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Alakulttuuria? Sosiologisia havaintoja
suunnistuksesta.

Edellisessä Rastivälissä kirjoitin suunnistajista
kummallisena kuppikuntana. Tieteellisempi ilmaisu asialle
voisi olla "alakulttuuri". Alakulttuurilla viitataan johonkin
tiettyyn elämänmuotoon, -tapaan tai -tyyliin sekä näiden
sisällä sosiaalisissa tilanteissa ja vuorovaikutuksessa
tapahtuvaan merkitysten tuottamiseen erilaisten

symbolien, arvojen, rituaalien, kielen tai roolien kautta.

Postmodernissa yhteiskunnassa alakulttuuriset ryhmät eivät enää
välttämättä ole selvärajaisia tai selkeästi erotettavia esimerkiksi
iän, sukupuolen tai sosiaalisen aseman perusteella, vaan
alakulttuuriin saattaa kuulua hyvin erilaisia ihmisiä, joita vain
yhdistää jokin vahva intentio jossakin asiassa tai toiminnassa
jollakin elämänalueella. Alakulttuurit toimivat jäsentensä motiivien
ja intressien kokoajina ja toteuttamiskanavina, sosiaalisen
identiteetin rakentajina. Erottautumista ja tunnistettavuutta voidaan
toteuttaa vaikkapa erilaisin symbolein kuten rastilipulla tuulilasissa.

Alakulttuurin piirteet tulevat väkisin mieleen monissa
suunnistustapahtumissa, erityisesti suurviesteissä. Suunnistukseen
varmasti pätee se, että "yhdessä jaetut kokemukset hahmottavat
alakulttuuriin kuulumista ja sen jäsenyyttä". Samoin kuin "koetut
riskit, vaarat ja niistä selviytyminen", joista meillä itse kullakin on

omat enemmän tai vähemmän dramaattiset sankaritarinamme kerrottavana. Olennaista
ovat myös "intensiiviset ja usein ritualisoidut mielihyvän ja jännityksen hetket", jotka
"houkuttelevat jäseniä pysymään edelleen ryhmissä". Voidaan puhua myös
"karnevalisoinnista": hetkellisestä mahdollisuudesta olla yhteiskunnan sääntöjen,
totuttujen käyttäytymistapojen ja arjen ulkopuolella. Tästä esimerkkinä voisi toimia
epäinhimillinen ja kaiken järjen vastainen koko yön valvominen Jukolassa tai
gubbetiomilassa omia ja vähän muitakin kannustaen ("ei tänne nukkumaan ole tultu").

Kaiken teoretisoinnin jälkeen alakulttuurin voisi tietysti määrittää myös kapeasti ja
lyhyesti. Esimerkiksi kannabiskulttuuri on yksinkertaisesti kannabiksen käyttöä - jotkut
ihmiset vain pitävät siitä kaikkine siihen liittyvine tapahtumineen. Samalla logiikalla
suunnistuskulttuuri on vain suunnistamista kaikkine siihen kuuluvine rituaaleineen ja
tunteineen, joista jotkut ihmiset nauttivat. Ja samoin kuin kannabiksen käytöstä myös
suunnistamisesta voi tulla tapa - jopa riippuvuus.

Kiitos kuluneesta vuodesta, varokaa joulukinkkua ja innokasta alakulttuuria uusintavaa
uutta vuotta!

Jouni Tourunen

Puheenjohtajan palsta
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JOUNI TOURUNEN

"Kiitos jälleen hienosta kisasta. Piipahdin
paikalla vain pikaisesti ja pelkkää hyvää
oli nähtävillä ja kuuluvilla. Ehdottomasti
osallistumme jälleen ensi vuonna."
(Yläaste)

Koulusuunnistuksen juhlakisa
järjestettiin "työn merkeissä" ilman sen
suurempia juhlallisuuksia, vaikka
niihinkin olisi aihetta ollut. Esimerkiksi
se kenttäkeittiö olisi ollut hienoa…
Elokuun AM-kisajärjestelyt veivät sen

verran voimia, että tällä kertaa keskityttiin
vain oleelliseen. Edellisen vuoden
pilottikisan tapaan aivan nuorimmat eivät
kilpailleet, vaan kiersivät rastireitin
rastirallina ilman ajanottoa.

"Erikoisen suuri kiitos todella hyvin ja
jemptisti järjestetyistä
koululaissuunnistuskisoista. Hyvä
Rastivarsat! Oli ilo olla oppilaiden kanssa
noin täsmällisesti ja järjestelmällisesti
suunnitelluissa kisoissa! Olette taitavia ja
teette hienoa työtä, nimenomaan
nuorisotyötä, urheilun parissa.
Tällaiset huippujärjestelyin tehdyt kisat
antavat oppilaille hienoja elämyksiä ja
kokemuksia." (Jokivarsi)

Kilpailuun ilmoittautui jälleen
ennätysmäärä koululaisia, 478.
Lähtöviivalle saakka pääsi 454
suunnistajaa. Kouluja oli mukana myös
ennätysmäärä, 11. Ensi kertaa osallistui
Herkkumäen kotikoulu. Virenoja
puolestaan oli aikaisempaa suuremmalla
joukolla mukana. Jokivarsi ja Myllylä
osallistuivat yli 100 koululaisen voimalla.
Pakaan ja Tietävälän koulujen jälkeen
kiertopalkinnon (palkintosijat suhteessa
koulun oppilasmäärään) voitti nyt ensi
kertaa Myllylän koulu, joka saalisti 8
palkintosijaa. Määrällisesti eniten (14)

X Koululaiskisa
Urheilukeskus 26.9.2007
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mitaleja keräsi Jokivarren koulu.
Mestaruuksia voitti eniten (5) Yläaste,
joka hallitsi vanhimpien koululaisten
sarjoja.

"Kiitos hienosti organisoidusta
tapahtumasta! Järjestelyt olivat kaikin
puolin onnistuneet. Olin nyt eka kertaa
ekaluokkalaisten kanssa rastirallissa.
Jotkut olivat olleet mielestään tosi hyviä
suunnistajia, kun löysivät ainakin
kymmenen rastia… Olisi opettajana
mielenkiintoista tietää, ketkä kävivät
nimenomaan oikeilla rastipaikoilla
leimaamassa. Maastossa olisi voinut olla
muutama avustaja suuntaamassa pienten
katsetta oikeaan kohteeseen. Mitään

muuta parannettavaa en nyt keksi.
Tyytyväisenä katselin toimintojen
sujuvuutta. Toivottavasti koululaisten
suunnistuskisoja järjestetään
jatkossakin!" (Tönnö)

Järjestelyt sujuivat kymmenen vuoden
rutiinilla, parhaat kiitokset kaikille
toimitsijoille ja talkoolaisille hyvin
tehdystä työstä sekä koulujen opettajille
yhteistyöstä ja aktiivisesta
osallistumisesta. Erityiskiitokset vielä
Pekoille, Alpolle ja lukion tytöille. Otan
mielelläni vastaan ideoita ensi vuoden
kisaa varten, eikä vaihtuvuus kisan
johdossakaan olisi pahitteeksi.
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DENIS GRISHMAN

Moi kaikille!

Dear friends, today is first time you are
reading my article in Rastiväli and the
reason for that is what this year I'm
leaving Rastivarsat club. I want to thank
all the members of our big Rastivarsat
family for being so kind to me. I want to
thank those, with whom I spoke only few
words in 10 years:, and I want to thank
those who became more than a good
acquaintance to me.

Well, almost 10 "crazy" years! That's
pretty much. It occupies almost a half of
my orienteering life and leaves a
significant trace in my o-destiny. Here I
grew as an athlete and here all the skills
needed to be successful in orienteering
came into my common possession.
These 10 years were changing: I had
perfect competitions and the moments of
inspiration, I had unpleasant injures and
times of dispair, but mostly I had a lot of
fun! Today I wondering in the rooms of my
memory and the remindance of some
pictures of the past bring me joy of same
sort. Let's remember something!

Was I lucky to get there? Yes, I was.
Many people from outside Finland are
coming to finnish clubs, but very few of
them get there at the age of 16.By that
time I was one of the most promising

juniors in Russia and I was lucky again
then my coach asked his good friend
Sergey Sibilev of possibility to try me as
a Rastivarsat runner.

Very well I remember that early autumn
day of a year 1998 then my eyes first met
with a sight of Orimattila city. At a glance
it seemed to me a neat and cozy place.
With Sergey we came straight to Jouni
Wallin house (thank you Jouni!) and that
same evening I met with a man who came
to play his very special and important role
in my Rastivarsat future, "Big Markku". I
remember I understood little of what he
said to me and was very shiny to speak
myself.

That same autumn came a first success
on finnish ground. I took part in Finnish
night championship in Lapua. In spite of I
was running night orienteering for a
second time in my life I managed to take
15th place in H18 class. Right from my
first big competition I was impressed and
forever fell in love with finnish
orienteering.

In a year 1999 I was passing my school
exams and managed to come to Finland
again only in September. This time I
wasn't so lucky at SM-yö, but in a relay
our team (Petri, Lauri and me) finished in
10th place and my 1st leg success (I
came in a leading position) was a
remarkable thing. That's how it began!

Rastivarsat -poika dreams
to fly higher
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Those memories are important to me that
was a beginning of a long way. On that
way I was over 130 times taking a start
under Rastivarsat flag in official
competitions in Finland, Sweden and
Norway. But one competition is standing
out for me separately from all the others
it's holly Jukola. This always was and
always will be an event I'm waiting most.

Spirit of Jukola relay runs deep into me.
And it also rise my adrenaline to the level
I can hardly experience elsewhere. I
never had a feeling as exciting as that,

then I'm standing on a start line together
with 1300 guys and my heart pumping
wild, while a crowd of about 30 thousands
cheering us up.

And then silence…"15 seconds to the
start"…half of my life pass before my
eyes…Bang! It's now or never, go Denis,
go! Huh! Even now I feel a bit sweaty. I'll
continue here with the most remarkable
moments of my 8 Jukola relays.

