoihin. 

 

RUOKALISTAT JA HINNAT 

RAVINTOLA 
 
Broileripasta * 9 € 
Kasvispasta * 9 € 
Jauhelihapullat, kastike, 
perunasose * 9 € 
Kinkkukiusaus * 9 € 
Lihakeitto ** 7 € 
Kasvissosekeitto ** 6 € 
Puuro ja maito 4 € 
Aamupalapaketti *** 6 € 
 
* sisältävät salaatin, leivän ja 
levitteen sekä juoman 
  
** sisältää leivän ja levitteen sekä 
juoman 
  



*** Sunnuntaina klo 5:00 lähtien: 
Puuro, maito, tuoremehu, leipä ja 
levite sekä jogurtti 
         
KAHVILA 
Kahvi   1,50 € 
Tee 1,50 € 
Kaakao 2 € 
Virvoitusjuomat 2,50 € 
Kivennäisvesi 2,50 € 
Lähdevesi 2 € 
Energiajuoma 4 € 
Kahvileivät 2 - 4 € 
Sämpylät ja kolmioleivät 3,50 - 4,50 € 
Salaattiannokset 6 € 
Pillimehu 1,50 € 
Jogurtti 1,50 € 
Hedelmät 1 - 2 € 
Eväspussi 6 € 
Kahvi + pulla 3 € 
Kahvi + leivos 4 € 

GRILLI 
Makkara 1,50 € 
Hotdog yhdellä / kahdella nakilla 3 € / 4 € 
Pyttipannu 6 € 
Virvoitusjuomat 2,50 € 
Pillimehu 1,50 € 
 
JUOMAVESI 
 
Kilpailukeskus- ja majoitusalueilla on karttaan merkittyjä juomavesipisteitä kahdeksassa eri 
paikassa. Lähtö- ja vaihtoalueella sekä maalin läheisyydessä on juomavesipisteet. Varusteiden 
pesu juomavesipisteillä on kielletty. Varusteiden pesu on sallittu vain pesupaikan vieressä olevalla 
erikseen tätä varten osoitetulla paikalla. 

 

Majoittuminen 
 

Kilpailukeskus avataan ja telttoihin voi majoittua pe 14.6. klo 10.00 alkaen, jolloin opasteet ovat 
paikoillaan. Pidä huolta arvotavaroistasi, olemme kohtuullisen lähellä asutusta! Avotulen teko ja 
tupakointi, grillien, retki- ja kaasukeitinten yms. käyttö on ehdottomasti kielletty. Erillinen 
tulentekopaikka on merkitty kilpailukeskuksen opaskarttaan. 
 
TELTTA-ALUEET  
 
Majoittuminen omissa teltoissa kilpailukeskuksessa tapahtuu ennakkoon varatuilla, numeroiduilla 
telttapaikoilla. Teltta-alueet sijaitsevat kilpailukeskuksen lounaispuolella. Telttapaikat ovat kooltaan 



noin 15x15m, ja ne on numeroitu maastoon. Varattujen telttapaikkojen sijainti on nähtävissä 
Jämsä-Jukolan internetsivuilla, teltta-alueiden opastauluilla ja infossa. Mikäli telttapaikkoja on vielä 
kilpailukeskuksen avautuessa vapaana, niitä voi ostaa infosta.  
 
JÄRJESTÄJIEN JÄRJESTÄMÄT TELTTAPAIKAT (VUOKRATELTAT) 
 
Järjestäjien pystyttämät, ennakkoon varattavat telttapaikat sijaitsevat kilpailukeskuksen 
eteläpuolella. Teltat on numeroitu teltan viereen pystytetyillä numerotolpilla. Paikat ja telttanumerot 
ovat nähtävissä Jämsä-Jukolan internetsivuilla, teltta-alueiden opastauluilla ja infossa. Teltat ovat 
lämmittämättömiä. Lisätietoja järjestäjien pystyttämistä teltoista saa infosta.  
 
