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Puheenjohtajan palsta

JOUNI TOURUNEN

Kolmen kisan kausi
Kulunutta kautta leimasi kolmet kisajärjestelyt. Kevään kansallinen Kalliojärven vaativassa
maastossa ja hyvällä kartalla keräsi ennätysosanoton. Lähes 800 suunnistajan kisa sujui
jouhevasti hieman ahtaaksi pelätystä kilpailukeskuksesta huolimatta. Kiitokset erityisesti
kisan vastuuhenkilöille Voima-Heikille, Jallelle ja Antille.

AM-pika pinkaistiin elokuun alussa Jallen päivittämällä Hollilanmäen kartalla. Kisan
ratamestarointi antoi puheenjohtajalle uuden haasteen ja oppimismahdollisuuden sekä
syyn viettää yksi lomaviikko kesäisessä, ensin sateisessa, sitten helteisessä metsässä -
siivekkäitä ystäviä riitti. Kisan vähäinen osanottomäärä oli pettymys. Tuntui että oli nähnyt
turhankin paljon vaivaa kisan eteen, mutta kokemattoman ratamestarin on toimittava
varman päälle. Oppimista varmasti jäi, vaikeinta oli riittävän lyhyiden ja maastoa järkevästi
hyödyntävien ratojen laadinta. Kiitokset Jormalle ja Joopille taustatuesta ja neuvoista.

Syyskuun koulukisassa ylitettiin 300 ilmoittautuneen raja ja maastoonkin säntäsi lähes 300
koululaista. Antti arvioi, että kisa saattaa olla osanottajamäärältään Särkänniemi –
suunnistuksen jälkeen seuraavaksi suurin lasten suunnistuskisa Suomessa. Hienoa, sitä
ei ole tullut ajatelleeksikaan. Suuri osanottajamäärä, sakkojärjestelmä, osallistujien
painottuminen RR-sarjoihin ymv. tekijät asettavat järjestelyt etenkin lähdössä, maalissa ja
ajanotossa koetukselle. Kiitokset runsaalle toimitsijajoukolle, jonka rutiinilla selvittiin, vaikka
pieniä paniikinpoikasia tälläkin kertaa oli. Kisan toteuttamistapaa on kuitenkin edelleen
mietittävä. Tarkoitus on hakea kisaa yhdeksi SSL:n tukemaksi ensi vuoden  lasten
pilottitapahtumaksi.

Erityiskiitos täytyy vielä antaa yösuunnistusharjoitusten ja –cupin järjestelijöille. Talvea ja
lunta odotellessa suunnistuskausi tuntuu aina vain jatkuvan…

MM -Matti ja –Mika
Mika Tervala jatkoi menestyksekästä uraansa MM-pyöräsuunnistuksessa. Tämän vuoden
saldona viestikultaa ja keskimatkan pronssia. Matti Railimo puolestaan suunnisti upeasti
veteraanien MM-kultaa Kanadassa H55-sarjassa. SM-mitaleista vastasivat Kaija Dahlman
kevään pitkillä matkoilla (D55) ja nuoret veteraanit Heikki, Jarkko ja Sergei viestissä (H35).
Ilahduttavaa oli myös Sannin kehitys sekä nuorten Hippolaisten lisääntynyt kilpailu- ja
harjoitteluinnostus mm. Olli-Petterin ja Tommin johdolla. Halikkoon saatiin ensi kertaa kolme
joukkuetta kasaan, joten puheenjohtajakin pääsi (nippa nappa) vihdoin mukaan.

Kuusitalkoiden kautta uuteen vuoteen
Mitä vanhemmaksi tulee, sitä nopeammin aika rientää. Vasta olimme myymässä kuusia
Lahden torilla ja Prismassa, silti olisi taas aika kerätä uudet kuuset. Joten seuratkaapa
ilmoittelua netissä ja OS:n seurapalstalla tai soitelkaa Ristolle ja tulkaa mukaan talkoisiin.
Ensi vuoden ensimmäiset talkoot ovat näillä näkymin Tuukan johdolla maaliskuussa (viikolla
10), niihinkin voi alkaa orientoitua. Mutta sitä ennen kiitos kuluneesta vuodesta sekä hyvää
ja levollista Joulua ja Uutta Vuotta!
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SIIRI LEPOLA 11V

Ensiksi lähdimme menemään
Lappiin. Yövyimme siellä Pellon
leirikeskuksessa. Siellä pidimme
suunnistusharjoituksen. Seuraavana
päivänä jatkoimme matkaa
Norjaan. Tauolla söimme
Kilpisjärvellä.

Olimme olleet matkalla jo kauan
kunnes tiekyltissä luki Norge,
vähän ajan päästä alkoi linja-auton
ikkunasta näkyä hyvin korkeita ja
isoja tuntureita.
Ajoimme Tömmernesin
leirikeskukseen. Se oli järven
rannassa. Yöpymispaikka oli
erikseen kuin ruokapaikka.

Yhdessä huoneessa oli kaksi
kerrossänkyä, yksi komero ja
lavuaari. Kävimme syömässä,
odottelimme vähän aikaa ruokaa,
mutta sitten pääsimme syömään.
Ruoka oli ihan hyvää.

Ensimmäisen kerran kävimme
Norjan maastossa  siellä oli aivan
erilaisia soita kuin Suomessa! Ne
olivat rinteessä ja aivan avonaisia
sen tapaisia kuin niityt. Soilla kasvoi
vain heinää ja tupasvillaa.

Ensimmäinen kisapäivä:
Kävimme joka kisa-aamu
hakemassa Kalevan Rastin
suunnistajat koululta mukaan. Linja-
auto jätettiin tien vierelle, siitä
kävelimme Tömmervikin
kisakeskukseen, joka oli rinteessä
pellolla. Sen pellon vierestä lähti
nousemaan suuri tunturi, omaan
lähtööni oli matkaa 1,8 km ja 180 m
nousua. Suunnistukset meni
mielestäni ihan hyvin.

Toinen kisapäivä: Olimme
samassa kisapaikassa. Sinä päivänä
suunnistukset meni minun osaltani
todella huonosti, pummasin hyvin
kauan kakkosrastia. Kerkesin saada
haavankin ja jouduin menemään
ensiapupaikkaan. He laittoivat
laastarin, mutta se kesti vain vähän
aikaa kun minulta alkoi tulla verta
sen läpi ja menin sinne taas, he
kierittivät jotain ihme harsoa
sormen ympärille ja sen jälkeen
minulla oli kauhee patukka
sormessa.

Leirikeskuksessa oli
inkkarikanootteja, me meloimme
pitkälle erästä jokea, se oli hauskaa!

Välipäivä: No ensiksi lepäsimme.
Jossain vaiheessa päivää
kiipesimme leirikeskuksen lähellä
olevalle tunturille, meillä oli mukana

Norjan leiri 26.6.-3.7.2005
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juotavaa ja ongenvapa jonka päässä
oli Suomen lippu. Kun olimme niin
korkealla sitä tunturia, että
seisoimme lumen vieressä, niin
heilutimme Suomen lippua sieltä
korkealta.

Kolmas kisapäivä: Kisapaikka
vaihtui, se oli Olsborgin koulun
pihalla. Lähtö oli melko pitkällä ja
loppusuora oli koulun
liikuntakentällä. No suunnistukset
meni kohtuullisen hyvin. Maasto oli
lujaa juoksettavaa, eli melko
avonaista, mutta kyllä tiheikköjäkin
oli .
Neljäs kisapäivä: Se oli sama
paikka eli Olsborgin koululla. Sinä
päivänä suunnistukset menivät
todella hyvin.
No se oli semmonen reissu eli
Norjan matka… xD!!

Reportteri iloisena loppu-
viitoituksella.
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Sippu-Jukola Anjalankoskella
Venlojen viesti (5,1+5,2+6,1+7,8)

1 1 Ulricehamns OK 1 SWE 2:37:36
 1 Alexandra Vejedal 34:42 62.
 2 Stina Grenholm 34:02 2. 1:08:44 6.
 3 Jenny Johansson 38:50 1. 1:47:35 1.
 4 Simone Niggli-Luder 50:01 6. 2:37:36 1.

96 86 Rastivarsat 1 FIN 3:14:19
 1 Sanni Lepola 40:35 244.
 2 Leena Aalto 50:05 366. 1:30:40 266.
 3 Maarit Dahlman-Tervala 46:34 59. 2:17:14 165.
 4 Irina Mihalko 57:04 34. 3:14:19 96.

232 443 Rastivarsat 2 FIN 3:36:34
 1 Kirsi Arvela 45:19 387.
 2 Kaija Dahlman 45:30 223. 1:30:49 269.
 3 Päivi Orava 58:07 354. 2:28:56 284.
 4 Sari Apilo 1:07:38 172. 3:36:34 232.

394 487 Rastivarsat 3 FIN 3:57:09
 1 Minna Konttila 52:53 626.
 2 Mervi Suni 50:13 371. 1:43:07 482.
 3 Anne Kuva 56:20 292. 2:39:27 418.
 4 Tiina Räty 1:17:42 396. 3:57:09 394.

Jukolan viesti (13,2+11,3+14,2+7,5+7,6+9,8+15,1)

1 1 Kalevan Rasti FIN 7:41:17
 1 Harri Romppanen 1:23:01 2.
 2 Mikael Boström 1:09:18 28. 2:32:19 11.
 3 Tommi Tölkkö 1:22:33 3. 3:54:53 3.
 4 Hannu Airila 46:33 19. 4:41:26 5.
 5 Antti Harju 41:31 2. 5:22:57 1.
 6 Simo Martomaa 55:09 4. 6:18:07 2.
 7 Thierry Gueorgiou 1:23:10 7. 7:41:17 1.

55 74 Rastivarsat FIN 8:34:36
 1 Denis Grishman 1:24:24 13.
 2 Esa Orava 1:10:14 44. 2:34:38 31.
 3 Timo Sarkkinen 1:30:57 59. 4:05:36 37.
 4 Jarkko Ryyppö 58:42 278. 5:04:19 63.
 5 Mika Tervala 51:16 94. 5:55:35 66.
 6 Sergei Sibilev 1:03:45 41. 6:59:21 53.
 7 Denis Glazunov 1:35:14 61. 8:34:36 55.
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239 198 Rastivarsat 2 FIN 10:04:08
 1 Lauri Suomela 1:42:50 495.
 2 Markku Hämäläinen 1:27:25 322. 3:10:15 358.
 3 Heikki Jokinen 1:47:18 356. 4:57:33 342.
 4 Tuukka Tuomala 55:34 201. 5:53:08 296.
 5 Ville Halonen 57:08 204. 6:50:16 260.
 6 Marko Laaksonen 1:13:15 159. 8:03:31 226.
 7 Petri Juurinen 2:00:37 358. 10:04:08 239.

249 226 Rastivarsat 4 FIN 10:07:37
 1 Juha Kiljunen 1:50:55 715.
 2 Petri Silvola 1:35:20 486. 3:26:15 570.
 3 Heikki Vestola 1:42:29 248. 5:08:44 424.
 4 Paavo Inkinen 57:02 229. 6:05:47 362.
 5 Matti Railimo 58:05 226. 7:03:52 311.
 6 Jorma Hämäläinen 1:19:32 271. 8:23:24 288.
 7 Hannu Laiho 1:44:13 134. 10:07:37 249.

328 366 Rastivarsat 5 FIN 10:42:56
 1 Jussi Kilpinen 1:43:11 508.
 2 Jyrki Tuokko 1:27:33 329. 3:10:45 368.
 3 Andrei Kulbatchko 1:57:15 572. 5:08:00 417.
 4 Timo Hämäläinen 1:04:43 450. 6:12:44 403.
 5 Toni Tuomala 1:00:09 270. 7:12:53 365.
 6 Jouni Mattila 1:33:23 555. 8:46:17 375.
 7 Hannu Heinilä 1:56:38 300. 10:42:56 328.

684 828 Rastivarsat 7 FIN 12:25:40
 1 Mikko Juhola 1:59:50 898.
 2 Tommi Salo 1:54:05 950. 3:53:55 934.
 3 Veli-Matti Onnela 2:22:33 1024. 6:16:29 970.
 4 John Laukka 1:22:27 926. 7:38:57 942.
 5 Heikki Rautala 1:11:44 537. 8:50:41 861.
 6 Juha Suomela 1:31:11 507. 10:21:52 770.
 7 Heikki Pitkänen 2:03:47 407. 12:25:40 684.

745 684 Rastivarsat 6 FIN 12:42:21
 1 Antti Lepola 1:52:13 745.
 2 Jarkko Keinänen 1:50:34 875. 3:42:47 815.
 3 Pasi Virtanen 2:18:33 957. 6:01:21 870.
 4 Pentti Karppinen 1:26:17 998. 7:27:38 882.
 5 Markku Koskela 1:18:33 711. 8:46:12 838.
 6 Pekka Raunio 1:43:13 773. 10:29:26 809.
 7 Ari Kuva 2:12:55 648. 12:42:21 745.

