Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivitystarpeiden
arvioinnista

Kaukametsäläiset ry on Jukolan viestin perustaja- ja omistajayhteisö. Yhdistys on
perustettu vuonna 1948. Yhdistyksen tehtävänä on huolehtia, että Jukolan viesti
järjestetään laadukkaasti ja perinteitä ylläpitäen. Kaukametsäläiset ry myöntää Jukolan
viestin järjestelyoikeudet vuosittain vaihtuville järjestäjille, jotka ovat paikallisia
urheiluseuroja. Hakumenettelyllä huolehditaan siitä, että kilpailun järjestämisestä
sovitaan 5 - 8 vuodeksi eteenpäin, jolloin järjestävällä yhteisöllä on riittävästi aikaa
varmistaa laadun säilyminen.
Jukolan viesti on järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1949. Venlojen juoksu kilpailtiin
ensi kerran v. 1951 ja se muuttui v. 1978 Venlojen viestiksi. Vuonna 2021 järjestetään
72. Jukolan viesti ja 43. Venlojen viesti. Jukolan viesti on seitsenosuuksinen ja
Venlojen viesti on neliosuuksinen viestisuunnistuskilpailu suunnistusseurojen ja muiden
yhteisöjen joukkueille.
Jukolan viesti on vuosittain järjestettävä maailman suurin viestisuunnistuskilpailu. Se
on jo vuosia ollut osanottajamäärältään Suomen ylivoimaisesti suurin
harrasteliikuntatapahtuma, jossa kilpailee vuosittain lähes 20 000 lajin huippua ja
harrastajaa. Kun lasketaan mukaan seurajoukot, huoltajat ja läpi yön tapahtumaa
seuraavat katsojat, kohoaa Jukolan vieraiden määrä yli 50 000:n. Jukolan
järjestämiseen tarvitaan nykyään noin 1 500–2 000 talkoolaisen panos.

1. Tulisiko yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaa päivittää uusilla urheilutai muilla tapahtumilla ja jos niin millä perusteilla? Mitä vaikutuksia muutoksella
olisi?
Kaukametsäläiset ry katsoo, että yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaa
tulee päivittää uusilla urheilutapahtumilla. Kaukametsäläiset ry esittää, että listalle
lisätään Jukolan viesti, joka sisältää myös Venlojen viestin.

2. Tulisiko nykyiseltä listalta poistaa jokin tapahtuma ja jos niin millä perusteilla? Mitä
vaikutuksia muutoksella olisi?
Kaukametsäläiset ry ei esitä tapahtumia poistettavaksi listalta.

3. Kuinka mahdolliset ehdotukset täyttävät komission edellä mainitut kriteerit?
Kaukametsäläiset ry arvioi alla Jukolan viestin yhteiskunnallista merkitystä
lausuntopyynnössä määrätyin kriteerein ja toteaa, että Jukolan viesti täyttää kaikki
mainitut kriteerit. Lisäksi Jukolan viestissä täyttyy erinomaisella tavalla ministeri
Harakan esiin nostamat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen.

Kriteerit
i) Erityinen kaikupohja asianomaisessa jäsenvaltiossa ja merkitys muillekin kuin niille,
jotka säännöllisesti seuraavat kyseistä urheilulajia tai tapahtumaa:
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Jukolan viesti on paljon enemmän kuin maailman suurin viestisuunnistustapahtuma. Se
on monelle koko perheen kesän kohokohta ja mitä mainioin tapa juhlia Suomen
kaunista kesäyötä. Ainutlaatuisessa tunnelmassa on ripaus festivaalimaisuutta ja
yhteisöllisyyttä. Yksi viehättävyyden tekijä on se, että Jukolassa maailman huiput
suunnistavat samat radat kuntosuunnistajien ja jopa lajia ensimmäistä kertaa
kokeilevien kanssa.
Jukolan viesti on menneiltä vuosikymmeniltä tuttu erityisesti alkukesän yöllisistä
radiolähetyksistä – kuiskailuja metsästä. Televisioinnin myötä Jukolalla on vankka
seuraajapohja kansallisesti ja myös kansainvälisesti. Suunnistajalle Jukolan viesti on
joulu ja juhannus samaan aikaan. Kaikki lajin parissa olevat ihmiset ovat käytännössä
tapahtumapaikalla. Silti suoraa lähetystä viestistä seuraa satoja tuhansia katsojia.

