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30 vuotta - eikä suotta!

Rastivarsojen 30. toimintavuotta on juhlistanut erityisesti
kaksi tapahtumaa. Kesäkuussa seurallemme myönnettiin
Nuori Suomi -sinetti laadukkaasta nuorisotyöstä.
Nuorisotyö on laajentunut Hippo-koulusta
ympärivuotiseksi, monipuoliseksi ja tavoitteelliseksi
toiminnaksi - iloa ja hauskanpitoa unohtamatta. Nuorten

Jukola -joukkue juhlisti omalta osaltaan sinettiä elokuussa
ennätyssijoituksella.

Marraskuun juhlagaalassa SSL nimesi Rastivarsat vuoden
suunnistusseuraksi, perusteluna seuramme pitkäjänteinen ja
määrätietoinen kehitystyö sekä mallikas iltarastien uudistustyö.
Iltarastien kävijämäärä on yli kaksinkertaistunut kolmessa
vuodessa, järjestelyihin on panostettu ja osallistujat ovat
palautekyselyjen perusteella olleet erittäin tyytyväisiä.

Tekemämme työ seura-, nuoriso- ja kuntosuunnistustoiminnan
kehittämiseksi käy siis malliksi muillekin. Hyvä me! Kiitos tästä
kuuluu kaikille seuralaisille ja tukijoillemme, niin innokkaille
visionääreille, taitaville organisoijille, ammattitaitoisille laji-
ihmisille kuin uskollisille arjen talkoolaisille. Tunnustus tuntuu
hyvältä mutta tekee myös nöyräksi: tason ylläpidossa ja
määrätietoisen työskentelyn säilyttämisessä on haastetta

k e r r a k s e e n . Puheenjohtaja hakee lisäoppia SSL:n seurajohtajakoulutuksesta
alkuvuodesta 2009.

Myös juhlavuoden suunnistusmenestys oli hyvä: 10 SM-mitalia. Kirkkaimmin loistivat
H60-sarjan vetreät veteraanit Paavon henkilökohtaisella ja viestijoukkueen (Heikki P,
Matti, Paavo) kultamitaleilla sekä Matin erikoispitkän hopealla ja veteraanien
maailmanmestaruudella Portugalissa. Sanni saavutti monien hyvien sijoitusten
jatkeeksi SM-pronssia. Mika kahmi mitaleita pyöräsuunnistuksessa niin yksin kuin
kaksin Eeron kanssa. Markku ja Heikki V pitivät yllä seuramme yösuunnistusmainetta.
Onnittelut kaikille mitalisteille!

Kiitos kuluneesta juhlavuodesta. Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Kerätään
voimia tulevan vuoden haasteisiin.

Jouni

Puheenjohtajan palsta
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osallistuivat lähes koko koulun voimin.
Pennalan ja Virenojan aktivoituminen
ilahduttaa. Jokivarsi keräsi suurimman ja
kauneimman oikeudella 14 mitalia
(4+3+7) ja Yhteiskoulu 13 (5+4+4).
Kiertopalkinto meni kuitenkin uuteen
osoitteeseen (Pakaan, Tietävälän ja
Myllylän jälkeen), sillä Virenojan 4
mitalia riitti suhteessa koulun
oppilasmäärään. Rastivarsojen aktiiviset
nuoret valtasivat odotetusti sarjojensa
kärkisijat. Heille maasto ja radat ovat
väkisinkin helppoja. Pitäisikö
aktiivisuunnistajille laatia jatkossa omat
sarjat?

Positiivista palautetta

Osanottomäärä asettaa
järjestelykoneiston koville, etenkin
lähdön. Lähdössä on pääsääntöisesti 4
tai jopa 5 lähtijää joka minuutti lähes
kahden tunnin ajan. Tämän jälkeen
matkaan lähtevät vielä 1.-ja 2. luokkien

Koulukisa jatkaa
kasvuaan
JOUNI TOURUNEN

XI Koululaiskisa keräsi jälleen
ennätykselliset 614 ilmoittautunutta, joista
593 osallistui itse kisaan.
Kisa järjestettiin Kauhajoen tragedian
jälkeisenä päivänä, mutta toimi
toivottavasti hyvänä ajatuksensiirtäjänä,
yhteisöllisyyden vahvistajana ja mielialan
kohottajana. Kisan tunnelma oli kuitenkin
iloinen, sää aurinkoisen kaunis ja
maisema syksyisen värikäs.
Urheilukentällä oli tavanmukainen säpinä.
Tosin hyvässä järjestyksessä, josta
pitivät huolta kokenut kisaorganisaatio ja
ammattitaitoiset opettajat. Kisassa näkee
aina liikunnan iloa ja riemua, sillä kaikki
lapset yrittävät parhaansa eikä
loppusuoralla juuri kävelyä näe. Erityisen
liikuttavia ovat pienimmät rastirallilaiset
(1-2-luokkalaiset), jotka kiersivät tänäkin
vuonna rastireittirataa runsain joukoin.

Kisaan osallistui koululaisia 10 koulusta.
Jokivarresta kisaili pitkälti yli 100
koululaista. Karkkula ja Tietävälä
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Suunnistusliiton Olé kartalla! koulusuunnistuksen kehittämisprojekti järjestää
11.-15.5.2009 ensimmäisen valtakunnallisen Rastiseikkailuviikon.
Rastiseikkailu on 1.-3.-luokkalaisille suunnattu suunnistuspäivä, jossa lapset
pääsevät kokemaan hyvällä kartalla hauskoja koulupiiriin sopivia
suunnistusharjoituksia. Koulun tai urheilukentän läheisyyteen on sijoiteltu
toimintapisteitä, joilla kierretään oman opettajan johdolla. Luokilla on lähetetty
etukäteen Seikkailukartta, josta selviää oman luokan toimintapisteiden
kiertojärjestys ja aikataulu.

Toimintapisteillä on erilaisia kartanlukuun tai suunnistustaitoon liittyviä
tehtäviä, jotka ovat kestoltaan noin 20 minuuttia. Oppilaat keräävät
kaulanauhassa roikkuvaan Olé kartalla! *passiin tarroja hyväksytyistä
suorituksista ja maalissa kaikki palkitaan hyvästä yrityksestä. Rastiseikkailun
järjestää paikallinen suunnistusseura yhteistyössä Suomen Suunnistusliiton,
Koululiikuntaliiton ja Olé kartalla! -projektin yhteistyökumppanien kanssa
Rastivarsat hakee Rastiseikkailu-tapahtuman järjestäjäksi ja mukaan
lupautuneet Tönnön, Tietävälän, Myllylän ja Jokivarren koulut.

Rastiseikkailu-tapahtuman järjestämiseen tarvitaan noin 15 henkilöä, jotta
noin 300 oppilaan ohjaaminen päivän aikana on mahdollista. Rastivarsojen
vastuuhenkilönä toimii Tuukka Tuomala, jolle voi ilmoittaa mahdollisuutensa
ohjaaja tehtäviin Rastiseikkailu-tapahtumaan. Lisätietoja tapahtumasta:
www.olekartalla.fi.

rastirallilaiset. Lähtö selvisi jälleen
erinomaisesti, mutta lähtöpäällikkö
Johnin tekemät huomiot ja
kehittämisehdotukset otetaan ensi vuonna
huomioon. Parhaat kitokset kaikille
toimitsijoille, opettajille ja oppilaille
hienosta kisapäivästä! Koulujen palaute
oli jälleen positiivista ja kannustavaa.

Kouluyhteistyö jatkuu toivottavasti jo ensi
toukokuussa, kun SSL järjestää seurojen
kanssa ala-asteille tarkoitettuja
rastiseikkailu-viikkoja eri puolilla
Suomea. Rastivarsojen hakemus on jo
lähtenyt Tuukan toimesta liittoon.
Toivottavasti pääsemme yhdeksi
järjestäjäksi, sillä keskustan koulut ovat
jo innolla valmiita yhteistyöhön.
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JII-PEE

Nuoria oli leirillä 30 ja aikuisia yhdeksän.
Kun leirikeskuksessa on 45 vuodetta,
peräti kuusi vuodetta jäi vielä tyhjäksi.
Ainoastaan yksi ohjaaja nukkui lattialla ja
hänkin kokeneena eränkävijänä
vapaaehtoisesti. Pojilla oli väljempää,
koska tyttöjä oli tällä kertaa mukana
enemmän.

Nuori Suomi -periaatteen mukaisesti
nuoria käytettiin ohjaajatehtävissä.
Kokoaikaisina ohjaajina toimivat Jenna,
Tatu ja Lassi. Muut vanhemmat nuoret
ohjasivat tietyissä vaiheissa itseään
nuorempia periaatteella: Kun opettaa,
oppii itsekin.

If it´s broken, Pekka fixes it

Leirin rakenne on jo vuosia ollut varsin
muuttumaton. Olemme soveltaneet
sanontaa: ”Älä korjaa toimivaa
systeemiä” tai sama lontoon kielellä: ”If it
ain’t broken, don’t fix it”. Vaikka konsepti
on sama, muuttuvat harjoitukset aina
tarpeen mukaan.

Jo perinteisesti perjantaina laadittiin
pelisäännöt. Sitten ampaistiin
harjoitukseen nimeltä Pekan
peukalosääntö. Nimi johtuu siitä, että
harjoituksessa opetellaan seuraamaan
olinpaikkaa peukalolla matkan edetessä.

Illalla ledit ja halogeenit
tuikkivat lähes kaikkien
osallistuessa
yösuunnistukseen.

Illalla saunominen uhkasi
keskeytyä likakaivon
pumpun mentyä
epäkuntoon. Pekka, joka
oli juuri vetänyt
harjoitusta ja ajanut
Orimattilaan, vaihtoi
puhelinsoiton perusteella
roolinsa ammattinsa

Hippoleiri 2008
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mukaiseksi ja ajoi takaisin. Hän
paikallisti vian yöllä ja korjasi sen
aamulla ennenkuin nuoret edes heräsivät.
Vakava uhka leirisaunojen väliin
jäämisestä oli siis väistynyt.

Harjoituksia joka lähtöön

Lauantaina harjoiteltiin hienossa säässä.
Ohjelmassa oli mm seuraavia
harjoituksia
- Karttasanan exyxissä X.n kohdalla -

miten menettelen, jos tulee haku eli ei
tiedä tarkkaa paikkaa

- Nuoremmilla kartanpiirto
- Leimausviesti (Kannustukset

kuuluivat varmaan Mallusjoelle)
- Nuoremmilla helppo suunnistusrata

Tatun, Lassin ja Jennan
suunnittelemana ja ohjaamana (Timo
L tuki)

- Rastiväliharjoitus, jossa isommat
ohjasivat pienempiä. Suunnitelma,
ennakointi, havainnointi ja rastin otto

- Sauna

- Makkaranpaisto
- Odotettu taskulamppupiilo sisällä,

koska ulkona alkoi sataa kaatamalla.

Sunnuntaina oli vielä isommilla
suunnassakulkuharjoitus valkoisella
kartalla ja pienemmillä karttamerkkien ja
maaston vertailu (Suo näyttää tältä
kartalla, mennäänpä ja katsotaan se
luonnossa jne).  Vapaa-aikoina nuoret
liikkuivat ja harrastivat koko ajan.
Yhteishenki oli mahtava, ketään ei jätetty
ulos. Ohjelmassa oli mm rosvoa ja
poliisia, piilosta sekä pullonpyöritystä.
Ihan kolauksittakaan ei päästy. Taina
paikkasi sitä mukaa kun kolhuja tuli.

Leirin ruokahuollosta suuret kiitokset
Tainalle, Ullalle ja Tiinalle. Ilman heitä
olisi ollut aika ankeaa. Kiitos kaikille
ohjaajille.  Leiriämme tukivat lahjoituksin
Maatilaliha Meronen, Varpion Puutarha
Oy, Leipomo Salminen sekä Kotipiiri.
Parhaat kiitokset nuorisotyön
tukemisesta.
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JIIPEE

Kaikkea tekemistä ohjaa tavoitteellisuus.
Seuratoimintalinjassa lukee: ”
Tavoitteena on saada lapset ja nuoret
pitämään liikunnasta. Liikunnasta
pyritään saamaan mahdollisimman
monelle lapselle ja nuorelle elinikäinen ja
terveellinen harrastus. Tavoitteena on
lisäksi, että toiminnassa mukana olevien
lasten ja nuorten terve itsetunto kehittyy.
Seurassa on mahdollisuus kasvaa
henkisesti kilpailutoiminnan ja toisten
nuorten ohjauksen kautta”. Kaikkea
tekemistä tulee siis peilata yhdessä
hyväksyttyyn tavoitteeseen, jotta voidaan
verrata kurssia ja tehdä tarvittaessa
korjausliikkeitä.

Nuori Suomi -sinetti
Hakuprosessi käynnistyi Johtokunnan
tekemällä esityksellä liittoon. Kirjoitettiin
seuratoimintalinja, kirjattiin havaitut
puutteet toiminnassa ja ryhdyttiin
toimintaan puutteiden korjaamiseksi.
Kaikki onnistui hienosti ja Sinetti saatiin
ottaa vastaan Hippo-cupin yhteydessä
Saluksissa 11.6. Sinetti on nostanut
seuran nuorisotoiminnan profiilia
merkittävästi. Jo sinetin näkyminen
nettisivuilla antaa kuvan laadukkaasta
toiminnasta.

Hippo-koulu
Hippo-koulun osalta jatkettiin tasaisella
kasvu-uralla. Koulun alkaessa
huhtikuussa oli ilmoittautuneita 72. Kun
kaikki vanhat Merita-paidatkin haalittiin
kokoon, niin saatiin jokaiselle paita.

