
 

JUKOLAN JA VENLOJEN VIESTI 21.-22.8.2021 ROVANIEMI 
 

OK TRIANIN JOUKKUEET:  
Venla joukkueita: 6, jokaisesta joukkueesta yksi joukkueen oma ”yhdyshenkilö” 
Jukola joukkueita: 6, jokaisesta joukkueesta yksi joukkueen oma ”yhdyshenkilö” 

 
Edustusjoukkueet: Otto ja Ove Simosas 
Muut joukkueet: Thomas Nyholm (Jukola) ja Rita Wickholm (Venlat) 

 
Seurateltan vastuuhenkilö ja pysytys/purkutiimi: nnn-nnn-nnn 
Seuramateriaalin ja palautuskarttojen noutaja: nnn.nnn 

JUKOLA 
 Alustavat osuuspituudet Aika-arvio Noususumma 
1. 12,9 km pimeä 74 min 230 m 
2. 12,9 km pimeä 74 min 230 m 
3. 16,6 km pimeä 93 min 300 m 
4. 9,1 km pimeä 50 min 120 m 
5. 8,9 km pimeä/ hämärä 50 min 120 m 
6. 11,0 km hämärä/ valoisa 59 min 180 m 
7. 16,4 km valoisa 85 min 280 m 
yhteensä 87,8 km 8 h 5 min 1460 m 

 
Matkoihin sisältyy n. 1200 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Aurinko laskee la 21.8. klo 
21.30 ja nousee su 22.8. klo 5.13. Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 21.8.2021 klo 23.00.  
 

VENLAT 
 Alustavat osuuspituudet Aika-arvio Noususumma 
1. 7,3 km 45 min 70 m 
2. 5,4 km 33 min 50 m 
3. 9,1 km 56 min 110 m 
4. 8,5 km 52 min 90 m 
yhteensä 30,3 km 3 h 6 min 320 m 

Matkoihin s is ältyy n. 1200 m viitoitus ta . Hajonta on kaikilla  os uuks illa . Kilpailu alkaa yhteis lähdöllä  
lauantaina 21.8.2021 klo 13.45. 
 

KILPAILUKESKUS 
Kilpailukeskus sijaitsee Mäntyvaaran raviradalla, Rovaniemen keskustasta noin 8 kilometriä 
luoteeseen. Kilpailukeskus avataan perjantaina 20.8.2021 klo 10.00 

Yksityiskohtaiset ohjeet saapumiseen ja opastukseen löytyvät  Napapiiri-Jukolan internetsivuilla 
julkaistavassa Näin toimitaan Napapiiri-Jukolassa -ohjeessa, joka julkaistaan elokuussa 2021. 
Opastus on paikoillaan perjantaina 20.8. klo 8.  



 

 
OK TRIANIN TUULITELTTAPAIKAT (T143 ja T145) 

 



 

 

OK TRIANIN MAJOITUSTELTTAPAIKAT (TB37, TB48, TB49) 

 

 

 
 

 



 

MAASTOKUVAUS (järjestäjien sivuilta) 

Kilpailukeskus sijaitsee Mäntyvaaran raviradalla aivan kaupungin välittömässä läheisyydessä. 
Kilpailualuetta hallitsee laaja, pääosin loivapiirteinen mäkialue Vennivaara, jonka korkein kohta 
kohoaa jopa yhtä Rovaniemen tunnetuinta maamerkkiä Ounasvaaraakin korkeammalle. Maaston 
matalimman ja korkeimman pisteen välillä on noin 130 metrin korkeusero. 

Maastollisesti alue on monipuolinen. Maaston eteläosan kuivat kankaat, laajat suoalueet sekä 
paikoin rehevämmät ojanotkot ja nuoret metsät vaihtuvat pohjoiseen mentäessä jylhäksi 
länsilappilaiseksi vaaramaastoksi laakeine avokallioineen. 

Puustollisesti alue on tyypillistä lappilaista havupuuvaltaista talousmetsää. Maastopohja on 
pääosin nopeakulkuista kangas- ja kalliomaata, jota suot, rehevämmät alueet ja kivikkoisuus 
paikoin hidastavat. 

Vanha kartta: https://jukola.com/2021/kilpailijat/maasto-ja-kartta/ 
 

LISÄTIETOA JUKOLASTA 
Kilpailun sivuilta löytyy lisää ohjeita, jotka päivittyvät vähitellen: www.jukola.com/2021/ 
 

 

 
 

 

HUOM! TÄTÄ OHJEISTUSTA PÄIVITETÄÄN JATKOSSA TARPEEN 
MUKAAN.  (Versio 1.0 / 14.7.2021) 
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