2000, Joensuu - Jukola

Well, what could expect a boy as excited
as I was being first time on this incredible
feast? I started in second team first leg.
Later I heard how Sergey (who was in
first team) told: "Right from the start I was
running with a pack of leading guys.
When I saw somebody passing me by left
side. Who is it? Denis!.. On a first control
I made about 15 minutes mistake and was
almost
the last one who found it.

2001, Nikkari - Jukola

This time I was tried as a last leg runner
(again in second team). Unfortunately
after Timo's injury our first team was out
of race. After that whole party lost great
deal of enthusiasm and on the early
morning no one paid attention that one
young man is still having his sweet
dreams. Then I was waken up and told
that my guy is already in the changeover
area waiting for me I produced a world
record in getting-ready-to-start!
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2002, Asikkala - Jukola

This year was remarkable for Rastivarsat
produced its second best (and best ever
among Finnish clubs) result in Jukola
relay. We were 26th place. I performed on
a 6th leg.

2003, Sulkava - Jukola

That year long night leg became my
specialty. Most of the leg I was navigating
perfectly, but then I paid too much
attention to the thinking of how good I'm
running. Punishment was hard. What a
good lesson! Our team finished 45th
place.

2004, Jämi - Jukola

After 4 years I was back to first leg and I
made some improvements: after half-leg I
was even in the lead! I managed to avoid
panic in the beginning, but still same
panic caught me in the ending part. I
came to changeover little under 4 minutes
after leader.

2005, Sippu - Jukola

I realized, that a key is to become
mentally stronger and I was working upon
that. Then I came to take a start on a first
leg of Sippu-Jukola I was "another man".
Not everything worked 100 %, but it
wasn't big frustration for me. This time I
lost only by 1.20 to the best.

2006, Salo - Jukola

That year in may I got very bad leg injury
and was out of training for 3 weeks. It also

happens in athletes life. It was still quite
painful before Jukola, but I couldn't miss
my most exciting competition. Our team
place was 81.

2007, Virkia - Jukola

Six months ago I got my "minute of glory"
on Finnish TV, again being in the lead of
first leg. I came to changeover as 13th.
By bad luck our team soon had to quit the
race.

That was not just a nice memories that
was great school of relay-fighting, one of
the most important subjects I learned well
in Rastivarsat. And for me it's time to go
further. Unfortunately I can't take part in
Tampere-Jukola and have to wait an
extra-year. But I hope I have a lot of
Jukola relays ahead!

As far as I heard lately of Rastivarsat
future politics close attention will be paid
to bringing up own juniors. That's good
idea! Champions in orienteering are not
falling from sky, they grow among us.
Why can't it be Rastivarsat with it's good
training facilities and clever-minded
coaching team what will bring up future
champions? Of course, nowadays it is
coming more and more difficult just to
keep children interested in going for sport
and healthy development, but I wish you
good luck. As one wise man said: "Reach
only those, who dare to try".

*   *   *

Well, I think it's time to round up. Years
had past, things are done and words are
said. Now you ask: "Is that all of Denis-
senior in Rastivarsat?" I bet No!
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J-P HIRVONEN

Perinteinen pohjoismainen viestikisa 43-
kavlen suunnistettiin viikonloppuna 4.-
5.8.2007 Åtvidabergissä Ruotsissa.
Rastivarsoilla oli mukana kolme
joukkuetta (kaksi H43-sarjassa ja yksi
D43-sarjassa).

Kompakti kisakeskus majoitusalueineen
tarjosi erinomaiset puitteet kisaan
osallistumiseen ja seuraamiseen. Maasto
oli fyysisesti työläämpää kuin mihin
Ruotsissa on usein totuttu. Kartta oli
sopivan yksinkertaistettu. Järjestelyt
toimivat hyvin, asiaan kuuluvat
pikkumurheetkin mukaan lukien.

Viestissä meni ensi kertaa voittoja
Norjaan: H55-sarjassa Løten o-lagille ja
H43-sarjassa Nydalens SK:lle.
Suomalaiset olivat jälleen hyvin mukana:
HD60-sarjassa peräti 11 parasta
joukkuetta tuli Suomesta, H55:ssä
Helsingin Suunnistajat kakkosena,
H43:ssa Rasti-Kurikka kolmantena ja
DELTA 5:ntenä sekä D43:ssa Tampereen
Pyrintö 6:ntena.

Varsojen H43-sarjan 1. joukkue sijoittui
yöstä aamuun kestäneessä viestissä
sijalle 18. Kakkosjoukkue oli
ankkuriosuudelle lähdettäessä sijalla 45.,
mutta viesti keskeytyi loukkaantumiseen.
Naisjoukkue taisteli sijan 22. ja

sielläkään ei aivan harmeitta
suunnistettu.

Paluumatkalla pidettiin laivalla hyvä
palaveri seuran valmennus- ja
nuorisotoiminnan kehittämisestä.
Kiitokset kaikille reissuun osallistuneille
sekä erityiskiitokset matkanjohtaja
Hannulle, hovikuljettaja Ramille sekä
Pitkäsille "sairaskuljetusjärjestelyistä"!

H43-kavlen
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Rastivälin kirjoittajavieras

MIKKO ESKOLA

Ensin Rastivarsojen Oravapolku
nousuun…

Olin Rastivarsojen oravapäällikkönä
Tampereelta käsin  1984-1986, jolloin
RaVan oravapolku lähti nousuun. Silloin
käytettiin houkuttimena limsaa ja
munkkeja ja ryntäys olikin Jymylinnaan
melkoinen, kun 120 oravaa vanhempineen
pakkautui ensin sisätiloihin. Koko kevään
oli oravapolulla melkoinen vilske -
keskiarvo keväältä taisi olla liki sadan
pinnassa.

… ja sitten Pyrinnön

Pyrinnössä toimin 13 vuotta
oravaveturina, sitten kaksi vuotta nuorten
ryhmän päävetäjänä ja sitten vuodet
2003-04 edustusnaisten vetäjänä ja nyt
lähtee 4. vuosi nuorten ryhmän  johdossa.
Menestystä TP:n junnupuolelle on tullut
melkoisesti vuosien varrella. Vuonna
1988 aloitettu tehostettu oravatoiminta on
tuottanut hyvin hedelmiä vuosien varrella.

Oravatonnista tuli 10. voitto tänä vuonna,
Nuorten Jukolasta on 4 voittoa ja 2
kiertopalkintoa saaliina, Ungdomens
Tiomilasta tytöillä on 5 voittoa ja pojilla 1
voitto ja SM-mitali- ja pinnatilastossa TP
loistaa kesäpuolella kärjessä vuodesta
toiseen ennen kaikkea junnujen toimesta.
Vuonna 2003 TP:n naiset olivat ensin
Tiomilassa kakkosia ja sitten Sulkavan
Jukolassa tuli voitto.

Kyllähän Venlojen voitto on jäänyt
mieleen valmennusuran yhtenä hienona
hetkenä. Mutta vaikka itse voitto oli hieno,
niin vähintään yhtä hienoa oli se koko
talven kestänyt prosessi, jolla tuohon
voittoon päästiin. Viisi huippunaista
sisältäneen ryhmän vetäminen ei ollut
helppoa, koska jokainen huippu oli
tietenkin oma persoonansa eikä ollut
helppoa saada joukkoa puhaltamaan
yhteen hiileen samalla kielellä. Välillä
päädyimme palaverissa umpikujaan ja
sitten joutui miettimään, miten jatketaan.

Lääkkeet löytyivät ja taas porukka katsoi
samaan suuntaan. Hieno prosessi
hienojen ja erilaisten ihmisten kanssa.

Rastivarsoissa noususuunta

Rastivarsojen oravapolun nykytoimintaa
katselen mielelläni. Pohja on hyvä ja
Orimattila hyvine maastoineen ja
karttoineen on erinomainen paikka toimia,
jossa palloilut eivät ole liikaa viemässä
lahjakkaita junnuja. RaVan nouseva
suunta näkyy oravien luokkatilastossa.
Siinä on valtakunnan top-8 sekä MU, LS-
37 ja RaVa. Pylväistä näkee hyvin
Rastivarsojen nousevan suunnan.

Meillä TP:ssä on nyt tultu 3 vuotta
alaspäin, mutta uskoakseni ja toivoakseni
se on vain väliaikaista. RaVa:ssa on 4
vuotta hyvää nousua. Ja sehän vain
kiihtyy!
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Lajilla potentiaalia

Mutta ei ole suinkaan helppoa saada
kokonaisuus toimimaan. Meillä TP:ssä
puhutaankin OHO-periaatteesta. On
järjestettävä sellaista toimintaa, että niin
Oravat, Huoltajat (lasten vanhemmat)
kuin myös Ohjaajat viihtyvät toiminnan
parissa, kaikista on pidettävä hyvää
huolta.

Oraville täytyy olla mielekästä tekemistä,
treenit hyvin mietittyjä ja toiminta hyvin
organisoitua ja opetus johdonmukaista
helposta vaikeampaan. Lasten
vanhemmat ovat tärkeä ja välttämätön
voimavara. Heistä saadaan myös hyviä
ohjaajia, koska heillä on omakohtainen

intressi toimintaa kohtaan. He haluavat,
että omakin lapsi viihtyy hienon toiminnan
parissa. Ja kyllähän laji ja metsä
itsessään ovat mahtava ja
mielenkiintoinen toimintaympäristö. Se
antaa lajille ja ohjaajille melkoiset
vapaudet miettiä toimintaa. Kukapa ei
haluaisi seikkailla aarteita - tai sitten niitä
rasteja - etsien!

Kisat ja viestit lajin sokeri

On myös mietittävä ja tehtävä töitä sen
eteen, että lapset saadaan kilpailemaan.
Se ei toki ole pakollista, mutta hienosta
harrastuksesta saa paljon enemmän
kisojen ja kisareissujen myötä. Leirit ja
kaverit ovat avainasemassa. Kisoista on
hyvä tehdä houkuttelevia ja porras

portaalta
eteneviä: esim.
omat palkinto/
sarjakisat, sitten
seuraottelut ja
aluekisat jne.