Merkittävää oli se, että 72 aloittaneesta
vain viisi lopetti kauden kesken. Koulun
ohjelma oli lyöty lukkoon jo talvella.
Tämä oli hyvä ratkaisu. Vaikka olimmekin
varautuneet vaihdoksiin, ei niitä lopulta
tarvinnut tehdä. Uutuutena oli jako neljään
ryhmään. Kauden edetessä nuoret
keksivät ryhmilleen nimet: Ilvekset ovat
alle kouluikäisiä, Ketut aloittavia
kouluikäisiä suunnistajia, Lumileopardit
jatkajia ja Suden normaalin
suunnistuksen ryhmä.

Koulussa kirjattiin kaikkiaan 775
osallistumista. Aktiivisimpina
osallistujina palkittiin koulun päätöksessä
seuraavat:
Tatu Leirimaa (ohjaava nuori),17 krt
Anni Kyrö (Sudet),  17 krt
Verneri Nieminen (Sudet), 17 krt
Veikka Orava (Lumileopardit), 16 krt
Kia-Lotta Hirvonen (Sudet), 16 krt
Ella Hyvärinen (Ketut), 15 krt
Kaisu Kyrö (Lumileopardit), 15 krt
Olli-Petteri Hirvonen (ohjaava), 15 krt

Mäntsälän Urheilijoiden kanssa jatkettiin
onnistunutta Hippo-cupia. Kauteen kuului
neljä osakilpailua, joista kaksi
Orimattilassa ja kaksi Mäntsälässä.
Muualla on ihmetelty, miten RaVa ja Mu
voivat järjestää niin hyvät kisat niin
nopeassa rytmissä. Saa tulla katsomaan
ja tekemään.

Uusia perheitä on tullut mukaan
suunnistusharrastukseen. Osa on liittynyt
saman tien aktiivisiin toimijoihin. Samoin
iloa on tuottanut seuran laaja tuki ja
esimerkiksi Hippo-harjoituksen vetäjiksi

HIPPO -kouluHIPPO -kouluHIPPO -kouluHIPPO -kouluHIPPO -koulu

...ja muita nuorisokuulumisia...ja muita nuorisokuulumisia...ja muita nuorisokuulumisia...ja muita nuorisokuulumisia...ja muita nuorisokuulumisia
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on tullut ohjaajia varsinaisen koulun
ulkopuolelta. Näin toivotaan olevan
jatkossakin.

Leirit ja kisat
Joulukuussa 9 nuorta osallistui seuran
harjoitusleirille Vierumäellä. Pääsiäisleiri
Ahvenanmaalla olikin sitten jo
osallistujamenestys. Kaksi bussillista
suuntasi ihme kyllä lumiselle
Ahvenanmaalle. Lumi ei paljon haitannut
harjoittelua. Nuorten Ryhmä oli vahvalla
osanotolla mukana. Mieleen jäi eräs
pariharjoitus sprinttikartalla. Kartassa oli
erikoisia merkkejä, joita meistä kukaan ei
ollut nähnyt. Niinpä piirsin rastiympyrän
sellaiseen ja pyysin viemään rastin
sinne. Seuraava kävi sitten etsimässä
rastin ja siirtämässä sitä uuteen
paikkaan. Palattuaan he kertoivat, mikä
rastipiste oli. Nyt tiedämme, miten
merkitään museotykki, tuulimylly ja
puussa oleva maja.

Osa nuorista oli mukana Högsandissa.
Leiri oli kuulemma erittäin onnistunut ja
maastot kevätharjoitteluun erinomaisia.
Kainuun Rastiviikoillekin ehti muutama
nuori. Heillä oli erikoisia lenkkiaikoja
noin klo 22-23 jne. Mutta leiriin
kuulunevat erikoisuudet. Aleksi, Tommi ja
Olli-Petteri valittiin VOL-leirille, joka
pidettiin juhannuksen jälkeen.

Kevään Tiomila järjestettiin
kuninkaallisissa ympäristöissä
Rosersbergissa. Nuorisotoiminnan

nousua osoittaa se, että olimme saaneet
kolme nuorten joukkuetta kisaamaan.
Aivan viime hetken vaihto erään tärkeän
näytelmäroolin takia toi hetken huolen.
Mutta Palon Johanna LS-37:stä paikkasi
hienosti tilanteen ja saimme joukkueet
lähtökarsinaan.

Jukolan ja Venlojen viestissä Kaanaassa
juoksivat Tommi, Aleksi, Olli-Petteri,
Henri, Sanni ja Siiri.
Siitä päästäänkin sujuvasti SM-kisoihin,
koska pääosin sama joukko
vahvennettuna Jennalla (sprintti) kisasi
Suomen mestaruuksista. Sanni saavutti
hienosti pronssia SM pitkiltä matkoilta ja
plaketin SM-yöstä, O-P väläytteli
vauhtiaan. SM-viesteissä mukaan
pääsivät myös 13- ja 14-vuotiaat nuoret.
Vaativassa maastossa kaikki joukkueet
saavuttivat hyväksytyn tuloksen. Iloisen
yllätyksen järjesti Emilia juosten 14-
vuotiaana D16-sarjan toisen osuuden 7.
nopeimman ajan. Ja hän oli aloittanut
suunnistuksen vasta muutama kuukausi
aiemmin.

Lahden alueen Nuorten Cup oli RaVa:n ja
AR:n ”heiniä”. Pitkään näytti siltä, että
Asikkala vie kaiken. Lopulta Valtteri ja
Anni ottivat kaksoisvoiton tasapistein, O-
P oli neljäs ja Emilia jaetulla 10. sijalla.

Koululiikuntaliiton kisoihin lähdettiin
myös isolla joukolla. Henkilökohtaista
menestystä saavuttivat plakettisijoillaan
Sanni, Miska, Valtteri ja Anni. Ensi
vuonna kisa järjestetään Liedossa ja
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sinne mennään taas isolla joukolla.
Yökupissa näkyi vastaavasti pääosin
RaVa:n ja AR:n nuoria. Taito kehittyi
valtavasti. C-radan kaksoisvoitto meni
Tatulle ja Valtterille. O-P alkoi dominoida
B-rataa kauden lopussa.

25Manna-joukkueeseen oli kelpuutettu
useita nuoria. Kaikki nuoret hoitivat
osuutensa todella hyvin. Erityisesti
voidaan mainita vaihto, johon kuuluivat
Minna, Siiri, Emilia ja Tatu. He nostivat
sijoitusta peräti 37:llä! Kyseisen vaihdon
tyttöjen loppukirivoima herätti
laajempaakin ihastusta.
Halikossa nuoria mahtui hienosti kaikkiin
kolmeen joukkueeseen. He kaikki hoitivat
hommansa taas kerran erinomaisesti.

Nuorten Ryhmä
Nuorten ryhmästämme on siis tullut
kiinteä joukko, johon halutaan kuulua.
Joukko on todella aktiivinen. Syksystä
lähtien nuoret ovat osallistuneet
aktiivisesti tiistaisin seuran lenkille,
keskiviikkoisin lamppulenkille, torstain
jumppaan ja lauantain peleihin. Kunhan
sunnuntain urajuoksut käynnistyvät,
tullaan heitä näkemään sielläkin. Ryhmän

yhdistävä asuste on heidän itsensä
ideoima Jykä-paita. Paita on ollut niin
suosittu, että seuran aikuisväestökin on
tilannut sitä. Ryhmä joutui tekemään
hyvin pian lisätilauksen.

Seuratoimintaopas
Suomen Suunnistusliitto valmistelee
paraikaa seuratoimintaopasta. Tulevat
lukijat saattavat havaita oppaassa paljon
seuramme käytänteitä. Ne kelpaavat siis
liitolle ja ehkä muillekin seuroille.
Linjanamme ei olekaan ollut
salamyhkäisyys vaan nuorten liikunnan
tukeminen kaikkialla Suomessa. Jos joku
saa meiltä hyviä ideoita, niin hyvä. Niin
mekin kuljemme avoimin silmin ja korvin
ja poimimme muiden hyväksihavaittuja
opetusmetodeja.

Kehitys jatkuu
Paikalleen ei jäädä makaamaan. Vanhaa
toimintaa vakiinnutetaan. Esimerkiksi
kuhunkin Hippo-koulun harjoitukseen
pyritään saamaan kolme nimettyä vetäjää
iltarastityyliin. Hippo-vakio-ohjaajat
huolehtivat sitten nuoret oikeisiin ryhmiin
ja tekemisiin. Nuorten toiminnalle
muokatut tavoitetasot helpottavat
harjoitusten suunnittelua ja lasten
sijoittamista oikean tasoiseen
opetukseen.

Kokonaan uusi juttu tulee olemaan
Nuorten Tiomila, Ungdomens Tiomila
Ruotsissa. Mukaan lähtee ainakin
yhteistyökumppani Mäntsälän Urheilijat.

Syksystä 2008 alkaen on muodostettu
seuraavat tiimit: Taitotiimi, fysiikkatiimi,
testitiimi, leiritiimi ja kilpailutustiimi.
Näihin tiimeihin mahtuu vakiojäseneksi
tai ainakin projektiluontoisesti. Voisitko
sinä vetää taitoharjoituksen?
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TOMI NIEMINEN

Seitsemisen kansallispuistossa Kurussa
suunnistettiin 16.-17.8 toiset Rogainingin SM-
kilpailut. ös Rastivarsojen joukkueeseen kuului
kanssani Mikko Juhola. Rogaining on lyhyesti
joukkuelaji, jossa suunnistetaan sekä nautitaan
luonnosta ja pitkistä matkoista. Rasteja on
maastossa riittävästi ja ne on pisteytetty välille 20-
100. Jokaisen rastin voi leimata kerran ja siitä saa
määritteessä mainitun pistemäärän. Kaikkia rasteja ei
tarvitse hakea - onneksi. Maaliin pitää tulla
viimeistään 24 tunnin kuluttua lähdöstä. Myös muita
”sarjoja” on tarjolla, esimerkiksi 4 ja 8 tunnin
versioina.

Alkuvalmistelut
Kilpailu alkoi 3 tuntia ennen lähtöä. Silloin saimme
kaksi A3 kokoista karttaa mittakaavassa
1:40 000. Kilpailualueen  pinta-alaksi saatiin
kokonaista 330 km2 (15 x 22 km)! Ratamestari oli
tehnyt lujasti töitä ja vienyt maastoon 67 rastia. Alkoi
tiukka reittisuunnittelu. Piti saada mahdollisimman
paljon pisteitä mahdollisimman lyhyelle reitille.

Parin tunnin päästä 1. päivän reitti oli hahmoteltu. Oli
aika siirtyä viimehetken tankkaukseen ja
pakkaamaan loput mukana kulkevista tavaroista.
Juoksureppuihin juomapussit, varapaita, tuulen/
sateen pitävä takki, pipo, varasukat, urheiluteippiä,
EA-välineitä, ledivalo, avaruuslakana ja pilli, sekä
tietysti evästä matkalla nautittavaksi. Osa
varusteista oli pakollisia, osa vapaaehtoisia.. Kenkinä
käytin Integratoreita. Mikolla oli Salomonin XA-Pro
gore-kalvolla. Muu varustus oli tyyliä trikoot ja
pitkähihainen paita.

Hyvissä ajoin ennen lähtöä suuntasimme
lähtökarsinaan nollaten Emitit. Joukkueella piti olla
kaksi emittiä, koska yhteen ei mahtunut tarpeeksi
leimoja! Emitit kiinnitettiin ranteisiin
”huvipuistorannekkeilla”. Tällä varmistettiin
molempien käynti rasteilla. Odotimme lähtökäskyä

mittaillen muiden joukkueiden varusteita ja ulkoista
olemusta sekä kuunnellen kilpailun johtajan
viimehetken ohjeita.

Matkaan
Noin 300 suunnistajaa katosi tehokkaasti maastoon
klo 12. Lähdön jälkeen näimme muutaman joukkueen
parilla ensimmäisellä rastilla, sen jälkeen emme
oikein ketään moneen tuntiin. Reittimme lähti
kiertämään etelän kautta Seitsemisen
kansallispuiston alueelle. Muut tuntuivat valitsevan
saman reitin, mutta pohjoisen kautta kiertäen.
Muutama rastiväli meni totutellessa kartan
mittakaavaan ja yleistykseen, mutta muutoin
suunnistaminen ei tuottanut päänvaivaa. Rastipisteet
olivat helppoja: järven lahtia, ojien päitä/risteyksiä,
valtavia kiviä, mäkien huippuja, teiden/polkujen
risteyksiä…

Reitinvalinnat pyrimme tekemään varmoiksi. Monin
paikoin hyödynsimme alueen tie/polkuverkkoa ja aina
metsään mennessä otimme suunnan kompassiin.
Lähtöalueella alkanut tihkusade muuttui 6 rastin
jälkeen ihan oikeaksi sateeksi. Kaivoimme takit
repuista ja jatkoimme kohti juomarastia. Iltakuuteen
mennessä selvisi, ettei alkuperäistä reittiä ehtisi
kiertämään valoisan aikana. Lyhensimme
suunnitelmaa arviolta 30 %.

Matkan rasitukset
Illan kuluessa kuljettu matka alkoi tuntua jaloissa.
Penikat vihloivat joka askeleella ja varsinkin tie-
osuuksilla nastareiden nastat tuntuivat päkiän alla.
Kengät olivat kastuneet jo kahlatessamme
rantasuota 1. rastille. Muut varusteet kastuivat
päivän aikana sateesta tai hikoilusta. Yhtään kuivaa
kohtaa ei ollut yhdessäkään päällä olevassa
varusteessa. Kuljimme koko päivän reippaasti
kävellen tasaista vauhtia. Juoksuaskeleita emme
ottaneet matkalla muutoin, kuin lihasten
verryttelemiseksi. Taukoja emme pitäneet yhtään.
Pisin pysähdys oli juomapussien täyttäminen
juomarastilla. Eväsleivät ja energiapatukat söimme

Rogaining 24h – vähän
erilainen suunnistuskilpailu
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vauhdissa. Energiapatukan
avaaminen onnistui vain
puremalla - sormissa ei enää
voimia riittänyt. Kengän
nauhojen solmiminen onnistui
yhdeksän tunnin kävelyn
jälkeen huonosti ja seuraavalla
kerralla en enää edes
yrittänyt. Teipit nauhojen
ympäriltä olivat matkan aikana
liuenneet ja kuluneet. Uutta ei
saanut laitettua, kun sormet
eivät kerta kaikkiaan totelleet
niille lähetettyjä käskyjä.

