
 
 
LUKKARI JUKOLAN JA VENLOJEN VIESTI 18.-19.6.2022 MYNÄMÄKI 
 
 

OK TRIANIN JOUKKUEET  
 Venla joukkueita: 10, jokaisesta joukkueesta yksi joukkueen oma ”yhdyshenkilö”  
 Jukola joukkueita: 6, jokaisesta joukkueesta yksi joukkueen oma ”yhdyshenkilö” 
 Edustusjoukkueet: Ove Simosas ja Milla Laurila 
 Muut joukkueet: Thomas Nyholm (Jukola) ja Rita Wickholm (Venlat) 
 Seurateltan vastuuhenkilö ja pysytys/purkutiimi: nnn-nnn-nnn  
 Seuramateriaalin ja palautuskarttojen noutaja: nnn.nnn. Kilpailunumerot yms löytyy seuran 

tuuliteltoilta joukkueittain. 
 
 Alustavat osuuspituudet Aika-arvio Noususumma 
1. 13,9 km pimeä 72 min 320 m 
2. 11,7 km pimea 61 min 260 m 
3. 14,9 km pimeä / hämärä 79 min 340 m 
4. 8,7 km hämärä / valoisa 46 min 190 m 
5. 9,2 km valoisa 49 min 210 m 
6. 14,6 km valoisa 77 min 330 m 
7. 16,8 km valoisa 87 min 390 m 
yhteensä 89,8 km 7h 51 min 2040 m 

 
Matkoihin sisältyy n. 550 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Aurinko laskee la 18.6. klo 
23.07 ja nousee su 19.6. klo 3.59. Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 18.6.2022 klo 23:00. 
 
 Alustavat osuuspituudet Aika-arvio Noususumma 
1. 7,5 km 45 min 170 m 
2. 8,0 km 47 min 180 m 
3. 6,1 km 34 min 125 m 
4. 8,7 km 50 min 195 m 
yhteensä 30,3 km 2 h 56 min 670 m 

 
Matkoihin sisältyy n. 550 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Kilpailu alkaa yhteislähdöllä 
lauantaina 18.6.2022 klo 14:00. 
 
 

MAASTO JA KARTTA 
Lukkari-Jukola suunnistetaan Mynämäessä/Nousiaisissa 18.-19.6.2022. Kilpailukeskus sijaitsee 
Mynämäen urheilukeskuksessa aivan Mynämäen keskustan välittömässä läheisyydessä. 

Maastoalue on monipuolinen, mutta varsin rikkonainen. Suurimmaksi osaksi maasto on 
asuinalueiden läheistä suosittua ulkoilualuetta, jossa on runsaasti eritasoisia kulku-uria ja polustoa, 
jota myös runsas hirvieläimistö on muovannut. Eläinten polkuja ei karttaan ole kuvattu. Alue on myös 
suosittua motoristi- ja maastopyöräilymaastoa, jolloin urasto on paikoin kivistä ja juurakoista eikä 
kaikkia näitäkään polkuja ole kuvattu kartassa. Kulkukelpoisuus maastossa on hyvä. 



Pääsääntöisesti maasto on varsin laakeapiirteistä, erittäin nopeakulkuista avokalliomaastoa ja välillä 
peitteisempää sekametsää. Alueella on myös jyrkkiä, suurta tarkkuutta ja kartanlukua vaativia 
pienipiirteisiä kallioita ja louhikkoja, sekä suojeltuja maastonkohteita. Kiviä on melko paljon. 
Korkeuserot vaihtelevat maastoalueittain. Maastoaluetta täplittävät hakkuut, harvennukset, pienet 
peltoalueet, tiheiköt sekä rikkonaiset soranottoalueet, joissa osassa on tiheää pientä 
mäntytaimikkoa. 

Ratasuunnittelussa on pyritty hyödyntämään kartan kaikkia alueita. Kilometrivauhdit tulevat 
olemaan nopeat molemmissa kilpailuissa. 
 
Vanha kartta kilpailualueesta: https://jukola.com/2022/vanha-kartta-2010-2/ 

 
KILPAILUKESKUS 

 
Kilpailukeskus sijaitsee Mynämäen urheilukeskuksessa, Mynämäen keskustasta noin 2 kilometriä 
kaakkoon. Kilpailukeskus avataan perjantaina 17.6.2022 klo 10.00. Kilpailukeskuksessa on mm. 
ravintola, ensiapu ja kilpailuinfo sekä myynti- ja esittelypisteitä. Kilpailukeskukseen tai 
majoitusalueille ei voi majoittua ennen kilpailukeskuksen avaamista. 
 
Yksityiskohtaiset ohjeet saapumiseen ja opastukseen ovat toukokuussa 2022 Lukkari-Jukolan 
internetsivuilla julkaistavassa Näin toimitaan Lukkari-Jukolassa -ohjeessa. Opastus on paikoillaan 
perjantaina 17.6.2022 klo 8. Järjestäjien antamia ajo-ohjeita on ehdottomasti noudatettava. 

Kilpailukeskukseen saapuvista muista kuljetuksista tiedotetaan myöhemmin Lukkari-Jukolan 
internetsivuilla https://jukola.com/2022/. 

 
OK TRIANIN MAJOITUS JA TUULISUOJAPAIKAT 

 
Majoitustelttapaikat: K007 K008 K009 K012 K013 

Tuulisuojapaikat: U094, U108, U109 
 

 

https://jukola.com/2022/


  
 

PYSÄKÖINTI 
Kaikki tapahtumaan liittyvä pysäköinti tapahtuu järjestäjän ohjauksen mukaisille pysäköintialueille. 
Henkilöautojen pysäköintipaikat sijaitsevat n. 1500-2500 metrin kävelymatkan päässä 
kilpailukeskuksesta. Kutsuvieraiden, median ja erityisryhmien paikoitus on kilpailukeskuksen 
välittömässä läheisyydessä. 

Seurabussien pysäkit (purku- ja noutopaikat) sijaitsevat kilpailukeskuksen itäpuolella, noin 1000 
metrin päässä kilpailukeskuksesta ja 1500-2300 metrin päässä majoitusalueilta. Seurabussien 
purkupaikoilta järjestetään varustekuljetus majoituspeltojen läheisyyteen lauantaina noin klo 8:00-
13:30.  

 

Kilpailun sivuilta löytyy lisää ohjeita, joita päivtellään vähitellen: www.jukola.com/2022/ 

 

HUOM! Ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan. Viimeisin päivytys 13.5.2022 
 

 

 

 

http://www.jukola.com/2022/

