
 
 

 

27. NUORTEN JUKOLA   LEHDISTÖTIEDOTE 1 

Vehmaalla 18.8.2012    JULKAISUVAPAA HETI 

 

Mynämäen Suunnistajat-52 järjestää 18. elokuuta 2012 Nuorten Jukola -suunnistusviestin Vehmaalla Seura-

lan urheilukentällä. Viestin suojelijaksi on lupautunut maailmaluokan tennistähtemme Jarkko Nieminen, 
joka kävi tutustumassa kisajärjestelyihin kesäkuun alussa. Ks. liite. 

 

Nuorten Jukola on suomalaisen nuorisosuunnistuksen lippulaiva, jossa seurajoukkueet kilpailevat 7-

osuuksisessa viestissä paremmuudesta. Ensimmäinen Nuorten Jukola suunnistettiin Lahden hiihtokeskuk-

sen maastossa vuonna 1986, minkä jälkeen se on suunnistettu vuosittain eri puolilla maata, viimeksi pohjoi-

simpana Kajaanin Vimpelinlaaksossa. 

 

Mynämäen Suunnistajat-52:lle järjestelyvastuu on nyt myönnetty toistamiseen. Vuonna 1996 kisa käytiin 

Mynämäen Urheilukeskuksessa. Kahdensadan joukkueen rajapyykki on ylittynyt muutaman kerran 90-
luvulla ja viimeksi sitä lähelle päästiin Raumalla 2005, jolloin viivalla oli 197 joukkuetta. Ulkomainen osanot-

to viestiin on vaihdellut ja järjestäjien markkinointi on suuntautunut myös nyt rajojen taakse. Eniten jouk-

kueita odotetaan Ruotsista, mutta myös Venäjältä ja Virosta on joukkueita tulossa.  Norjalaisjoukkueitakin 

saattaa tällä kertaa tulla mukaan. 

 

Suunnistuksesta innostuneet koulu- ja partioryhmät sekä muut harrastajat ovat tervetulleita osallistumaan 

tapahtumaan ison Jukolan tavoin. Osallistuminen on mahdollista, vaikkei olisikaan omaa kokonaista seitse-

mänhenkistä joukkuetta. Myös yksittäiset henkilöt voivat osallistua Nuorten Jukolaan ilmoittautumalla 

suunnistajapankkiin, josta järjestäjät kokoavat viestijoukkueita. 

 
7-osuuksisen viestin osuudet on kohdennettu 11-18-vuotiaille ja joukkueessa tulee olla sekä tyttöjä että 

poikia. Näin viesti toimii seuratoiminnan nuorisotyön tavoitetapahtumana ja tason mittarina kannustaen 

seuroja työskentelemään pitkäjänteisesti nuorten ohjaamisessa ja valmentamisessa. 

 

Nuorten Jukola haluaa tarjota nuorille suunnistajille viestisuunnistuksen hienoja elämyksiä, kun eri-ikäiset 

suunnistavat oman taitotasonsa mukaisilla radoilla. Nopeatempoisen kisan seurattavuuteen on kiinnitetty 

erityistä huomiota. Viiden pisimmän osuuden juoksijat käyvät näyttäytymässä kisakeskuksessa osuutensa 

aikana ja maastosta saadaan online-rasteilta tietoa kisan etenemisestä kaikilla osuuksilla ja myös videoku-

vaa välittyy netin kautta. 

 
GPS-seuranta tuo kärkijoukkueet näkyviin kuvaruudun karttapohjalle värillisinä täplinä reaaliaikaisesti ja 

kuvaa on nähtävissä niin kilpailupaikalla teltoissa kuin kotisohvilla verkkoyhteyden äärellä kisasivuilta. 20 

joukkuetta kantaa GPS-seurantalaitetta osuuksilla 2, 5 ja 7. 

 

Vehmaalla ei ole suunnistettu kilpaa vuosikymmeniin. Ainoat suunnistuskartat ovat vuosilta 1978 ja 1984. 