Kymmeneltä olimme täysin
pimeässä vesisateisessa
metsässä. Jäljellä oli enää
yksi rasti ennen huoltotaukoa.
Rasti löytyi kohtalaisesti,
mutta polun pää rastilta
lähdettäessä meni sujuvasti
ohi. Kävelimme seuraavan
kilometrin ryteikköisessä, pimeässä ja märässä
metsässä ledivalojen turvin, polun vieressä. Väsymys
aiheutti kompasteluja, oksat löivät naamaan ja olo oli
muutoinkin ankea – kylmästä puhumattakaan.
Viimeiset kolme kilometriä huoltopaikalle olivat
kohtalaisen hiljaiset. Molemmilla taisi olla mielessä jo
kuivat vaatteet, kunnon ruoka ja lämmin makuupussi.

Illalla klo 23 saavuimme vihdoin huoltoon. Järjestäjät
olivat avanneet ”kanttiinin” pari tuntia lähdön jälkeen.
Kuivat vaatteet vaihdettuamme kävimme syömässä
pastaillallisen, leipiä, banaania, kuumaa lihalientä,
perunalastuja, suolakurkkuja, paljon meetwurstia ja
juustoa… ”Hyvä ruoka, parempi mieli” piti jälleen
paikkansa. Edes telttaan noussut vesi ei ihmeemmin
harmittanut, kun könysimme makuupussien suojaan
lepäämään – unta ei tarvinnut odotella.

Toinen päivä
Viiden jälkeen olimme jo aamupalalla suunnitellen
samalla päivän reittiä. Ennen kuutta kampesimme
märät kengät jalkoihin – show must go on.
Ensimmäiset sadat metrit olivat hieman kankeat,
mutta pian jalat tottuivat liikkeeseen ja saimme
rytmistä kiinni. Maaston hidaskulkuisuus ja lukuisat

märät suot aiheuttivat myös 2. päivän
matkaan leikkauksen. Nyt oli pidettävä
huolta myös siitä, että ehtisimme
maaliin ajoissa, jokainen sakkominuutti
vähentäisi 10 pistettä. Sain Mikon
puhuttua ympäri 2. viimeisellä rastilla,
kävimme hakemassa 70 lisäpistettä
noin 3 kilometrin lisälenkillä, aikaa oli
vielä runsaasti.

Kello naputti sunnuntaina 10:55
saapuessamme maaliin. Olo oli
molemmilla kisaan nähden ”normaali”.
Kävimme pesulla ja saunassa.
Söimme järjestäjien tarjoaman lounaan,
hymyilimme ihmisten kävelytyyleille ja
kiittelimme ratamestaria sekä muita
järjestäjiä. Leiriä pakatessamme
huomasimme, että yöllä telttaan
noussut vesi olikin leirialueena
toimineen hevoshaan ”lietteitä”.
Onneksi vettä oli satanut niin paljon,
että se oli laimentunut lähes vedeksi.

Oli aika lähteä kotimatkalle.

Lopuksi
Loppusijoituksemme  24 h sarjassa oli 17.
Joukkueita oli mukana kaikkiaan 51. Kirkkaimmat
mitalit menivät Venäläisille joukkueille. Matkassa oli
myös runsaasti virolaisia kilpailijoita. Vuorokauden
mittaisen kilpailun lisäksi metsässä oli 47 joukkuetta
8 h kilpailussa ja 16 joukkuetta 4 h kilpailussa.
Seuraavan kerran Rogaining -kilpailut ovat
Suomessa vuoden kuluttua. Silloin kisataan Ylläksen
maastossa Euroopan mestaruuksista. Laita 15.-
16.8.09 kisakalenteriin.

Kulkemamme matkat, ajat ja vauhti olivat seuraavat:
Lauantaina 53,4 km 11 h 00 min 12:22 min/km
Sunnuntaina 21,6 km 4 h 55 min 13:39 min/km
Yhteensä 75 km 16 h
Pisteitä keräsimme reitiltä 2200, voittajaparin
yltäessä 3300 pisteeseen.
Rasteja kiersimme kaikkiaan 37 kpl.
Pisin rastiväli oli 3,8 km.

Tutustu lajiin lähemmin osoitteessa:
www.rogaining.fi
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MARKKU HÄMÄLÄINEN

Pidin töistä 7 kuukautta vuorotteluvapaata
27 työvuoden “uuvuttamana” ja asetin
itselleni pääharrastukseeni
harjoituksellisia ja kilpailullisia
päämääriä. Tarkoitus oli hikoilla
vähintään tunti päivässä, joka toteutui
pyöräilyn ansiosta. Lenkkikengillä en
enää tällä iällä pysty juoksemaan kuin 20
min viikossa - alaselän välilevyt ovat jo
rappeutuneet, jonka vuoksi kireys/säteily
jalkoja pitkin kramppeina on jatkuvaa.
Onneksi pehmeällä alustalla eli metsässä
juoksu vielä onnistuu muutaman kerran
viikossa. Näillä realiteeteilla kunnon saa
kohotettua, jotta ainakin yöllä pysyy vielä
ikäisten vauhdissa mukana. Tärkeintä on
rasituksen ja levon oikea suhde: mitä
enemmän määrää/tehoa sitä enemmän
lepoa.

Tavoitteet

SM-kisoissa mitali, 43-viestin 55-kisassa
3. joukkoon, Portugalin ikä MM:ssä
virheittä 6. joukkoon ja oma osaamistaso
(=oma virheetön suoritus) rankilistalla
selväksi. Jälkeenpäin voi todeta, että

tavoitteet täyttyivät Portugalia lukuun
ottamatta. Portugalissa iski virustauti jo
menomatkalla ja kulku oli iltarastivauhtia
paitsi sprintissä, jossa vielä ilman
virheitä jaksoin 11. sijalle.

Yökisat ovat aina olleet sytyttäviä, mutta
viime vuosina homma ei ole toiminut
hajataiton takia: suunnistus on aika
hankalaa, jos ei näe karttaa eikä
varsinkaan ympäristöä. Viitisen vuotta
lähes sokeana lippu ei ole löytynyt
pimeässä. Välitavoitteena oli saada
silmät iskuun, joten sijoitin pikkaisen
euroja laseriin. Enää ei voi selitellä näön
piikkiin. Suosittelen muillekin, erittäin
vaivaton homma. Tosin ikänäköä sekään
ei korvaa kokonaan. Olisi pitänyt mennä
jo aiemmin.

Myös pimeässä näkemisen apukeinot
laitoin kuntoon muutaman vuoden
markkinoilla olleella teholed-lamppu
Wilmalla, joka suorastaan “imaisee”
rastille. Siis pientä panostusta
taloudellisesti (mitä nyt harrastuksen
eteen ei tekisi) ja homma oli enää itsestä
kiinni.

Sapattivuoden tavoite
SM-yössä
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Kohti tavoitetta

SM-yöprojektini voi sanoa alkaneen
jo marraskuun silmäleikkauksesta.
Sen jälkeen olin kuukauden
hissuksiin ja sitten
sarjanvaihtovuoteen innolla. Talven
aikana hiihdin Suomen etelässä (700
km, josta perinteistä 200 km
vauhdikkaammin) ja jumppasin
päivittäin n. 30 min venytellen
pääosin selkää ja yläkroppaa.

Pääsiäisleirillä opettelin
“kävelemään maastossa” kartan
kanssa ja tein pari yötreeniä
vermeitä ja näköä testaillen.
Kisakalenterin laadin omia
tavoitteitani ajatellen, tarkoituksena
juosta keväällä ilman SM-tavoitteita,
koska juoksufysiikkani (paikat) ei
ihan riitä erikoispitkillä ja
perushitaus iskee sprintissä.
Jukolassa tietysti kelataan aina
yöllä.

Lampun kanssa oli aluksi totuttelua, sillä
se häikäisee karttaa aika paljon ja katse
on sen jälkeen aina valoarka. Totuttelin
lukemaan karttaa valon alaosilla ja
peilailin takamaastoa päätä nostaen.
Keskikesä meni virustaudin parantelua
odotellessa aina elokuun loppuun asti,
joten tehoharjoituksia ei tullut kuin
jokunen lyhyt kisa. Loppukirejä en
yleensä ota kun tärkeimmissä kisoissa
eli SM ja tarvittaessa viestit. Paraisten
SM-pitkillä viikkoa ennen SM-yötä
huomasin ensi kerran kevään jälkeen
jaksavani juosta jopa toisena päivänä
peräkkäin eli maastojuoksukyky oli
löytynyt.

Viimeistely

Varsinaiset yöviimeistelyt tein yökupin
kolmessa eri osatapahtumissa 3,5 viikon
aikana.
Tihajan, Soltinjärven ja Nastolan kupit
otin peruskuntohölkällä virheitä välttäen.
Tärkeintä oli hyvä fiilis. Soltissa tosin
eksyin totaalisesti yhdellä välillä, mikä
nöyryytti sopivasti. Elo-syyskuussa
päivitin myös suunnistuskarttaa, mikä ei
varmaan ollut pahasta.

Keskiviikon viimeistelyn eli yökupin
jälkeen huilasin ja pyrin välttämään
sairastumista.

>>>
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Vehkalahden maastotyyppi on jo tuttua
poikavuosilta, sillä silloin kisailin paljon
Kymenlaaksossa. Maasto on pohjaltaan
hyvää juosta, mäen päälliset avokalliota
ja tavaraa. Katselin netistä myös VeVe:n
karttoja ja erityisesti kartan tekijän
tekeleitä. Ratamestarin Jorma Sipilä oli
kova kilpakumppani jo poikavuosina.

Keskittyminen

Perjantaina sovittiin kyydit ja
lauantaipäivä meni levätessä.
Kisapaikalle menimme hyvissä ajoin.
Kisakeskuksessa hahmotimme
lähtöviitoituksen ja tarkkailimme
maastotyyppiä. Katsastimme viimeisen
rastin lähistön ja loppuviitoituksen
(huomio: valopylväät alkavat rastin
kohdalta), lähes 600 m asfalttia maaliin,
onneksi pääosin alamäkeä.

Lähtöjä odotellessa rupattelimme
hissuksiin muiden seuralaisten kanssa
omassa rauhallisessa paikassa penkeillä
koulun sisätiloissa. Varusteet testasin
keskiviikon yökupissa, nyt täysin
samanlainen ilma. Verryttelyasu,
näppyläkäsineet ja pipo mukaan lähtöön,
suotta palella ja hukata energiaa ennen
starttia. Pieni lämmittely metsässä,
tyhjennys sekä kevyitä venyttelyjä.
Mallikartasta hahmottui: yksi pelto vain
kielletty, muuten juostavaa kangasta,
loppumäessä tarkkoja rasteja?

Kisa

Lyhyen välin ykköselle vedän liian kovaa
väärälle koodille. Korjaan lähes sata

metriä oikealle ja heijastin näkyy:
onneksi oma, mutta 1,5 min meni ja
kosahtiko koko homma? Katselen jo
takaa lähtenyttä, mutta onneksi ei näy.

Virheen jälkeen liika kiire ilman
suunnitelmaa sinne päin, missä ollaan
stop! Pitkän välin alun sompailen lopulta
mutkalle, tosin rastinotossa (lippu
haavikossa) onnistun ja väliajoissa olin
jo 4., vaikka puolisen minuuttia hölmöilyä.
Kolmosväli on kisan vaikein, mutta
minulla on lähes nopein väliaika: väkisin
suoraan ja kuviorajaa pitkin, lippu jälleen
mäntylepikossa, mutta wilma bongaa
hyvin niskaa kääntäessä. Kummasti
rauhoittaa. 4. rastille kiertelen polkuja
oikoen, rastinotto tieltä tarkasti takakautta
heijastimelle - sehän alkaa sujua.

Radan pisin väli ja loppumatka suoraan:
kierto tietä vasemmalta ei innosta, koska
juoksen maastossa samaa vauhtia.
Pellon ylitysväli, apurasti, ja peltotietä
juostessa (ei täysillä vaan hallitusti) luen
loppuvälejä: viimeinen reitinvalinta joko
pellon laitaa talolle tai suoraan. Voittajat
menevät aina suoraviivaisesti niin
minäkin.

Hei, viimeiselle saa juosta täysillä,
miksi? No se laitimmainen katuvalo
näkyy kauas ja sen kohdalla on n. 50 m
päässä metsässä vikarasti, peilaan
nätisti leimaamaan ja vauhti kiihtyy! Enää
reipas 2 min kärsimystä, varon
kaltevassa alamäessä asfaltilla reiden
etuosia ja säästän viimeiselle sataselle
kaikki, YES! Pari minuuttia virheitä ja
HOPEAA!
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1. Mikä oli Markun sijoitus miesten SM-

yössä 1979?

a) 3.  b) 6.  c) 9.