- 1198 Rastivarsat 3 FIN hylätty
 7 Ari Kyöstilä (2:40:31)   -
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Heinäkuisena tiistai-iltana käytiin
Salusjärven ympäristössä aivan
ennennäkemätön triathlon-kilpailu:
matkat olivat reilusti alkuperäistä
triathlonia lyhyemmät ja kilpailijoina
oli joukko suunnistuksen ystäviä.
Kilpailun nimi juontaa juurensa siitä,
että matkojen pituus saadaan
oikeasta triathlonista siirtämällä
pilkkua pykälä vasemmalle.
Tapahtuma keräsi paikalle
mukavasti uteliasta yleisöä, sää
suosi kilpailua ja veden lämpötila oli
siedettävä.

Matkaan lähti kuusi rohkeaa
teräsmiestä, joista kaikki selvittivät
haasteen. Etukäteen kilpailijat
epäilivät eniten uintiosuuden
sujumista, se osoittautui kuitenkin
lopulta odotettua helpommaksi.
Matkaan lähdettiin leirikeskuksen
laiturilta ja rantauduttiin kylän
uimarannassa 380m uinnin jälkeen.
Varusteiden vaihdon jälkeen seurasi
18 km pyöräilyosuus Huhdanojan ja
Sammaliston kautta takaisin
uimarannalle. Viimeisenä juostiin
soratiellä 4,2 km ja kilpailun maali
oli taas uimarannalla. Vaihto

Pilkkuvirhe-triathlon

Kärki tulossa uinti-osuuden maaliin.

LAURI SUOMELA
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Tapahtumaa toisessa vaihdossa

maastopyörän selästä
juoksuosuudelle oli kuulemma
lopulta pahin vaihe, sillä
kovavauhtinen pyöräilyosuus oli jo
tässä vaiheessa puuduttanut jalat.

Kilpailussa oli vain yksi sarja, eikä
ikähyvityksiä tunnettu. Tilanteet
vaihtelivat kilpailun kuluessa ja
lopulta voiton ratkaisi
juoksuosuudella itselleen Esa
Orava. Lisäksi jokainen osallistuja
voitti tässä lajissa jotain, nimittäin
oman itsensä!

Lisätietoa ja kuvia tämän vuoden
kisasta netissä osoitteessa http://
ameba.lpt.fi/~suomlaur/triathlon

Kaikki rohkeasti mukaan
kokeilemaan ensi vuonna!

Osuusajat ja tulokset: (uinti +
pyöräily + juoksu = tulos)
1. Esa Orava 7.39 + 41.54 + 16.14
= 1.05.47
2. Antti Lepola 8.10 + 45.40 + 18.00
= 1.11.50
3. Tomi Nieminen 7.42 + 41.51 +
23.27 = 1.13.00
4. Mikko Juhola 11.28 + 45.02 +
19.10 = 1.15.40
5. Markku Hämäläinen 10.10 +
47.10 + 18.45 = 1.16.05
6. Veli-Matti Onnela 11.03 + 45.27 +
21.25 = 1.17.55
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MAARIT & LEENA

Talvi meni, kevät tuli. Jälleen monen
kiihkeästi odottama Tio- ja Två-
milareissu edessä. Ja tottakai ,
kuten aina ennenkin, starttasi Rami
busseineen Pekolalta kohti
Helsinkiä.

Seuraamme liittyivät myös
Asikkalan uroskymmenikkö sekä
huipputypykät kahdella
joukkueella.. ja ai niin, unohtamatta
Raisun Lumouksen staroja.
Laivamatkalla virittäydyimme
viestifiiliksiin kuuntelemalla
Asikkalan  naisten karaoke-
esityksiä. Täytyy myöntää, että sen
verran huippuja olivat silläkin alalla,
että meidän naisille tuli haastetta
ensi vuodeksi..tai ainakin
seuraavaksi.

Kisapaikka tänä keväänä oli 30 km
Tukholmasta luoteeseen eli
tarkemmin Upplands-Bron
kunnassa. Maasto oli
hyväkulkuista, siten myös aika
nopeaa, mutta sai sielläkin
suunnistaa.
Meidän tähtisikermämme lähti
näihin mittelöihin kokemuksen ja
nuoruuden voimalla. (ikäskaala 15-
38v.)

Hanna aloittajana juoksi
kokonaisuutena hyvin, lähes kärjen

vauhtia. Mutta koska isommat ja
röyhkeämmät jyräsivät Hannan jo
lähtökiihdytyksessä jäi Hanna
pahasti ”pussiin” jo ennen k-
pistettä. Ero kärkeen 2 minuutin
kirmailun jälkeen taisi olla jo
minuutin luokkaa..joten ”kiva” siitä
oli jatkaa. Lopulta sija vaihdossa
122. ja ero kärkeen kuitenkin vain n.
4 minuuttia.

Irina tykitti selän toisensa jälkeen
kiinni ja saikin nostettua hurjasti
sijoitusta, 58:aan. Vauhtia riitti ja
pummitkin jäivät vähiin.
Sanni suoritti Två-mila debyytin.
Jännityksestä ei kuitenkaan ollut

Mitalijahdissa

Tvåmilassa
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tietoakaan, sillä putkiosuuden hyvä
juoksu ja sija vaihdossa 53.,oli
hatun noston arvoinen juttu.

”Sen verran kai kovaa mentiin, että
jo k-paikalla oli veren maku suussa”
muisteli Sanni kokemuksiaan.
Nelospätkällä Maarit kokeili miltä
juoksu maittaa suoraan suksilta.
”Pahalta tuntui, mutta onneksi ei
isompia koukkuja tullut.”, selvitteli
Maarit, joka vaihtoi Leenan
ankkuriosuudelle sijalla 67.

Leenalla oli kisan pisin ja rankin
osuus. ”Pummeja tuli..ihan
kunnolla. Mutta sehän oli
odotettavissakin.”, tunnusti Leena.
Sija putosi 114:een, 38 min
Domnarvets GO if:lle hävinneenä.
Mutta pääasia tällä kertaa oli, että
saimme sentään tuloksen toisin
kuin viime vuonna, jolloin
matkustimme ”hylsyn” kanssa
kotiin. Tästä on hyvä parantaa ensi

keväänä, sillä me kaikki lupaamme
taas kerran treenata ihan pikkuisen
paremmin talven aikana.

Ja kotimatkahan on se paras
matka, joten loppuverkat säästettiin
laivan parketille. Tanssin tahdein
matkasimme kohti Helsinkiä ja
kesän muita koitoksia.
Hauska reissu joka suhteessa, ensi
vuonna uudestaan!

Matkalla maineeseen…toivottavasti,
Maarit ja Leena.
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MIKA TERVALA

Pyöräsuunnistuksen MM-kisat oli
myönnetty tänä vuonna Slovakian
Banska Bystricalle. Kaupunki on
tunnettu paremmin erilaisista kulttuuri
tapahtumista, joita nytkin kaupungin
juhlavuonna oli tarjolla yllin kyllin.
Kisamatkojen huono puoli vaan on se
ettei ns. ruumiinkulttuurin lomassa
ehdi juuri muuhun kulttuuriin
perehtyä.

Suomesta kisoihin oli valittu 6 miestä
ja 6 naista. Suomen joukkueen
virallinen tavoite oli olla kisojen paras
maa. Omista tavoitteistani olin
tietoisesti pitänyt hieman
matalampaa profiilia, koska kotimaan
kisat olivat menneet aika molli
voittoisesti, eikä kansainvälisestä
vauhdistakaan ollut ehtinyt hakea
tuntumaa opiskelu kiireiden takia.
Omien testilenkkien ja vuosien
varrella tarttuneen kokemuksen
perusteella tiesin olevani
paremmassa kunnossa kuin
pyöräsuunnistus
tulosliuskat antoivat
ymmärtää.

Uskoin menestykseen,
jos vaan saisin
suunnistuksen
pysymään kasassa.
Luotin myös siihen, että
kauden tärkeimmissä
kisoissa saisin
kasattua itseni kauden
parhaimpiin
suorituksiin. Loppujen
lopuksi suurin ongelma
olikin ns. kisapainon
löytäminen. Vielä kaksi

viikkoa ennen päätapahtumaa vaaka
näytti yli neljä kiloa ylimääräistä.
Etenkin tänä vuonna nuo neljä kiloa
oli saatava pois keinolla millä
hyvänsä, koska Slovakian maastot
tiedettiin todella mäkisiksi. Ehkä juuri
käynnissä olleen painonpudotuksen
takia Kontiolahden SM-kisat menivät
suoraan sanoen alle odotusten.
Ajaminen oli voimatonta ja olo
muutenkin raskas.

Vihdoin perillä
Banska Bystricaan päästyämme ja
pienen kulttuurikierroksen jälkeen
alkoi kisafiiliskin sopivasti nousta.
Sunnuntaina kävimme tutustumassa
paikallisen hiihtokeskuksen jyrkkiin
rinteisiin, pyörillä kuinkas muuten.
Ajoimme Slovakian
mestaruuskisoissa kisan
ulkopuolella ilman aikaa periaatteella
radasta osan läpi. Tämä pre-
competition antoikin selkeän kuvan
siitä mitä tuleman piti, eli paljon
ylämäkeä ja vastaavasti vauhdikkaita,
jopa vaarallisia laskuja.

Pyörä-MM Slovakia
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Maanantain mallisuunnistus olikin
sitten oikeastaan vain totuttelua ident
– leimausjärjestelmään. Lyhyeksi
suunniteltu treeni venyi kuitenkin
lähes kaksi tuntia pitkäksi, koska
mallisuunnistus alue kuului
kokonaisuudessaan keskimatkan
kilpailualueeseen.

Keskimatka
Tiistai aamu valkeni aurinkoisena ja
todella lämpimänä, mietin jopa
juoman mukaan ottamista kilpailuun.
Mieleen tuli kuitenkin kotimaassa
tehty epämiellyttävä painonpudotus,
joten jätin kaiken ylimääräisen pois,
jopa pullotelineenkin. Olin raahannut
Suomesta Lukkarisen Mikon
suosiollisella avustuksella kaksi
pyörää, jäykkäperäisen ja
täysjouston. Kisaan valitsin ”täpärin”,
lähinnä sen parempien alamäki
ominaisuuksien takia.

Kisaan olin valmistautunut
huolellisesti, olo oli hieman
jännittynyt, mutta ei liikaa. Pientä
ylimääräistä pulssin nousua aiheutti
10 minuuttia ennen lähtöä
katkaisemani presta venttiilin nuppi.
Toista venttiiliä ei ollut edes
huoltomiehellämme Hokkasen
Sepolla mukana lähtöpaikalla. Seppo
yritti olla vakuuttava ja väitti ettei sieltä
ilma pois tule. Itse olin hieman toista
mieltä, koska kesällä olin jäänyt
Vesijärveä kiertäessäni vastaavan
vian takia tienposkeen puhelimella
apua soittelemaan. Olin kuitenkin jo
niin keskittynyt itse kisaan, ettei
mokoma minua juurikaan häirinnyt.

Ykkösrastiväli oli raskas yli 13
minuuttia pelkkää nousua,
korkeuseroa lähes 300 metriä. Mäki
oli raskas, mutta maltoin ”himmailla”,
tiesin ettei kisa tähän vielä ratkea.
Mäki oli osin niin jyrkkä, ettei

ajamisesta ollut puhettakaan. Jalat
toimivat kuitenkin hyvin, ja olin
säästelystä huolimatta ykköselle
nopein. Myös seuraavat rastivälit ,
paria kaatumista ja yhtä pummia
lukuun ottamatta menivät hyvin ja
olinkin seiska rastilla tukevassa
johdossa. Eroa kakkosena olleeseen
Australian Jacksoniin oli yli minuutti.
Harmi vaan, ettei maali ollut jo siinä.
Seuraavilla kolmella rastivälillä koin
oikeastaan sen mikä vie meidät
jokaisen ilta toisensa jälkeen
rasteille. Koin paniikin, eksymisen,
löytämisen riemun, epäonnistumisen,
onnistumisen, väsymyksen,
epätoivon, mielihyvän, hermoilun,
kartantekijän ammattitaidottomuuden,
ratamestarin oveluuden ja vielä oman
tyhmyyteni, kaikki n. 10 minuutin
aikana. Enempää dramatiikkaa en
olisi enää kaivannut. Minun kannalta
ikävää vain oli se, että tuon
mainitsemani tunteiden kirjon olisi
voinut korvata hallitulla rauhallisella
suorituksella ja tulla maaliin yli 3
minuuttia aiemmin.

Olen tehnyt itselleni selväksi mistä
virheet johtuivat, mutta sen
spekulointi ei hyödytä enää ketään.
Maalissa pronssi tuntui hyvälle, mutta
tiesin parempaakin olleen tarjolla,
jälleen kerran. Paljon kauempaa ei
metsässä olisi saanutkaan olla tai
olisin jäänyt ilman mitalia, sillä
Mäkilän Jussi hävisi minulle
ainoastaan seitsemän sekuntia.