Kisamatkat
bussilla ovat
helmiä ja Tiomila-
viestit Ruotsissa
hienoja.

Ungdomens
Tiomila meillä
TP:n junnuissa on
kauden pääviesti,
koska tyttöjen
sarjassa on 5
osuutta, joista
yhdellä osuudella
saa juosta 3
juoksijaa, eli siis
yhteensä 7
juoksijaa ja
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poikien 10-osuuksissa viestissä
yhteensä 12 juoksijaa. Siten viestissä
pärjäämiseen tarvitaan muitakin kuin niitä
SM-mitalisteja - kaikkia tarvitaan,
jokaisen panos on tärkeä. Tätä juttua
käytän itse Nuorten Ryhmän vetämisessä
hyväksi.

Pitkäjänteisyyttä tarvitaan - mutta se
palkitaan

Rastivarsoissa on selvästi hyvä draivi
päällä. Hippopäällikkö JP on hyvä vetäjä,
jolla on hyvä kokonaisnäkemys ja sopiva
pilke silmäkulmassa. Tutor-toiminta
näyttää lähteneen hyvin käyntiin. Selvästi
laajemmalla porukalla on yhteinen halu
junnutoiminnan nousun ja menestyksen
eteen. Erinomainen juttu!

Täytyy kuitenkin muistaa, että vaaditaan
pitkäjänteistä työtä, ennen kuin tulos
alkaa näkyä kunnolla kansallisesti.
Meilläkin meni 5 vuotta ennen kuin v. -88
alkanut Oravapolun tehostunut toiminta

alkoi näkyä kunnon kisamenestyksenä,
ensin Hämeen Oravapolkukisoissa ja -
viesteissä ja sitten Oravatonnissa,
Nuorten Jukolassa ja niissä Ruottin
viesteissä. Mutta kyllä pitkäjänteisyys
kannattaa ja palkitsee monin tavoin ja
virkistää koko seuratoimintaa. Myös
edustusryhmät tykkäävät, kun junnut
näkyvät isolla porukalla ja vielä
pärjäävätkin.

Orimattilan toimintaedellytykset ovat
erinomaiset. Itse kaipaan Orimattilasta
Tampereellekin paikallislehteä, joka
huomioisi myös suunnistajien ja junnujen
tekemisiä ja menestyksiä. Ja
koulusuunnistustenne osanottomäärät
ovat vallan mahtavat - varmaan
valtakunnan ykkösiä! Tälläkin luodaan
erinomaista pohjaa kovalle nousulle.

Tsemppiä koko seuralle ja junnupuolelle
eritoten - jatkakaa  nousevan kehityksen
tiellä!

Helsingin Sanomat , Nuorten palsta, marraskuu 2006
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YÖKUPPI 2008
- Since 2002 -

1. osakilpailu: 9.4.klo.21.30.Mäntsälä KK, Riihenmäki. Opastus tieltä 140 keskustan
pohjoispuolelta. Ilm.: paavo.inkinen@luukku.com, 040-5908761.

2. osakilpailu: 16.4.klo.22.00.Järvelä.Opastus tieltä 54, Järvelän liittymästä.
Ilm. antti.orn@karkola.fi, 044-5155505.

3. osakilpailu: 23.4.klo.22.00.Orimattila,Nikkijärvi.Opastus Tuuliharjasta..
Ilm.: lauri.suomela@gmail.com ,040-7037047.

4. osakilpailu: 13.6. Mäntsälä. Ilm.: jouni.vidqvist@hotmail.com, 044-5225307.

5. osakilpailu: 20.8 klo.21.30.Hollola,Tihaja. Opastus tieltä 140, 10 km Lahdesta
etelään. Ilm.: kookoo@phnet.fi,0400-962854.

6. osakilpailu: 27.8 klo.20.30.Lahti,Soltinjärvi. Opastus vanhalta Heinolantieltä,
Takkulan kohdalta. Ilm.: koikka@phnet.fi ,041-5022037.

7. osakilpailu:3.9 klo.21.00.Hollola,Sairakkala.Opastus VT12 7 km Salpakankaalta
länteen. Ilm.: juhani.jaskari@phnet.fi,0400-713600.

8. osakilpailu:10.9 klo.20.30.Nastola, Rakokivi urheilukeskus. Opastus KT
12,Elementintie. Ilm.: pentti.korhonen@novart.fi,040-5461215.

9. osakilpailu:17.9 klo.20.00.Orimattila, Kiiliö. Opastus tieltä 1631,Viljaniemen
kohdalta. Ilm.: antti.lepola@phnet.fi,040-5887557.

10. osakilpailu:24.9 klo.19.30.Asikkala, Vesivehmaa. Ilm.:
katjaiivonen@hotmail.com, 041-4683397

11. osakilpailu:1.10 klo.19.00.Heinola, Syvälahti.Opastus tie 140 ja
Mustaportinkadun risteys. Ilm.: tomi.silvonen@phnet.fi, 050-3507111.

12. osakilpailu:8.10 klo.19.00.Hollola,Tihaja. Opastus tieltä 140, 10 km
Lahdesta etelään. Ilm.: jape@gx.fi,0400-478110.

13. osakilpailu:24.10 klo.19.00. Orimattila, Tuuliharja.
Ilm.: tuukka.tuomala@orimattila.fi, 0500-469341

14. Osakilpailu:22.10 klo.19.00.Hämeenkoski. Opastus VT 12,
Hämeenkosken kohdalta. Ilm: mikko.reitti@hauho.fi,0445805455.

15. osakilpailu:29.10 klo.19.00.Lahti, Tapanilan hiihtomaja.
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JOUNI TOURUNEN

Rastivarsat ry:n perustamisesta tulee
ensi vuoden joulukuussa kuluneeksi 30
vuotta.
Juhlavuotta vietetään pääosin "työn
merkeissä", sillä seuran monipuolisen
toiminnan ylläpitämisessä ja edelleen
kehittämisessä riittää tehtävää kaikille
seuralaisille. Juhlavuoden halutaan
kuitenkin myös näkyvän monella eri
tavalla tulevan vuoden aikana.

Juhlajulkaisu huhtikuussa

Iltarastien värikäs ennakkolehti on
kerännyt huomiota ja kiitosta kahtena
viime keväänä. Tulevana vuonna
ennakkolehti kolahtaa postilaatikkoon
entistä tuhdimpana, sillä se toimii samalla
juhlajulkaisuna. Iltarastien ja Hippo -
suunnistuskoulun ennakkotietojen ja -
juttujen lisäksi lehti tarjoaa valittuja
paloja Rastivarsojen 30-vuotiselta
taipaleelta, nykyisestä toiminnasta sekä
juhlavuoden tapahtumista - sekä
toivottavasti myös runsaasti mainoksia.

Juhlakisat ja nuorten MM-
karsinnat toukokuussa

Rastivarsat järjestää 25. toukokuuta
Kiiliön suunnalla kansalliset
suunnistuskilpailut, jotka toimivat samalla

30-vuotisjuhlakisoina. Kisan yhteydessä
järjestetään myös nuorten pitkän matkan
MM-karsinnat, joten kaikki Suomen
nuoret huiput nähdään Orimattilassa.
Kilpailunjohtaja toimii Tuukka Tuomala ja
ratamestarina Jouni Wallin.
Kilpailukarttaa päivittävät ja hieman
uuttakin piirtävät Jari Lehtonen ja Jorma
Hämäläinen. Merkitkääpä päivä muistiin!

Yleisötapahtuma Iltarastien
yhteydessä

Iltarastien osanottajamäärä on
ilahduttavasti kasvanut ja toiminta
muutenkin aktivoitunut. Juhlavuoden
kunniaksi yksi iltarastitapahtuma
järjestetään ilmaisena yleisötapahtumana
vuoden 1998 tapaan. Tapahtuman
sisältöön voi tehdä hyviä ehdotuksia, sillä
ohjelmaa ei ole vielä lyöty lukkoon.
Tapahtumapaikka on kuitenkin keskustan
välittömässä läheisyydessä.

Syyskokous ja ohjelmallinen
illallinen

Ensi vuoden syyskokousta vietetään
marras-joulukuun vaihteessa hieman
tavallista juhlallisemmin. Paikalle
kutsutaan ainakin SSL:n edustus.
Kokouksen jälkeen pidettävässä

RRRRRasasasasastivtivtivtivtivarararararsat 30 vsat 30 vsat 30 vsat 30 vsat 30 v.....
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juhlassa, illalliskorttia vastaan, saa
purtavaa - ehkä juotavaakin.

Johtokunnan ja sen nimeämän 30-
vuotistoimikunnan (Tourunen,
J.Hämäläinen, Onnela, Lario)
suunnittelemat juhlavuoden

Vuoden 2008
aluemestaruuskilpailut
(r) = rankikilpailu

su 27.1. Hauhon Sisu hisu, pitkämatka (r)
la 1.3. Luumäen Rasti hisu, keskimatka (r)
su 2.3. Luumäen Rasti hisu, viesti
ti 20.5. Asikkalan Raikas partio
ti 3.6. Lahden Suunnistajat keskimatka (r)
su 22.6. Metsän Pojat erikoispitkä
la 16.8. Itä-Hämeen Rasti pitkämatka (r)
su 17.8. Itä-Hämeen Rasti viestit
??? Iitin Pyrintö Oravapolkukilpailu
??? ??? latusuunnistus
??? ??? maakuntaviesti
??? ??? sprintti
??? ??? yösuunnistus
??? ??? pyöräsuunnistus

Tiedot päivittyvät: http://www.phnet.fi/public/lsalue/

päätapahtumat. Otamme mielellämme
vastaan näitä suunnitelmia tarkentavia tai
ihan uusia ideoita tulevaksi vuodeksi.
Esimerkiksi kotisivuille olisi hienoa
saada 30-vuotislogo, joten siitä vain
pitkinä joulunpyhinä paperin tai
tietokoneen ääreen logoa värkkäämään.