2. Markku pääsi nauttimaan osan matkaa

myös voittajan vauhdista. Kisan voitti

 a) Kari Sallinen,  b) Ari Anjala,  c) Risto

Nuuros

3. Markun juoksu kulki kisassa

”älyttömän hyvin” eikä vaikeuksia ollut,

ellei sellaiseksi lasketa sitä,

 että…

 a) ”unohdin matkasta pitkät sukat ja

maasto oli risukkoista”

 b) ”unohdin teipata kengännauhat ja

jouduin sitomaan niitä kaksi kertaa”

 c) ”unohdin matkasta oman kompassini

ja jouduin suunnistamaan

lainakompassilla”

4. Lisäharmia tuotti se, että…

a) ”muutaman kerran oksat löivät ikävästi

silmille”

b) ”muutaman kerran kompastuin

kunnolla turvalleni”

c) ”muutaman kerran erehdyin väärälle

rastille”

5. Viimeistä rastia Markku joutui etsimään

pari minuuttia.

 a) ”siinä pääsi jo pari ärräpäätä”

 b) ”siinä alko jo hermostua”

 c) ”siinä joutu jo kattomaan minne muut

menee”

6. Kisa antoi innostusta, itsevarmuutta ja

uutta intoa harjoitteluun.Omana lajinaan

Markku piti

a) ”yösuunnistusta, koska päiväsuunnistus

on turhan helppoa”

b) ”päiväsuunnistusta, koska yösuunnistus

on spesialistien laji”

c) ”hiihtosuunnistusta, koska siinä voi

yhdistää 2 lajia, hiihdon ja suunnistuksen”

Markku 50 v. tietokilpailu
Markku ”monessa mukana” Hämäläinen pääsi miehen ikään elokuussa. Syntymäpäiviä

vietettiin Jymylinnassa suunnistusiltamien merkeissä. Rastiväli onnittelee ja kiittää

juhlista.

Markulla on edelleen hallussaan Rastivarsojen paras yleisen sarjan SM-kisasijoitus

vuodelta 1979 Joutsan SM-yöstä. Markusta oli laaja juttu kisan jälkeen Pitäjäsanomissa.

Tuo lehtihaastattelu innosti laatimaan seuraavan tietokilpailun. Oikeat vastaukset

julkistetaan viimeistään seuraavassa Rastivälissä.
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Sannilla
uudet haasteet
Seuran vaihto

Niin kuin aika moni teistä tietää, olen
vaihtamassa edustusseuraa vuoden
vaihteessa. Aloin miettimään kyseistä
asiaa jo tämän vuoden keväällä ja kesällä
tein lopullisen päätöksen. Uusi
edustusseurani tammikuusta lähtien on
itä-uusimaalainen OK Orient.
Olen suunnistanut 10 vuotta ja olen
Rastivarsojen kasvatti. Rastivarsoissa
olen saanut hyvän alun
suunnistusharrastukselleni, mukavia
kokemuksia ja ystäviä. Tulevaisuutta
ajatellessa Rastivarsoista tulee varmasti
nousemaan nuoria jopa SM-mitalitasolle,
mikä on hyvä asia. Varsinkin tämän
vuoden Nuorten Jukola antoi osviittaa
siitä mihin pystytään.

Lahden alueelta siirtyy Orientiin myös
kolme muuta suunnistajaa minun
lisäkseni. Ja kaikkien huhujen
selvennykseksi: kukaan ei ole meitä
värvännyt, vaan päätös on tapahtunut
jokaisen omasta tahdosta. Orientissa on
mahdollisuus kehittyä yhä paremmaksi
suunnistajaksi ja päästä suunnistamaan
hyvissä viestiporukoissa. Joka kuukausi
järjestetään viikonloppuleiri tai muu
vastaava ja tarkkaillaan jokaisen
edustussuunnistajan harjoittelua
talvikaudella.

Eli ensi kaudella minut voi bongata
kisoista vähän erivärisessä asussa,
mutta en silti ole katoamassa
Rastivarsoista. Olen edelleen seuran
jäsen ja pyrin mahdollisuuksieni mukaan
tulemaan seuran toimintaan edelleenkin

mukaan. Kiitän kaikkia seuran
ihmisiä näistä 10 vuodesta
mitä olen saanut teidän
kanssanne olla ja suunnistaa. Moikataan
kun tavataan!

Pronssia SM-pitkältä 2008, Leppävirta
Tänä vuonna sen sitten vihdoin sain,
ensimmäisen SM-mitalini. Olipas
huikeaa! Tässä pieni selostus
rastiväleistä:

K-1 Lähdin todella varovasti liikkeelle.
Väli oli aika epäselvää, pientä kumparetta
ja suota joka paikassa. Ja pummihan
siinä meinasi tulla, mutta onneksi osasin
olla rauhassa ja kurkata juuri oikeaan
suuntaan.

1-2 Oivoi mikä mäki. No, siinä sitten
viistosti kapuamaan, onneksi ei tarvinnut
kiivetä ihan päälle asti! Pystyvihreässä
olin vähän urista sekaisin, mutta menin
vain suunnalla tietä kohti ja sieltä se
tulikin. Sitten suo-notkoa ylös ja
rastikukkulalle. Usko meinasi loppua
kukkulalla, kun rasti ei heti näkynytkään,
mutta sitten jatkoin vähän matkaa
eteenpäin ja sieltähän se lippu pilkisti..

2-3 Lähtösuunta oli vähän väärä, mutta
onneksi tajusin katsoa kompassiin.
Rastin lähellä ei ollut oikein mitään mistä
saisi kiinni ja silloin vähän pelotti. Ja
niinhän sitä mentiin vähän rastista ohi
(kävellen kuitenkin varmuuden vuoksi) ja
onneksi näin lipun, kun katsoin
taaksepäin. Ahdistus katosi taas.
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3-4 Suunnitelmana oli nousta
mäkeä ylös ja tiputtaa järven
rantaan ja sitten
rastimäelle.
Suunnitelma
onnistui, mutta
tossulla jäin taas
vähän reilun
minuutin
nopeimmalle.
No, ei se
mitään.

4-5  Taas
mäkeä.
Suunnitelmana nousta vihreän alueen
kuviorajaa pitkin rastille ja siellähän se
lippu näkyi. Helppo, mutta fyysinen rasti.

5-6 Suunnitelma oli suoraan rastille,
jyrkännejonoa hyödyntäen. En kuitenkaan
heti uskaltanut leikata rastille kun olisi
pitänyt, jonka takia jouduin vähän
ihmettelemään kumpareilla kunnes
tajusin, että pitää mennä loivasti
vasemmalle vielä.

6-7 Suoraan piti taas mennä, mutta
mitähän ihmettä siellä tapahtui? Ajauduin
jotenkin oudosti jonnekin, en ole
vieläkään ihan varma minne, mutta sitten
tulin odottamalleni kohdalle tietä kuitenkin
ja eikun supan pohjalle ja mäkien välistä
rastille, joka olikin väliaikarasti.

7-8 Aika luukutusväli. Radan alkumatka
otti mäkineen jo jonkin verran voimille,
mutta ihan ok vauhtia jaksoin silti. Tein
oman reitinvalinnan tieltä poistuessa, kun
kauhea letka juoksi urien ja aukon yli kun
taas itse menin yhden käyrän mäkeä
pitkin rastille, joka ei ollutkaan oma.
Pienen mietinnän jälkeen tajusin että oma

rasti on 60 m päässä.

8-9 Sitten tokavikalle peltoja hyödyntäen
ja Lamminpään Vilmasta vauhtia saaden.
Siinä mentiin vähän ehkä huolimattomasti
vaan sinne päin, mutta väsymys alkoi jo
painaa tässä vaiheessa. Mutta rasti löytyi
silti ihan omin avuin ja hyvin.

9-10 Äkkiä uralle ja tielle ja leima, kohta
se on ohi.

10-M Todella ilkeää laittaa nousua
loppusuoralle! Tunne omasta
suorituksesta oli ihan hyvä, joten kai sen
askelluksen pystyi juoksuksi
luokittelemaan, oli se joillain kuulemma
näyttänyt paljon väsyneemmältäkin.

Maalissa olo oli helpottunut ja päässä
pyöri vaan ajatus: mä onnistuin! Sitten
vaan jännittämään loppusijoitusta. Se
menikin todella jännäksi, mutta onneksi
se mitali tuli! Oli varmasti kauden
harjoittelusta jotain hyötyä, kun viime
talvi oli oikeastaan ensimmäinen talvi,
jolloin harjoittelin ”oikeasti”. Tästä on
hyvä jatkaa kohti uusia kujeita.
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JARKKO RYYPPÖ

Osa lukijosta ehkä näki sen omatekoisen,
LED-taskulampusta ja vanhan
otsalampun pannasta tehdyn
huipputehokkaan otsalampun, jota
ylpeänä esittelin Jukolassa viime kesänä.
Tässä vielä kuva muistin virkistykseksi.

Esakin sitä asetteli päähänsä pimeässä
teltassa ja ainoa kommentti oli "perhana".
Tulkitsin sen positiiviseksi kommentiksi.
Sillä kisailtiin syksyn kisat ja yökupit,
vallan loistava lamppuhan se on. Valoa
tulee yli tuplasti tavallisen otsalampun
verran, eikä se paina kuin noin puolet
perinteisestä lampusta. On sen kanssa
kelvannut lenkkiä juoksennella pimeissä
syksyisissä metsissä.

Tässä eräänä synkkänä iltana olin taas
lähimetsässä lenkillä tuon hienon
lamppuni kanssa. Normaalisti siellä ei
tule vastaan ketän. Tällä kertaa vastaan
leijaili ihmeellinen, hoikka hohtava olento.
Luulin sitä tietenkin aaveeksi - kaikkihan
tietävät että pimeässä metsässä on

mörköjä. Se ei kuitenkaan tällä kertaa
heti syönyt minua suihinsa, vaan kysyi:

"Hoo, mikä ihme sähköntuhlaajakapistus
sinulla on päässäsi ja miksi?" Itse
asiassa se ei sanonut mitään, se käytti
jotain outoa telepatiaa. "Tämä on
otsalamppu. Viimeisintä, vain muutaman
viikon ikäistä LED tekniikkaa. Kevyt,
tehokas ja siinä on äärimmäisen hyvä
hyötysuhde" vastasi ylpeänä.

Vähän aikaa aistin jotain naurunomaista
tunnetilaa aaveen suunnasta, kunnes
hohtavalta olennolta tuli kysymys: "Miksi
lamppu, mikset itse hohda?". "En osaa",
vastasin totuudenmukaisesti. "Ahaa,
ymmärrän, meitäkin on joitain jotka ovat
unohtaneet miten hohdetaan. Ilmeiseti
samasta syytä et näytä osaavan edes
leijua." Sitten se kertoi innostuneena
tarinaa säästä, ukkosesta sekä jostain
ilmapuntarista sekä hohtamisen taidon
unohtaneista jotka käyttävät lamppua
enkä oikeastaan ymmärtänyt koko jutusta
tuon taivaallista.

"Tuo sinun härvelisi tärvää niin paljon
sähköä johonkin ihan muuhun kuin valon
tuottamiseen, että luulin täällä jonkun
hohtotaidottoman meikäläisen
kamppailevan viallisen lampun kanssa.
Etkö voisi käyttää jotain vähän
kelvollisempaa lamppua? Tietäisimme
jatkossa että täällä ei ole kenelläkää
mitään hätää.". "Ei ole olemassa tämän
parempia lamppuja, kai?", vastasin
ihmeissäni saaden vastauksesti

Aavemaisen hyvä
otsalamppu
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säälimisen ja huvittuneisuuden välistä
tunnetilaa. "Hmm, no kuule sinä kömpelö
tallustelja, otappa tuo ja käytä sitä
jatkossa kun taaperrat näissä metsissä"
se sanoi ja sujautti jostain käteeni
metallisen mollukan. "Kiitos", vastasin ja
tungin sen taskuuni.

Samalla huomasin että taskussani oli jo
ennestään jotain, se oli kamera. "Tuota,
ööh anteeksi herra, vai rouva  siis neitti
tuota ööh - saisinko ottaa sinusta kuvan,
minulla on tällainen erikoinen koje jolla..."
"vanha digipokkari näköjään, no mikä
ettei. Leijun ensin tuohon tumman
puunrungon eteen, jotta sen kenno
rekisteröisi paremmin emittoimani
fotonit". Se leijui puun eteen, räpsäytin
kuvan ilman salamaa. "Mutta nyt minua
kaivataan toisaalla, hei vaan!" se sanoi ja
leijui tiehensä. Lenkin loppuvaiheista en
juuri muista, olin totta puhuen hieman
sekavassa tilassa kohtaamisen jälkeen
koko sen illan. Kohtaamiset mörköjen
kanssa kun eivät ole ihan arkipäiväsiä
minullekaan.

Kun seuraavana aamuna heräsin ja
tapaus muistui mieleen, olin aivan
satavarma että olin nähnyt unta. Mutta
lenkkipuvun taskusta löytyi yllättäen
metallinen mollukka ja kamarasta outo
kuva.

Kytkin mollukkaan kolme AA sormiakkua.
Pienestä emit-korttia pienemmästo
lampusta tunki valoa vähintään kuin 20W
halogeenista! Ja myöhemmi paljastui, että
nuo kolme sormiakkua riitti antamaan
tuollasen tehon melkein kolmen tunnin
ajan. Siitä lähtien olen käyttänyt
lamppulenkkeillessäni tuossa metsässä
tätä pientä ja kevyttä ihmelamppua,
jollaisia en usko tulevan kauppoihin
löytymään vielä pitkään aikaan.

