
Första Jukola-stafetten (Jukola-kavlen) arrangerades 1949. Antalet star-tande lag var 41, av 

vilka bara 15 nådde målet. Venlornas lopp lades till programmet 1951 och Venla-kavlen löptes 

första gången 1978. Nu ställer cirka 17000 orienterare upp i Jukola- och Venla-kavlen. Även om 

topplagen går en blodig kamp om segern, är den stora massan bland deltagarna helt vanliga 

motionsinriktade orienteringsvänner. Nästa Jukola och Venla arrangeras 17–18.6.2017 i 

Joensuu.   

Jukola-orienteringskurs 18.5 –8.6.2017 
FÖR VEM? 

Jukola-orienteringskursen är avsedd för sådana 
orienteringsutövare, som har för avsikt att ställa upp - 
möjligen för första gången - i Jukola- eller Venla-

kavlen. Kursen är också lämplig som fortsättningskurs 
för dem, som behärskar orienteringens grunder. 
Deltagarna förväntas ha kunskaper i kompassens 

användning samt kunna de vanligaste karttecknen. 

MÅL 

Målet är att utveckla deltagarnas 
orienteringsfärdigheter och höja prestationssäkerheten. 
Tyngdpunkten på kursen ligger i stafettorientering i 

allmänhet samt Jukola- och Venla-kavlarna i synnerhet. 
De som ställer upp på Jukola-veckoslutet för första 
gången, får en kraftig informationsdos kring praktiska 
frågor, speciellt nyttiga vid Jukola-evenemanget. 

PROGRAM 

Jukola-orienteringskursen omfattar fyra ledda orien-

teringsträningar. Alla träningar hålls i samband med OK 

77:s motionsorienteringsevenemang Länsirastit. De 

ledda träningarna omfattar orientering i grupp eller 

individuellt. Efter träningen får deltagarna personlig 

feed-back om sin insats. 

 

Torsdag 18.5. Kaitakorpi, Esbo 
• Vägvisning från Nupurbölevägen (110) vid 

Brobackavägens korsning 
• samling 17.00 
• träningens tema: repetering av orienteringens 

grunder (karttecknen, banmärkningar, kompass), 
förenkling och ruttplanering 

• orienteringsträning i grupp 
 
Torsdag 26.5. Hanikka, Esbo 

• Vägvisning från Sommarövägen 
• samling 17.00 

• träningens tema: spridning (förhåll blir viktigare, 
rätt stråk, passa kartan hela tiden) och 
kontrolltagning (”trafikljus”)  

• orienteringsträning 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
Torsdag 2.6. Bolomaren, Esbo 

• Vägvisning från Bolarsvägen 
• samling 17.00 
• träningens tema: stafettorienteringens 

specialegenskaper (förhåll, observering av terräng, 
hur dra nytta av andra orienterare, löpning i grupp) 

• orienteringsträning parvis 

 

 
Torsdag 9.6. Klockarmalmen, Esbo 
• Vägvisning från Gunnarsvägen vid 

Klockarmalmsvägens korsning 
• samling 17.00 
• träningens tema: repetering, stafett 
• träning: samstart 

 
Tilläggsinformation om platserna och deras läge (bl.a. 
kartlänkar) på OK77:s sidor (www.ok77.fi > Länsirastit) 

 
INSTRUKTÖRER                                              

Ansvarig instruktör för Jukola-orienteringskursen är 

orienteringstränaren och Auktoriserad Personal Trainer 

Harry Sainio. Harry har orienterat i 36 år. I Jukola har 

han deltagit varje år sedan starten 1983 totalt alltså 33 

gånger! Assisterande instruktörer är ett behövligt antal 

rutinerade Jukola-veteraner från OK77.  

KURSSPRÅK 

Kursens undervisningsspråk är finska. Instruktörerna 

kan ge personlig feed-back också på svenska och 

engelska. 

PRIS 

Kursavgiften är 90 euro per deltagare. Kursavgiften 

faktureras efter första kursevenemanget. Det är möjligt 

att betala avgiften med Smartum Motions-sedlar, med 

Smartum Saldo (förhandsbetalning) eller med 

Luottokuntas Virike-sedlar. 

TILLÄGGSINFORMATION OM JUKOLA-KURSEN 

• Instruktör Harry Sainio, tel. 040 903 1721, e-
post: harrysainiotmi@pp.inet.fi 

• OK 77:s ordförande Petri Tötterman, tel. 040 772 
6530,, e-post: ordforande@ok77.fi 

 

Orienteringsföreningen OK 77 www.ok77.fi 

Anmälning till kursen senast den 14 maj per e-post till adressen harrysainiotmi@pp.inet.fi eller per telefon 040 9031721. 
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