Rastiväli 2/2007 Joulukuu16

J-P HIRVONEN

19. Halikkoviesti juostiin 13.10.2007
Halikon Kokkilassa. Ratamestari oli
lupaillut normaalia Halikkoviestiä
vaikeampaa maastoa ja siksi matkoja
olikin hieman lyhennetty. Onneksi keli oli
varmaan parasta mitä lokakuu voi tarjota.

Paletin pyöritystä

Rastivarsojen joukkueiden
muodostaminen piti sähköpostipalvelimet
kuumana. Aina kun joku joutui jäämään

pois loukkaantumisen, työesteen tai
perhejuhlan vuoksi, oli "paletti sekaisin"
kaikkien kolmen joukkueen osalta.
Kolmosjoukkueessa tämä tarkoitti sitä,
että seuran puheenjohtaja joutui
aloittajaksi ja nuoret Henri ja Tatu
juoksivat Artun kanssa kakkososuuden
viisikilometrisen.

Viimeiset muutokset jouduttiin tekemään
seurateltalla. Päivi siirrettiinkin
kakkosjoukkueessa neljännelle ja Timo
H. toiselle osuudelle sekä kannustajana
lenkkareita ostamaan lähtenyt Lassi sai
tarjouksen juosta kolmososuudella Siirin
ja Leenan kanssa. Nuoren miehen tukka
olisi tuskin pystynyt olemaan enempää
pystyssä jännityksestä. Mutta niin vain
Lassikin toi viestin läpi.

Varvaus ja ensikertalaiset

K-pisteeltä lähtö aiheutti muutamia
lisäkilometrejä. K-piste oli etelään
kilpailukeskuksesta eli kartta väärinpäin
kädessä. Ensimmäiselle lenkille piti
kaikilla radoilla lähteä oikealle ja toiselle
vasempaan. Joillain (ellei peräti kaikilla)
radoilla varvauksen jälkeinen K-pisteestä
seuraava rasti oli 7. On helppo arvata,
että lukuvirhe oli kilpailujännityksessä
hyvin mahdollinen ja niin ikävästi kävikin
ainakin kolme kertaa.

Halikkoviesti 2007
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Konkarit onnistuivat enemmän tai
vähemmän odotetusti. Iloista on todeta,
että matkassa oli useita ensikertalaisia
nuoria. Siiri ja Olli-Petteri olivat juosseet
ennenkin ja heidät oli nyt sijoitettu
kakkoseen. Lassi juoksi siis pikatilanteen
vuoksi kakkosessa sekä Henri, Tatu,
Jenna ja Susanna kolmosessa. He kaikki
hoitivat osuutensa hienosti ja viesti toimi
yhtenä askeleena kehittymisessä.

Taso säilyi

Rastivarsojen ykkösjoukkue oli lopulta
sijalla 21, kakkonen sijalla 51 ja
kolmonen sijalla 123. Paras seura -
kilpailussa RaVa oli sijalla 13. Kaikkien
kommervenkkien jälkeen tulos kuitenkin

parani viime vuodesta. Kolmosen tulosta
ei voi verrata, sillä sen kokoonpano oli
niin rajusti muutettu.

Joukkue sija 2006 sija 2007
RaVa-1 21. 21.
RaVa-2 52. 51.
RaVa-3 86. 123.

Paluumatkalla seuramme puheenjohtaja
Jouni Tourunen palkitsi bussissa paljon
menestystä pyöräsuunnistuksessa
hankkineen Mika Tervalan.

Reissu oli tärkeä ennen kaikkea
seurahengen osalta. Kokonainen
bussillinen Tuukan ja Ramin
kipparoimina oli matkassa. Hyvä!

Siiri lähestyy vaihtoa.



Rastiväli 2/2007 Joulukuu18

Pistepokaali 2007, Lahden suunnistusalueen mestaruuskilpailuista (kulta = 2 p, hopea = 1 p, pronssi = 0,5 p)

hs viesti hs keski hs pitkä erikoisp sprintti
Sija Varsa Sarja Yhteensä 11.2. 24.2. 25.2.  8.5 15.5.

1 Nyberg Henry H 50 9.5 1 0.5 1 2 1
2 Hirvonen Olli-Petteri H 16 8 2 1

Leirimaa Tommi H 16 8 2 0.5
Orava Esa H 35 8 1 2 1
Rantala Valtteri H 12 8 2

6 Inkinen Paavo H 60 7.5 2
Lario Heikki H 70 7.5 1 2 2
Railimo Matti H 55 7.5 1 2

9 Hämäläinen Markku H 45 7 1 2 1 2
Orava Päivi D 40 7 2 2
Tervala Mika H 35 7 2

12 Dahlman-Tervala Maarit D 35 6 2 2
Hämäläinen Jorma H 50 6 1
Lepola Siiri D 14 6 2 2

15 Hirvonen Lassi H 14 5.5 1 1
16 Leirimaa Tatu H 12 4.5

Pitkänen Heikki H 60 4.5 2 0.5
18 Arvela Kirsi D 35 4

Grichman Dennis H 21 4 2
Keinänen Jarkko H 35 4
Kyrö Anni D 10 4

22 Kuoppamäki Juho H 12 3.5
Lepola Sanni D 18 3.5 2

24 Karppinen Pentti H 65 3 1 1
Laine Anneli D 50 3 1
Silvola Petri H 45 3 1
Tervala Miska H 10 3

28 Anttila Aleksi H 14 2.5
Anttila Maria D 12 2.5
Kiljunen Juha H 40 2.5 2 0.5
Kyrö Kaisu D 8 2.5
Munukka Henri H 12 2.5

33 Backman Tauno H 70 2 1 0.5
Dahlman Kaija D 55 2 1
Hirvonen Kia-Lotta D 10 2
Leirimaa Lauri H 10 2
Lepola Antti H 40 2
Orava Veikka H 8 2
Vestola Heikki H 45 2

40 Anttila Elisa D 8 1.5
Jokinen Heikki H 35 1.5 0.5
Onnela Veli-Matti H 55 1.5 0.5
Orava Aatu H10 1.5
Tourunen Jouni H 45 1.5 0.5

45 Anttila Juho H 10 1
Hämäläinen Timo H 55 1
Lehtinen Teuvo H 55 1
Leppänen Kristian H 21 1
Mattila Jouni H 50 1
Mäkelä Heikki H 70 1 1
Stensrand Lars H 60 1
Tuokko Jyrki H 35 1
Kuoppamäki Jenna D 14 1

54 Aalto Susanna D 14 0.5
Kiljunen Eemeli H10 0.5
Koponen Aarne H 70 0.5
Laine Hanna D 21 0.5 0.5
Lario Irma D 65 0.5
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Pistepokaali 2007, Lahden suunnistusalueen mestaruuskilpailuista (kulta = 2 p, hopea = 1 p, pronssi = 0,5 p)

sprintti partio keski AOK pyörä pitkä viesti yö
15.5.  23.5  30.5  19.6 15.8. 18.8. 19.8. 31.8.

Peruttu
1 2 0.5 0.5 1
1 1 1 0.5 0.5 2

1 2 2 0.5
1 1 1 2
2 2 1 1 2
2 2 2 0.5 1

0.5 2
2 2 2 0.5
2 1
2 2 1
2 1 2 1 1
2 2

2 1 2
1 1

2 1 0.5
2 2 0.5

0.5 2
2 2

2 2
2 1 1

2 2
1 2 0.5

2 1 0.5
1

1 2
1 2

2 1
1 0.5 1

0.5 2

2 0.5
2 0.5
0.5

1 1
2
2

2
1 0.5 0.5

2
0.5 1

0.5 1
0.5 1

1 0.5
0.5 1

1
1
1
1
1

1
1

1
0.5
0.5

0.5
0.5

0.5

by voima.heikki@luukku.com
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Kansalliset ja nuorten
MM-katsastukset

Tuuliharjassa 25.5.2008
Ensi keväänä Rastivarsat järjestää 30-juhlavuotensa kunniaksi kansalliset kilpailut
Tuuliharjan huoltoasemalta käsin. Kisojen yhteydessä järjestämme myös nuorten MM-
katsastukset.
Ohessa lista kilpailujen läpi saattamiseen. Ensimmäisenä on tummennettuna kyseisen
sektorin vastuullisen nimi. Listoilta puuttuu varmasti monen aktiivisen ja halukkaankin
nimi. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jokaiselle löytyy mielekästä tekemistä. Tehdään
yhdessä upeat kisat!