ii) yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys asianomaisen jäsenvaltion
väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana;
Jukolan viesti on suunnistuksen näyteikkuna, osa suomalaista urheilukulttuuria.
Tapahtuma on perinteikäs, kunnioitettu ja arvostettu, mutta elää kuitenkin ajassa.
Meillä suomalaisilla on erityinen suhde luontoon ja varsinkin metsään. Metsä on
virkistyksen paikka ja antaa mahdollisuudet monille harrastuksille. Metsästä syntyy
lukuisia tarinoita. Jukolan viesti ammentaa voimansa Aleksis Kiven tarinan kautta
suomalaisesta metsäsuhteesta ja pyrkii huolimatta teknisen kehityksen tuomista
muutoksista säilyttämään alkuperäisen luonteensa ja kiinteän yhteytensä
metsäluontoon.
Jukolan viesti on ainutlaatuinen urheilutapahtuma Suomessa, mutta myös maailman
mittakaavassa. Jukolasta on löydettävissä monia erityispiirteitä, joita ei muista
urheilutapahtumista löydy. Aleksis Kiven ja Seitsemän veljeksen vaikutus on yksi
merkittävimmistä erityispiirteistä. Tapahtumaan on ainutlaatuisella tavalla otettu
vaikutteita kulttuurista ja kaunokirjallisuudesta.
Toinen merkittävä erityispiirre on maailman parhaiden huippusuunnistajien ja
tavallisten harrastelijoiden osallistuminen samaan kilpailuun. Jukolan viesti kiinnostaa
ja kerää yhteen niin maailmanmestarit kuin tavalliset kuntosuunnistajatkin ja kaikille
löytyy riittävästi haasteita. Huippusuunnistajien keskuudessa Jukolan viestin voitto
arvostetaan todella korkealle. Kuntosuunnistajille ja harrastelijoille riittää radan
kunnialla selvittäminen. Myös suomalainen kesäyö tuo oman erityispiirteensä ja
ainutlaatuisen tunnelmansa. Missään muussa urheilutapahtumassa eivät tuhannet
osallistujat kilpaile keskellä yötä kesäyön mystisessä tunnelmassa. Yksi viestin
erityispiirre on tapahtuman kiertäminen ympäri maata. Tapahtuma on vuodesta toiseen
sama, mutta joka vuosi sen järjestävät eri urheiluseurat.
Jukolan viesti on suomalaisen talkootyön voimannäyte. Edelleen tapahtuman järjestelyt
tehdään lähes kokonaan talkootyönä. Jukolan järjestelyt pitävät yllä talkookulttuuria,
joka monessa muussa toiminnassa on hävinnyt.

iii) maajoukkueen osallistuminen kyseiseen tapahtumaan merkittävän kansainvälisen
kilpailun tai turnauksen yhteydessä; ja
Jukolan viesti on maailman suurin ja arvostetuin viestisuunnistustapahtuma, johon
osallistuvat käytännössä kaikki suunnistuksen huiput. Kun Jukolan viesti käydään
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seurajoukkuein, se mahdollistaa laajan osallistumisen niin maajoukkueurheilijoista, kuin
myös kansallisen tason kärkiurheilijoista.

iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut
suuret katsojamäärät.
Jukolan viesti on televisioitu suorana lähetyksenä maksuttomana lähetyksenä lähes 20
vuotta. Viime vuosina voimakkaasti kehittynyt tv-tuotanto, gps-paikannus ja
elektroninen leimaus ovat tehneet suunnistuksesta mukaansa tempaavan tv-lajin.
Jukolan viestin katsojamäärät ovat olleet viime vuosina merkittäviä ja se on kamppailut
TOP 10 -paikasta kesäkuun urheiluohjelmien joukossa.

Kaukametsäläiset ry
Janne Virtanen
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