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Toimintaa ohjaa vahva vastuullisuus, oli kyse 

sitten asiakkaan lastista, ympäristöstä tai 

ammattitaitoisesta henkilöstöstä. 

Hyvät viranomaisyhteydet, palveluvarmuus säässä 

kuin säässä ja toiminnallisesti loistava sijainti lähellä 

Venäjää tekevät toiminnasta tehokasta ja 

ehdottoman turvallista.

Reitillä 
on väliä.
Steveco on Suomen suurin 

ahtaaja, joka tuottaa ja kehittää 

ensiluokkaisia logistiikkapalveluita 

pieniin ja suuriin tarpeisiin. 

HELSINKI
KOTKA

PIETARI

Aineistoa toimittivat
Sari Kaitainen
Aliisa Kiiski
Mikko Kiiski
Väinö Kotro
Maria Kurhinen
Jyrki Metsola
Katariina Outinen
TJaana Pirtilä

imo Pirtilä
Sinikka Rantanen
Jesse Ruotsalainen
Suvi Ruotsalainen
Riikka Turunen
Anu Soini
Kaisa Snell
Akseli Virtanen
Jussi Virtanen

Marja Währn

Kiitos!

Yhteen kokosi
Mika Kilpinen, 
p. 040 481 4291
mika.kilpinen@kopio-
klubi.fi

Lehden tulosti
Kopioklubi Oy
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Me olemme Seura.

Tätä kirjoittaessani tiistaina 29.11. 
ulkona on kahdeksisen astetta pak-
kasta ja maassa lunta muutama 
sentti. Pääsen ehkä juuri ja juuri 
toteamaan, että suunnistuskausi on 
ohi, sillä tänä iltana seutukunnan hur-
jimmat tyypit ovat vielä etsineet ras-
teja yösuunnistuksen Kotham-cupin 
finaalissa. Neljä noista hurjimuksista 
taitaa huomenna aamulla pistää jäl-
leen minut ahtaalle työpaikan kahvi-
pöydässä, että mikäs tällä kertaa oli 
syy siihen, että et tullut paikalle…

Kesäsuunnistuskausi on siis jälleen 
paketissa. Vuodet eivät ole toistensa 
kopioita, eikä näin ollut nytkään. 
Kilpailumenestyksen osalta emme 
saaneet nauttia samanlaisesta vuo-
desta kuin 2015. Mitaleita eivät 
seuran suunnistajamme saavutta-
neet, mutta kylläkin plakettisijoja. 
Niistä itselleni jäi vahvasti ja muka-
vana muistona mieleen, paikan päällä 
nähtynä H16-sarjan poikatrion, eli 
Väinö Kotron, Tuomas Outisen ja 
Akseli Virtasen hieno, kuudenteen 
sijaan johtanut suoritus Kurikan 
SM-viesteissä.

Yhdessä Katajaisten kanssa järjestetty 
Kotka Trail 2016 onnistui erinomai-
sesti, noin sadan talkoolaisen ja lähes 
500 juoksuun startanneen voimin. 
Kiitos teille kaikille! Tapahtuma oli 
myös järjestäneille seuroille talou-

dellinen menestys. Tapahtumasta 
saatu palaute niin sen aikana kuin 
jälkeenpäin on ollut erittäin hyvää, 
toki rakentavia kehitysehdotuksia 
olemme myös saaneet ja niin pitää 
saadakin. Ja tapahtumahan saa 
jatkoa, Kotka Trail 2017 juostaan sun-
nuntaina 21.5.2017. Olethan paikalla 
talkoolaisena tai juoksijana!

Heinäkuussa Karhulassa järjestetty, 
FIN 5 -rastiviikon oheistapahtumana 
toiminut Rannikkorastit-sprintti 
onnistui myös erinomaisesti. Antti 
Pasin ja Daniel Koiviston laatimia ja 
kiiteltyjä ratoja kiersi peräti 374 suun-
nistajaa!

Millaisin ajatuksin suuntaan katseeni 
kohti vuotta 2017 ja tulevaa hiihto- 
ja kesäsuunnistuskautta? Ensinnäkin 
seuran johtokunta on syksyllä tehnyt 
periaatepäätöksen, että seura panos-
taa myös hiihtosuunnistukseen. 
Se, kuten kaikki muukin toiminta 
tarvitsee kuitenkin tekijöitä, niitä 
seura-aktiiveja. Palaan tähän asiaan 
tarkemmin tässä lehdessä, KyS:n 
Rekrymarkkinat samalla avaten.