Tuukka Tuomala, 0500 469 341

Kilpailunjohtaja: .................................Tuukka Tuomala

Valvoja: .............................................Arvo Kantola, RR

Katsastussarjojen TA: ........................Marko Väisänen, RR

Ratamestari: .......................................Jouni Wallin

Lasten radat: ...................................... [avoin]
Kartta: ................................................Jari Lehtonen

Ilmoittautumiset: .................................Antti Lepola

Tiedottaja: ..........................................Tuukka Tuomala

Tulospalvelu: .....................................Antti Lepola, Jarkko Ryyppö, Olli-Petteri
Hirvonen, Tatu Leirimaa, Ari Kyöstilä,
Saija Toivola, Juha Kyrö

Kuulutus: ............................................Hannakaisa Haanpää, Jussi-Petri
Hirvonen, Mika Tervala

Lähtö 1: .............................................Heikki Jokinen, Esko Eskola, Tommi
Leirimaa, Lassi Hirvonen, Markku
Koskela, Heikki Mäkelä, Petri Juurinen,
Lars Stenstrand

Lähtö 2: .............................................Pekka Raunio, Veli-Matti Onnela, Maarit
Dahlman-Tervala, Mervi Suni, Risto
Orava, Juha Kiljunen, Anne Kuva, Heikki
Lario
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Maali: ................................................Pentti Karppinen, Jyrki Tuokko, Kalevi
Aalto

Kahvi/makkaranmyynti: .....................Juha Suomela

Väliaikarasti: ......................................Kristian Leppänen, Lauri Suomela
Tulostaulu: .........................................Heikki Vestola, Minna Leirimaa, Jenna

Kuoppamäki
INFO: ................................................Anneli Laine, Hannu Laiho
Rakentaminen: ...................................Jorma Hämäläinen, Heikki Pitkänen,

Tauno Backman, Kalevi Aalto, Jouni
Mattila, Kalevi Aalto, Pekka Raunio, Keijo
Kylliäinen, Aarne Koponen, Heikki
Mäkelä

Muksula: ............................................Sara Tourunen, Leena Aalto, Hanna
Laine, Heini Tourunen

Opastus ja paikoitus: ..........................Pertti Kyöstilä, Ilari Soila, Heikki
Veijalainen, Jouko Halso, Keijo Kylliäinen

Palkinnot: ...........................................Markku Hämäläinen

Ensiapu: .............................................Olli Vuori

Kisalehti: ............................................Jouni Tourunen

Turvallisuussuunnitelma: ....................Tuukka Tuomala

Kilpailunjohtaja odottelee tyytyväisenä onnistuneita kisoja.
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O-P HIRVONEN

Bussi lähti Pekolan talleilta perjantaina
kello neljän aikaan. Bussimatka Turkuun
oli pitkä ja tylsä.  Turkuun saavuimme
joskus kahdeksalta, paitsi Jykä joka tuli
polku-kaivurilla myöhässä. Jykä meinasi
myöhästyä laivasta parin kyytiläisen
kanssa, koska haki Loimaalta kaivuriin
uudet polkimet. Lisäsyynä voidaan
mainita, että häneltä jäi myös kuokka
ojaan. Laivalla me ylitimme
Suomenlahden, joka näytti melko
pimeältä ja synkältä. Laivalla oli paljon
kännisiä sekoilijoita, jotka miettivät
syödäkö tänään vaiko huomenna.

Onneksi me tiesimme, että syömme
tänään. Silti minulla ainakin oli kamala
nälkä kisapaikalla.

Kisakeskus oli melko pieni, eikä siellä
ollut edes suunnistajan kauppaa. Siellä
oli myös aika kylmä, ja monet pitivät
suunnistuspaidan alla t-paidan.
Seurateltalla oli melko jännittynyt
tunnelma. Vaikka muutama väittikin, ettei
heitä jännittänyt, niin hermostuneisuuden
kyllä huomasi. Kilpailua en hirveästi
jaksanut seurata, mutta kai meillä koko
ajan melko hyvin meni. Hyvin meni jopa
minun erittäin isojen pummien jälkeen.
Muiden suorituksista en tiedä tarkempaa

25-Mannamatka
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kuin että kaikilla meni hyvin. Jykä
kuitenkin jotenkin huijaamalla ehti ainakin
kaikille rasteille ajoissa. Loppusijoitus oli
kai 49, mikä on ihan hyvä. Itse odotin
paljon huonompaa sijoitusta.

Kilpailun jälkeen vain harvat (minun
tietääkseni) kävivät suihkussa, koska
suihkuissa oli ruuhkaa. Myös
ravintoloissa oli ruuhkaa. Silti
uhmasimme Tommin kanssa grillin jonoja
ja selvisimme siitä vaivaisessa 20
minuutissa. Sen jonotuksen palkaksi
saimme molemmille limsat ja
hampurilaiset. Onneksi kävimme
kilpailun jälkeen vielä macissä koska
minulla ainakin oli vielä aivan kamala
nälkä. Siellä Jykä taas alkoi huutaa

myyjille, koska palvelu oli liian hidasta.

Laiva lähti kahdeksalta, ja pääsimme
syömään vartin yli. Minulle oli jotenkin
taas tullut nälkä, joten nämä tiheään
olevat ruokailut sopivat minulle hyvin.
Taas ylitimme pimeän ja synkän
Suomenlahden laivalla, jossa on halpaa
limsaa. Sitä juotiin yön aikana monta
litraa ja katsottiin Simpsoneita. Sillä
laivamatkalla saimme myös nähdä paljon
Jykän tunarointeja, eli asioita joista ei
kehtaa kirjoittaa tähän tai saisin Jykältä
erittäin paljon syytöksiä. Vielä on
mainittava että Jykä meni lauantaina ja
perjantaina monta tuntia myöhässä
nukkumaan.
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MIGUEL REITTI

Kuten Wittenberg aikoinaan, ajattelin
minäkin naulata omat teesini Yökupin
oveen: 14 teesiä siitä miten kauden 2008
Yökuppi hävitään kauden 2007
kokemusten pohjalta, teesi/osakilpailu.

Kuppi oli taas kehittynyt edellisestä
vuodesta. Itse hankin ensimmäistä kertaa
kausikortin ja koko kuppi oli tärkeä osa
harjoitteluani ja tietysti ehdoton
päätavoite!

Teesi 1. Älä jarruttele!
Kausi avattiin Kärkölässä. Anatoli
Örnövin laatimilla hajonnoilla Supinmäen
pienellä ja vauhdikkaalla alueella. Lunta
ei maassa enää haitaksi ollut ja me
valopäät pääsimme vauhtiin oikein
kunnolla. Viivalle asettui kaikkiaan 38
kupittelijaa. Antti oli laatinut melkoiset
hajonnat eikä aina oltu selvillä kuka oli
menossa minnekin ja mikä maastossa oli
tilanne. Vauhtia riitti (ainakin
henkilökohtaisesti) mikä takasi virheet,

kun taito oli vielä korttelitasoa. Jape
karkasi tylysti muilta ja aloitti alkukauden
kyykyttämisen.

Teesi 2. Loppukiri on heikkoja
varten
Seuraavaksi oltiin sitten Mäntsälässä
nauttimassa Jouni vidiQvistin
järjestelyistä. Aina ei tosiaankaan
kannata uskoa mitä netissä sanotaan,
ainakin jos se on Viikkaajan kertomaa.
Muovit olivat hukassa, maasto vissiinkin
parasta Mäntsäläläistä, huippu
ratametsuri (ihan tosi) jne. Tunnustan
nöyrästi aiheuttaneeni kauden ainoan
varaslähdön, mutta minkäs sille voi jos
väki niin innokkaasti haluaa metsään.
Maastossa sattui ja tapahtui. Itse en
hirmuista kiirettä pitänyt, sillä kuolema
odotti seuraavana päivänä.  Oli nimittäin
menossa mattotestiin tarkastuttamaan
henkisen ikäni. Väki hajosi aika hyvin
metsän siimekseen, mutta viimeisille
rasteille tultaessa oltiin kuitenkin koko
kärkipoppoo kimpassa. Jape kyykytti

loppusuoralla ottaen jälleen tonnin
tililleen, kun meikäläinen hölkkäili
maaliin. Oliko tässä tuo ratkaiseva 7
pinnan menetys?

Teesi 3. Älä luota muihin,
kun itse osaat paremmin
Kolmas osakisa käytiin Tapanilassa.
Vauhtia riitti ja hieman myös
kimuranttia piperrystä pappa-
Käyhkön laatimilla radoilla, joilla
eroteltiin jyvät akanoista. Heti alkuun
oli kaksi omaa letkaa - omani kyllä
katosi jostain ihmeellisestä syystä

Kuinka hävitä Yökuppi?
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aika äkkiä jonnekin… Lopun putkella
kuitenkin alkoi taas tapahtua. Denis the
Menis Grishman oli päässyt meiltä muilta
hieman karkuun, mutta takaa-ajajat tulivat
kuin Idän pikajuna. Siinä tällaista pientä
poikaa hirvitti, kun seurana oli kaksi isoa
IHRaa (T&T). Denis ajettiin kiinni ja loppu
olikin silkkaa kissa ja hiiri -leikkiä. Kisa
ratkesi toiseksi viimeiselle, kun joku
ryökäle oli hakannut hieman metsää ja
tuonut rastin 100 metriä lähemmäs kuin
oletin. Pojjaat tulivat perässä rastille ja
kun ei rapinaa enää kuulunut, huomasin
minäkin lipun. Ei vaan ehtinyt tonniin -
taaskaan.

Teesi 4. Kauaskin on lyhyt
matka
Kevätkauden viimeinen kisa pidettiin
Iitissä juuri Jukolan alla, mikä varmasti
söi osallistujia. Itse en kisaan päässyt.
Osasyynä oli aika pitkä matka kotoa ja
huonosti kalenteriin sopinut ajankohta.
Kevätpuolelle jäin kyllä kaipaamaan vielä
muutamaa osakisaa. Kun kausi oli juuri
päässyt vauhtiin, niin se loppuikin jo.
Tulevaisuutta ajatellen voisikin
mahdollisuuksien mukaan aloittaa jo
aiemmin sellaisissa paikoissa, joissa
lumitilanteesta riippuen voi juosta
maastossa tai korttelissa.

Teesi 5. Hämäläinen maasto
on hyvä maasto
Kesä tuli ja meni ja me kaikki vain
odotimme syksyä ja Kupin jatkumista
kuin joulupukkia konsanaan. Laineen
Lauri oli ottanut keltaisen liivin haltuunsa
ja pelkäsi koko loppukauden sen
menettämistä. Syyskausi avattiin sitten
pitkän odotuksen jälkeen Messilässä

Koikan
komennossa.
Maasto oli
kauden
toiseksi
parasta
hämäläistä
yösuunnis-
tusmaastoa :
Kyllähän
sitä pitää
osata juosta
maastossa
kuin maastossa. Mutta sitä puskaa….
Emmää ainakaan löytäny siältä mitään
muuta. No onneksi se oli vain minä,
muilla oli varmaan hienoa
kangasmaastoa.. Tai jotain... Tuli sitten
surrattua ees-taas vihreässä ja vielä
vähän vihreämmässä puskassa.
Olisikohan sekin ollut aidan takana vielä
vihreämpää? Kaverit kyllä kertoi, että
puskan keskeltä oli löytynyt ihan miehen
mentäviä reikiäkin. En mä vaan löytänyt.
Kerrankin otettiin kunnolla luulot pois.
Nöyrin mielin kohti seuraavia osakisoja.