Jos uskoit koko jutun ja haluat tietää lisää
lampuista, kirjoita Rastivasojen
nettisivujen hakukentään hakusasana
”hattivatti”.
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Pistepokaali 2008 loppupisteet, Lahden suunnistusalueen mestaruuskilpailuista (kulta = 2 p, hopea = 1 p, pronssi = 0,5 p)

hs keski hs viesti partio
Sija Varsa Sarja Yhteensä 1.3. 2.3.  20.5

LuuRa LuuRa AR
1 Hirvonen Olli-Petteri H 16 14 2 1
2 Leirimaa Tatu H 14 13 2 1
3 Orava Päivi D 40 12 2

Hämäläinen Markku H 50 12 1 2
5 Rantala Valtteri H 12 11 1
6 Lario Heikki H 70 10.5 2 2

Dahlman-Tervala Maarit D 35 10.5 2
8 Railimo Matti H 60 10 2
9 Tervala Miska H 12 9.5 2
10 Inkinen Paavo H 60 9 2
11 Nyberg Henry H 50 7.5 0.5 2 2
12 Vestola Heikki H 45 7 2

Pitkänen Heikki H 60 7
Kyrö Anni D 10 7
Jokinen Heikki H 40 7

16 Hyvärinen Emilia D 14 6 2
Dahlman Kaija D 60 6

18 Stensrand Lars H 65 5
Laine Anneli D 50 5 2

20 Arvela Kirsi D 35 4.5
21 Tourunen Jouni H 45 4 2

Lepola Siiri D 16 4 2
Leirimaa Tommi H 16 4 2 1
Leirimaa Minna D 14 4 2
Kuva Lassi H 8 4
Koponen Aarne H 77 4
Hirvonen Lassi H 14 4 1

28 Ryyppö Jarkko H 35 3.5
Leirimaa Lauri H 10 3.5

30 Orava Esa H 35 3
Orava Aatu H 10 3
Ojala Hanna D 14 3 2
Munukka Niko H 8 3
Lehtinen Teuvo H 60 3 2
Kyrö Kaisu D 10 3
Anttila Maria D 12 3 2

39 Tuokko Jyrki H 40 2.5 0.5 2
Mäkelä Heikki H 70 2.5 2 0.5
Laiho Hannu H 45 2.5
Karppinen Pentti H 65 2.5 2 0.5

43 Orava Veikka H 8 2
Nygren Febrian H 10 2
Nieminen Verneri H 12 2
Munukka Henri H 16 2
Mattila Jouni H 50 2
Lohikainen Milla D 14 2
Leppänen Kristian H 21 2
Kuoppamäki Jenna D 14 2 2
Heinilä Hannu H 40 2
Anttila Juho H 12 2
Anttila Aleksi H 16 2 1

55 Lepola Sanni D 18 1.5 1
Lario Irma D 65 1.5
Laine Hanna D 21 1.5 1
Hyvärinen Ella D 10 1.5
Hirvonen Kia-Lotta D 10 1.5

60 Tourunen Sara D 20 1 1
Anttila Elisa D 10 1

62 Vesamäki Santtu H 10 0.5
Tikkanen Jouko H 65 0.5
Salmenius Akseli H 8 0.5
Rantala Janita D 10 0.5
Onnela Veli-Matti H 55 0.5
Hämäläinen Timo H 55 0.5
Backman Tauno H 70 0.5 0.5

Laine Hanna D 21 0.5
Lario Irma D 65 0.5
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by voima.heikki@luukku.comPistepokaali 2008 loppupisteet, Lahden suunnistusalueen mestaruuskilpailuista (kulta = 2 p, hopea = 1 p, pronssi = 0,5 p)

partio keski AOK erikoisp pitkä viesti yö
 20.5 3.6.  17.6  22.6  16.8  17.8 8.10.
AR LS-37 IitPy MP IHR IHR Yökuppi
1 2 2 2 2 1 2
1 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

2 2 1 2 2
1 2 2 2 2 2

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

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

5 2
2 2 1 2

2 2 1 2
2 0.5 0.5 2 1

2 2 2
1 2 2

2 0.5 0.5 2
1 1 0.5 2

2 2
2 2
1 1
2 2

2 2
2 2

1 1 2
0.5 1 2

1 0.5 2
2 1

2 1
2 1

1 2
2 1

2 1
2 1

0.5
0.5 2

0.5
1 1
2
0.5 0.5 1

0.5 0.5 1
2
2

2
2

2
1 1

1 1
1 0.5

0.5 1
1 0.5

0.5 1
0.5 1

1
1
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5
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JIIPEE

23. Nuorten Jukola kilpailtiin Espoon
Olarissa lauantaina 24.8. Rastivarsat
lähti kilpailuun ennatyksellisesti kolmella
joukkueella. Seuran 30-vuotisen historian
paras sijoitus tätä ennen oli 81. Nyt
ykkösjoukkue oli alun alkaen sellaisessa
menossa, että tuo tulos puolittui. Uusi
ennätys on nyt 40 (virallisisissa
tuloksissa 41, koska jostain syystä
tuloksiin lasketaan Isojen Hippojen eli
liiton toimihenkilöiden joukkue). Samalla
joukkue oli Lahden alueen paras.
Kilpailuun osallistui 187 joukkuetta, joista
170 joukkuetta Suomesta, 10 Ruotsista, 4
Virosta ja 3 Venäjältä.

Kilpailu on ollut viime vuosina
ruotsalaisten ja norjalaisten hallitsema.
Nyt kuitenkin suomalaiset jyräsivät.
Voiton vei MS Parma ennen Koo-Vee:tä,
Rajamäen Rykmenttiä, Kangasala SK:ta

ja Tampereen Pyrintöä. Paras
ruotsalaisjoukkue OK Ravinen sijoittui
seitsemänneksi.

Alku varmasti…

Rastivarsojen ykkösjoukkueessa
aloittajana toimi 14-vuotias Tatu Leirimaa
edellisvuoden sijoitukseen perustuvalla
suurella numerolla 132. Tatu onnistui
hyvin kovien 16-vuotiaiden seassa ja
lähetti isoveljensä Tommin matkaan
vaihtosijalla 112. Tommi laittoi niin
sanotusti ”vinkkarin vasemmalle” ja alkoi
poimia joukkueita edeltään. Tommin
ylitettyä maalilinjan netin online-seuranta
näytti lukua 78.

…väliosuuksilla sijoitus
paranee…

RaVa vauhdissa
Nuorten Jukolassa

Rastivarsojen nuoria ja huoltajia
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Ykkösjoukkueessa vasta
muutaman kuukauden
suunnistanut Emilia Hyvärinen
onnistui erinomaisesti
kolmannen osuuden 40:ksi
nopeimmalla ajalla. Niinpä 12-
vuotias Valtteri Rantala pääsi
matkaan tavaramerkkinsä
punainen lippis päässä peräti
sijalla 66. Seuraajat alkoivat jo
ounastella, että mihinkähän
tässä vielä päädytäänkään.
Valtteri jatkoi varmasti ja
osuuden 34:ksi nopein aika
nosti joukkueen jo kuudenkymmenen
parhaan joukkoon 58:ksi.

Viidennellä osuudella Siiri Lepola intoutui
hänkin kovaan menoon. Siiri kävi hyvää
kamppailua ruotsalaisen OK Tisarenin 2-
joukkueen Hanna Andren kanssa jättäen
tämän lopussa melko selvästi. Niinpä
Siiri sai lähettää isosiskonsa Sannin
matkaan sijalla 52. Tässä vaiheessa
alkoivat huoltajien kännykät soida.
Tilanteen erinomainen kehitys oli
huomattu myös Orimattilassa online-
seurannassa, vaikka samaan aikaan
käytiin Pekingissä keihään
loppukilpailua. Tulevina vuosina täytyy
varmaan avata kokouspuhelu kisan
ajaksi.

…ja loppukin sujuu
tyylikkäästi

Ikäistensä kansalliseen kärkeen kuuluva
Sanni Lepola onnistui hyvin viimeisessä
Nuorten Jukolassaan juosten peräti
osuuden 12:ksi nopeimman ajan. Sanni
hykerteli tyytyväisyyttään maalissa
todeten, että aiemmin kesällä on kisoissa

aina tullut virheitä jossain
kohden matkaa. Nyt ei tullut ja
siksipä ankkuri pääsi
matkaan 45:nä. Aika on
muuttunut. Vielä pari vuotta
sitten Sannin tavoitteena oli
päästä matkaan ennen
yhteislähtöä.

Ykkösjoukkue asetti
ankkuriosuudelle 16-vuotiaan
Olli-Petteri Hirvosen.
Toivottiin, että O-P pystyisi
pitämään sijan 60 joukossa

Suomen ja muiden osallistujamaiden
kovimpien 18-vuotiaiden seurassa.
Samoin jännättiin, koska Lahden
Suunnistajien 18-vuotiaiden rankikärki
Topi Penttinen saisi O-P:n kiinni. Topi
lähti noin 8 minuuttia perään. Mutta O-P
ei vanhempiaan kumarrellut. Hän juoksi
vain kaksi minuuttia Topia hitaammin
osuuden 69:ksi nopeimman ajan nostaen
seuran loppusijaksi 40.
2- ja 3-joukkueet selviytyivät hienosti

Kakkosjoukkueessa suunnistivat niin
ikään hienosti järjestyksessä Lassi
Hirvonen (14 vuotta), Maria Anttila (13),
Hanna Ojala (14), Verneri Nieminen (12),
Minna Leirimaa (14), Heini Tourunen (18)
ja Aleksi Anttila (16). Joukkueen
lopullinen sijoitus oli melkoiseen
ikätasoitukseen nähden hyvä 154.

Kuten todettua, Orimattilasta saatiin
ensimmäistä kertaa kolmaskin joukkue
jalkeille ja vieläpä kokonaan omin voimin.
Kolmosjoukkueen sijoitukseksi tuli myös
hyvä 158. Joukkueessa kilpailivat
järjestyksessä Juho Kuoppamäki (13
vuotta), Sami Vesamäki (14), Kia-Lotta
Hirvonen (11), Anni Kyrö (10!), Milla
Lohikainen (13), Jenna Kuoppamäki (15)
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sekä Henri Munukka (15). Tämä
tulevaisuuden joukkue antoi todella paljon
ikätasoitusta, peräti 21 vuotta!

Liikunnan iloa

Nuori Suomi -seuran toimintaan kuuluu
liikunnan ilo ilman turhaa hampaiden
kiristelyä. Sitä saatiin nähdä
kakkosjoukkueen kuudennen osuuden
Heini Tourusen tullessa maaliin. Hän oli
niin onnellinen hyvin sujuneesta
suunnistuksestaan, että esitti yleisölle
kuvioita ja läpsytti ns ”yläviitosia” lähes
kaikkien aidan viereen ahtautuneiden
kanssa. Tämä riemu tarttui myös
yleisöön.

Toinen hieno tapahtuma oli Jenna
Kuoppamäen saapuminen maaliin. Koska
kilpailutilanne ei voinut teosta häiriintyä,
meni suuri joukko Rastivarsojen nuoria
Jennaa vastaan ja saattoi hänet maaliin
ikäänkuin voittajan. Voittajahan Jenna

olikin suoriuduttuaan hyväksytysti läpi
paljon vanhempien tyttöjen radasta.

Lopputulokset
(4,5+4,5+2,5+2,5+3,5+5,5+6,5)
1) MS Parma FIN 3:10:46, 2) Koo-Vee FIN
3:13:01, 3) Rajamäen Rykmentti FIN 3:13:23, 4)
Kangasala SK FIN 3:13:50, 5) Tampereen Pyrintö
FIN 3:14:19, 6) Turun Suunnistajat FIN 3:15:13,
7) OK Ravinen SWE 3:19:36, 8) Helsingin
Suunnistajat FIN 3:22:24, 9) Nord West RUS
3:23:29, 10) OK Tisaren SWE 3:24:45,... 40)
Rastivarsat 1 FIN 3:53:10 (Tatu Leirimaa 43:15/
112., Tommi Leirimaa 39:55/78., Emilia
Hyvärinen 20:29/66., Valtteri Rantala 17:13/58.,
Siiri Lepola 28:34/52., Sanni Lepola 40:28/45.,
Olli-Petteri Hirvonen 43:14/40.),... 154)
Rastivarsat 2 FIN 6:14:04 (Lassi Hirvonen
1:04:56/175., Maria Anttila 1:28:47/173., Hanna
Ojala 28:58/172., Verneri Nieminen 29:59/169.,
Minna Leirimaa 41:26/167., Heini Tourunen
1:08:23/161., Aleksi Anttila 51:33/154.),... 158)
Rastivarsat 3 FIN 6:42:41 (Juho Kuoppamäki
1:20:55/179., Sami Vesamäki 1:12:49/174., Kia-
Lotta Hirvonen 28:24/171., Anni Kyrö 29:48/168.,
Milla Lohikainen 42:20/168., Jenna Kuoppamäki
1:35:56/166., Henri Munukka 52:27/158.),

Rastivarsojen ykkösjoukkue juoksujärjestyksessä vasemmalta
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KORTTELI- JA YÖKUPPI 2009

- Since 2002 -

1. osakilpailu ke 14.1 klo 18.30, Padasjoki
Ilmoittautumiset: jukka.luukko@phnet.fi, 040-5555239

2. osakilpailu ke 21.1 klo 18.30, Lahti, Kivimaan uimahalli
Ilmoittautumiset: marjaana.andelin@elisanet.fi, 050-5226493

3. osakilpailu ke 28.1 klo 18.30, Lahti, Tapanilan hiihtomaja
Ilmoittautumiset: jusbelius@hotmail.com, 040-7175900

4. osakilpailu ke 11.2 klo 18.30, Orimattila, Tönnön koulu
Ilmoittautumiset: olli.hirvonen@pp4.inet.fi , 040-5214176

5. osakilpailu ke 18.2 klo 18.30, Nastola
Ilmoittautumiset: heikki.pelkonen@raute.com, 040-8207991

6. osakilpailu ke 11.3 klo 18.30, Lahti, Herrasmanni
Ilmoittautumiset: timo.ahvenainen@elisanet.fi, 044-7576411

7. osakilpailu ke 18.3 klo 18.30, Lammi
Ilmoittautumiset: mikko.reitti@hauho.fi, 044-5805455

8. osakilpailu ke 25.3 klo 18.30, Vääksy, Tallukka
Ilmoittautumiset: jukka.lehtinen@phnet.fi, 050-5546488

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. osakilpailu:8.4.klo.21.30.Kärkölä, Lautatarha. Opastus tieltä 295, n.3
km Järvelästä Levannolle päin.
Ilmoittautumiset: jjtuke@yahoo.com, 050-5555354.