Kisan voitto meni röyhkeästi sääntöjä
rikkoneelle Venäjän Ruslan
Gritsanille ja toinen oli Tsekin konkari
Jaroslav Rygl, joka sai pitkälle
uralleen tähänastisen huipennuksen.
Itse pidän ”Jardaa” kisan
moraalisena voittajana, vaikka
venakkoa juhlittiinkin näyttävästi
omiensa parissa maailman
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parhaana pyöräsuunnistajana.
Minulle se mies on kahdesta
mestaruudestaan huolimatta pelkkä
huijari ja valehtelija. Onkin surullista
havaita, meillä suunnistuksessa
olevan oma ”doping ongelma”. Minä
en voi ymmärtää miksi sääntöjä
tehdään jos niitä keinoja kaihtamatta
rikotaan, eikä siitä edes saa mitään
rangaistusta. Järjestäjillä ja kilpailun
jyryllä oli varsin hyvin tiedossa
Venäläisen rikkomus, mutta heillä ei
vain ollut halua muuttaa jo kerran
julistettuja tuloksia. Aussit pukivatkin
tilanteen osuvasti sanoiksi ”they
didn’t have balls to do it”.

Viesti
Hallitsevina mestareina meillä ei
voinut olla muuta tavoitetta kuin voiton
uusiminen. Joukkueemme olikin
täysin sama kuin Australiassa viime
vuonna, eli Sarkkisen Timo, Mäkilän
Jussi ja minä. Timo oli itseoikeutettu
avaaja ja Jussin kanssa
leikkimielisesti sovimme, että tänä
vuonna on Jussin vuoro kokea se
tunne miltä tuntuu ajaa
maailmanmestarina loppusuoraa..

Viesti kulkikin aivan
ennakkokaavailujemme mukaan.
Timo vältti virheet, eikä vetänyt letkaa
missään vaiheessa ennen
loppusuoraa. Oma osuuteni meni
lähinnä muita tarkkaillen, rata oli
viikon helpoin suunnistuksellisesti,
eikä suuria ongelmia ollut. Minulla oli
”sisäkaarre” ykkösellä ja pääsinkin
helposti muilta alussa karkuun. Muut
kolme hajontarastia tosin tasoittivat
tilanteen nopeasti. Parhaiten lyhyen
hajontansa hyödynsi Tsekki, joka
vaihtoi minuutin ennen Ranskaa ja
minua. Huusin Jussille vaihdossa
hänellä olevan pitkä ykkönen mutta
vastaavasti loppu kaikkein lyhyin.

Näin hajonnat menivätkin ja Jussi sai
oikeastaan tyylitellä viimeiset kolme
kilometriä. Voittomarginaaliksi tuli
lopulta lähes neljä minuuttia.
Yksinkertainen taktiikka: virheet pois
ja vain lyhyellä hajonnalla yritetään
karkuun toimi tälläkin kertaa
maailmanmestaruuden arvoisesti.
Tämän tyyppisissä viesteissä, joissa
hajonnat on helppo etukäteen ja jopa
matkan aikana hahmottaa, on
olennaista oikea aikainen iskeminen.
Toisten joukkueiden virheet on
pystyttävä heti tilaisuuden tulle
hyödyntämään ja vastaavasti letkassa
ajettaessa on turha ajaa keulassa,
vaan tavallaan on vaanittava edellä
ajavien huonoja reitin valintoja ja
risteysten ohiajoja. Taktiikka on oltava
kaikilla selkeänä mielessä, ratkaisun
paikkoja ei tule kolmen osuuden
viestissä montaa. Pääsääntöisesti
kaikilla mailla on mukana kaksi
joukkuetta, jolloin peesaajia riittää
yllin kyllin ja etenkin kapeilla poluilla
on usein jopa ruuhkaa.

Pitkä matka
Kilpailuviikon viimeisenä kisana
käytiin tavallaan kuninkuusmatka. Itse
olin valmistautunut nimenomaan
tähän kilpailuun huolella, pidin pitkää
matkaa itselleni kaikkein
sopivampana. Olin vielä nälkäinen
menetetyn keskimatkan kullan takia.
Samalla olin valmis näyttämään
Venäjän huijarille, kuka jaksaa kiivetä
ja kestää pisimpään. En lähtenyt
hakemaan tästä kisasta muuta kuin
voittoa, tiesin sen olevan täysin
mahdollista. Olin ajanut
karsintakilpailun lähes lenkkivauhtia
ja säästellyt voimia tähän kisaan.
Karsinnan 38 sija oikeutti alkupään
lähtöpaikkaan. Päivä oli jälleen
suomalaisen mittapuun mukaan
helteinen ja aikainen lähtö oli siksi
aivan ”perfect”.
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Siihen oikeastaan ilonaiheet sitten
loppuivatkin, vaikka aurinko mollotti
täydeltä terältä minulle päivä oli
musta. Jo verryttelyssä jalat olivat
raskaan ja mietin oliko kolme kisaa
neljässä päivässä sittenkin olleet
liikaa. Päätin kuitenkin lähteä
matkaan reipasta vauhtia, turhia
säästelemättä. Maarit oli evästänyt
minua kotoa ”tee rauhallinen puhdas
suoritus, se riittää pitkälle”. Se ei
kuitenkaan riittänyt minulle, ajattelin.
Mottoni oli ”voitto tai ei mitään”.
Tiedän, että moni olisi tyytyväinen
vaikka sijoitukseen kymppi sakissa,
mutta minulle ”winner takes it all”
sopi paremmin.

Se lauantai ei sitten ihan heti
unohdukaan, se oli se ”ei mitään
päivä”. Ajatus katkesi hetkeksi, eli
keskityin liikaa ajamiseen ja
kartanluku jäi toisarvoiseksi seikaksi.
Olin unohtanut yhden suunnistuksen
yksinkertaisemmista ohjeista, ”lue
karttaa”. Ihmisen muisti on hyvä,
mutta joskus lyhyt. Muistin kartan
käyrät juuri päinvastoin kuin ne
maastossa menivät, odotin mäkeä
oikealle, sitä ei koskaan tullut vaan
siihen tuli iso kanjoni. Vauhtia
alamäkeen oli 45-50 km/h, hukassa
olo aikaa  n. 30 sekuntia. Ei paljon
ajallisesti, mutta matkallisesti liian
paljon. Kilpailu oli käytännössä
minun kohdalta
ohi. Lopun
maaliin ajelu oli
lähinnä
kosmetiikkaa.
Pettymys oli
suuri, enkä
pystynyt
peittelemään
sitä kisan
jälkeen, edes
Tommolan
Päivin

mestaruus naisissa ei piristänyt
päivääni yhtään.

Katse kotikisoihin
Viimeistään nyt on aika suunnata
katseet ensi kesän kotikisoihin
Joensuuhun. Harjoittelun painotusta
on pystyttävä muuttamaan enempi
suunnistukselliseen suuntaan.
Kotikenttä on pystyttävä
hyödyntämään maksimaalisesti ja
samantyyppisissä maastoissa on
käytävä treenaamassa. Maastotyyppi
on meille tuttu, eikä sieltä todellakaan
löydy suuria korkeuseroja, mutta
vastaavasti metsät ovat paljon
polkurikkaampia kuin Slovakian
vuoret. Mainittakoon että Slovakiassa
mäkiä syöksyttiin alas lähes 90 km/h,
tämä tosin tapahtui treenissä, ja taas
toisaalta jyrkkiä mäkiä työnnettiin
pyörää ylös kävelyvauhtia.
Joensuussa tulee keskimääräinen
ajonopeus olemaan silti suurempi ja
karttaa on pystyttävä lukemaan
tasaisen kovassa vauhdissa, eikä
pysähtelyihin ole juurikaan varaa.
Koska kisat ovat jo heinäkuun
puolessa välissä, on täältä suomen
lumesta lähdettävä etelään ajamaan
talven aikana. Ajotuntuma sulalla
maalla on saatava kuntoon jo ennen
toukokuun alkua, jonka jälkeen voi
keskittyä enemmän taitoharjoituksiin.
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JUSSI-PETRI HIRVONEN
 
Perjantai-ilta
 
Perjantaina kokoonnuttiin Orimattilan
Osuuspankille klo 17.30. Matka
Lehmonkärkeen kesti noin tunnin.
Perille saavuttua esittäydyttiin ja
sovittiin leirisäännöt. Sitten jaettiin
joukkueet, jotka pidettiin samoina läpi
koko leirin. Joukkueen
vastuuhenkilöinä toimivat Olli-Petteri,
Aleksi, Siiri ja Tommi. Ensimmäinen
kisailu koostui viidestä rastista, joilla
harjoiteltiin kartanlukua, kompassin
käyttöä, suunnanottoa ja
rastimääritteitä. Rastit osoittivat, että
perustaidot nuorillamme alkavat olla
kunnossa.
 
Perjantai-illan hiljaisuuden aikaan oli
vielä pikkuisen hälinää, mutta hyvin
kaikki menivät nukkumaan saunan ja
iltapalan jälkeen. Lauantaiaamuna
alkoi pienten tyttöjen huoneessa
kuulua tekstiviestin piippausta jo
ennen herätystä. Taisipa muutama
taskulamppukin jo vilkkua.

Lauantai-aamupäivä

Hyvän aamupalan jälkeen pidettiin
pihalla leimausviesti. Meteli oli
melkoinen lasten kannustaessa
omiaan. Eräs herra Tuominenkin
naapurimökiltä muistaa taatusti
Rastivarsojen leirin. Hänet tosin

kahvitettiin ja ruokittiin aamupuurolla
hyvän päivän alkajaisiksi.
 
Seuraavaksi isommat nuoret lähtivät
viemään Pekan johdolla rasteja
iltapäivän viuhkasuunnistusta varten.
Nuoremmat lähtivät ohjaajien johdolla
karttaretkeilemään. Ja taas tuli
todettua, että kesän aikana on
tapahtunut selvää edistymistä.
Joukkueiden toiseksi vanhimpien
tehtävä oli ohjata ja opettaa
nuorimpia aikuisohjaajien vain
varmistaessa toimintaa.
 
Maittavan lounaan jälkeen vähän
lepäiltiin ja sitten päästiin tositoimiin.
Viuhkasuunnistus sujui ja pienimpien
varmistajina toimineet ohjaajat saivat
välillä vaihtaa vuoroa, jotteivat olisi
uupuneet liikaa. Varsinkin nuorimpiin
kuuluva Lauri piti kovaa vauhtia.

Hippoleiri
Lehmonkärjessä
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Leirikisa
 
Pienen välipalan jälkeen päästiin
leirikisailuun. Sen tehtävät olivat:

1. Kohteen paikannus kartalta
Kylpypaljulta pystyi tähystämään
lahden yli erään laiturin nokkaan.
Puuhun oli kiinnitetty putki, jonka läpi
tähystämällä näkyi  kyseinen laituri.
Vieressä oli kartta, kompassi  ja
nuppineula. Tehtävä: Merkitkää kohde
karttaan. Ideana oli opettaa
suunnastamaan kartta sekä
arvioimaan etäisyyksiä ja vertaamaan
maaston ja kartan tietoja. Vain
ryhmän pienin sai käyttää
nuppineulaa. Muiden ryhmän
jäsenten tehtävänä oli selittää asia
pienimmälle niin, että tämäkin
ymmärsi mistä on kyse. Aikaa
enintään kymmenen minuuttia.
Muuten aika ei ratkaissut. Jokainen
pielessä oleva millimetri tuotti
virhepisteitä. Huomautuksena
todettakoon kaikkien ryhmien
selvinneen ilman virheitä.

2. Savolainen naularasti
Kaksi pölkkyä 20 metrin päässä
toisistaan. Lähemmän pölkyn päällä
vasara. Kauempaan pölkkyyn oli
lasten kyseessä ollen aikuinen lyönyt
naulan jo sentin verran sisään. Mutta
75 mm naulasta on vielä 6,5 senttiä
naulaamatta. Ideana oli viesti, jossa
jokainen joukkueen jäsen käy ainakin
kerran naulaamassa. Jokaisella
käyntikerralla saa lyödä vain yhden
kerran (lasten kyseessä ollen yhden
osuman), jonka jälkeen vasara
palautetaan lähemmän pölkyn päälle,
josta seuraava viestin viejä sen

poimii ja lähtee omalle osuudelleen.
Aika ratkaisee ja aika päättyy siihen,
kun valvoja toteaa naulan tulleen
naulatuksi pohjaan.

3.  Suunnanottokisa
Aukealla oli neljässä kohdassa rasti
selvästi erillään muista ja emit-
leimasin. Lähtöpaikalla oli neljä
valkoista karttaa, joihin on piirretty
vain lähtöpaikka ja yksi rasti
kerrallaan. Lisäksi tekstiä ja
koordinaattiviivoja, jotta pystyy
suunnastamaan kartan. Kolmas rasti
vasemmalta on 1, kaikkein
vasemmanpuoleisin 2 jne. Ensin on
siis ratkaistava, mikä rasti (jotka siis
kaikki näkyvät lähtöpaikalle) on
mikäkin. Sitten on nollattava emit
lähdössä ja käytävä viestinä
leimaamassa jokaisella rastilla
oikeassa järjestyksessä ja lopuksi
maalissa, jossa aika katkeaa.
Vuorossa olijan oli itse käytettävä
karttaa ja kompassia. Muut saivat
neuvoa.