Teesi 6. Älä hidasta vauhtia.
Kun kerran pääsee vauhtiin,
niin miksi sitä pitäisi
hidastaa?
 Vasta kahta viikkoa myöhemmin
nastareita kiristeltiin Mäntsälässä
Rajakallion hienossa
yösuunnistusmaastossa. Täytyy
myöntää, että tässä oli ehkä kauden
paras maasto ja rata (siis niistä Kupeista,
joissa minä kävin). LL Cool J kyykytti
meitä muita kotimaastossaan ja piti
tiukasti liivistä kiinni. Taas tuli todistettua
se, ettei joka paikkaan voi mennä täysillä.
Ensin 110 lasissa tietä, ja kun sama
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tempo on päällä tiukalla
pikkuvälillä, ei siitä ihan
hyvää seuraa. Taasko
ratkaisevat pikkuvirheet
kaatavat kuppitoiveet??

Teesi 7. Kilpailu
hävitään vasta
loppusuoralla,
joten täysillä
alusta saakka!
Seuraavalla viikolla
päästiin käymään ihan Pariisissa saakka.
Koko kesän epäuskoisia huomautuksia
kuppipaidassa aiheuttanut kisa oli nyt
totisinta totta.  Käytössä oli maaston
parhaat osat ja homma sitä myöden
selvä. Kun nyt vielä muistaisi että ota
ykkönen, kakkonen ja kolmonen
rauhassa. Niillä kun ei kisaa voiteta,
pikemminkin…… Vehkalahden invaasio
tuli, näki ja voitti koko homman
näytöstyyliin. Mutta kuten vanha sanonta
kertoo: huono kenraali - parempi finaali.
SM-yö seuraavana viikonloppuna ja taas
omalla tasolla - Eiku en mä siellä
pummannu!

Teesi 8. Virhe: Älä koskaan
laita mitään asiaa yökupin
edelle
Tein tuon virheen ja lopuksihan se vain
kaduttaa. Siis ihan varmat 1000 pistettä
menetetty. Näytti siltä, että pummailu oli
muodissa ja sehän olisi ollut ihan minun
juttu!

Teesi 9. Kyllä sokeakin kana
joskus jyvän löytää

Jape oli tällä kertaa
ratametsurina. Maasto oli
edellisen viikonlopun SM-
viestin jäljiltä tuttua. Maasto
ja radat olivat parhaasta
päästä yhdessä Mäntsälän
kisan kanssa. Kaikkihan me
tiedetään, ettei syysiltojen
ilma ole kovinkaan kosteaa.
Pienestä tihkusta huolimatta
maastoon kannattaa siis
ehdottomasti lähteä
silmälasit päässä.
Huippusuunnistajahan ei

pysähdy edes leimatessaan. Meikäläinen
kun ei ihan vielä ole huippusuunnistaja,
sumenivat linssit heti alkuunsa. Kyllä
olisi tuotekehittelijöille töitä, että löytyisi
hyvät silmälasienpyyhkijät. Jälleen
tarjolla oli todella hienoa yösuunnistusta.
Ja ne tuhat pistettäkin jäivät taas
saamatta.

Teesi 10. Käsijarru on vain
mäkilähtöjä varten
Hollola Rälssinkallion maasto tarjosi
vaihtelua niin maastollisesti kuin
suunnistuksellisesti. Välillä sata lasissa
ja sitten rinteeseen kävellen, tai niin
ainakin olisi pitänyt tehdä. Ei oikein
rinnerastit löytyneet. Ahven aloitti tiukan
nousun kohti kärkeä ja jatkossa Affenen
pistesaaliit tulivatkin olemaan kovaa
luokkaa. Meikäläisen puntit alkoivat jo
tutista.

Teesi 11. Älä anna työn
häiritä harrastusta
Opettajalla on kesäloma, syysloma,
joululoma, hiihtoloma, pääsiäisloma,
viikonloppuvapaat, mutta ei vapaata
Yökuppiin. On se väärin. Koulujen
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rehtoreille, koulutoimenjohtajille ja muille
tiedoksi, että vuonna 2008 keskiviikot on
määrättävä vanhempainiltakieltoon!

Teesi 12. Reenaa, jos et
pärjää
Kun tilanne alkoi näyttää siltä, että jotain
tarttis tehrä, lähdin reenaamaan Suomen
Lappiin. Pohjoisen leirille kantautui vain
kummia huhuja lisääntyneestä
pummailusta. Ettei vain tilanne olisi niin,
että jokaisen tapahtuman pummailun
määrä on vakio. Kun minä olin pois, jäi
muille aika paljon tehtävää.

Teesi 13. Kaikki maastot ovat
hyviä maastoja
Tarjolla oli varmasti parasta hämäläistä
suunnistusmaastoa, mitä maa päällään
kantaa. Asikkalasta löytyvät ehdottomasti
Hämeen ykkösmaastot, etenkin
yösuunnistukseen. Kyllä hatutti ja
samalla nöyryytti, kun tuli kulutettua
ensimmäiseen 1,5 kilometriin 40 minuuttia
aikaa. Maasto oli minusta parasta
mahdollista yösuunnistusmaastoa.
Päivällä en kyllä sinne uskaltaisi
mennäkään, sillä maaston todellisuus
saattaisi päivänvalossa paljastua liiankin
raakana. Kokemusta ei näemmä ollut
riittävästi tällaiseen maastoon. Tulihan
lähdettyä nöyränä Smålandskavleniin.
Kävi ihan samoin kuin juuri ennen SM-
yötä.

Teesi 14. Anna kaikki tai ei
mitään
Ennen viimeistä osakilpailua tilanne oli
todella kihelmöivä. Pisteet olivat
jakautuneet kauden aikana niin tasaisesti,
että minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa

kuin voittaa ja Affen ei saisi saada yhtään
pistettä lisää. Joten riskillä lähdin alusta
alkaen. Mielessä vain ajatus, että jos
suunnistus tökkii, niin juosten otetaan
virheet kiinni. Jos joku nyt on sattunut
viimeisen osakisan väliaikoja
kurkkaamaan, niin homma toimi aika
pitkään. Sitten kun homma kossahti, se
kossahti kunnolla. Suunnistus on siitä
hieno laji, että radan jokainen rasti tulee
löytää - vieläpä sujuvasti. Se ei auta että
on nopein niille kymmenelle muulle
rastille.

Summa summarum
Takana on siis suunnistuksellisesti
monipuolinen, vauhtia ja vaarallisia
tilanteita sisältänyt Yökuppikausi.
Tällaista yösuunnistuksen tulisikin olla.
Voisi vaikka kirjoittaa vastineeksi
Laitisen Ramille yösuunnistuksen
köyhtymisestä. Tulkaahan katsomaan
tälle seudulle, miten yösuunnistetaan
isolla porukalla. Täällä ei harrasteta
yöjuoksua vaan yösuunnistusta. Suuri
kiitos kaikille ratametsureille ja
kilpakumppaneille haasteellisista
osakilpailuista. Tapahtumat ovat olleet
hienoja ja me suunnistajat olemme
osaltaan tehneet niistä sellaisia. Kun
käymme harjoituksissa, on niitä myös
mielekästä ja hauskaa järjestää.
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MIKA TERVALA

Edellisessä Rastivälissä elokuussa
toivoin, että pääsisin siemailemaan
mitalikahveja Tsekin MM-kisojen jälkeen.
Näin sitten kävikin, mutta nyt on niiden
kahvien aiheuttama kofeiinihumala
laskenut ja kakusta aiheutuneet
ylimääräiset kalorit poltettu kehosta
moneen otteeseen. On siis pienen
yhteenvedon eli jälkiviisastelun aika.

Nove Mesto
- ylivoimaa ja pettymyksiä

Ei mitalisadetta

Tsekin kisat olivat Suomen joukkueelle
lyhyen pyöräsuunnistushistorian
heikoimmat mitalien määrällä laskettuna.
Kaksi mitalia, tosin kultaa molemmat, ei
ole paljon. Etenkin kun tänä vuonna oli
ensimmäistä kertaa mukana sprintti, eli
kuusi mitalia enemmän jaossa kuin
aiemmin. Minun keskimatkan voiton
lisäksi Suomen naiset voittivat viestin.
Muita pistesijoja tuli sitten sitäkin
enemmän. Toisin sanoen hieman
paremmalla tuurilla olisi mitalimäärä
voinut hyvinkin olla edellisvuosien
kaltainen. Siksi onkin mielestäni väärin
sanoa maajoukkueen olevan kriisissä.
Antti Muurista lainaten: "pallo vaan ei
pomppinut meille tänään". Tämän vuoden
joukkue oli sekoitus kokemusta ja nuoria
nälkäisiä urheilijoita, joita toivon mukaan
jatkossa nähdään arvokisojen podiumilla.

Puitteet kunnossa

Kisojen kilpailukeskuksena toimi Nove
Meston uuden karhea talviurheilukeskus.
Sprintti ja viestit pidettiinkin juuri tästä
Tsekkien hiihtopyhätöstä käsin, ja kun
muut matkatkin järjestettiin ihan
pyöräilymatkan päässä, olivat puitteet
kisoille erinomaiset. Oman säväyksensä
toi vielä kaikkien kisojen televisiointi,
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sprintti tuli jopa suorana tv:stä. Yleisöä
oli paikalla viikonloppuna ihan mukavasti,
mutta keskellä viikkoa olisi katsomoon
mahtunut enemmänkin porukkaa.