2. osakilpailu: 15.4.klo.22.00. Paikka avoin

3. osakilpailu:22.4.klo.22.00.Orimattila,Tönnönkoski. Opastus tieltä 164,
Orimattilan keskustasta 2km Helsingin suuntaan.
Ilmoittautumiset:lauri.suomela@gmail.com , 040-703 7047.

4. osakilpailu:30.4. klo.22.00 Mäntsälä, Lakeakallio. Opastus Sulkava-
Lappilatieltä.
Ilmoittautumiset: m.laine@phnet.fi, 0500-461700.
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MATTI RAILIMO

Veteraanien maailmanmestaruuskisoissa
Portugalissa oli kaikkiaan 3550
osanottajaa 39 eri maasta.. Sarjassa H60
suunnistajia oli 370. Tänä vuonna
ohjelmassa oli ensi kertaa myös sprintti.
Sprintin  karsintakilpailu juostiin Leirian
kaupungin keskustassa. H60 sarjassa oli
5 karsintaerää, joista kustakin 16 pääsi
seuraavana päivänä suunnistettavaan A-
finaaliin. Kisa oli puhdas
kaupunkisuunnistus ja voitin eräni (1.9
km) selvästi ajalla 11,38.

Sprintin finaali

Seuraavan päivän finaalit suunnistettiin
Atlannin rannalla Praia da Vieran
pikkukylässä.
Kisa jakautui neljään osaan. Alku oli
avonaista metsämaastoa, sitten tiheään
pensaikkoa ja metsää. Tämän jälkeen
seurasi taas avonaista hiekka ja
dyynialuetta sekä lopuksi syheröisiä ja
kapeita kujia. Matkana oli jälleen 1,9 km
ja 17 rastia. Suunnistus sujui jouhevasti

ja vain rastivälillä 15 – 16 tuli 15
sekunnin virhe, koska rastiympyrän viiva
peitti reitinvalintaan vaikuttavan reitin.
Voittoaikani oli 12,59. Toiseksi tullut
englantilainen Peter Gorvett hävisi 49
sekuntia, ero oli mielestäni yllättävän
suuri. Sprintissä erot ovat yleensä vain
muutamien sekuntien luokkaa.

Pitkä matka

Pitkällä matkalla karsintakilpailuja oli
kaksi ja yhteisaika ratkaisi
lähtöjärjestyksen. Karsinnat pystyin
juoksemaan lonkkakivun vuoksi
jotenkuten Mobilatin, Icepowerin ja
ideaalisiteen avulla. Tosin voitin
ensimmäisenä päivänä oman eräni 2,5
minuutilla. Finaalissa en halunnut lähteä
aivan viimeisenä, joten toisessa
karsinnassa Näsin Antero tuli kertomaan
minulle viimeiselle rastille (yleisörasti)
pahimman kilpakumppanin (Timo Peltola)
ajan ja odottelin viimeisellä rastilla 6
minuuttia, jotta jäisin yhteistuloksissa

WMOC 08 Portugal
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toiseksi tai kolmanneksi.

Finaalin alku sujuikin hyvin. Johdin
alussa, mutta kipu jalassa kasvoi ja
vauhti hiipui, jolloin myös keskittyminen
herpaantui ja tuli virheitä. Ajattelin, että
tavoite on saavutettu jo Sprintissä, joten
päätin juosta vain rauhallisesti maaliin.
Kisan voitti Veikko Loukonen, toinen
jälleen Peter Corvett ja kolmas Etienne
Bousser Ranskasta, kaikki hyviä
ystäviäni. Ensi vuonna veteraanien
maailmanmestaruuskisat ovat
Australiassa.

Maailmanmatti

Harrastuksenani on suunnistusmatkailu
lähinnä Euroopassa, koska kaukomatkat

Matilla kausi oli muutenkin menestyksekäs. SM-viestissä Paven ja Heikin kanssa tuloksena oli voitto.

vievät paljon aikaa. Nykyisin vielä työ
haittaa harrastusta. Viime vuonna kävin
ulkomailla kilpailureissuilla kahdeksan
kertaa, joissa startteja tuli 33 ja voittoja
18. Mielenkiintoisin kisa oli ehkä
Istanbulissa maailman suurimmassa
basaarissa juostu yösuunnistus.

Tänä vuonna olen käynyt MM kisojen
lisäksi helmikuussa Portugalin Farossa,
pääsiäisenä Tsekissä, vappuna Itävallan
Grazissa, heinäkuussa Ruotsin
rastiviikolla Sälenissä, elokuussaa  6-
päiväisellä rastiviikolla Etelä-Ranskassa
ja syys-lokakuun vaihteessa Virossa.
Marraskuussa on tavoitteena Unkari ja
ennen vuodenvaihdetta vielä Belgia.
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43-palsta
HANNU LAIHO

Rastivarsat mukana
perinteikkäässä 43-
Kavlenissa

Rastivarsat osallistui
Ruotsin Linköpingin
alueella 2.-3.8. käytyyn
"veteraanien" omaan
suunnistusviestiin
neljän joukkueen voimin
kolmessa eri

ikäluokkasarjassa. Viesti käytiin
Boxholmin kunnan lähimaastoissa, jossa
kilpailtiin myös vuoden 2003 vastaava
viesti.

Rastivarsojen kilpailijamäärä viestissä
oli suomalaisittain yksi suurimmista, ellei
suurin. Valitettavaa vain on se, että
viestin  joukkueiden määrä on ollut
laskeva, josta saattaa olla dramaattisia
seurauksia. Nähtäväksi jää yleensäkin
koko viestin jatko, jos seurat äänestävät
jaloillaan jättäytymällä pois hienosta
viestitapahtumasta.

Matkassa mukana

Tuukka Travelsin aikaansaamat isot
suunnistajamäärien liikuttelut
maanrajojen ulkopuolelle kisassa kuin
kisassa antavat aina pientä vipinää
muillekin samalla saralla toimijoille. Ihan
siihen ei välttämättä kyetty, mutta

seurakirjo oli mukavan laaja myös tällä
kertaa: Asikkalan, Mäntsälän, Raisun,
Orientin ja Essun joukkueet. Tätä
yhteismatkustamista eri seurojen välillä
ei voi olla korostamatta koskaan liikaa.
Tietyt kiinteät kulut pyörivät aina mukana,
oli sitten matkassa vain oman seuran tai
naapurustonkin joukkueita.

Matkustaminen bussi-laiva-linjalla antaa
mahdollisuuden mukavaan yhteiseloon,
koska kuluuhan matkaan neljän eri
kalenteripäivän aikana tunti jos toinenkin.
Monet meistä suunnistajista pitävät tätä
43-matkaa pienimuotoisena
lomamatkana, vaikka pidempiin
poikkeamisiin ja paikkojen ihailemiseen
ei olekaan aikaa.

Matka sinänsä meni aikataulullisesti OK.
Hieman tipalle jäi kylläkin D-43 viestin
aloittajien kisapaikalle saanti. Onneksi
matkassa oli myös omatoimimatkaajia,
joten materiaalit saimme sitä kautta
hieman nopeutetuilla järjestelyillä
haltuumme. Isojen bussien ohjaaminen ja
ajattaminen pienimpien kinttupolkujejan
kautta paikalliselle niitylle aiheutti hieman
ihmetystä. Ilmeisesti kilpailun
pienentyminen aiheuttaa muillekin
resursseille supistustarvetta?

H55-joukkue palkintopallille

Rastivarsojen hyvä edustus näkyi
kolmessa eri viestisarjassa: D43-, H43-
ja H55-sarjoissa. H43 sarjassa
edustimme jopa kahden joukkueen
voimin. Niin ja menestystäkin tuli!
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Viestikilpailun aloitti D43-sarja
sananmukaisesti lentävällä lähdöllä
kireän saapumisaikataulun vuoksi. Kirsin
verryttelyt taisivat jäädä vähiin, kun
edessä olikin jo startti ensimmäiselle
osuudelle. Muut kilpasiskot tässä
joukkuessa olivat Raili, Anneli, Päivi ja
Maarit. Loppusijaksi RaVan ladyille tuli
20. Kangasalan voittaessa.

Lauantai-iltapäivän seuraava koetus oli
H55. Etukäteen pohdittuna juuri tällä
joukkueella oli pieniä
menestymispaineita. Ja eikä syytä
murheeseen. Kun viesti oli saatu
päätökseen, oli aihetta tyytyväisyyteen
myös RaVan joukoissa, sillä nestorit
pokkasivat kunnioitettavan kolmannen
sijan tiukan hopeataiston jälkeen.
Pronssijoukkueessa juoksivat Henry,
Paavo, Heikki, Jorma ja Markku. Voittoon
ei tällä kerralla ollut saumaa, venähtihän
ero vajaaseen yhdeksään minuuttiin.
Voitto kuitattiin Norjan leiriin, seurana
Løten.

H43 voitto Ruotsiin

Vuorokauden vaihtuessa sunnuntain
puolelle oli H43-joukkueiden vuoro
puristaa hikensä ruotsalaiseen
loppukesän yöhön. Yöosuudet näyttivät
jälleen vaikeutensa ja RaVan sisäisessä
välien
selvittelyssä mentiin kaksi ensimmäistä
osuutta 2-joukkueen näyttäessä
esimerkkiä.
Kääntyihän se järjestys vielä yön tunteina
ja aamusella RaVa1 löytyi sijalta 16 ja 2-
joukkue sijalla 47. Voittotaistelu käytiin
OK Tyrin ja Tampereen Pyrinnön välillä,
jossa TP joutui taipumaan ruotsalaisten
voiman edessä.

43-Kavlenissa on mukava seurata
entisten maajoukkuehuippujen liikkumista
ja heidän taitojaan. Joillakin askel on jo
lyhentynyt, mutta monella heistä on
tallella edelleen se nuoruuden askelten
keveys ja ennen kaikkea taidon hallinta
nopeuteen!

Mitaliviisikko podiumilla: Make, Jorkka, Heikki, Pave ja Henry
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MIKA TERVALA

Kesän kisoista jäi päällimmäisenä
mieleen pettymykset toistensa perään.
Valonpilkahdukset olivat hyvin pieniä
aiempiin vuosiin verrattuna.  Minun oli
tarkoitus olla maajoukkueessa ns.
pelaajavalmentajana. Vuoden alku ja oma
kunto tuntuivatkin ihan hyvältä. Talven
valmistautuminen oli sujunut
suunnitelmien mukaan ja olin juossutkin
enemmän kuin moneen vuoteen. Olin
asettanut itselleni pieniä tavoitteita
juoksussa ja niissäkin olin ihan
aikataulussa.

Vaikeudet alkavat

Pienet pakarakivut alkoivat tuntua
vasemmalla puolella maaliskuun

puolessa välissä.

Ensimmäisellä pyöräilyleirillä Belgiassa
maaliskuun lopulla kivut olivat jo niin
kovat, että jouduin syömään
särkylääkkeitä koko leirin ajan. Belgian
leirin jälkeen selkäkivut  muuttuivat niin
koviksi, etten enää selvinnyt yhtään
päivää ilman kovaa lääkitystä ja jopa
liikkuminen kävi mahdottomaksi.
Nukkuminen onnistui vain kovalla lattialla
jalat nostettuna tuolille 90 asteen
kulmaan.

Seuraava luonnollinen jatke oli jäädä
sairaslomalle. 2,5 kuukauden ajan yritin
saada apua eri lääkäreiltä, mutta laihoin
tuloksin. Vaiva diagnosoitiin kyllä 100 %
varmuudella välilevyn pullistumaksi. Silti
kukaan tapaamani lääkäri ei suostunut
sitä pyynnöistäni huolimatta operoimaan.
Tämä oli minulle suuri pettymys. En

millään voinut käsittää miksi
sellaisista kivuista pitää
vain kärsiä ja hankkia
vatsahaava ylenpalttisella
särkylääkkeiden
syömisellä. Pahimmillaan
esim. Buranan
päiväannos lähenteli 3000
milligrammaa. Siihen
vielä pari kolmiolääkettä
päälle, niin
pienimuotoinen ”pilvi” oli
taattu.

Tässä vaiheessa oma
pinnani oli kiristetty ihan

Aina ei voi voittaa

MM-keskimatkan karttaa.



Rastiväli 2/2008 Joulukuu 33

äärimmilleen. Millään muulla kuin kivun
loppumisella ei ollut merkitystä.

Valoa tunnelin päässä

Kesäkuun puolessa välissä tapahtui
käännös parempaan. Käännöksen
nopeutta voisi tosin verrata öljytankkerin
kääntämiseen Vääksyn kanavassa. Ajoin
ennen juhannusta ensimmäisen
maantiepyöräilykisan sillä seurauksella,
että paluumatkalla Porvoosta kotiin piti
pysähtyä tienpenkalle pötköttämään
kolme eri kertaa. Kunto oli tietysti aivan
surkea. Sen vielä olisin sulattanut, että
olisin uintikisoissa hävinnyt Hanna-Maria
Seppälälle 200 metrin sekauinnissa
rinnanmitan, mutta en sitä, että
kansallisen tason pyöräilijänaiset ajoivat
lähes ympyrää vierelläni Porvoon
korttelissa. Olin valmis lopettamaan
kauden ensimmäisen kisan jälkeen. MM-
kisoihin oli aikaa enää pari kuukautta ja
vaelsin aivan yössä. Tilanne tuntui
toivottomalta.