LATTIAMAJOITUS  
 
Lattiamajoitus järjestetään Mäntykallion ja Kankarisveden kouluilla, etäisyydet n. 1500–2000 metriä 
opaspaalulta. Lattiamajoituksen varanneet tuovat mukanaan omat makuuvarusteet (patjan ja 
makuupussin) ja pyyhkeet. Koulun wc:t ovat majoittujien käytettävissä. Lattiamajoituksessa 
majoittujat käyttävät kilpailukeskuksen pesupaikkaa. Ulkokengissä ja erityisesti suunnistuskengissä 
liikkuminen sisätiloissa on ehdottomasti kielletty eikä suunnistuskenkiä saa pestä sisätiloissa. 
Lattiamajoituspaikkojen sijainti on nähtävissä majoituskoulun aulassa, luokkien ovissa ja infossa. 
Lattiamajoitustilat ovat käytettävissä varauspäivän (joko pe tai la) aamusta klo 10 alkaen.  
 
 

Muut palvelut 
 

JUKOLA-KAUPPA 
 
Jukola-kaupasta saat viralliset Jukola-tuotteet paidoista pinsseihin. Jukola-kaupassa on myynnissä 
myös postikortit Jukolan omalla postileimalla ja postimerkillä sekä jämsäläisiä käsityötuotteita.  
 
 
PANKKI JA POSTI 
 
Ravintolan myyntipisteissä, Jukola-kaupassa ja infossa maksun voi suorittaa käteisellä rahalla tai 
yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla: Visa, MasterCard, Visa Debit, Debit MasterCard, VPAY, Visa 
Electron, Maestro ja Business Eurocard. Suurin vastaanotettava seteli myyntipisteissä on 50 
euroa. Kilpailukeskuksessa ei ole valuutanvaihtoa eikä mahdollisuutta käteisen rahan nostoon. 
Kilpailukeskusta lähinnä olevat nostoautomaatit sijaitsevat Jämsänkosken keskustassa 
osoitteissa Koivutie 10 ja Kenraalintie 9.   
 
Posti palvelee Jukola-kaupan yhteydessä.  
 
TAKSI  
 
Taksipysäkki sijaitsee Rekitien varrella, ja se on merkitty kilpailukeskuskarttaan. Taksin 
tilausnumero on 020 09 09 09 (palvelun hinta 0,99 €/tilaus + pvm/mpm).  
 
WC 
 



Kilpailukeskuksessa olevat WC:t on merkitty opaskarttoihin. Vessoissa on käsidesi.  
 
PESEYTYMINEN  
 
Pesupaikka sijaitsee n. 600 metriä opaspaalulta. Pesupaikalla on suihkujen lisäksi telttasauna.  
  
Sauna on lämmin lauantaista klo 14.00 sunnuntaihin klo 16.00. Naisten saunavuoro on lauantaina 
klo 14.00–23.00, tämän jälkeen alkaa miesten saunavuoro. Saunamaksu on 2€. Saunalipun voi 
ostaa etukäteen infosta tai maksaa paikan päällä käteisellä. Saunamaksu sisältää istuinpefletin.  
  
Erillinen peseytymismahdollisuus on varattu miehille Venlojen viestin aikana ja naisille Jukolan 
viestin aikana. 
 
Perjantaina on mahdollisuus peseytyä kilpailukeskuksen pesupaikalla klo 18.00–21.00 välisenä 
aikana. Saunaa ei lämmitetä perjantaina.  
 
 
 
VARUSTEIDEN PESU 
 
Varusteiden pesu tapahtuu pesupaikan läheisyydessä sijaitsevassa, erikseen tarkoitusta varten 
varustetussa huoltopisteessä. Varusteiden pesu muualla on kielletty. 
 