Meidän tulee jatkossa kiinnittää 
enemmän huomiota myös suun-
nistuksen houkuttelevuuteen 
lasten ja nuorten parissa. Toiminta-
alueellamme mm. erilaiset palloi-
lulajit ovat vahvassa huudossa ja 
entisenä koripalloilijana ymmärrän 
tämän hyvin. Kuuluminen ryhmään, 
yhteiset pelimatkat ja jatkuva har-
joitteleminen yhdessä ovat joukkue-
urheilun vahvuuksia. Samalla kun 
tunnustamme monipuolisen liikun-
nan erinomaisuuden lasten ja nuor-
ten parissa, meidän on mietittävä kei-
noja, jolla yhä useammalle nuorelle 
suunnistuksesta muotoutuu aikaa 
myöden se ykköslaji. Yhteinen teke-
minen, yhteiset leiri- ja kilpailumatkat 
sekä hyvä seurahenki ovat luonnol-
lisesti tärkeitä tekijöitä tässä työssä. 

Tässä kohtaa haluankin muistuttaa 
erityisesti meitä aikuisia pelisään-
nöistä: kuluneella kaudella keskus-

telu viestivalinnoista mm. sosiaa-
lisessa mediassa ei ollut sellaista, 
mitä rehti ja sivistynyt seuratoiminta 
edellyttää. Annetaan siis jatkossakin 
työrauha niille seura-aktiiveille, jotka 
tekevät meidän puolestamme vaati-
vaa työtä, on sitten kyse vaikkapa 
tosiaan ”suurempaa matematiikkaa” 
vaativasta Jukola-joukkueiden valin-
noista.

Palaan vielä nuorisopuolen asioihin. 
Olemme tiivistämässä yhteistyötä 
Kotka Trailistakin tutun kumppa-
nimme Karhulan Katajaisten kanssa. 
Parhaillaan teemme yhteistä seura-
toiminnan tukihakemusta, alustavana 
suunnitelmana käynnistää kaksivuo-
tinen projekti, jossa seurat yhdessä 
palkkaavat henkilön vetämään erityi-
sesti kesäkaudella harjoituksia. Näin 
sekä tehostamme molempien seuro-
jen toimintaa, helpotamme seuratal-
koolaisten elämää sekä madallamme 
myös lajien raja-aitoja. Yhteistyön 
perustana on se tosiasia, että suun-
nistusta ja yleisurheilupuolelta eri-
tyisesti kestävyysjuoksua yhdistää 
moni asia, kuten juoksutekniikka- ja 
kestävyysharjoittelu.

Tulen kutsumaan teidät lähiviikkojen 
aikana internet-pohjaiseen seuratoi-
mintakyselyyn, jossa kartoitamme 
teidän kyssiläisten ajatuksia ja toi-
veita seuratoiminnan osalta. Toivon 
teidän vastaavan kyselyyn aktiivisesti, 
sillä itsellemmehän tätä toimintaa 
teemme. 

Lempitoteamukseni onkin aina ollut: 

”Ei ole olemassa mitään seuraa, jolla 
on tai ei ole riittävästi toimintaa. Me 
olemme Seura.”

Toivotan k aik i l le  k yss i lä is i l le 
Rauhallista Joulua ja mitä parhainta 
talviliikuntakautta!

Jouluisin terveisin,

Jyrki Metsola
Puheenjohtaja
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SM-viestit kilpailtiin Kurikassa 18.9. Lähdimme kilpailuun 
hakemaan hyvää suoritusta joukkueella: Väinö, Tuomas 
ja Akseli.

1. osuus
Väinö aloitti viestin hyvällä suorituksella ja toi joukku-
een vaihtoon toisena vain 1 sekunnin päästä kärjestä. 
Suunnistuksellisesti osuus meni hyvin mutta 5. rastille tuli 
minuutin virhe, siitä kuitenkin suunnistus lähti uudelleen 
kulkemaan ja seuraavalla väliaika rastilla oltiin kärjessä. 
Loppurata tultiin peesissä ja loppusuoralla oli tarkoitus 
tulla ohi mutta se jäi kuitenkin 1 sekunnin päähän.

Maasto oli mukava kulkuista suurimmaksi osaksi ja pääsi 
nauttimaan vauhdikkaasta hienosta maastosta. Oppia 
kisasta tuli, etttä pienipiirteisissä paikoissa pitää jaksaa 
lukea karttaa tarkasti.

Ankkuriosuus
Akseli kertoo: Suoraan sanottuna minulla ei ollut kovin 
korkeita odotuksia SM-viestin suhteen. No niinhän siinä 
sitten kävi, että kun Väinö tuli vain pari sekuntia Parman 
perässä, viesti sai heti toisenlaisen käänteen.