Heinäkuussa pystyin kuitenkin ajamaan
peruskestävyyttä n. 70 tuntia, mikä
kilometreissä tarkoittaa reilua 2000:ta.
Kisakunnon kannalta sillä ei juuri ollut
merkitystä. Hermoja se kuitenkin rauhoitti
ja piti myös liikakilot loitolla. Kaverit
nauroivat yhteislenkillä, kun
pyöräilyhousun punttini lepattivat
tuulessa, koska vasemmasta jalastani oli
puutteellisen hermotuksen vuoksi
hävinnyt kolme senttiä. Aika koomisen
näköistä se olikin.

Ensimmäiset SM-kisat osuivat elokuun
alkuun ja sieltä tuli kaksi hopeaa.
Pariviestissä Eeron kanssa ja
keskimatkalla olin itse keskinkertaisella

suorituksella hopealla. Vasta Heinolan
kisoissa päätin lopullisesti ottaa osaa
MM-kisoihin.

MM-kisat Puolassa

Huonon harjoitteluni vuoksi en ollut
erityisen innostunut. Kun toiveet omasta
pärjäämisestä lepäävät muiden
epäonnistumisen varassa, ollaan aika
huonolla pohjalla. Luotin kuitenkin
suunnistustaitooni ja uskoin Puolassa
olevan vaikeat maastot. Sain vielä
kisapaikalla hyvän fiiliksen päälle ja jopa
selkäkivut olivat hellittäneet. Olin siis
valmis kisojen ”mustaksi hevoseksi”.
Aioin ladata keskimatkalle 110 % peliin
(mitenköhän se muuten on mahdollista)?
Toivoin vielä vesisadetta, vaikeaa rataa,
fyysisesti kauden parasta päivää niin
siinä se sitten olisi: ihan realistinen
mahdollisuus mitaliin. Tosi yksinkertaista
paperilla – vai mitä?

Selkäpotilan aamupalalla.
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No kaikki paitsi vaikea rata ja vesisade
toteutuivat. Rata oli ehkä helpoin mitä
olen koskaan MM-kisoissa ajanut. Mutta
onneksi jalat olivat tuoreet ja hyvin ajo
kulkikin aina rastille nro 14 asti (km
ennen maalia). Siinä vaihtui mitalinkiilto
kirjaimellisesti verenmakuun suussa.
Kaaduin ja sain pienehkön aivotäräyksen.
Sekosin kaatumisen takia niin, että
hoipuin pyöräni kanssa ihan väärälle
polulle ja virhehän siitä tuli. Seuraava
rasti löytyi enemmän tuurilla kuin taidolla,
aikaa valui hukkaan toista minuuttia. Jo
tuloillaan ollut hopea tai pronssi vaihtui
sijaan yhdeksän. Kypärä meni halki,
naama veressä, hammas huulesta
melkein läpi ja samalla tuli vielä ns.
”keskisalot” oikeaan reiteen. Tajusin heti,
että puujalka ei tulisi ainakaan
helpottamaan loppuviikon urakkaa. Koko
loppuviikko olikin sitten yhtä tuskaa
monessa suhteessa ja menestys sen
mukainen.

Puolan kisat olivat urani ensimmäiset
arvokisat, joista ei ollut kotiin tuomisina
muuta kuin osanottomitali. Selkeä
pettymys, sitä ei voi kieltää. Positiivista
kuitenkin oli se keskimatkan kisa, jossa
mitali olisi hieman paremmalla tuurilla
tullut. Tässä vanha klisee siitä, että kunto
ja tuuri kulkevat samaa polkua, kävi
hyvin konkreettisesti toteen.

Liettuan EM-kisat

Klaipeda on hieno paikka ja kisat siellä
oli hyvin järjestetty, ainakin järjestäjien
omasta mielestä. Todellisuudessa kaikki

oli sopivasti sekaisin, eivätkä järjestäjät
vähiten. Välillä ei oikein kukaan tiennyt
mitä seuraavaksi tapahtuu ja millä
säännöillä ajetaan, mutta lopulta kisat
kuitenkin menivät leppoisasti läpi. Taso
täällä ei ollut enää lähelläkään MM-
kisoja.  Moni maa olikin mukana vajaalla
tai sitten ns. kakkosvitjalla. IOF:llä onkin
jatkoa ajatellen mietinnän paikka,
millaisella formaatilla kisoja yleensä
järjestetään. Miettiä sopii sitäkin, että
miten voi olla mahdollista voittaa miesten
EM-kultaa sprintissä suunnistamatta itse
yhtään väliä - tai no ehkä pari
ensimmäistä sentään.

Itse sain MM-kisojen jälkeen kaamean
motivaatiopuuskan ja tein tehotreenejä
vajaan kuukauden ajan koko menneen
kesän edestä. Siksi omat odotukset
Liettuaan olivat korkealla.
Kokonaisuudessaan suoritustasoni olikin
parempi, sijat 4. ja 6. keski- ja pitkältä
matkalta olivat ihan hyviä. Mutta eihän
niillä vielä edes paikallislehden otsikoihin
päässyt.

Olin lähes loppuun asti johdossa pitkällä
matkalla, mutta kisan kolme viimeistä
lähtijää menivät niukasti aikani alle. Vielä
kun kuuluttaja julisti minulle pronssia 5
minuuttia viimeisen kilpailijan
maaliintulijan jälkeen, olin luonnollisesti
iloinen mitalista. Mutta yllättäen sieltä
erään venäläisen tikusta löytyikin kaikki
leimat ja putosin sijaa alemmas. Kun ei
ole tuuria kauden alussa, niin ei sitä ole
lopussakaan. Jostain syystä putoaminen
pallilta ei edes harmittanut. Olen
ilmeisesti oppinut häviämään ?
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Pilvi os. Tourunen & Antti Härkönen
Orimattilan kirkko 19.07.2008

12.7.2008 Mikko ja Tuija Niskanen rattailta vihille ja kohti parisuunnistuksen haasteita.

Rastivarsat onnittelee!

Make 50 v. 25.8.2008,
Iltarasteilla “työn merkeissä”
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MARKKU HÄMÄLÄINEN

Vuodesta 1997 Rastivarsoja edustanut
Paavo “ Pave ” Inkinen (s.46) onnistui
tänä vuonna siinä mistä moni vain
uneksii: Talvella Rasti - Jyryn nimissä
lohkesi MM-hopea, SM-kulta /
keskimatka ja hopea sprintistä sekä
Rastivarsoissa kesällä keskimatkan kulta
ja viestivoitto. Lisäksi vielä plaketin
arvoiset 4. sija talven ja 5. sija  kesän
pitkiltä matkoilta. Tämän lisäksi Am-
mestaruuksia 6 kpl.

Kaiken kukkuraksi Paavo on osallistunut
kaikkiin 25. FIN5 Rastiviikkoon ja juossut
38 Jukolan Viestiä urallaan.

Seuraavassa haastattelussa pyritään
pääsemään pintaa syvemmälle; miksi
juuri tänä vuonna kaikki onnistui?

1. Olet lähes puoliammattilainen
(ansaitulla eläkkeellä jo muutaman
vuoden), mistä fyysinen harjoittelusi
koostuu?
- Talvisin hiihtoa n. 1000km luistellen ja
200km perinteisellä, mitään kirjaa
tunneista tai määristä en pidä.
- parina viime kesänä olen ennen
arvokisoja vähentänyt kansallisia kisoja
ja harjoitellut senkin ajan.
- Esimerkkiviikko kesän
harjoituskaudelta:
Ma: aamup- 30-40min juoksua
metsäpoluilla, iltap iltarastit 40min

HaastattelussaHaastattelussaHaastattelussaHaastattelussaHaastattelussa

PAAVO INKINENPAAVO INKINENPAAVO INKINENPAAVO INKINENPAAVO INKINEN
Tuplamestari SM-rasteilla!Tuplamestari SM-rasteilla!Tuplamestari SM-rasteilla!Tuplamestari SM-rasteilla!Tuplamestari SM-rasteilla!

Ti ap- 30-40 min mp
Ke 30-40 min mp tai ip - kuntorastit
To 30-40min mp ja 2-3 ylämäkivetoa,
illalla hieronta
Pe Lepo
La ap - 30min mp ja 2-3 ylämäkivetoa
Su vaellustyyppinen lenkki maastossa
kartan kanssa

Huomio eritoten: Kaikki harjoitukset
maastossa eli lajinomaisesti

2. Miten keho kestää harjoittelua?
- kaksi kertaa kuussa hieroja pitää huolen
lihaskunnosta
- metsätyöt syksyllä ja polttopuiden teko
toimivat voimaharjoitteena, teen niitä
kovalla tempolla mutten kovin pitkää
aikaa

3. Miten ruoka- ja ravintopuoli on
hoidossa?
- kaurapuuroa joka aamu, se on parasta
mitä tiedän, muutoin kaikkiruokainen
- lisäravinteina käytän rautatabletteja ja
vitamiineja kuureittain, kisaa ennen
energiageelejä 1-3kpl

4. Mitä erityistä tapahtui tänä
menestyksen vuonna?
- terveys oli kohdillaan koko vuoden,
syksyyn asti keho vireessä
- alkukevät meni virheettömillä
suorituksilla, kesällä tuli epätasaisia
suorituksia, Paraisten (pitkä SM 5.) kisa
antoi kovan itseluottamuksen kohti
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syksyä, kun parin minuutin virheilläkin
sijoittui niin ylös
- SM-keskimatkalla kaikki
valmistautuminen ennen kisaa, karsinnan
ja finaalin välissä toimi- kiitos Pitkästen
asuntoauton, missä pääsi hienoissa
tiloissa keskittymään
- ehkä myös Porvoon ja Nurmijärven
maastotyyppi - uusimaalaisena - oli
valttia

5. Taito ja kokemus kulkevat käsi
kädessä, mitä uutta olet löytänyt?
- reittihärveliä käytän paljon niin omien
kuin muidenkin reittien analysointiin ja
väliaikavertailuun
- muutoin aika paljon omia karttoja itse
tutkaillen

6. Käytätkö pulssimittaria tai muita testejä
harjoittelussasi?
- en käytä, luotan oman elimistön
oppimiini tuntemuksiin

7. Mitä tavoitteita on vielä jatkossa,
sprintti (tulossa 2010 myös ikäsarjoihin)
ja yö?
- kyllä ainakin yö kiinnostaa (aiemmin
hopeaakin palkintokaapissa) kun
näyttäisi perhoslenkkitemppuilut
ikämiehiltä jäävän pois

8. Olet kova kilpaileman ympäri vuoden?
- kilpailuvietti on pohjaton,
kunnianhimoakin löytyy (toim. huom.
tyypillinen karjalainen)

9. Oliko mitään mikä olisi voinut mennä
toisin tänä vuonna?
Portugalin MM-kisat oli pettymys, eväät
10. joukkoon oli, mutta…

10. Seuran, perheen, läheisten merkitys?
- oma vaimo Leena ja lapsenlapset
pitävät mielen virkeinä ja lisäpuuhastelua
vapaa-aikaan
- mukavat seurakaverit ja viestit
kiinnostavat aina seurahengen kannalta

11. Miten rentoudut?
- turhat jännitykset ja hermoilut nollaan
kisaa ennen mm. edellisillan
“urheilujuomalla”
- kesäkauden jälkeen totaalinen 3-4
viikon huili tekee hyvää, jonka jälkeen
harjoituskausi alkaa metsätöillä omassa
metsässä marraskuussa
- joulukuun vaihteessa perinteinen
hiihtoleiri Lapin ensilumilla

Kiitos Paavolle ja menestyksekästä
vuotta 2009, puolustettavaa on…
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HEIKIN HARKITUT
HEIKKI LARIO

Rastivarsat taas Suunnistusliiton
kiitettävänä

Toistan vuoden takaista juttuani:
seuramme oli jälleen hyvin esillä
Suunnistusliiton Rastitreffeillä
marraskuussa. Rastivarsat ry nimettiin
vuoden seuraksi perusteena mm.
Iltarastien tuloksekas kehitystyö ja Nuori
Suomi-sinetin ansaitseminen.
Sinettikriteerit ovat aika vaativat.
Seuralla on oltava mm. kirjallinen
toimintalinja, jokaisesta mukana olevasta
lapsesta ja nuoresta on huolehdittava,
toiminnan on oltava monipuolista ja
kasvatuksellista, ohjaajia on koulutettava,
kiitettävä ja palkittava. Vaatimuksien
täyttyminen tarkastetaan valvojien
käyntien avulla. Me rivijäsenet kiitämme
seuran johtokuntaa onnistuneesta työstä,
hienosta johtamisesta ja innostamisesta.
Meidän on mukava työskennellä yhdessä
yhteisen asian hyväksi.

Johtokunnan lisäksi tuon tässä esille
esimerkinomaisesti kaksi työmyyrää.
Iltarastien tyylikäs peräkärry luo oman
leimansa korkealuokkaisista
tapahtumista, joten kärryn sisustajaa
Juha Kyröä on syytä onnitella. Häntä on
myös helppo kätellä, koska hänellä on
peukalo kämmenen sivussa. Nettiä
seuraamattomille nostaisin esiin
nimimerkki ”Jii-Peen”.  Hän on tehnyt
vakuuttavaa työtä nuorten kanssa, Nuori
Suomi-hakemusmenettelyssä, nettiin
valokuvauksessa ja nopeissa
selostuksissa eri tapahtumista. Hän tekee

asiat rakkaudesta lajiin, niin kuin termi
kuuluu, ja rakkaudesta perheeseensä.

Iltarasteilla taas ennätys

Päättyneenä kesänä tehtiin 2517
suoritusta.  Tulosluetteloista löytyi 522
eri henkilöä; naisia 193, miehiä 329.
Naisten osuus oli 37 %, melkein sama
kuin viime vuonna.  Vaikka kesä oli
sateinen ja naisten tukkalaitteet siis
vaarassa, ei se aiheuttanut ongelmia.
Palstanpitäjä ihastelee ja kunnioittaa.