Sprintti

Sprinttikisa oli ensimmäinen tosi koitos.
Suhtauduin kilpailumuotoon etukäteen
hieman varauksellisesti, olin jopa
aikeissa jättää koko startin väliin. Muutin
tekemäni päätöksen vain siksi, että
uskoin sen palvelevan valmistautumista
muita matkoja ajatellen. Jos sprintti olisi
ollut jonain muuna päivänä, en olisi sitä
ajanut. En todellakaan ollut vielä hereillä
ja ihan "kybällä" mukana touhussa kun
kisa jo alkoi. Suoritukseni oli ihan ok,
mutta missään vaiheessa siinä ei ollut
sitä mitalimenon makua. Fiilis oli kuin
purkalla tukassa, yhtä irtonainen.

Maalissa pettymys olikin valtava kun
minulle selvisi mitalin jääneen vain 12
sekunnin päähän, olin viides.

Mieletön lataus

Olin mielessäni toivonut keskimatkalle
suunnistuksellisesti vaikeaa rataa, jotta
Keski-Euroopan ja Tanskan kovat ajajat
kokisivat tuskaa suunnistustehtäviä
ratkoessaan. Sprintin karvas pettymys
muutti kuitenkin kaiken, oli aivan sama
millainen rata tulisi olemaan, tiesin sen
sopivan minulle. Olin supermotivoitunut,
olotila oli samanlainen kuin viime kesänä
Joensuussa ennen pitkää matkaa, olin
varma voitostani. Vaikka
suunnistuskilpailun ollessa kyseessä,
kaikki lajia vähääkään seuranneet
tietävät ettei se vaan ole mahdollista, oli
minulla silti mielessä vain voitto.
Voittamisen tavoittelu tuli niin
voimakkaaksi, että olennaisin eli itse
suoritukseen keskittyminen jäi taka-
alalle.

Kyseessä oli siis selkeä ylilataus ennen
suoritusta. Tila on hyvä itseluottamuksen
kannalta, mutta samalla vaarallinen itse
suorituksen kannalta. Onneksi tilanteen
pelasti, kuten Joensuussakin, loppupään
lähtöaika. Kuuma auringonpaiste ja helle
veivät ylimääräisen energian kropasta
kolmen tunnin odotuksen aikana suljetulla
alueella. Kolme tuntia on pitkä aika
miettiä pelkästään sitä kuinka paljon tulee
voittamaan seuraavia, joten oli hyvää
aikaa laskeutua maan pinnalle ja
ymmärtää olevansa MM-kisoissa.
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Sain jo alkaneen ylimielisyyden
muutettua 50 minuutin ajaksi sopivaksi
itseluottamukseksi ja kilpailusuoritukseni
oli koko ajan hallinnassa. Lisää uskoa
omaan tekemiseen tuli kun muita kuuman
ryhmän kilpailijoita tuli selkä edellä
vastaan. Väliajoista minulla ei ollut tietoa,
mutta arvasin taistelevani mitalista.
Vaikka matka ei ihan virheittä
sujunutkaan oli vauhtini sen verran
hyvää, että voittomarginaalini oli kautta
aikain MM-historian suurin suhteutettuna
ajettuun matkaan, lähes kaksi ja puoli
minuuttia. Olin tyytyväinen, kesän paras
suoritus tuli juuri oikeaan aikaan.

Pettymykset alkavat

Päivät eivät kuitenkaan ole veljeksiä
keskenään. Karsintaan lähdettiin kolmen
kilpailijan ryhmissä, jokainen omalle
radalleen luonnollisesti. Tarkoituksena oli
ajaa mahdollisimman kevyesti jatkoon ja
samalla tuntumaa 1:20 000 mittakaavan
karttaa hakien. K-pisteelle oli aika pitkä
matka ja olin hieman äimänä kun Israelin
ja Portugalin miehet alkoivat hävitä
horisonttiin, ja vielä etupuolen
horisonttiin. Jalkani olivat todella
väsyneen oloiset, pyöräilytermein: "no
legs today". Suunnistus kuitenkin kulki
mukavasti ja maaliin päästyäni totesin
ajaneeni jatkoon lopulta muutaman
minuutin marginaalilla, mutta en siten,
kuten olin suunnitellut - pintakaasulla.
Jalat olivat edelleen väsyneet ja
loppuverryttelyssä teki tiukkaa pysyä
muiden kyydissä. Uskoin kuitenkin viikon
ainoa välipäivän muuttavan asian
kuntoon.

Ja jatkoa seurasi…

Edes välipäivä ei juuri tilannetta
kohentanut, pitkän matkan finaali osui
minulle huonoon rakoon. Oli taas "no
legs" päivä ja lisäksi monta alkeellista
virhettä reitinvalinnoissa. Sijoitus putosi
luokkaan ynnämuita ja kisan jälkeen en
edes vaivautunut tulostaululle. Juhlat
olivat muita varten. Kämpillä kuulin sitten
olleeni 11. Se oli aivan sama 11 tai 111.
Oli ihan kiva kisa ja maasto, mutta ei
minun päiväni. No tälle kesälle on ollut
tyypillistä, että tietynlainen
suoritusvarmuus on ollut hakusessa.
Syytä siihen en tiedä vieläkään.

Ja sitten viesti

Viestiin lähdimme poikkeuksellisesta
tilanteesta. Vaikka rinnassa oli numero
yksi viime vuoden mestaruuden merkiksi,
oli meillä tuoreessa muistissa kevään
Italian EM-kisojen nöyryyttävä 7. sija.
Olimme siis haastajia, emme
ennakkosuosikkeja. Tilanne sopi meille
hyvin, eipä ainakaan ollut paineita.

Tarkoitus oli yrittää karkuun muilta
kahdella ensimmäisellä osuudella. Itse en
tällä kertaa tuntenut riittävää paloa
ankkuriosuudelle, joten sovimme äänin 2-
1, että Keskinarkauksen Matti hoitaa
meille mitalin. Näytelmä ei nyt aivan
mennyt meidän laatiman käsikirjoituksen
mukaan vaikka johdimmekin kahden
osuuden jälkeen, tai sitten sen
käsikirjoittaja oli ranskalainen, sillä siksi
ylivoimaiseen tyyliin heidän ankkurinsa
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TULOKSIA MM, PYÖRÄSUUNNISTUS 2007
Sprintti

1. GASBJERG Torbjoern   DEN 2133  Denmark 15.05
2. GILLMANN Jérémie   FRA 4333  France 15.15
3. FOLIFOROV Anton   RUS 0344  Russia 15.17
4. GRITSAN Ruslan   RUS 0244  Russia 15.27
5. TERVALA Mika   FIN 3933  Finland 15.29
6. PEDERSEN Lasse Brun   DEN 1833  Denmark 15.46

Keskimatka

1. TERVALA Mika   FIN 3933  Finland 50.21
2. GILLMANN Jérémie   FRA 4333  France 52.44
3. TOMEÈEK Lubomír   CZE 1633  Czech Republic 52.46
4. KORCHAGIN Victor   RUS 0144  Russia 53.06
5. ZHURKIN Maxim   RUS 0044  Russia 53.44
6. ŠEVÈÍK Martin   CZE 1233  Czech Republic 54.09

Pitkämatka

1. GRITSAN Ruslan  RUS 0244  Russia 86.48
2. PEDERSEN Lasse Brun  DEN 1833  Denmark 89.45
3. RYGL Jaroslav  CZE 1333  Czech Republic 91.50
4. GILLMANN Jérémie  FRA 4333  France 91.53
5. PODRÁBSKÝ Ctibor  CZE 1433  Czech Republic 92.14
6. GASBJERG Torbjoern  DEN 2133  Denmark 92.18
11. TERVALA Mika  FIN 3933  Finland 93.40

Gillman pelin hoiti. Tosin tilaisuuden
tähän hänelle tarjosi vieraskoreasti
Tsekkien ankkuri, joka ihan
käsittämättömällä tavalla ajoi kilometri
ennen maalia väärälle yleisörastille ja
menetti näin varmalta vaikuttaneen voiton.

Mainittakoon, että vielä viime vuonna kun
ajoin EM-kisoissa juuri ankkuriosuudella
Ranskan Gillmania vastaan kahdestaan
lähes koko matkan, oli hän vielä aivan
oppipoika siinä miten viesti ratkaistaan
viimeisellä kilometrillä. Hyvin hän on
kuitenkin läksynsä lukenut ja nyt saikin
maksettua meille potut korkojen kera.

Kausi kokonaisuudessaan oli hyvä, MM-
kulta, kaksi EM-kultaa ja SM-kulta, joten
vielä ainakin vauhti riitti maailman kärjen
kyydissä. Nyt voisi olla oikea aika jättää
kisakentät ja antaa nuoremmille tilaa.
Osin sen teenkin ja jään pois
maajoukkueen toiminnasta ensi kaudella.
Samalla tietysti leiritys vähenee
luontaisesti. Aion kuitenkin treenata, ja
todennäköisesti kilpailenkin ensi kesänä,
kaikki riippuu terveystilanteesta. Vaikka
en mikään sprintteri olekaan, niin juuri
sen matkan mestaruus minulta vielä
puuttuu. Ensi kesänä ollaan jo
viisaampia tämänkin asian suhteen.
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HEIKIN HARKITUT
HEIKKI LARIO

Rastivarsat Suunnistusliiton
kiitettävänä

Suunnistusliiton Rastitreffeillä eli
palkitsemisgaalassa marraskuussa
Rastivarsat oli ainakin kolme kertaa
näkyvästi esillä. Seuramme kotisivulla on
asiasta hyvä selostus. Niille, jotka eivät
ole nettiä nähneet, hehkutettakoon
tässäkin , että Mika Tervala palkittiin
Vuoden pyöräsuunnistajana
saavutuksenaan mm. keskimatkan MM.

Mikaa kiitettiin myös elvytystyön
määrätietoisena organisoijana Mäntsälän
Kapinarastien lähtöpaikalla, mainittiin
suorastaan Kapinarastien sankariksi.

Jarkko Ryyppö nimettiin vuoden
suunnistushenkilöksi Reittihärvelin
kehittäjänä. Tämä jälkipelin

huippuohjelma on käytössä jo 24 maassa.