Tuomaksen tultua toiselta osuudelta vaihtoon kymppisa-
kissa päätin, että kun kerran pojat ovat hoitaneet homman 
mainiosti, niin eihän viestiä voinut tähän jättää ja lähdin 
metsään aivan uudella asenteella kuin mitä se oli aamulla 
ollut. Heti kartan saatuani käteen ja ensimmäistä väliä 
silmäiltyäni kauhistuin oikein kunnolla. -Eihän tuonne 

löydä kukaan, ajattelin, mutta rauhallisesti edetessä osuin 
suoraan rastille. Kisan tärkein rasti on aina ensimmäinen. 
Se kannattaa siis ottaa rauhallisesti ja hätiköimättä, koska 
sillä välillä kisan voi vain pilata. Kakkosrastille tein noin 
puolen minuutin virheen, mutta kun itseluottamus oli 
kohdallaan, ei pummi vaikuttanut jatkossa ollenkaan. 
Kolmos- ja nelosvälit osuivat aivan nappiin ja suunnis-
tus kulki kuin unelma. Vitosratilla rupesin hieman empi-
mään, mutta siinä tuli korkeintaan 15 sekunttia virhettä. 
Kutosrastille oli kova nousu, joka vei aika paljon voimia 
ja meinasi johtaa virheeseen. Onneksi huomasin rastin ja 
pääsin jatkamaan matkaa. Seiskavälissä ei ollut ongelmaa, 
mutta kasivälillä ajauduin hieman liikaa vasemmalle ja piti 
korjata suuntaa. Viimeisellä rastivälillä kuulutus kuului jo 
ja kiristin hieman vauhtia. Suurimmalta osalta olin pusi-
kot välttänyt ja ihmettelinkin, että onko niitä edes näillä 
main. No eihän siinä sitten muuta kuin, että karautin 
keskellä pöpelikköä, jossa eteneminen oli melkein yhtä 
hidasta, kuin Jäppilän îmetsissäî. Onneksi rasti oli aivan 
tuulimyllyn kupeessa, joten se oli helppo ottaa. Maalissa 
sijoituksestamme ei ollut hajuakaan, mutta kun pojat tuli-
vat kertomaan sijoituksemme, (6.) ajattelin, että nyt he 
laskevat leikkiä, vaikka totta se oli. Tosi kova veto jätkiltä. 
Kiitos viestistä.

SM viesti 2016

SM viesti 2016

SM viestit kilpailtiin Kurikassa 18.9. Lähdimme kilpailuun hakemaan hyvää 

suoritusta joukkueella: Väinö, Tuomas ja Akseli.

1. osuus

Vinö aloitti viestin hyvällä suorituksella ja toi joukkueen vaihtoon toisena vain 1 

sekunnin päästä kärjestä. Suunnistuksellisesti osuus meni hyvin mutta 5. rastille tuli 

minuutin virhe, siitä kuitenkin suunnistus lähti uudelleen kulkemaan ja seuraavalla 

väliaika rastilla oltiin kärjessä. Loppurata tultiin peesissä ja loppusuoralla oli 

tarkoitus tulla ohi mutta se jäi kuitenkin 1 sekunnin päähän.

    Maasto oli mukava kulkuista suurimmaksi osaksi ja pääsi nauttimaan 

vauhdikkaasta hienosta maastosta. Oppia kisasta tuli, etttä pienpiirteisissä paikoissa 

pitää jaksaa lukea karttaa tarkasti.

Plaketit kaulassa, melkein jo hymyilyttää... 
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Kuva oikealla. Toisella osuudella 
Tuomas Outinen teki kelpo suorituk-
sen. Tarinaa  toisen osuuden kulusta ei 
toimitukseen tällä kertaa saattu, mutta 
liukasliikkeinen Tuomas kuitenkin saa-
tiin kuin saatiinkin vangittua kameran 
kennolle. 