Osanottoluvuissa nousee korkeimmalle
Taisto Siira, 23 kertaa ja sen lisäksi
kerran toimitsijana kotikentällään
Artjärvellä. Toinen Artjärven mies Harri
Tikander oli mukana 22 kertaa, samoin
kuin Mikko Anttonen.  Vähintään 20
kertaa mukana olivat Mauri Honkanen,
Milla Lohikainen, Severi Mäkelä, Anni
Pitkänen, Tommi Salo, Raimo Siira ja
Antti Vesamäki.  Vähintään 18 kertaa oli
mukana 21 eri henkilöä.

Tietoisku iltarastilaisille:
Ajattele eteesi

Taitoasioissa nämä palstanpitäjän jutut
ovat puolivillaisia.  Nykyajan
markkinointislangissa puhutaan
asiakaskunnan segmentoinnista.
Selkokielellä siinä taidetaan tarkoittaa
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sitä, että erilaiset asiakkaat ryhmitellään
ja kehitetään kullekin ryhmälle omat
markkinointiponnistelunsa.  Tämän
palstan jutut ovat taitoasioissa
segmentoitu vähemmän suunnistaneille
eli iltarastilaisille.

Menestyneet suunnistajat sanovat
haastattelijalle hyvin menneen kisan
jälkeen, että suunnistus pysyi hyvin
edessä.  Se tarkoittaa, että aina on ollut
edessä tietty varma kohde, jota kohti on
voinut edetä vauhdilla ilman
eksymisvaaraa. Tämä ajatus sopii hyvin
myös iltarastilaisille.  Valitse aina
kartalta varmoja, mielellään kauas
näkyviä välitavoitteita ja etene niiden
kautta.  Avokalliomaastossa ne näkee
usein kauas,   näreiköissä ja pusikoissa
tarkka kompassisuunta on tarpeen.  Jollei
kohde tule vastaan oikean matkan päästä,
pysähdy ja järkeile, mihin olet voinut
tulla.  Se paikka ei voi olla kaukana
suunnitellusta välitavoitteesta.  Käytetty
lukuaika tulee pian takaisin parantuneena
vauhtina.

Välitavoitteiden käyttö suunnistuksessa
edellyttää reitinvalintaa.  Se on tehtävä
joka rastivälille erikseen ja jo rastilla
koko välille.  Jos mielellään kiertää
varmoja polkuja pitkin, niin sitten sitä
rataa.  Kun jo uskoo kartanlukutaitoonsa,
pääsee ehkä paljonkin lyhyemmällä
matkalla.  Mutta aina välitavoitteiden
kautta!  Rastilta ei saa lähteä ennen kuin
on päättänyt, mitä reittiä etenee ja miten
rastin ottaa.  Tämä on vanha käsky, mutta
palstanpitäjällekin vaikea totella.

Tero Kettunen suunnistaa

Palstanpitäjälle silmiin sattui netistä
kiinnostava juttu siitä, kuinka maailman

menestynein keskimatkan suunnistaja,
ranskalainen Thierry Gueorgiou eli
Kalevan Rastin Tero Kettunen
suunnistaa.  Kun hän on voittanut kolme
MM-keskimatkaa peräkkäisissä kisoissa
ja kolme muuta MM:ää sekä kolme
Jukolaa, on hän varmuudessaan
vakuuttava.  Hänen tapaansa suunnistaa
on syytä kunnioittaa ja siitä on erittäin
hyödyllistä ottaa oppia.

Erikoisin muutos hänen
suunnistustavassaan on se, ettei hän
enää pyri olemaan aina selvillä siitä,
missä hän on rastivälillä.  Ennen hän oli
ja se oli varmaa, mutta hidasti häntä
tarpeettomasti.  Nykyisin hän on selvillä
siitä, missä hän on sadan tai
kahdensadan metrin päästä riippuen
maastosta.  Hän katsoo maastoon niin
pitkälle eteen kuin vain mahdollista.
Hänellä on siis suunnistus selvästi
edessä.  Hän jopa saattaa suunnitella
kartalta, missä hän lukee karttaa
seuraavan kerran. Välin hän juoksee kuin
vimmattu.

Välitän lopuksi iltarastilaisten onnittelut
vuodelta 2008. Onnittelemme Sprintin
maailmanmestaria Matti Railimoa (H60),
keskimatkan Suomen mestaria Paavo
Inkistä (H60) ja heidän kanssaan
viestikultaa juossutta Heikki Pitkästä
(H60); pitkän matkan pronssimitalisti
Sanni Lepolaa; pyöräsuunnistajia Eero
Jäppistä, Esa Oravaa ja Mika Tervalaa;
sekä yökyöpeleitä Markku Hämäläistä ja
Heikki Vestolaa.

Vuonna 2009 jatkamme samalla tavalla
vähän parantaen, koska tämä on kivaa!
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Minua pyydettiin uutena seuran jäsenenä
tekemään itsestäni esittely Rastiväliin.
Hienoa, että uudet jäsenet kiinnostavat,
mutta ette te mitään metsään kirmaavaa
nuorta varsaa edustusjoukkueeseen ole
saamassa… Nuoriakin varsoja on toki
tulossa. Kiinnostuksensa Hippo-kouluun
ovat ilmoittaneet Aapo Maasilta, keväällä
6 vee ja Lumi Maasilta 4 v. Kotona
reservissä vielä Pihla 2 v. Itse olen jo
koukkupolvi vm. 72, nimeni on siis Tommi
Maasilta.

Suunnistusta olen harrastanut kisojakin
käyden n. 6 – 15-vuotiaana
kunnianarvoisan VeVen riveissä, mutta
ilman mainittavampaa menestystä.
Tuolloin jatkaakseen olisi pitänyt ryhtyä
treenaamaan oikeasti, mutta minua alkoi
kiinnostaa muut asiat, niin kuin usein tuon
ikäisenä.

90-luvulla osallistuin ainejärjestö-
joukkueella pariin Jukolaan täysin
kylmiltään, suoraan bileistä. Tulin
raadoksi. 2000-luvun puolivälissä
aloitimme uudella sukujoukkueella
Jukolassa (Maasillat1, veljiä ja
serkuksia), mikä loi ainakin minulle
sopivaa painetta suunnistuksen
harjoitteluun ja kunnon ylläpitoon.
Joukkueessamme oli myös täysin
ensikertalaisia suunnistuksen saralla.

Muutettuamme Itä-Uudellemaalle 2006
aloimme rakentamaan Pukkilaan taloa, ja
parin vuoden aikana en pystynyt
panostamaan juuri mihinkään muuhun,

kuten treenaamiseen. Säännöllisen
epäsäännöllisesti pyrin kuitenkin
ehtiessäni käymään Itä-, Keski-
Uudenmaan ja Orimattilan rasteilla sekä
lähimmissä yökupeissa, mitkä
osoittautuivatkin todella mielenkiintoisiksi
ja hauskoiksi tapahtumiksi. Peesaaminen
pimeässä on erikoisalaani?

Rakennusprojektin vihdoin loputtua uudet
haasteet alkoivat kiinnostaa, joten
ajattelin pyrkiä kehittymään
suunnistuksen saralla. Minullehan kelpaa
vain paras, joten vuoden suunnistusseura
Rastivarsat oli ainut varteenotettava
vaihtoehto. Loistavasti järjestetyt iltarastit
ja aktiiviset nettisivut kertoivat osaltaan
seuran tasosta.

Työskentelen ympäristövirkamiehenä
Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja
Pukkilan kunnissa. Onneksi Orimattilan
puskia ei tarvitse valvoa, sillä muutoin
laittomat kaatopaikat ym. romut
hidastaisivat liikaa vahtia.

Kuva Tapanilan yökupista 29.10.2008. Huomaa
uusi Lupine

Uusi seurUusi seurUusi seurUusi seurUusi seuralainenalainenalainenalainenalainen

- T- T- T- T- Tommi Maasiltommi Maasiltommi Maasiltommi Maasiltommi Maasiltaaaaa
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Kevään kansalliset Hennassa 3.5.2009
Kansallinen keskimatka ja

Lahden Suunnistuksen AM-keskimatka

Henkilöstön kerääminen on aloitettu ja tällä hetkellä tilanne näyttää jo
hyvältä. Pitkälti samoilla miehityksillä ollaan tekemässä ensikevään kisaa
kuin tänä vuonnakin
Kilpailunjohtaja Jarkko Keinänen
varajohtaja Tuukka Tuomala
Ratamestariryhmä Markku Hämäläinen, Jouni Wallin
Kartta Jari Lehtonen
Ilmoittautumiset, kisasivut Antti Lepola
Tulospalvelu Antti Lepola
Maanomistajien luvat Markku Hämäläinen, Veli-Matti Onnela
Kuulutus Jussi-Petri Hirvonen
Lähtö 1 Heikki Jokinen
Lähtö 2 Pekka Raunio, Veli-Matti Onnela
Rakentaminen Jorma Hämäläinen
Tulostaulu Heikki Vestola
Opastus, liikenne, paikoitus Pertti Kyöstilä
Ensiapu Olli Vuori

Lisähenkilöiden nimeäminen talven aikana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Jarkko Keinäselle.
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VVVVVenloihin:enloihin:enloihin:enloihin:enloihin:

Elina PeltolaElina PeltolaElina PeltolaElina PeltolaElina Peltola

Naisten joukkue saa uuden jäsenen kun Elina
Peltola Itä-Hämeen Rastista vaihtaa Rastivarsoihin.

Tervetuloa seuraan Elina!
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Jäsenmaksut 2009
Rastivarsojen jäsenmaksujen hinnat vuonna 2009: Perhejäsenmaksu 45 euroa,
aikuisjäsen 20 euroa ja alle 19-vuotias 10 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 2009
Rastivarsat maksaa jäsenilleen vuonna 2008 suunnistuskilpailujen
osallistumismaksuja seuraavasti:
- kansalliset kilpailut max 5 kpl
- aluemestaruuskilpailut
- viestit
- Suomenmestaruuskilpailut

Juniorisarjalaisille maksetaan kaikki kansalliset suunnistuskilpailut. Kaikki
rastiviikotj kuuluvat itse maksettaviin omakustanteisiin kilpailuihin, myös
junioreilla.
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 2009

KUNTOSUUNNISTUSVALIOKUNTA 
Esa Orava, Harri Kettunen, Juha Kyrö, Heikki
Lario, Lauri Suomela, Jouni Wallin 
- Orimattilan Iltarastien organisointi
- kalusto
- ratamestarikoulutus  
 
TALKOOVALIOKUNTA 
Veli-Matti Onnela, Timo Hämäläinen, Jouni
Mattila, Risto Orava, Juha Suomela, Kalevi Aalto. 
- kisajärjestelyt
- varainhankinta, kampanjat, tapahtumat, ravintola
- yhteistyösopimukset 
 
TIEDOTUSVALIOKUNTA 
Esa Orava, Jussi-Petri Hirvonen, Susanna
Hämäläinen, Antti Lepola, Jarkko Ryyppö, Tommi
Leirimaa. 
- kotisivut, seuralehti, paikallislehdistö,
postituslistat 
- sisäinen, ulkoinen tiedotus
- median hoito
- jäsenrekisteri
 
VALMENNUS- J A NUORISOVALIOKUNTA 
Tuukka Tuomala, Vuokko Leirimaa, Jukka
Kettunen, Juha Kyrö, Juha Rantala, Jussi-Petri
Hirvonen, Taina Kuoppamäki, Arttu Munukka, Timo
Lohikainen, Riikka Hyvärinen, Päivi Orava, Pekka
Raunio, Markku Hämäläinen, Antti Lepola, Anneli
Laine
- kilpasuunnistus 

VALIOKUNNAT 2009
- valmennustapahtumat, leirit, kilpailut + viestit,
seuran mestaruuskisat 
- nuorten toiminnan organisointi, ryhmät 
- ohjaajien koulutus 
- nuorten leirit 
- nuorten kilpailuttaminen + viestit
- varusteet 

KARTTA- JA KILPAILUVALIOKUNTA 
Jorma Hämäläinen, Jari Lehtonen, Jarkko
Ryyppö, Lars Stenstrand, Jouni Tourunen 
- kartoitussuunnitelmat
- kisojen anominen 
- kartat 
 
KISAILMOITTAJA 
Mervi Suni
Ylipalontie 3A, 00670 Helsinki
puh. 040 596 3663 
Ilmoittautuminen verkossa: Wilmo 
 
VARUSTETIIMI
Anneli Laine ja Tomi Nieminen

JÄSENREKISTERI 
Susanna Hämäläinen
Ahojäkkäräntie 4 B, 16300 Orimattila,
puh. 040 7412 675 
 
PANKKIYHTEYS 
OP Orimattila 530807-424912 

Jouni Tourunen, puheenjohtaja
Tilhentie 9, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 7006 

Jorma Hämäläinen
Koulutie 12, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 3825 
  
Markku Hämäläinen
Lemmentie 11 A 3, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 1149  

Taina Kuoppamäki
Köylintie 145, 16350 Niinikoski
puh. 040 827 6337

Antti Lepola, sihteeri
Laihotie 10, 15860 Hollola 
puh. 040 588 7557

Timo Lohikainen
Tiiralokintie 18, 16300 Orimattila
puh. 040 574 7376

 

Veli-Matti Onnela, rahastonhoitaja
Luhtikyläntie 299, 16300 Orimattila 
puh. (03) 777 3775  

Esa Orava, varapuuheenjohtaja
Tiiralokintie 9, 16300 Orimattila 
puh. 040 591 2771 
 
Tuukka Tuomala
Tiiralokintie 11, 16300 Orimattila 
puh. 0500 469 341  

VARAJÄSENET:

Anneli Laine
Tietäväläntie 401, 16300 Orimattila 
puh. 040 746 1004

Antti Vesamäki
Pakkasuontie 237, 16310 Virenoja
puh. 040 559 8918
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Läh:
Susanna Hämäläinen
Ahojäkkäräntie 4 B
16300 Orimattila 2