4. Koordinaatiorasti
Golfpallopujottelu viestinä. Golfpalloa
käytettiin kuten jalkapalloa
tekniikkaharjoituksissa.
 
Lopuksi kaikki joukkueet yhtaikaa
tekivät seuraavan tehtävän:
”Joen” ylittäminen neljällä limukorilla.
Korit olivat pinossa ja hiekkaan oli
piirretty joki. Joukkue ylitti joen
ryhmätyönä. Aika ratkaisi. Jokainen
astuminen jokeen lisäsi aikaa 20
sekunnilla. Kokonaisaikaa tehtävään
kymmenen minuuttia. Rastilla oli
melkoinen vilske. Lopuksi pantiin
kaikki yhdessä kiertämään pieni
lenkki kuudellatoista korilla. Siinä
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yhteispeli oli poikaa. Meteliä oli
jälleen varmaan noin 120 desibeliä.
 
Sitten mentiin rantaan. Neljästä
Käkelän kartasta oli rajattu alue,
jossa oli metsää, peltoa, tietä, ojia ja
suuri mäki. Tehtävänä oli rakentaa
hiekkarannalle kartan esittämä
maisema rajatulle alueella. Rasti sai
suurimmatkin nuoret innokkaseen
toimintaan. Lapiot, kauhat ja ämpärit
heiluivat. Toinen toistaan
innovatiivisempia ideoita syntyi ja
yhteishenki oli valtava. Lopuksi
tuomarit Pekka R. ja Timo L
arvostelivat työt ja antoivat palautteen
joukkueelle.

Lauantai-ilta
 
Vaihteeksi jälleen syötiin. Nyt
herkullista makaronilaatikkoa. Sen
jälkeen oli omaa aikaa ja lapset
alkoivat piilosille isossa talossa.
Samalla saunottiin. Kun tukat olivat
kuivat mentiin grillikatokselle
makkaranpaistoon. Makkararoiden
jälkeen oli taskulamppupiilo
läheisessä tiekolmiossa. Ideana oli,
että piiloon sai mennä vain teiden
rajaaman alueen sisään. Kaksi
etsijää kerrallaan etsi piilossa olijoita.
Mahtavia maastoutumisia nähtiin (tai
siis ei nähty) paljon ja hauskaa oli.
 
Isot pojat lähtivät otsalamput päässä
keräämään päivällä käytettyjä rasteja
ja muut siirtyivät sisälle
valmistautumaan hiljaisuuteen. Tällä
kertaa unta ei tarvinnut houkutella.
Sunnuntain herätystä päätettiin siirtää
puoli tuntia eteenpäin. Aamulla ei
kukaan herännyt ennen kellon soittoa.

Sunnuntai
 
Sunnuntai alkoi jälleen
leimausviestillä aamiaisen jälkeen.
Nyt ideana oli lähteä liikkeelle
tasoituslähtönä edellisen päivän
aikaeroin. Ja tällä kertaa viesti olikin
tosi jännä. Sijoitukset vaihtelivat joka
osuudella eikä maalissakaan ollut
eroa kuin kymmenkunta sekuntia
ensimmäisen ja neljännen välillä.
 
Vaihteeksi taas karttaretkeiltiin.
Isommilla oli samaan aikaan
vuorovetoharjoitus Pekan johdolla.
Kyytiä taisi riittää sillä Pekka totesi
palattuaan että: ”Nyt on takki tyhjä”.
Karttaretkeilijöillä oli eri maasto kuin
edellisenä päivänä, kiitos
Lehmonkärjen hyvin junioreille
sopivien maastojen. Nyt ryhmät saivat
entistä itsenäisemmin suunnitella
reitit ja toteuttaa suunnitelmansa
aikuisten ohjaajien toimiessa
varmistajina. Aurinko paistoi
pilvettömältä taivaalta
 
Seuraavaksi syötiin lihapullia ja
Leirimaan perunamaan tuotteita.
Sitten vähän piilosta ja paikkojen
siivous. Vanhempia saapui
hakemaan ja juotiin mehut sekä
kahvit sekä virtuaalitäytekakku.
Virtuaali siksi, että Jussi unohti hakea
sen leipomosta. Tilalla oli
kääretorttua ja pullaa.

Palaute ja palkinnot

Enää olikin jäljellä viimeinen ohjelma:
Loppupalaveri ja palkintojenjako.
Loppupalaverissa otettiin
kommentteja. 2. joukkue (Aleksin
johtama) löysi leiristä vain hyvää.
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Niinpä listataan tähän heidän
kommenttinsä siitä, mikä oli hyvää:
Pulla, karkki, kaverit, ryhmät, ruoka,
kilpailut, suunnistus, harjoitukset,
taskulamppupiilo, leikit, sauna,
ohjaajat, keittäjät/ensiapuhenkilöstö,
vapaa-aika, illat/yöt, sää, tunnelma/
ilmapiiri, paikka, discopallo
(selvennys: makuusalina toimineen
huoneen katossa oli todella
discopallo), taskulamput, tv, radio.
 
Moitteita: Liian lyhyt leiri, ei päässyt
keittiöön (selite: keittiöhenkilökunta
totesi, että on parasta jos vain he
touhuavat keittiössä), ois voinut olla
lämpimämmät ilmat, omat huoneet
pitää olla, nukkumaanmenoaika, liian
lyhyt, viuhkasuunnistus, ku ei voitettu
sitä kisaa.
 
Kaiken kaikkiaan palaute oli hyvää ja
avointa.
 
Kisan tulokset julkaistiin jo leirillä,
joten tässä vain lyhyt summaus.

Jaettu ensimmäinen sija: 1. joukkue
(Olli-Petteri H, Kia-Lotta H, Tatu L,
Maiju L ja Jemina T.) sekä 2. joukkue
(Aleksi A, Lassi H, Juho A, Valtteri R.)
Kolmas sija: 4.joukkue (Tommi L,
Lauri L, Tuuli P, Anni K.)
Neljäs sija: 3. joukkue (Siiri L, Minna
L, Salla P, Maria A).
 
Parhaat kiitokset ohjaajille Pekka R,
Timo L, Juha K ja Ari A , ilman teitä ei
homma olisi onnistunut.
Suurkiitokset keittiöhenkilökunnalle
Vuokolle ja Tiinalle. Teidän
panoksenne mahdollisti hyvän
ravinnon ja lasten täysipainoisen
ohjaamisen. Kiitos myös Jounille
tuesta valmisteluvaiheessa sekä
lauantain yhden harjoituksen
ohjauksesta.

Leirin ystävälliset orimattilalaiset
tukijat on syytä mainita vielä lopuksi: 
Orimattilan Osuuspankki
Maatila-Liha Meronen Oy
Leipomo Salminen
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Maken

valmennuspalsta
MARKKU HÄMÄLÄINEN

Suunnistuksen valmennusjärjestelmä
uusiutuu. Marraskuulla aloittaneen
päävalmentajan Janne Salmen
ideoimana on tarkoitus saada koko
maahan kattava aluevalmennus-
järjestelmä, jota suunnistusalueet
organisoivat.

Ajatushan on jo vanhaa perua 1980-
luvun lopulta, jolloin allekirjoittanut
toimi Lahden, silloisen, piirin piiri-
valmentajana.  Perustettiin nuorille
valmennusryhmä mm. Superteam-Lahti
nimistä yms. Homma oli hyvää ja
motivoivaa niille nuorille, joiden taso ei
riittänyt liiton vetämiin leiriryhmiin.
Meidän seurasta suurin osa 1970-
luvulla syntyneitä on osallistunut
piirijärjestelmän toimintaan.

Janne on myös nostanut maan
edustussuunnistajien leiriryhmien
kokoa ja siten enemmän kilpailua
paikoista isoihin kisoihin. Samoin
valmentajakaksikko (2.valm. K
Arponen) tulee panostamaan vauhdin
nostamiseen suorituksessa, koska
tulevien vuosien arvokisat ja matkat
suosivat vauhtia.  Toinen parivaljakon
uusi teesi on arvokilpailuissa
onnistuminen ja parhaan suorituksen
aikaansaaminen oikealla hetkellä eli
henkisen valmiuden keskittäminen
silloin kuin pitää takoa mitaleja

Suomelle.

MITÄ MEILLE?

Tärkeää on saada Lahden alue heti
mukaan kakun jakoon, koska liitto jakaa
pienen avustusrahan vuosittain
aktiivisille alueille. Meiltä löytyy
Hanna, Sanni ja muutama muukin joilla
on mahdollisuuksia leiritykseen,
jatkossa enemmänkin.

Päävastuullisten saaminen
kulukorvauksella pyörittämään
aluevalmennusta on vain kysyjiä vaille.
Lepolan Antti toimii seuramme
edustajana valmisteluryhmässä.

Tarkoitus on saada ympärivuotinen
suunnistusharjoittelu pyörimään eri
seurojen kesken. Meiltä kyllä löytyy
riittävästi aktiivisuutta hyvään työhön.
Jo nyt yökupit ja korttelisuunnistukset
on hyvä esimerkki yhteistoiminnasta.

Rastivarsojen oma ensimmäinen
seuraleiri ( kaikille avoin ) on joulun ja
uudenvuoden välisellä viikolla
Solvallan Urheiluopistolla Espoossa.(
Tark. toisaalla.)

TAITOVINKKI

Suunnistuskauden analysointi on hyvä
tehdä talvisaikaan eli oppia jatkoon.
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Fyysisen kunnon luominen ja
huippukunnon ajoitus omiin
tärkeimpiin kisoihin on tarkkaa puuhaa.
Mutta ennen kaikkea taidon
harjoittaminen ja kehittäminen kuuluu
jokaisen itseään suunnistajana pitävän
talviohjelmaan.
Todellinen suunnistaja harjoittelee
siellä missä kilpaileekin eli maastossa
kartan kanssa. Suunnistajana itseään
kuvitteleva tekee jotain muuta.

Analysoinnin helpottamiseksi - niin
itseään kuin valmentajaa/huoltajaa
varten - kannattaa joka kisan ja
harjoituksen jälkeen piirtää kulkemasi
reitti karttaan. Fiksu käyttää
teräväkärkistä lyijykynää(siisti), koska
karttaa saatetaan tarvita myöhemmin
harjoittelemiseen.
Kirjaa karttaan päiväys, radan pituus,
voittajan aika, oma aika, sijoitus ja
arvioimasi ajan hukka.

Laita kaikki
kartat mappiin

aikajärjestykseen
siististi viikkaamalla tai

muovitaskuun.

Kauden päätteeksi tee
yhteenvetotaulukko ainakin
tärkeimmistä kilpailuista. Kerää
taulukkoon kisan virhelista;
reitinvalinta, rastin otto, rastilta lähtö/
tulo, suunnassa kulku, edellä olevien
suunnittelemattomuus tai toteutuksen
vaikeus.
Muita tekijöitä kannattaa huomioida
mm. viretila, vaivat, muut kilpailijat ja
vastaavat häiriötekijät. On hyvä
tasapuolisuuden nimissä käydä läpi
myös onnistuneet tekijät yllä olevista
osista, koska ne ruokkivat jatkoa
vähintään yhtä hyvin.

Tämä kaikki siksi, jotta ulkopuolisen on
myös helpompi tarkistaa
suunnistuksen tärkeintä eli taidon
kehittymistä ja parantamisen osa-
alueita sekä tietysti vahvojen taitojen
edelleen kehittämistä.
Myöhemmällä iällä on kiva katsella
aiempien vuosien mokia ja etenkin
onnistuneita suorituksia.
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TALVEN  TAITTEEN YLI

Jatkamme viime talven tapaan Pariisin
uran kiertoa. Laita jalkaan nastarit ja
lämmittävä sukka eli neopreeni tai
villasukka. Myös saappailla ja
vaelluskengillä voi kiertää lumiuraa,
mutta silloin juoksuaskeleet kannatta
jättää vähemmälle loukkaantumisriskiä
minimoiden. Aloitamme
vuodenvaihteessa tiistaisin 18.00
Tönnönkosken P-paikalta
kuntotasoryhmissä. Niin ja laita myös
lamppu otsaan, ledilläkin onnistuu.
Karttaa saa pitää kädessä
lajinomaisuuden säilyttämiseksi. On
muuten hieno kokemus talvikuutamolla
kiertää porukalla lumisessa metsässä
kaupunkien valojen loistetta ihaillen.
Samoin metsän eläimet tulevat tutuksi
jälkien ja äänien myötä, jopa
näköhavaintoja oli viime talvena
useita.

Jos lunta tupsahtaa enemmän kuin
paljon niin kokeillaan lopputalvella
lumikenkäsuunnistusta. ja mikäs sen
parempi maasto kuin Kalliojärven
takamäet.
Jo viime talvesta tuttu latusuunnistus
ja pikamatkan hiihtosuunnistuksen
harjoituspäivä toteutetaan Raunion
Pekan vetäessä kelkalla uria.
Lumitilanteen mukaan haetaan sopiva
alue alle.