AKKUJEN LATAUSPISTEET  
 
Puhelimia ja tietokoneita voi ladata infossa omalla latauslaitteella hintaan 10€/h. 
 
LÖYTÖTAVARAT 
 
Kadonneita tavaroita voi tiedustella infosta sunnuntaihin klo 16.00 asti ja Jukola-toimistosta 
30.6.2013 asti. Sen jälkeen arvokkaimmat löytötavarat toimitetaan Jämsän poliisille.  
 
SIISTEYS JA JÄTTEET 
 
Jukola on siisti tapahtuma. Ympäristöä ei roskata, ja jokainen kilpailija ja katsoja lajittelee 
jätteensä. Ravintoloiden yhteydessä on biojätteen, kartongin ja energiajätteen keräysastiat. 
Biojätteeseen kuuluvat ruoantähteet ja servietit. Kartonkiin kuuluvat paperilautaset ja -kupit, 
nestepakkauskartonkipullot ja muut kartonkituotteet. Energiajätteeseen kuuluvat mm. muoviset 
rasiat ja kääreet. 
  
Muualla kilpailukeskusalueella roskat lajitellaan alueella oleviin keräysastioihin erillisten 
kierrätysohjeiden mukaisesti. 
  
Energiageelipusseja tai muita jätteitä ei saa heittää maastoon. Ne tulee toimittaa 
juomapisteiden tai kilpailukeskuksen roska-astioihin. 
 

Ympäristöasiat  
 



Jämsä-Jukolan keskeinen arvo on ympäristön ja metsäluonnon kunnioittaminen. Hyvällä 
suunnittelulla ja yhteistyöllä maanomistajien, ympäristöviranomaisten ja metsästysyhdistysten 
kanssa varmistamme, että tapahtuma ei häiritse alueen luontoa ja eläimiä. Me kaikki 
tapahtuman osallistujat – niin kilpailijat, katsojat kuin toimitsijatkin – olemme yhdessä 
vastuussa ympäristön huomioimisesta. 
 

Kielletyt toiminnot  
 
Mainostaminen, kaupustelu ja myynti yms. on kielletty tapahtuma-alueella ilman järjestäjän 
kirjallista lupaa (ml. majoitusalueet, pysäköintipaikat ja kilpailukeskus). Muita 
suunnistustapahtumia voi mainostaa vain tähän tarkoitukseen varatulla ilmoitustaululla, joka 
sijaitsee infon vieressä. 
 
Muiden kuin järjestäjien käytössä olevien VHF-taajuuksilla toimivien radiopuhelimien käyttö 
kilpailukeskusalueella on ehdottomasti kielletty.  
 
Kilpailukeskusalueella on lakiin (Tupakkalaki 5. luku 12 §) perustuva tupakointikielto muualla 
kuin siihen osoitetulla paikalla. Omien alkoholijuomien nauttiminen kilpailukeskusalueella on 
kielletty. Alkoholijuomien vieminen pois anniskelualueelta on kielletty. 
 
Avotulen teko, retki- ja kaasukeittimien, grillien ja telttakamiinoiden käyttö on ehdottomasti 
kielletty koko kilpailukeskusalueella ja kaikilla majoitusalueilla, telttojen sisä- ja ulkopuolella, 
pysäköintialueilla, sekä muualla kuin erikseen merkityillä tulentekopaikoilla. Tulentekokieltoa 
valvotaan.  
 
Majoittuminen tuulisuoja-alueella on kielletty. Majoittuminen ajoneuvoissa voimalinjojen alla on 
kielletty! 
 
Seuratunnusten pystytys majoitusalueella pitkissä tangoissa suurjännitelinjojen läheisyydessä 
on kielletty sähköiskun vaaran vuoksi! Seuratunnusten vienti pysäköinti- ja majoitusalueelta 
tuulisuoja-alueelle pitkissä tangoissa sähkölinjojen alitse on kielletty sähköiskun vaaran vuoksi! 
 

 


