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Aika:  10.4.2014 klo 16.45-18 

Paikka:  Seurahuone 

Aihe:  Kuukauden vieras Janne Virtanen, Jukolan Viesti 2015 

Vieraat: Janne Virtanen 

Omat jäsenet: Paikalla oli 21 Uskelan rotaria, puheenjohtajina  Torsti Poutanen ja sihteerinä 

Siv Ilola 

Paikkaukset: 31.3.2014 Jari Laakkio, Torsti Poutanen – nuorisovaihdon 

kevätkokouksen valmistelu 

3.4.2014 Jari Laakkio, Torsti Poutanen, Anne Kuusio – NV:n 

kevätkokous  

5.-6.4.2014 Jarkko Merilä, piirikonferenssi Naantalissa, 2 paikkausta 

Syntymäpäivät: 18.4. Siv Ilola  

Seuraavat tapahtumat: 11.4. Paikkauskokous 3, Seurahuone 

17.4. Kiirastorstai, ei kokousta 

24.4. Palaute Thaimaan projektista, thaimaalaisvieras ja Pirkko Lönnqvist,  

1.5. Vappubrunssi 

8.5. Kevätkokous ja Torsti Poutasen egoesitelmä  

 

Kokouksen kulku:  

Presidentti avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi puhujavieraan. 

Janne Virtanen kertoi asuneensa elämänsä ensimmäiset 20 vuotta Salossa ja viimeiset 15 vuotta Paimiossa.  

Työssä hän on V-S Liitossa. Suunnistuksessa hän edustaa nykyisin Paimion Rastia, sitä ennen Perttelin 

Peikkoja ja Angelniemen Ankkuria. 

Paimion Rasti ja Turun Suunnistajat järjestävät yhdessä maailman suurinta suunnistustapahtumaa, Jukolan 

Viestiä, Louna-Jukolaa 13-14.6.2015. Kaikki tehdään talkootyönä. Noin vuoden ajan työtä on tehnyt 50 

talkoolaista ja tulevan vuoden ajan talkooväkeä on noin 100. Syksystä alkaen organisaatiossa tulee 

työskentelemään yksi pääsihteeri palkkatyöläisenä.  

Salossa tapahtuma järjestettiin vuonna 2006. Tänä kesänä Jukolan Viesti juostaan Kuopiossa. Lappeenranta 

ja Joensuu ovat seuraavina vuorossa. Taustaorganisaationa on Kaukametsäläiset ry. 

Louna-Jukola järjestetään Paimiossa, Mäntyharjun avokalliomaastossa, 110-tien molemmin puolin. 

Kilpailukeskus rakennetaan entisen Motelli Valtatie 1:n paikalle, soralle ja asfaltille, carting -radalle ja 
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hiihtoputken läheisyyteen. Janne lupasi, että kisakeskuksessa selviää lenkkareilla, vaikka keli olisi 

sateinenkin. 

Louna-Jukolan visio on olla suurin ja paras – tavoitteena on rikkoa osallistujaennätys, joka tehtiin kaksi 

vuotta sitten Vantaalla, jossa oli mukana 17000 suunnistajaa.  Ennätysten rikkominen vaatii paljon 

….suunnitelmassa on kirjattuna 50-60 yhteistyösopimusta, talkooväkeä 1700, yleisöä ehkä jopa 50000, 

henkilöautoja 5000, linja-autoja 100-200, 200 matkailuautoa tai –vaunua, 144 rataa miesten viestissä, 64 

rataa naisten viestissä, rasteja 200, puolustusvoimien telttoja 400, muovinauhaa 10 km ohjaamaan 

kulkemista, 20-30 km kaapelia umpimetsään televisiointia varten, 120 kannettavaa tietokonetta 

verkkoineen ja kaapeleineen, 2 screeniä, GPS-seurantalaitteet kilpailijoille, karttoja 40000 kpl, 70 suihkua , 

saunat, ravintola, ohjelmalava ja jopa yksi silta. 

Massiivisesta kisapaikkarakentamisesta huolimatta kilpailualueen luontoa varjellaan tarkkaan, eikä pysyviä 

haittoja aiheuteta. Ympäristö on inventoitu ja varjeltavat kohteet dokumentoitu. Tiettyjä arvoja vaalitaan 

tässä perinteikkäässä kisassa, mutta myös ajassa eletään.  

Lopuksi Janne kertoi, että organisaatio on valmis ottamaan vastaan kaiken mahdollisen osaamisen ja 

innokkaat vapaaehtoistyöntekijät. Hän lupasi, että kaikille mukaan tulijoille löytyy tehtävää. Hän päätti 

esityksensä vinkkaamalla, että jos taas aikoo mukaan suunnistamaan, niin viimeistään nyt kannattaa 

aloittaa harjoittelu! 

 

Presidentti päätti kokouksen klo 18. 

 

 

pöytäkirjan vakuudeksi  Siv Ilola, sihteeri  