Eikä aikaakaan kun koittaa kevät ja
leirit sulissa metsissä. Lähde rohkeasti
mukaan pääsiäisen leirille Latviaan. Siis
ilmoittaudu Tuukalle heti, hyvää ei
kannata odottaa!

Ja jos et ole vielä ehtinyt/kehdannut/
osannut/voinut/ piirtää reittiäsi eri
kisoista reittihärveliin niin mars
tekemään se nyt talvella (kirjastossakin
se onnistuu). Katso samalla
kärkisuunnistajien reittejä omalla
radallasi ja myös huippujen
edesottamuksia. Pitää uskaltaa panna
itsensä alttiiksi, näytille silloin myös
oma itseluottamus kasvaa varmasti
seuraavia tapahtumia silmällä pitäen?
Ja eipä tule tehtyä senkään vertaa
mokia kun tarvitsee piirtää ne härveliin
kaikkien nähtäville. Eli oppia ikä kaikki.

Nähdään taitoilemassa!
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AM-kisat 2006
su 5.2. HauSi, hisu pika
la 18.2. KouRa, hisu, norm.
su 19.2. KouRa, hisu, viesti

latusuunnistus (?)

ke 10.5. HU-46, pitkä
su 14.5. NaTe, pysu
ke 17.5. AR, pika
ti 23.5. RaRe, partio

to 1.6. NaTe, maakuntaviesti (Turra-puistoviesti)
to 15.6. IitPy, oravapolku

la 12.8. PäijRa, norm
su 13.8. PäijRa, viesti

yö

Leiritapahtumia

ke 28.12.- pe 30.11.: Seuran yhteisleiri Solvalla
(Markku H.)
pe 6.1.- su 8.1.: Pitkät yhteistreenit, Lahti (Heikki
J.)
la 11.3.-su 12.3.: Hiihtoleiri, Vierumäki-Lahti (Antti
L.)
to 13.4.- ma 17.4.: Pääsiäisleiri, Latvia (Tuukka T.)
pe 21.4.- su 23.4.: Kevätleiri, Parainen (Antti L.)
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Eri-ikäisiä suunnistajia seuralta
vaativat syksyn suurviestit 25-
Manna ja Halikko menivät
Rastivarsoilta hyvin. Halikko on
mennyt paremminkin, mutta Manna
ei. Sijaksi tuli yhdellä entistä
ennätystä parantanut 35:s.

Matkassa Tukholman lähistöllä
Täbyssä päästiin siis suomalaisittain
juhlan makuun muutenkin kuin
kisan voittanut Kalevan Rasti. Kisa
itsessään sujui tasaisesti, alku hyvä,
mutta sen jälkeen pientä
putoamista yhtä partio-osuutta
lukuun ottamatta ja loppu taas
kohtuullisesti.

1.osuus: Denis Senior  pysyi
hienosti kärjen vauhdissa. Vaihto

Ennätyssija 25-Mannasta
20:ntenä vain minuutin ja neljä
sekuntia kärjestä.

2. osuus: Esa aloitti myös hyvin,
mutta loppumatkalla tullut
koukkaus pudotti sijoja ja
aikaeroksi kärkeen kasvoi 4.25.
Sija lähes lopullinen eli 36:s.

3. osuus: Tytöt Hanna, Sanni,
Maarit ja Kirsi jäivät
etenemisnopeudessa runsaat viisi
minuuttia, mutta sija tipahti vain
kolmella.

4. osuus: Sekapartio Anneli.
Leena, Timo ja Paavo antautui
ajallisesti vain reilut kaksi minuuttia.
Sijoitus vaihdossa 42:s.

5. osuus: Partiossa etenivät
Jarkko K, Jarkko R, Lauri ja

PENTTI TALIKAINEN
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Heikki. Pätkä koetteli eniten KR:n
ohella myös RaVaa, sillä nyt tulivat
suurimmat suunnistusvirheet ja
aikaero keulaan kasvoi peräti yli
kuudellatoista minuutilla ollen
vaihdossa sijalla 60 yli 28
minuuttia.

6. osuus: Antti, Matti, Jorma ja
Simo-Pekka pitivät osuudellaan
mainiota kyytiä ja sijoitus parani
kymmenellä eikä aikaerokaan
kasvanut kuin runsaat 2,5 minuuttia
30.52:een.

7.osuus: Viimeinen partikvartetti
Jyrki, Petri, ”Hannu” ja Jalle oli
sitten se, joka pystyi kaventamaan
eroa kärkeen. Vaihtosijakin parani
kummasti eli 37:nneksi.

8.osuus: Lopun soolo-osuudet
avasi Jouni Mattila ja homma sujui
kiitettävästi. Sija tipahti yhdellä,
mutta ero kovaa menijöihin kasvoi
vain vajaat kolme minuuttia ollen
nyt 33.39.

9. osuus: Ankkuriosuuden aatto-
osuutta vei Irina . Hän jäi
vauhdissa tasan kuusi minuuttia,
mutta sijoitus nousi silti 36:nneksi.

10. osuus: Denis Juniorista
saadaan iloita varmasti vielä
monessa viestissä. Nytkään poika
ei jäänyt kärjessä viilettäneestä
hurjavauhtisesta Harjusta kuin
vajaat viisi minsaa ja nosti
sijoituksen uuteen
ennätyslukemaan.

Kaiken kaikkiaan RaValle erittäin
myönteinen kokemus. Maasto oli
tuttuun tapaan helpohkoa kuten
näissä Tukholman
esikaupunkialueiden metsissä
yleensäkin. Mahdollisuudet olivat
parempaankin, mutta suunnistushan
vain on tällaista, sehän sen
mukavaksi tekeekin hetkittäisistä
pettymyksistä huolimatta. Aina voi
jossitella: Jos porukka olisi ollut ns.
paras mahdollinen….

Ankkuri-Deniksen vauhtia.
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Tiomila 2005

osuus osuus rata kokonais
aika sija sija aika

84 Rastivarsat 11:48:05
Denis Grishman 58:38 30 3 58:38 30
Esa Orava 1:04:40 36 31 2:03:18 31
Jari Lehtonen 1:03:45 11 23 3:07:03 17
Jarkko Ryyppö 41:13 54 18 3:48:16 22
Timo Sarkkinen 2:07:39 178 178 5:55:55 73
Kristian Leppänen 47:52 123 45 6:43:47 74
Lauri Suomela 55:43 96 96 7:39:30 71
Jyrki Tuokko 1:13:39 178 64 8:53:09 74
Juha Kiljunen 1:14:00 193 64 10:07:09 86
Denis Glazunov 1:40:56 103 103 11:48:05
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Saimme am-pikamatkan 2005

järjestettäväksemme.Alue myönsi

ne meille keväällä 2004. Lehtosen

Jari aloitti kartan teon Hollilanmäellä

syksyllä 2004 ja teki viimeiset työt

heinäkuun alkupuolella rastiviikon

jälkeen. Pidimme kilpailijoita paikan

suhteen epävarmuudessa loppuun

asti. Moni varmaan luuli, että

pikamatkat kisaillaan Pariisin

kartalla.

Järjestimme kilpailut matalalla
profiililla, koska arvelimme
osanottajia olevan alle 200. Kevään
suuret kansalliset veivät aika paljon
voimia. Kansallisten jälkeen
kokosimme pienehkön
kisaorganisaation. Näin seuran
omille jäsenille jäi mahdollisuus
osallistua kisoihin. Ratamestariksi
lupautui  Tourusen Jouni ja itse
hoidin kilpailun johtajan tehtäviä.

Jouni sai Jarilta ensimmäiset
väritulosteet käyttöönsä heinäkuun
alkupuolella ja teki ensimmäiset
ratasuunnitelmat. Maken kanssa
kävimme ratoja testailemassa ja niitä
vähän lyhennettiin ensimmäisistä
versioista. Ratoja kisassa oli 9 ja
käytimme väritulosteita, jotka Antti
järjesti alkuviikolla. Metsämaasto ei

ollut nuorisoystävällinen, tosin nuoret
selvisivät yllättävän hyvin
suositusajoissa.

Kilpailupäivä oli keskiviikko 3.8 ja
suuri osa järjestäjistä kotiutui
gubbetiomilasta maanantaina
puolelta päivin ja eikun metsään
samantien viemään ja rakentamaan
rasteja ja illalla koejuoksuihin.
Kilpailupäivänä klo 14.00
rakentelutalkoot ja kilpailut pystyyn.
Onneksi rakenneltavaa ei ollut kovin
paljon kun käytössä oli seuratalo.
Anneli ja Anne hoitivat ravintolan
organisoinnin. Lars toimi
lähtöpäällikkönä ja Timo maalin
vastaavana. Infoa pyöritti Kabulin
kauhu Äsped.  Antti hoiti
ilmoittautumiset ja arvonnan sekä
yhdessä Jussin kanssa tulospalvelun
Kokon Timolta lainatuilla koneilla.
Jussi ja Timo olivat viritelleet koneet
etukäteen kisakuntoon.

Kilpailijoita ilmoittautui kisoihin
ennätysvähän. Maastoon starttasi 153
suunnistajaa. Kilpailut sujuivat
suunnitellusti ja sääkin suosi meitä.
Jotain tarttis varmaan tehdä
osanottajamäärän suhteen. Nyt
olimme pakoitetut järjestämään kisat
loppukesällä, mutta tulevaisuudessa
kevät saattaisi olla parempi
ajankohta.

AM-pikamatka
Järvikylässä
JORMA HÄMÄLÄINEN



Rastiväli 2/2005 Joulukuu28

RESELEDARE HANU

Rastivarsat osallistui kahden
kymmenikön voimin heinäkuun
lopulla Ruotsissa perinteiseen
ikämiesten 10-milaan. Järjestelyt
pohjautuivat Linköpingin ja sitä
ympäröivien pienempien seurojen
yhteisrutistukseen. Valitettavasti 43-
Kavlen kärsii tällä
hetkellä jonkinmoisesta
syöksykierteestä osanottajamäärissä.
Kehitystä ja jotakin virikettä pitää
järjestäjiltä löytyä tulevina vuosina,
muuten kisa kohtaa noutajansa. 

Ennakkotiedoista saimme huomata,
että Suomen puolelta vain kaksi
muuta seuraa (OK77 ja Delta) RaVan
lisäksi matkassa kahdella
joukkueella H-43 sarjassa.

Hienoa nähdä, että seuramme
“seniorit” jaksavat panostaa ja
innostua, ei pelkästään itsensä, vaan
koko joukkueen puolesta. Ilman
yhteenkuuluvuutta moni kaveri
heivaisi koko homman ja tällaiset

Opintomatka
Ruotsiin

matkat jäisivät tekemättä, ainakin tällä
panostuksella.
 
Matkaan lähdettiin totutuin
seremonioin
edellisvuotisten reissaajien (MU,
Raisu Lumous ja OK Orient)
säestyksellä, osa laivalla, osa
lentäen. Etenkin
RaVan lentäjäosaston
henkilökohtaisen taloudellisen
satsauksen suunnistusmatkaan voi
sanoa olleen melko raskas, kun
huomioidaan joukkueidemme
sijoitukset.
Niin, onko sijoituksista paljon
kerrottavaa? Hylsyhän sieltä tuli
molemmille joukkueille! Aika
vaitonaista on ollut syksyn mittaan
jälkipelit, jos aiheeksi on
otettu Pappamilan tapahtumat. Mutta
sateisen viikonlopun tapahtumat on
syytä siirtää sivuun ja ottaa uusi
tavoite vuoden 2006 tapahtumiin,
mukaan lukien H-43 Kavlen eri
muodoissaan. Tämän vuoden hylsyjä
ei pidä unohtaa, vaan jokaisen on
otettava opikseen tapahtumista.
Viestissä olemme aina vastuussa
tekemisistämme myös muille
joukkuetovereillemme ja se pitää aina
muistaa. Viestin lopputulokset söivät
miestä, mutta MEILLÄ on
mahdollisuuksia, jopa hyviäkin
tulevina vuosina!
 
Varsojen osalta kisa käynnistyi
normaaliin tapaan pienillä
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henkilövaihdoksilla. Kakkosesta
nykäistiin ykköseen loppujen lopuksi
aika kova kortti, taisi olla oikein Jokeri.
Juoksujärjestys meni uusiksi
molemmissa joukkueissa ja silleen.
Viesti lähti liikkeelle tasaisesti
molemmilta joukkueilta. Kahden
osuuden jälkeen ero joukkueidemme
(1- ja 2-joukkue) välillä oli noin neljä
minuuttia. 3. osuudella kakkonen oli
jo välillä edelläkin hyvän puristuksen
ansiosta, mutta loppuosuus olikin jo
sitten raskaampaa. Neljännellä
osuudella alkoikin jo tapahtumaan,
kun ykkösen Heikki J puristi vaihtoon
sijalla 7, ero kärkeen alle viisi

minuuttia. Seuraavalla viidennellä
osuudella Sergei antoi armotonta
kyytiä niin Suomen, kuin Ruotsinkin
ikäluokkansa kärkimiehille. Ero
kurottiin kokonaan umpeen ja Sergei
vaihtoi vain aavistuksen johtavan
joukkueen (AngA) perään.

