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Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Jukolan viesti on järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1949. Vuonna 2021 järjestetään 72. Jukolan
viesti ja 43. Venlojen viesti. Jukolan viesti on 7-osuuksinen ja Venlojen viesti neliosuuksinen
viestisuunnistuskilpailu suunnistusseurojen ja muiden yhteisöjen joukkueille.

Jukolan viesti on maailman suurin viestisuunnistuskilpailu. Se on jo vuosia ollut
osanottajamäärältään Suomen ylivoimaisesti suurin harrasteliikuntatapahtuma, jossa kilpailee
vuosittain 20 000 lajin huippua ja harrastajaa. Jukolan vieraiden kokonaismäärä tapahtumapaikalla
on vuosittain noin 50 000 henkilöä.

Suomen Suunnistusliitto ry katsoo, että yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaa tulee
päivittää uusilla urheilutapahtumilla. Suunnistusliitto esittää, että listalle lisätään Jukolan ja Venlojen
viestin.

Jukolan viesti täyttää kaikki lausuntopyynnössä määritetyt kriteerit yhteiskunnallisesta
merkityksestä. Lisäksi Jukolan viestissä täyttyy erinomaisella tavalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
vahvistaminen.

Kriteerit

i) Erityinen kaikupohja jäsenvaltiossa ja merkitys muillekin kuin niille, jotka säännöllisesti seuraavat
kyseistä urheilulajia tai tapahtumaa
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Jukolan viestin 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.

ii) kulttuurinen merkitys kulttuuri-identiteetin muokkaajana

Jukolan viesti on ainutlaatuinen urheilutapahtuma, josta löytyy 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.

Suomalaisilla on erityinen suhde luontoon ja varsinkin metsään. Jukolan viesti ammentaa voimansa
Aleksis Kiven tarinan kautta suomalaisesta metsäsuhteesta ja pyrkii huolimatta teknisen kehityksen
tuomista muutoksista säilyttämään alkuperäisen luonteensa ja kiinteän yhteytensä metsäluontoon.

Toinen merkittävä erityispiirre on maailman parhaiden huippusuunnistajien ja tavallisten
harrastelijoiden osallistuminen samaan kilpailuun. Jukolan viesti kiinnostaa ja kerää yhteen niin
maailmanmestarit kuin tavalliset kuntosuunnistajatkin. Myös suomalainen kesäyö tuo oman
erityispiirteensä ja ainutlaatuisen tunnelmansa. Missään muussa urheilutapahtumassa eivät
tuhannet osallistujat kilpaile keskellä yötä kesäyön mystisessä tunnelmassa.

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

Jukolan viesti on maailman suurin ja arvostetuin viestisuunnistustapahtuma, johon osallistuvat
käytännössä kaikki suunnistuksen huiput.

iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret
katsojamäärät
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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.

Ilomäki Mika
Suomen Suunnistusliitto ry
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