Näitä hyväkseen käyttäen koululaiset ovat kuitenkin vielä tänä päivänä opetelleet suunnistuksen aakkosia. 

Nuorten Jukolan kartta tulee koulujen käyttöön heti tapahtuman jälkeen parantamaan opetusolosuhteita, 

mikä toivottavasti tuo uusia harrastajia lajin pariin. Vehmaan kunta on ottamassa suunnistajat ilolla vas-

taan. 

 
Lisätiedot: www.ms-52.net ja www.jukola.com/nj2012/ sekä nuju2012@ms-52.net 
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     HAASTATTELU 3.6.2012 

 

Jarkko Nieminen Nuorten Jukolan suojelijaksi 
 

Jarkko Nieminen on lupautunut Mynämäen Suunnistajien pyynnöstä Nuorten Jukolan suojelijaksi. Noin 
1400 nuoren suunnistajan kilpailu käydään elokuussa Vehmaalla Seuralan maastossa. Näissä merkeissä 

Nieminen piipahti lomallaan Mynämäessä. - Nuorten urheilutapahtumiin osallistuminen on minulle mieleis-

tä ja tärkeätä.  Tenniksellä ja suunnistuksella on paljon yhteistä. Molemmat ovat fyysisesti ja henkisesti 

vaativia lajeja. Ratkaisut pitää tehdä yksin ja nopeasti ja sitten elää niiden kanssa, vertailee Nieminen kahta 

äkkiä ajatellen aika erilaista lajia. - Arvostan suunnistusta paljon. Liikkuminen luonnossa on lisäksi mukavaa. 

 

Nuoriin liittyy myös pari viikkoa sitten julkistettu Jarkko Nieminen Tennis Academy, joka pääsee täyteen 

toimintaansa Helsingissä elokuussa koulujen alettua. - Mukaan voi hakea kuka tahansa 13-18-vuotias. Mu-

kaan valitaan noin viisitoista nuorta. Heille räätälöidään henkilökohtainen valmennus ja he saavat ohjausta 

mm. oikeasta ravinnosta, lupaa Nieminen. - Kyse ei ole bisneksen teosta, jossa määrä olisi laadun edellä. 
Sydäntäni lähellä on halu auttaa nuoria suomalaisia lupauksia jopa kansainvälisille kentille.  Lajikulttuuria 

tässä rakennetaan. Unelmana on, että tenniksestä tulee suuri suomalainen laji. 

 

Nieminen lähtee innostuneena kesän ruohokenttäkauteen. - ATP-turnaukseen Saksaan lähden hyvissä ajoin 

saamaan tuntumaa ruohoon. Heti perään on turnaus Hollannissa. Juhannuksen jälkeen alkaa Wimbledon. 

Sen jälkeen ehdin olla kaksi päivää kotona ja keskittyminen Lontoon olympialaisiin alkaa. Välissä on kuiten-

kin Ruotsin ja Saksan turnaukset.  - Minulle merkittävimmät tapahtumat ovat olympialaiset ja Wimbledon. 

Olympialaiset ovat harvoin ja koskaan ei tiedä, onko kyseessä uran viimeinen tilaisuus pelata kisoissa. Nyt 

vielä erityistä on se, että olympiapelit ovat Wimbledonissa. Toivon todella, että pelaan parasta tennistäni 

Lontoossa tänä kesänä, pohtii Nieminen. - Tämän kauden pelit ovat menneet todella hyvin. Yksi haaste on 
pysyä terveenä. Tenniksessä jos ei ole sataprosenttisessa kunnossa, turpiin tulee heti. 

 

 

Oheisia kuvia voi tilata korkearesoluutioisina jpg-tiedostoina osoitteesta liikari@dnainternet.net. 

Mahdollisesti nopeammin kuvatiedoston saa laittamalla lisäksi tilauksen tekstiviestinä numeroon 
040-534 9853. Tilauksessa pitää mainita sähköpostiosoite ja kuvanumero(t). 
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