Kakkonen oli vakiinnuttanut
sijoituksensa tässä vaiheessa noin
kuudenkympin sakkiin. Kakkosesta
ykköseen viime tipassa tehty siirto
osoittautuikin Jokeri-kortin veroiseksi.
Nimittäin Juha K otti ja varasti
kaikkien nenän edestä koko kisan
piikkipaikan, tosin tiukasti.
Rastivarsat oli siirtynyt koko kilpailun
johtoon!!! Kisa jatkui Paavon
epäonnekkaalla osuudella tiukassa
paikassa. Eroa kärkijoukkueeseen oli
tullut jo muutama minuutti, kun Pave
saapui voipuneena vaihtoon. Tästä
olisi ollut vielä hyvä jatkaa, mutta
seurallemme kävi kutsu
leimantarkistukseen kyseiseltä
osuudelta. Leima puuttui, tähänkö
sen nyt juuri piti tulla? Selvitykset on
annettu ja Paven anteeksipyyntö
vastaanotettu hyväksyen.

Loppuosuudet menivätkin vain
juoksentelun nimiin. Jorkka ylitti
maalilinjan yhdeksäntenä kilpailijana,
vaikka joukkueen kokonaisaikaa
rasitti pakollinen tauko hylkäyksen
takia. Kakkosjoukkueen kohtaloksi
tuli myös hylkäys, tosin vasta
viimeisellä osuudella, sijoituksen
ollessa noin 50 kieppeillä.
 
Vuonna 2006 43-Kavlen kilpaillaan
Finspångin alueella. Osuuspituuksia
on hieman muutettu ja kilpailukeskus
on tuotu ihmisten ilmoille. RaVa
tähdännee matkaan neljän joukkueen
voimin, nyt myös naisjoukkueella
vahvistettuna. 

Jorkka loppuviitoituksella.
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43-kavlen, tuloksia
os.aika aika sija

Rastivarsat 1                                                 
             Hämäläinen Markku          55:19      55:19     47.
             Ryyppö Jarkko               50:45    1:46:04     20.
             Laiho Hannu              1:12:01    2:58:05     17.
             Jokinen Heikki             58:08    3:56:13      7.
             Sibilev Sergei             53:22    4:49:35      2.
             Kiljunen Juha              43:15    5:32:50      1.
             Inkinen Paavo hyl.                                
             Vennelä Simo-Pekka 35:07                         
             Tervala Mika               hyl.                                   
             Hämäläinen Jorma         1:14:57            
 
Rastivarsat 2                                                  
             Vestola Heikki             55:18       55:18     46.
             Keinänen Jarkko            54:48    1:50:06     30.
             Lepola Antti             1:29:38    3:19:44     42.
             Onnela Veli-Matti        1:33:57    4:53:41     54.
             Mattila Jouni            1:44:56    6:38:37     65.
             Hämäläinen Timo          1:01:28    7:40:05     59.
             Tourunen Jouni             42:00    8:22:05     58.
             Raunio Pekka               55:57    9:18:02     56.
             Salo Tommi                  59:43   10:17:45     54.
             Virtanen Pasi               hyl.      

HEIKKI JOKINEN

Rastivarsat järjesti toukokuun
lopussa Kalliojärven uimarannalla
kansallisen suunnistuskilpailun.

Kilpailun järjestäminen oli alkanut jo
pari vuotta aikaisemmin anomalla
järjestämislupa Suomen
Suunnistusliitosta. Kartta tähän
kisaan saatiin ”helpolla
kaupanpäälle” edellisvuoden SM-
viestistä.  Varsinainen järjestäminen
alkoi osa-alueiden päävarsojen
metsästämisellä vuoden
alkupuoliskolla.
Ratamestareina toimivat Jari ja Antti
ryhmineen, heidän ja koko kisojen
valvojana Matti. Soittelin päävarsat
lähtöihin, rakentamiseen,

opastukseen, infoon, maaliin,
tulospalveluun, ravintolaan,
muksulaan ja muihinkin osa-
alueisiin. Kiitettävästi oriit, tammat ja
ruunat ottivat tehtävät vastatakseen ja
hoitivat lisävarsat rakentamaan
hienoa kilpailua. Kilpailukutsu
laitettiin maailmalle maaliskuussa,
jolloin kilpailevat hevoset saivat tietää
mitä oli tulossa. Edellisvuoden SM-
viesti oli todella hyvää mainosta
maastosta tulevalle kisalle.

Maaliskuun jälkeen oli hiljaiseloa,
jolloin ratamestarit hioivat omia
koukeroitaan metsään ja odottelivat
lumien sulamista. Toukokuun
alkupuolella alkoivat muutkin varsat
herätä talviuniltaan ja järjestämään
kisaa. Pidettiin pari kokousta asian

Kansalliset toukokuussa
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tiimoilta, joissa havainnoin homman
olevan ”kengässä”. Ainahan sitä
kisajohtajalla murheita jollain alueella
on, mutta kaikki saatiin hoidettua
ennekuin kisa päättyi. Kisaviikolla
rakenneltiin rasteja ja muita
rakennelmia. Ilmoittautumisen
päätyttyä meillä oli positiivinen
ongelma, kilpailevia hevosia  oli
tulossa lähes 800.

Viimeiset ilmoittautuivat kisoihin vielä
edellispäivänä. Parkki tuli olemaan
ongelma, mutta kaikki ehtivät
kuitenkin joskus metsään, vaikka
matka kisapaikalle olikin pitkä.
Lauantaina rakennusporukka rakensi
kisakeskuksen kisakuntoon ja siellä
ilta- ja aamuauringossa Tuukan ja
Laurin kanssa valvoimme
mopopoikien kurvailuja. Tämä
valvominen olisi voinut kyllä olla
lyhyempi kuin koko yö, se söi vähän
varsaa.

Kisa-aamulla auringon kanssa alkoi
varsoja ja kilpailevia hevosia
tulemaan kisapaikalle. Ratamestarit
suorittivat vielä viimeiset tarkistukset,
muut varsat rasvasivat omat kaviot ja

kisa pistettiin alkuun. Kaikissa
sarjoissa saatiin voittajat ja tulokset
selville. Kilpailijat olivat
pääsääntöisesti tyytyväisiä
järjestelyihin:
”kisat ja maasto kevään parasta,
suunnistus oli nautintoa, vanhoille
muijille voi laittaa pidempiäkin
matkoja kuin 2,5 km, hieno maasto ja
hyvin järjestetyt kisat, palkinnon
käteen heti kun olivat menossa vasta
suihkuun, lapsiparkki?”

Kilpailijoiden poistuttua kisapaikalta
laitettiin tulokset ja reittihärveli nettiin.
Osan ollessa vielä etsimässä
viimeisiä rasteja alkoi purkuhomma,
joka sujui sutjakkaasti. Purettiin
viitoitukset, pesut, maali, kisapuitteet,
teltat ja syötiin loput ravintolan ruuat.
Ennen kuin aurinko jälleen laski, oli
kisajohtajakin poistunut Kallojärven
rantamaisemista. Järjestelyiden
purku jatkui osalla porukalla omissa
oloissa vielä pitkälti seuraavan viikon.
Toistaiseksi tämä saa riittää.

Kiitän kaikkia oreja, tammoja varsoja
ja muitakin rotuja, jotka osallistuivat
kisojen sujuvaan järjestämiseen.
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JOUNI TOURUNEN

Koulujenvälinen suunnistuskisa on
kehittynyt neljänkymmenen
osanottajan kisasta lähes 300
koululaisen liikuntatapahtumaksi.
Särkänniemi –suunnistuksen lisäksi
ei taida löytyä muuta kisaa, johon
osallistuu yli 200 rastireittiläistä.
Järjestelyissä palattiin syyskuun
loppuun, koska useimmissa
kouluissa suunnistus on syksyn laji.
Aurinko jäi ensi kertaa kisojen
historiassa piiloon, mutta onneksi
vettä ei tullut ajoittaista pientä tihkua
enempää.

Jokivarsi suurin, Tietävälä
”kaunein”
Eniten osallistujia, peräti 120 keräsi
Jokivarren koulu. Tietävälä taas tuli
koko koulun voimalla, kaikki terveinä
olleet koululaiset osallistuivat.
Menestystäkin tuli, sillä Tietävälä voitti
selvästi kiertopalkinnon vuodeksi
haltuunsa (eniten palkintosijoja
suhteessa koulun oppilasmäärään).
Toivottavasti kiertopalkinta vain säilyi
ehjänä, sillä voitontanssit näyttivät
aika hurjilta ja pokaali kiersi käsistä
toisiin melkoisin koreografioin kuin
isommillakin areenoilla konsanaan…
Myös Tönnö, Myllylä, Karkkula,
Niinikoski, Yläaste ja Erkko-lukio
osallistuivat aktiivisesti kisaan – sekä
Kyrön Anni ainoana rohkeana
Luhtikylästä. Pakaa ei tällä kertaa
päässyt puolustamaan kahden
edellisen vuoden voittoaan
opettajavaikeuksien vuoksi.

Lähdössä ja maalissa
tarkkana
Runsas osanottajamäärä vaatii
toimitsijoilta tarkkuutta sekä lähdössä
että maalissa. Luppoaikoja ei
pahemmin jää, sillä joka minuutti on
laitettava kolme koululaista matkaan.
Koska 2/3 osallistujista on
rastireittiläisiä, heitä lähtee aluksi
kaksi ja lopussa kolme yhtä aikaa
(tosin eri sarjoista) matkaan. Tämä ei
ole ihan normaalikilpailun tapaista,
mutta muuta mahdollisuutta ei ole,
jotta lähdöt saadaan puristettua alle
kahden tunnin ja kisan pituus
pysymään kohtuullisena.

Urheilukeskus toimiva
kilpailukeskus
Tietävälässä poikkeamisen (2004)
jälkeen palattiin jälleen
Urheilukeskukseen. Vaikka maasto
alkaa olla kaikille varsin tuttua,
Urheilukenttä on paikkana
erinomainen. Kaikki on kentällä
lähellä ja näkyvillä, maalisuoraa on
mukava kirmata katsomon
hurratessa, kuulutus toimii hienosti,
ATK:lle on hyvät tilat, sadesuojaa ja
vessatiloja löytyy, maasto on
hyväkulkuista ja lapsille sopivaa,
yläasteelle voi järjestää ruokailun jne.
Vaihtoehtoa on vaikea löytää.
Hiihtokeskus ehkä. Lassen
päivittämä Kankaanmäen-Tönnön
kartta ehkä, mutta Tönnön koulu jää
hieman sivuun ja Virkkeeltä voi olla
vaikea järjestää arkiaamupäivänä.

VIII Koulukisa
Urheilukeskuksessa
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Tietävälän koulun ennestään pientä
aluetta ovat hakkuut entisestään
syöneet.
Pennalan ja Kuivannon kouluilta
löytyisi maastoja, mutta ne ovat
auttamattoman kaukana koululaisten
kulkemisen kannalta.

Tapahtuman luonne
jatkossa?
Kisaa on järjestetty ennen kaikkea
koulujen suunnistuksen opetuksen
tueksi ja edistämiseksi. Tarkoitus on,
että kisa voisi toimia yhtenä
”opetustavoitteena” ja yhteisenä
retkipäivänä, antaa mahdollisimman
monelle koululaiselle
mahdollisuuden osallistua ”aitoon”
suunnistuskilpailuun emit-
leimauksineen sekä tuottaa
mahdollisimman monelle
koululaiselle osallistumisen, uuden
kokemisen ja onnistumisen
elämyksiä.

Koululaiskisa runsaine
osallistujineen ei ole yksittäisenä

tapahtumana tuonut uusia aktiiveja
Hippo-kouluun ja seuran toimintaan.
Tähän tarvittaisiin suunnitelmallinen
”isku” kouluihin maalis-huhtikuussa
ennen Hippokoulun alkua. Koulut ovat
kuitenkin strategisesti avainkohteita.

Jo monena vuonna olen miettinyt,
pitäisikö ”kilpailu” muuttaa
”tapahtumaksi” vailla kilpailua ja
ajanottoa, tapahtumaksi johon koulut
voisivat tulla vaikka kaikkien
oppilaittensa kanssa? Molemmilla on
puolensa ja molemmat ovat saaneet
kannatusta, mutta toistaiseksi
perinteinen kilpailumuoto on ollut
hivenen toivotumpi. SSL:lla on
parhaillaan haussa ensi kauden
lasten pilottitapahtumat, jollainen voi
olla myös paikallinen, merkittävä
suunnistusharrastusta edistävä
tapahtuma. Joten laitetaan hakemus
vetämään, jos saisimme SSL:n
konsultointitukea koululaiskisan
kehittämiseksi.

Ja vielä kiitos kaikille toimitsijoille,
opettajille,  koululaisille, yläasteen
keittiölle, Alpolle ja Pekalle!
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Lähes 40 varsalaista matkasi
bussilla Halikko- viestiin Saloon
15.10.2005. Ensi vuoden
Jukolahan juostaan aivan
naapurimetsässä, maastot erottaa
toisistaan vain vanha ykköstie.
 