Esa Orava piti treffeillä esityksen
Orimattilan Iltarastien kehittämisestä.
Esa on juuri oikea henkilö tuomaan
valtakunnan tasolla esille tämän erittäin
tuloksekkaan työn suunnistuksen
hyväksi. Esa myös muistaa kiittää
seuraväkeä ja erityisesti naisia
kehitystyön onnistumisesta.

Iltarastitapahtumien järjestäminen
talkooperiaatteella ja "vuorovedoin" on
hyvä järjestelmä, eikä rasita samoja
henkilöitä kohtuuttomasti. Hyvä
seurahenki on kokemuksen mukaan
tärkein asia vapaaehtoistyössä.
Iltarastien osanottoennätys 2242
Palstanpitäjä on koonnut tulosluetteloista
tilastotietoa viime kesän Orimattilan
Iltarasteista. Tilastoissa on aina pientä
epätarkkuutta nimien suhteen, onnellisia
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naimisiinmenoja tapahtui eivätkä ATK-
ohjelmat tahdo ottaa mukaan ilman aikaa
kiertäneitä.

Eri henkilöitä listoilta löytyi 495.
Naisenergiaa oli paljon liikkeellä. Viime
vuoden naisosuus 34 % kaikista
osanottajista nousi nyt lukuun 40 % ja se
on tosi hieno tulos, kun on kyse metsässä
tapahtuvasta liikunnasta.

Suorituskerroista naisten osuus on lähes
samaa luokkaa eli 37 % (vuonna 2006 34
%). Ehkä suunnistus päänuppiakin
vaativana liikuntamuotona sopii juuri
naisille. Hento nainen voi sentään joskus
hokea vanhaa loitsua: "Kun olis voimaa
niin kuin suurella härjällä, ettei tarvis
aina pelata järjellä".

Naisenergiaa henkisellä sektorilla saatiin
nauttia netissä, jossa Susanna
Hämäläinen kesän aikana haastatteli
viikon suunnistushenkilöitä. On mukavaa
oppia tuntemaan iltarastilaisia ja lukea
heidän kokemuksistaan.

Naisten suunnistuskurssi veti mukaan 12
naista pystymetsästä. He tekivät ainakin
102 suoritusta kesän aikana. Ilman aikaa
kiertäneet, siis nimettömät, luullakseni
lisäävät hiukan tätä lukua. Edellisen
kesän kurssilaisista (13) jatkoi 69 %. Ei
mikään huono tulos sekään.
Vaikkei suunnistusta pidetä erityisemmin
joukkuelajina, voidaan jokaista
mukanaoloa kisaan pitää joukkueen
kokonaissuorituksena. Palkinnoille
päässet ovat tehneet seuralle maalit,
muut ovat joukkueen tarpeellisia jäseniä.

Iltarasteilla ei esinepalkintoja ole jaettu,
mutta perhejoukkueiden osanottomääriä
voidaan toki laskea. Eniten suorituksia

kesän aikana keräsi joukkueena
Hirvosten perhe: 71 osanottoa. Toisena
Harjulan Kyröt Hennasta 63, kolmantena
Anttoset 61 ja neljäntenä Vesamäet 46.

Yksittäissuorituksissa
osanottoaktiivisuus oli seuraava: 1) Antti
Vesamäki 24 2) Anni Pitkänen ja Taisto
Siira 23 4) Jaana Anttonen, Harri
Tikander, Keijo Kylliäinen 22 7) Mikko
Anttonen, Harri Henttonen, Veli-Matti
Onnela, Risto Orava, Tommi Salo, Raimo
Siira 21 13) Virpi Ikonen 20. Monilla
näistä oli vielä järjestelytehtävä jossakin
iltarastitapahtumassa. Näiltä illoilta ei
osanottoa tullut tilastoihin.

Jokainen lähtö on voitto

Aivotutkijat ovat usein esittäneet kuinka
aivojen hermosolut muodostavat triljoonia
yhteyksiä toisiinsa. Näistä muodostuu
ajattelumme ja tietoisuutemme. Vuosien
varrella verkko harvenee eri henkilöillä
erilaisella tahdilla. Taantumista hidastaa
sosiaalinen aktiivisuus ja varmaankin
liikunta. On siis tärkeää mennä mukaan
sinne missä saa kontakteja toisiin
ihmisiin ja siten henkisiä virikkeitä.

Omaan luolaansa käpertyminen on paha
vaara ikääntyvälle ihmiselle. Vaikka TV
pauhaa kotona, se ei riitä aivoille. On
lähdettävä mukaan toimintoihin. Olen
kehittänyt aforismin meille vanheneville:
"Jokainen lähtö on voitto". Tätä hokemaa
kehotan lainaamaan aina kun on levätty
tarpeeksi ja meno kutsuisi.

Hiihdellään kun lunta tulee ja
sauvakävellään seurassa niin järki
juoksee.
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Jäsenmaksut 2008
Rastivarsojen jäsenmaksujen hinnat vuonna 2008: Perhejäsenmaksu 25 euroa,
aikuisjäsen 12 euroa ja alle 19-vuotias 5 euroa. Jäseneksi liittyminen tapahtuu
yksinkertaisesti maksamalla valittu maksu seuran tilille (Orimattilan OP): 530807-
424912.

Kirjoita maksuun selkeästi 1) oma nimesi ja kaikkien muidenkin nimet, joita maksu
koskee sekä 2) osoitteesi. Osoitetieto on tärkeä, jotta jäsenrekisteri pysyy
ajantasalla. Jos pankkisiirron tila ei riitä kaikkien tietojen välittämiseen toimita
tiedot suoraan jäsenrekisterin ylläpitäjälle, Susanna Hämäläiselle
(susanna.hamalainen@pp.inet.fi, GSM 040 741 2675)

Jäsenedut:
- Seuralehti “Rastiväli” kaksi kertaa vuodessa postitse kotiin (1/talous)
- Osanottomaksut kansallisiin ja alueellisiin kilpailuihin alla olevan mukaan
- Edulliset yhteismatkat suurviesteihin (Jukola ja Halikko)
- 20 euron alennuksen Orimattilan Iltarastien kausikorttista
- Seuran salivuorot (pelit ja ohjatut jumpat) talvikaudella
- Seuran järjestämät suunnistusharjoitukset kesäkaudella

Kilpailumaksut 2008
Rastivarsat maksaa jäsenilleen vuonna 2008 suunnistuskilpailujen
osallistumismaksuja seuraavasti:
- kansalliset kilpailut max 5 kpl
- aluemestaruuskilpailut
- viestit
- Suomenmestaruuskilpailut

Poikkeuksena juniorisarjalaiset, joille maksetaan kaikki kansalliset
suunnistuskilpailut sekä rastiviikot, jotka kuuluvat kaikilla omakustanteisiin
kilpailuihin.
Yli viisi kertaa kauden aikana kansallisiin kilpailuihin osallistuneet saavat kauden
päätteeksi omavastuun suuruisen maksulapun.

Jälki-ilmoittautujat hoitavat ilmoittautumisensa ja osanottomaksut suoraan
kisajärjestäjille. Jos jäät pois kilpailusta ilman hyvin painavaa syytä, niin
luonnollisesti maksat osanottomaksu takaisin seuralle.

Tiedustelut: Mervi Suni
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JOHTOKUNTA 2008

KUNTOSUUNNISTUSVALIOKUNTA 
Esa Orava, Harri Kettunen, Juha Kyrö, Heikki
Lario, Lauri Suomela, Jouni Wallin, Juha
Vähämartti 
- Orimattilan Iltarastien organisointi
- kalusto
- ratamestarikoulutus  
- starttikurssi 
 

TALKOO-JA TALOUSVALIOKUNTA 
Veli-Matti Onnela, Markku Toivonen, Hannakaisa
Haanpää, Timo Hämäläinen, Jouni Mattila, Risto
Orava, Juha Suomela, Kalevi Aalto ja Anne Kuva. 
- kisajärjestelyt
- varainhankinta, kampanjat, tapahtumat, ravintola
- yhteistyösopimukset 
 

TIEDOTUSVALIOKUNTA 
Esa Orava, Jussi-Petri Hirvonen, Susanna
Hämäläinen, Antti Lepola, Jarkko Ryyppö, Mervi
Suni. 
- kotisivut, seuralehti, paikallislehdistö,
postituslistat 
- sisäinen, ulkoinen tiedotus
- median hoito
- jäsenrekisteri
 

VALMENNUS- J A NUORISOVALIOKUNTA 
Tuukka Tuomala, Jussi-Petri Hirvonen, Jukka
Kettunen, Taina Kuoppamäki, Juha Kyrö, Vuokko
Leirimaa, Antti Lepola, Arttu Munukka, Päivi
Orava, Juha Rantala, Pekka Raunio, Hannu Laiho,

VALIOKUNNAT 2008
Markku Hämäläinen, Jari Lehtonen, Heikki Jokinen,
Anneli Laine
- kilpasuunnistus 
- valmennustapahtumat, leirit, kilpailut + viestit,
seuran mestaruuskisat 
- nuorten toiminnan organisointi, ryhmät 
- ohjaajien koulutus 
- nuorten leirit 
- nuorten kilpailuttaminen + viestit
- varusteet 

KARTTAVALIOKUNTA 
Jorma Hämäläinen, Jari Lehtonen, Jarkko
Ryyppö, Lars Stenstrand 
- kartoitussuunnitelmat
- kisojen anominen 
- kartat 
 

KISAILMOITTAJA 
Mervi Suni
Ylipalontie 3A, 00670 Helsinki
puh. 040 596 3663 
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
Poutakatu 6 b 12, 15240 Lahti
puh. 050 557 2565
Laihotie 10, 15860 Hollola 
puh. 040 588 7557
Luhtikyläntie 299, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 3775 
Tiiralokintie 9, 16300 Orimattila 
puh. 040 591 2771
Tiiralokintie 11, 16300 Orimattila 
puh. 0500 469 341 
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Läh:
Susanna Hämäläinen
Ahojäkkäräntie 4 B
16300 Orimattila 2