Synkkä ja kostea aamu kääntyi
melko aurinkoiseksi ja poutaiseksi
päiväksi saapuessamme

päätepisteeseemme Saloon. Yhden
pysähdyksen taktiikalla (kahvit
Myllylammella) jaksoimme perille.
Jorma H. ja Big Brother Markku
H. kävivät puheenvuoroissaan
menomatkalla läpi viestin tavoitteet
ja kisan strategiaa.
 
Ensi kerran starttasi 3 joukkuetta
RaVan asuissa kohti Salon
syysmetsiä. Ensimmäiseltä
osuudelta metsästä sukelsi kärjestä
jäljessä vain vajaa 2 min. meidän
ykkösjoukkueen Sergei S. sijalla
14., hyvät lähtökohdat vaikka
mihin!

Jännitys tiivistyi kisan edetessä n.
4h ajaksi, kunnes ankkurimme
Denis Gr. ravasi maaliin melkein
ennätyssijoituksella ( v.2002 sija
2. ja v.2001 sija 8.) eli 9., Deltan
“hoitaessa homman himaan.”
Melkein unohtui eväiden syönnit ja
muu seurustelu seurateltalla, koska
kokoajan oli menoa ja meininkiä
loppuviitoituksella ja
vaihtopaikalla. 3 omaa 15
henkilön tiimiä eli yht.
45 suunnistajaa pitivät tunnelmaa
yllä.
 
Kokonaisuutena 1. joukkueen
suoritus oli tasainen sijoituksien

Halikosta potkua
Salo-Jukolaan 2006
SUSANNA HÄMÄLÄINEN
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ollessa 8.- 14. viestin
ajan. Ryhmässä menestyksellisesti
juoksivat Sergei S., Mika T.,
Heikki V., Simo- Pekka V., Sanni
L., Maarit D-T., Hanna L., Matti
R., Markku H., Jorma H., Denis
Gl., Esa O., Jari L., Irina M., ja
Denis Gr. 2. joukkueen sijoitus oli
46. ja debyyttinsä tehneen 3.
joukkueen sijoitus oli hieno 101.
yht. 161 metsään lähteneen tiimin
joukossa.
 
Viikko ennen Halikkoa seurasin
onlinenä netistä 25mannaa
Ruotsista ja silloin itseäni ihmetytti
seuran “Jämsän Retki- Veikot”
menestys. En ollut suunnilleen
koskaan kuullutkaan näistä
“retkeilijöistä”, jotka siellä
päihittivät Varsalaiset sijoituksen
ollessa heillä 29. ja meillä 35. Nyt
täällä Salossa samat Jämsäläiset
sekoittivat pääni hyvällä
menestyksellään nyt sijoituksen
ollessa onneksi toisinpäin, me siis
9. ja he VASTA 16. Denis ja syksyn uusin

kisamuoti

 Halikko- viesti kaiken kaikkiaan
ensikertalaisen silmissä vaikutti
oikein “ihmisystävälliseltä” seurata.
Pieni, tiivis kisakeskus, alle 4h kisa
ohi ja monta suoritusta ja
suorittajaa mahtui näihin tunteihin.
Bussissa istuminenkaan ei pitkältä
tuntunut, eikä paikkoja
puuduttanut.

Mieleenpainuvina highlighteina
päivästä jäi mieleen kiva bussifiilis
(vain Varsalaisia), Aatu O:n
yllätykselliset yrjöilyt bussissa,
digikamerani kiukuttelu, Sergei S:n
poskipusu eräälle RaVa- leidille (en
ollut minä) ja HYVÄ ME.
 
See You In Salo-Jukola 17.-
18.6.2006!
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YÖKUPPI
- “pimeä laji”?
TUUKKA TUOMALA

Lahden seudulla
yösuunnistusharjoitusten
järjestelmällinen järjestäminen alkoi
2002 elokuussa. Tällöin
aluemestaruuskisoissa julkaistiin
syksyn 2002 Yökupin ohjelma, joka
sisälsi kuusi yösuunnistusharjoitusta
Lahden ympäristössä.

Tiirismaalla ensimmäisen Yökupin
ratamestareina toimivat Tommolan
Mikko ja Päivi. Radat veivät
osanottajat haasteelliseen
Pirunpesän ympäristöön, jossa yksi
jos toinenkin onnistui harhailemaan
ja tunnustamaan yösuunnistuksen
haasteellisuuden. Samana syksynä
Korhosen Pena järjesti Nastolassa
osakilpailun, joka jäi varmasti
jokaisen aktiivin mieleen
ennakkokuvineen, sekä haastavine

ratoineen. Syksyn tapahtumissa
kirjattiin yhteensä 115 suoritusta.

Vuonna 2003 Yökuppista tehtiin
ympärivuotinen, eli keväällä kolme ja
syksyllä kuusi osakilpailua.
Osakilpailujen alue laajeni Lammille,
Kärkölään ja Padasjoelle.
Osanottajaennätys (42 osallistujaa)
tuli Tiilikankaan uudella kartalla,
johon Jaskarin Jussi oli laatinut
vauhdikkaat radat aivan Tiilikankaan
asuinalueen ympäristöön.
Tiilikankaan osakilpailussa koko
Yökupin ajatus toteutui erittäin hyvin,
sillä osanottajien joukossa oli monia
ensikertalaisia ja nuoria ledeineen
sekä taskulamppuineen. Koko
kauden keskiarvo
osanottajamäärissä oli reilu 22 per
osakilpailu, ja suorituksia kertyi
yhteensä 203.
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Vuoden 2004 Yökupissa oli 13
osakilpailua, mutta ensimmäinen
osakilpailu jäi toteutumatta lumen
paljouden takia. Tapahtumissa tuli
suorituksia yhteensä 301, eli päästiin
uudelle sataluvulle.
Osanottajamäärien keskiarvo
tapahtumissa nousi yli 25:n.
Allekirjoittaneen muistiin jäi erityisesti
Käyhkön Japen järjestämä tapahtuma
Sairakkalassa, jossa rasteista tuli
juostua ohi kovaa ja kauas!

2005 vuodelle Yökupin kotisivut
avattiin osoitteessa www.yokuppi.net.
Jape alkoi huolehtimaan sivujen
ylläpidosta Leppäsen Krissen
jälkeen. Osakilpailuja oli
alkuperäisessä kalenterissa 14,
mutta jälleen ensimmäinen jäi väliin
lumen takia. Osanottajien keskiarvo
nousi yli 26:n ja loppuvuodesta
mukaan tuli muutamassa
tapahtumassa myös C-sarjan radat.
SM-yötä edeltävässä Pariisin
tapahtumassa tehtiin uusi
osanottajaennätys Yökupin
historiassa; 43 osanottajaa. Syksyllä
Orimattilassa järjestettiin vielä viiden

osakilpailun jatkot.
Yökuppi on saanut hyvän vastaanoton
alueen suunnistajien keskuudessa ja
suosio on kasvanut jatkuvasti.
Järjestäjät ovat panostaneet myös
kerta kerralta enemmän järjestelyihin;
ennakkopalat, Emit-tulokset,
reittihärvelit, kuvia tapahtumista…

Tulevan talven aika
na Yökupin ”hallitus” kokoontuu taas
pohtimaan tulevaisuuden
suunnitelmia. Uusia ajatuksia ja
ideoita on tullut vuoden mittaan ja nyt
tarkoitus tarkastella niiden
mahdollista jatkokehittämistä.

Kiitos kaikille mukana olijoille;
osallistujille, ratamestareille ja muille
toimijoille sekä Keltamäen Sepolle,
joka on sponsoroinut 2003 vuodesta
alkaen palkinnot sarjojen kolmelle
parhaalle.

Ensi vuoden kalenteri ilmestyy
keväällä, ja sen myötä toivotan kaikki
tervetulleeksi suurella joukolla
mukaan nauttimaan ”pimeimmästä
lajista”.
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Risto ja Toivosen Markku ilmoittivat
kokousväelle haluavansa päättää
pitkän jaksonsa johtokunnassa
(Markku viime vuodet myös
varapuheenjohtajana) ja tehdä tilaa
nuoremmille. Heidän tilalleen
johtokuntaan valittiin Esa Orava ja
Tuukka Tuomala. Erovuoroisista Antti
Lepola ja Veli-Matti Onnela valittiin
jatkamaan johtokunnassa edelleen.

Valiokunnat nimettiin johtokunnan
esitysten mukaisesti. Valiokuntien
vetäjiksi valittiin Jorma Hämäläinen
(karttavlk), Esa Orava (tiedotusvlk),
Antti Lepola (nuorisovlk), Markku
Hämäläinen (valmennusvlk), Jouni
Wallin (kuntosuunnistusvlk) ja Veli-
Matti Onnela (talkoo- ja talousvlk).
Tilintarkastajina jatkavat Paavo Aura
ja Petri Pitkänen. Jäsenmaksuja

Syyskokous 18.11.05
JOUNI TOURUNEN

Rastivarsat ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidettiin OP:lla seuran
kunniapuheenjohtaja Heikki Larion
johdolla ja kokeneen sihteerin Jorma
Hämäläisen kirjaamana. Seuran
jäseniä oli jälleen mukavasti paikalla,
erityisesti ilahdutti nuorten
hippolaisten ja heidän vanhempiensa
runsas mukanaolo. Kokousväki
uskaltautui myös keskustelemaan ja
ideoimaan etenkin kuntorastien
kehittämistä.

Puheenjohtaja jatkaa, johtokuntaan
pientä nuorennusta

Jouni Tourunen valittiin jatkamaan
seuran puheenjohtajana. Oravan
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päätettiin hieman nostaa aikuisten
(12 euroa) ja perheiden (25 euroa)
osalta. Alle 19-v. jäsenmaksu
säilytettiin ennallaan (5 euroa).

Toiminta ja talous

Ensi vuoden toimintasuunnitelma ja
budjettiesitys vahvistettiin
johtokunnan valmistelun mukaisesti.
Toiminta jatkuu pitkälti tuttuja latuja.
Nuorisotoimintaa pyritään tukemaan
mahdollisimman hyvin ja
kuntorastitoimintaa uudistamaan.

Isojen kisojen järjestämisessä on
tarkoitus vetää hieman henkeä,
suunnitteilla on ainoastaan AM-yön ja
mahdollisesti samassa yhteydessä
pidettävän yökansallisen
järjestäminen. Tämä näkyy myös
budjetissa, joka tulee
todennäköisesti olemaan jonkin
verran alijäämäinen.

Palkintosadetta

Kokouksen jälkeen seurasi
perinteiseen tapaan mittava
palkintosade. Mikaa ja Mattia
muistettiin maailmanmestaruuksista.
Kaijaa, Heikkiä, Jarkkoa ja Sergeitä
SM-mitaleista. Hippo-Cupiin
osallistuneet saivat omat palkintonsa.
Seuran parhaana naissuunnistajana
palkittiin Hanna Laine ja parhaana
nuorena Sanni Lepola.

Nuorten kannustuspalkinnon saivat
Elisa Anttila (D6), Kia-Lotta Hirvonen
(D8), Maria Anttila (D10), Siiri Lepola
(D12), Veikka Orava (H6), Lauri
Leirimaa (H8), Valtteri Rantala (H10),
Henri Munukka (H12) ja Tommi
Leirimaa (H14). Pistepokaalin
voitosta (AM-menestys) palkittiin
Markku Hämäläinen. Pyöreistä,

kauniista vuosista muistettiin Anneli
Lainetta. Lisäksi Lahden
suunnistusalue muisti palkinnoin
Mika Tervalaa, Dennis Glazunovia,
Hanna Lainetta sekä nuorten
suunnistus-cupissa menestyneitä
Tommi ja Tatu Leirimaata sekä Olli-
Petteri Hirvosta.

Lammikon läiskäykset Antille ja Olli-
Petterille

Mikko Eskolan lahjoittamat
”Lammikon läiskäykset” lähtivät
kolmannelle kierrokselleen.
Kehittyneen nuoren pokaalin sai
vuodeksi haltuunsa Olli-Petteri
Hirvonen ja vuoden ohjaajan pystin
Antti Lepola.

Direktoraattina toimi viime vuoden
ohjaaja Pekka Raunio. Johtokunnan
myöntämä uusi tunnustuspalkinto,
”vuoden työhevonen” (aktiivinen
seuratoiminta), myönnettiin Jari
Lehtoselle erityisesti teemalla
”vuoden kartoittaja” (Hollilanmäen ja
Lintulan kartat, kansallisten
ratamestarointi ja ratapainatus).

Samalla kiitettiin kaikkia vuoden
aikana seuran toimintaan
osallistuneita, ilman tätä mittavaa
talkootyötä mikään toiminta ei olisi
mahdollista.

Sannin SM-sprint ja
valokuvakoosteita

Kokouksen lopuksi nautittiin kahvit,
mehut ja munkit, kuultiin Sannin
esitys viime kevään SM-sprintistä
Lappeenrannassa (6./D16) sekä
katseltiin kuvia edellisvuoden SM-
viesteistä ja tämän vuoden
kisamatkoilta.
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LEIRIKUTSU
Pääsiäisleiri järjestetään Latviassa 13.-17. huhtikuuta
2006. Kohteena on Sigulda, noin 50 kilometriä Riikasta
itään. Sunnuntaina 16.4 siirrymme Viron puolelle ja
viimeinen yö Joulumäellä.

Pääsiäisleirillä kaiken ikäisille ja kokoisille mukana
olijoille tarjolla päivä- sekä yöharjoituksia ja harjoitus
kilpailu Cesisin lähettyvillä.

Matkan hintaan (alustava arvio 180 •)sisältyy:
- bussimatka Lahdesta Lahteen (Orimattilan kautta)
- laivamatkat mennen tullen Eckerö-linen laivoilla
- majoitukset Siguldassa sekä Joulumäellä
- ruokailut majapaikoissa (aamupala, lounas,

päivällinen ja kevyt iltapala)
- harjoitukset ja kartat määränpäissä (kolme

harjoitusta per päivä, jokainen toteuttaa oman
suunnitelman mukaisesti)

- paluumatkalla ostospysähdys Tallinnassa

Tarkempi matkanohjelma sekä hinnat yms. viimeistään
tammikuun loppuun mennessä, seuraa Rastivarsojen
sivuja.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan niin kauan, kun
majoitus kapasiteetissa on varaa. Ilmoittautumiset
mieluiten sähköpostitse.

Nyt pitäisi olla lumivapaa leiri tulossa!

Lisätietoa sekä ilmoittautumiset:
Tuukka Tuomala
0500-469341
tuukka.tuomala@orimattila.fi
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Minne Posti kuljettaa
Rastiväliä?
Otos postitoimipaikan perusteella aikuisista Rastivarsoista 11/2005
 
16300= Orimattila 61 kpl.
 
Orimattilan kaupunginosat seuraavasti:
16350= Niinikoski  6 kpl.
16330= Heinämaa 5 kpl.
16310= Virenoja 4 kpl.
16320= Pennala 2 kpl.
16450= Mallusjoki 1 kpl.
 
LAHTI 12 kpl, HOLLOLA 9 kpl, ARTJÄRVI 4 kpl, JÄRVENPÄÄ 3 kpl,
VANTAA 3 kpl, ESPOO 2 kpl, KLAUKKALA 2kpl.
 
Seuraaville paikkakunnille lähtee 1 lehti: PUKKILA, JÄRVELÄ, HEINOLA,
MÄNTSÄLÄ, HELSINKI, TAMPERE, NEUVOTON, II, HÄMEENLINNA,
LAPPILA JA KERAVA
 
YHT. 125 LEHTEÄ, JOISTA 79 OMAAN KAUPUNKIIN JA LOPUT 46
YMPÄRI SUOMEA 18 ERI PAIKKAKUNNALLE, UNOHTAMATTA
TIETENKÄÄN VENÄJÄNMAAN POIKIA JA TYTTÖJÄ PETROSKOIN
SEUDULTA.

OLETHAN MUISTANUT MAKSAA 2005
JÄSENMAKSUSI?

Jäsenmaksun maksamalla varmistat seuran jäsenyyden sisältäen
mm. Rastiväli- lehden, jumppavuorot, sählyvuorot, bussimatkat, leirit,
harjoitukset etc. Asiaan liittyvät tiedustelut:
susanna.hamalainen@pp.inet.fi tai 040-741 2675.
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hs pika hs hs viesti latu
sija varsa sarja yht 29.1. 5.2. 6.2. 13.3.

1 Hämäläinen Markku H 45 10,5 2 2 2
2 Lario Heikki H 70 10 2 2 0,5 1

Arvela Kirsi D 35 10
4 Orava Päivi D 35 9
5 Inkinen Paavo H 55 8,5
6 Railimo Matti H 55 8

Orava Esa H 21 8
8 Lepola Antti H 40 6,5 0,5 2 2

Leirimaa Tommi H 14 6,5
Lehtonen Jari H 21 6,5 0,5 1

11 Lepola Siiri D 12 6 2 2
Dahlman Kaija D 55 6

13 Silvola Petri H 40 5,5
14 Vennelä Simo-Pekka H 45 5

Mäkelä Heikki H 70 5 0,5
Karppinen Pentti H 65 5 0,5 1
Jokinen Heikki H 35 5 2

18 Tourunen Sara D 20 4,5
Lepola Sanni D 16 4,5 0,5 2
Kiljunen Juha H 35 4,5 0,5 1

21 Vestola Heikki H 40 4
Suomela Lauri H 21 4
Leirimaa Tatu H 12 4
Laine Anneli D 45 4
Laiho Hannu H 40 4
Hämäläinen Timo H 50 4
Aalto Leena D 18 4

28 Hirvonen Olli-Petteri H 14 3,5
29 Leppänen Kristian H 21 3

Laine Hanna D 20 3
Heinilä Hannu H 35 3
Anttila Maria D 10 3
Anttila Aleksi H 14 3

Pistepokaali 2005

by voima.heikki@luukku.com
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maakv partio AOK pp pika päivä viesti pitkä yö
26.5. 1.6. 14.6. 23.7. 3.8. 13.8. 14.8. 18.8. 9.9.

0,5 1 0,5 2 0,5
0,5 2 2
2 2 2 2 2
2 2 1 2 1 1
2 2 0,5 2 2
2 2 2 2

2 0,5 0,5 1 2 2
0,5 1 0,5

2 0,5 2 2
2 2 1

2
2 2 2

0,5 1 2 2
1 2 2
0,5 2 2
2 0,5 1

0,5 0,5 2
2 0,5 2

2
2 1

1 2 1
2 2

2 2
2 2
1 1 2
2 2
2 1 1
0,5 2 1

2 1
2 1

1 2
2 1

1 2



Rastiväli 2/2005 Joulukuu44

hs pika hs hs viesti latu
sija varsa sarja yht 29.1. 5.2. 6.2. 13.3.

34 Koponen Aarne H 70 2,5
Kilpinen Jussi H 21 2,5
Backman Tauno H 60 2,5 0,5

37 Tervala Mika H 35 2
Sarkkinen Timo H 21 2
Ryyppö Jarkko H 35 2
Raunio Pekka H 50 2 2
Punkero Toivo H 60 2
Lehtinen Teuvo H 55 2
Juurinen Petri H 21 2
Hämäläinen Jorma H 45 2
Henttonen Emmi D 16 2
Dahlman-Tervala Maarit D 21 2

47 Tuokko Jyrki H 35 1,5 1
Pitkänen Heikki H 55 1,5
Onnela Veli-Matti H 50 1,5 0,5
Lario Irma D 60 1,5
Hirvonen Kia-Lotta H 8 1,5

52 Suomela Juha H 50 1
Rantala Valtteri H 10 1
Munukka Henri H 12 1
Mattila Jouni H 50 1 0,5
Leirimaa Lauri H 8 1
Laukka John H 45 1
Koskela Markku H 50 1
Anttila Juho H 8 1

60 Tourunen Jouni H 45 0,5 0,5
Tervala Miska H 8 0,5
Stensrand Lars H 60 0,5
Larjanne Pentti H 70 0,5 0,5
Hirvonen Lassi H 12 0,5
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maakv partio AOK pp pika päivä viesti pitkä yö
26.5. 1.6. 14.6. 23.7. 3.8. 13.8. 14.8. 18.8. 9.9.

0,5 2
0,5 2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

0,5
1 0,5

0,5 0,5
1 0,5

0,5 1
0,5 0,5

1
1

0,5
1

1
1

1

0,5
0,5

0,5
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KOKO SEURAN LEIRI
28.12-30.12.2005

SOLVALLAN URHEILUOPISTOLLA
Järjestämme kaikille seuran jäsenille yhteisen ”joululomaleirin” Espoossa
Solvallan Urheiluopistolla.

OHJELMA:

Ke 28.12. 12.00 Lähtö Orimattilasta
14.00 Taitoharjoitus
16.00 Välipala omistan eväistä
18.00 Yöharjoitus tai sisäpeli jo maastossa käyneille
20.00 Taitotreenin analyysi

To 29.12. 7.30 Aamupala
9.30 Maastoharjoitus
11.30 Lounas
14.00 Taitotreeni
16.30 Päivällinen
17.30 Harjoitusten analyysi
19.00 Sisäpeli tai jumppa
20.30 Sauna

Pe 30.12. 7.30 Aamupala
9.00 Karttavaellus
12.00 Lounas
14.00 Päätös

Leirin aikana käytössä kaikki urheiluopiston tilat ja välineet. Huonemajoitus
varattu vähintään 15 hlölle. Omia Solvallan (Suunto-Games) karttoja voi ottaa
mukaan.
Maksut: Aikuiset 80 euroa ja alle 20v.  40 euroa, sisältää to-pe ruoat ja
majoitukset täysihoidolla sekä harjoitukset. Keskiviikkona ja iltaisin omat
eväät.
Varustus: Suunnistukseen ja sisäliikuntaan soveltuvat.
Tiedustelut ja imoittautumiset su 18.12 klo 21.00 mennessä Markku
Hämäläinen  0400-769603, hama@pp.inet.fi tai Antti Lepola 044-5887575,
antti.lepola@phnet.fi. Samalla maksut seuran tilille, viestikenttään teksti
“joululeiri”.

Tervetuloa KOKO SEURAN LEIRILLE!
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JOHTOKUNTA 2006

KUNTOSUUNNISTUSVALIOKUNTA 
Jouni Wallin, Heikki Lario, Petri Silvola 
- kuntosuunnistuksen järjestäminen, kalusto,
materiaali, yhteistyö naapuriseurojen kanssa 
- yösuunnistuskuntorastit syksyllä 
- ratamestarikoulutus  
- starttikurssi, jatkokurssi 
 
NUORISOVALIOKUNTA 
Antti Lepola, Hanna Laine, Päivi Orava, Pekka
Raunio, Heikki Rautala, Tiina Räty, Sara Tourunen 
- Hippo-suunnistuskoulu, Hippo-Cup 
- organisointi, ryhmät 
- ohjaajien koulutus 
- leirit, salivuorot 
- kilpailuttaminen + viestit 
 
TALKOO-JA TALOUSVALIOKUNTA 
Markku Toivonen, Hannakaisa Haanpää, Timo
Hämäläinen, Mikko Juhola, Jouni Mattila, Veli-Matti
Onnela, Risto Orava, Juha Suomela 
- kisajärjestelyt, varainhankinta, kampanjat, tapahtu-
mat, ravintola, yhteistyösopimukset 
 
TIEDOTUSVALIOKUNTA 
Esa Orava, Emmi Henttonen, Susanna Hämäläi-
nen, Kristian Leppänen, Jussi Pohjola, Mervi Suni 
- kotisivut, seuralehti, jäsenrekisteri, paikallislehdis-
tö, postituslistat 
- sisäinen, ulkoinen tiedotus + median hoito
 

VALIOKUNNAT 2006
VALMENNUSVALIOKUNTA 
Markku Hämäläinen, Heikki Jokinen (alue/
miehet), Anneli Laine (naiset), Jari Lehtonen
(miehet), Tuukka Tuomala (matkat+projektit), Simo-
Pekka Vennelä (ikählöt/projektit) 
- huippusuunnistus 
- valmennustapahtumat, leirit, kilpailut + viestit,
seuran mestaruuskisat yhdessä kuntosuunnistusva-
liokunnan kanssa 
- varusteet 
 
KARTTAVALIOKUNTA 
Jorma Hämäläinen, Jari Lehtonen, Jarkko Ryyppö,
Sergei Sibilev, Lars Stenstrand 
- kartoitussuunnitelmat/kisojen anominen am, kans.,
kv SM 
- kartat 
 
KISAILMOITTAJA 
Tuukka Tuomala
Kuohutie 8 A 6, 16300 Orimattila,
puh. 0500 469 341 
Ilmoittautuminen verkossa: Wilmo 
 
JÄSENREKISTERI 
Susanna Hämäläinen
Lauttakuja 2 A, 16300 Orimattila,
puh. 040 7412 675 
 
PANKKIYHTEYS 
OP Orimattila 530807-424912 

Jouni Tourunen, puheenjohtaja 

Jorma Hämäläinen, sihteeri 
  
Markku Hämäläinen 

Anneli Laine 

Jari Lehtonen 
 
Antti Lepola 
  
Veli-Matti Onnela 

Esa Orava 
 
Tuukka Tuomala 

 

Tilhentie 9, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 7006 
Koulutie 12, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 3825
Lemmentie 11 A 3, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 1149 
Tietäväläntie 401, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 4274
Salpatie 6 D35, 15880 Hollola
puh. 050 557 2565
Laihotie 10, 15860 Hollola 
puh. (03) 780 1676
Luhtikyläntie 299, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 3775 
Tiiralokintie 9, 16300 Orimattila 
puh. 040 591 2771
Kuohutie 8 A 6, 16300 Orimattila 
puh. 0500 469 341 
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Läh:
Susanna Hämäläinen
Lauttakuja 2 A
16300 Orimattila 2