Alla olevassa Karttakuvassa H16 
sarjan radat ja hajonnat.  Karttapohja 
kaapattu reittihärvelistä ja on siten 
hieman heikkolaatuinen. Väinön hajon-
nat punaisella, Tuomaksen vihreällä ja 
Akselin violetilla. Väinö on osannut 
myös reittinsä reittihärveliin piirtää ja se 
löytyy täältä: http://www.resultfellows.
com/reittiharveli/gadget/cgi-bin/reitti.
cgi?act=map&id=326
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Kuten puheenjohtajan palstalla toin esiin, Me olemme 
Seura. Kymin Suunnistajat on yhtä kuin se, mitä me 
yhdessä saamme aikaan. Ei enempää, ei vähempää. 
Kaikissa hyvin toimivissa seuroissa, niin myös KyS:ssä 
on toki aina ollut ja on edelleenkin niitä seura-aktiiveja, 
jotka käyttävät valtaosan vapaa-ajastaan ja osa myös 
työajastaan seuratoiminnan eteen. Lyhyellä tähtäimellä 
voisi sanoa, että hyvä näin, mutta pitkällä tähtäimellä on 
todettava, että ei hyvä. Ihmiset väsyvät ja pahimmillaan 
ns. ”heittävät rukkaset naulaan”.

Maailma on muuttunut, ikävä kyllä. Työ on monilla hekti-
sempää, lapsia viedään harrastuksesta toiseen ja omaakin 
vapaa-ajan elämää haluttaisiin elää. Tämä näkyy selkeästi 
myös seuratoiminnassa. Kun näin on, niin luonnollisesti 
seuratoiminnankin tulee sopeutua muuttuneeseen tilan-
teeseen. Mikä siis ratkaisuksi?

1. Jaetaan hommia useammalle henki-
lölle
Yksinkertainen lääke. Kun mahdollisimman moni kys-
siläinen tekee kauden aikana pienenkin homman, niin 
tuloksena on paljon toimintaa.

•  Laadi yhteen Rannikkorastit-tapahtumaan radat tai 
ole siinä tapahtumajärjestäjä tai tuloslaskija. Saa tehdä 
useampaankin.

•  Tule rohkeasti suunnistuskouluun ohjaajaksi

•  Juttele tutun yritysjohtajan kanssa ja houkuttele hänet 
seuran yhteistyökumppaniksi

•  Kerro työpaikallasi Kotka Trail-tapahtumasta ja innosta 
työporukkasi mukaan tapahtumaan

•  Kerro rohkeasti seuratoimintajaoston vetäjälle, että itse 
asiassa olet jo vuosia harrastanut (esimerkiksi) pilatesta 
ja voisit mielelläsi pitää seuralaisille muutaman pilates-
tunnin ensi vuonna

•  Paljasta seuran johdolle, että sinua kiinnostaisi tuottaa 
uutisia seuran nettisivuille ja muihin viestintäkanaviin ja 
jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin oletkin hieman ihme-
tellyt, kun tiedotus on ollut viime aikoina aika hiljaista

•  Laadi yhdet nuorten harjoitukset ja/tai lähde nuoren 
suunnistajan kanssa metsään ja hyödynnä vuosien 
kokemustasi suunnistuksesta häntä opastaessasi.

Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Pointtina on se, että kun 
mahdollisimman moni seuralainen hoitaa vuodessa pie-
nenkin tehtävän, kuten vaikkapa sen Rannikkorastien 
yhden tapahtumajärjestämis –tehtävän, niin työkuorma 
jakautuu ja jaostojen puheenjohtajat voivat nukkua yönsä 
rauhassa.

2. Poistetaan mielestä ajatukset, kuten 
”En minä osaa”, ”En minä kehtaa” tai 
”Eikös se XX ole aina nuo hoitanut”
Varmastikin yksi perussyy siihen, että seuratehtäviin ei 
hakeuduta, on pelko omasta osaamattomuudesta. Pelko 
pois! KySsissä on tehtäviä, joihin ei vaadita esim. suun-
nistustaito-osaamista ollenkaan tai ei juuri lainkaan. On 
myös tehtäviä, joihin on tarjolla koulutusta, kuten ohessa 
Kaitaisen Sari kertookin, esimerkkinä Nuori Suunta –
ohjaajakoulutus. Monella teistä on myös kokemusta ja 
osaamista muista lajeista, tuokaa se rohkeasti esiin ja 
antakaa osaamisenne seuran käyttöön!

Seuratoiminnassa, niin myös KyS:ssä monet asiat tup-
paavat henkilöitymään. Tietty henkilö on vuosien ajan 
jotakin tehtävää hoitanut ja varsinkin uudemman seura-
laisen on varmastikin vaikeaa tuoda esiin, että hän voisi 
kyllä jatkossa sitä hoitaa tai ainakin tulla apuun. Voin 
myös omalta kohdaltani todeta, että sitä helposti myös 
urautuu tiettyyn toimintamalliin. Tässäkin mielessä uudet 
tuulet uusien seura-aktiivien myötä ovat enemmän kuin 
tervetullutta!

3. Tiivistetään seurojen välistä yhteis-
työtä
Puheenjohtajan palstalla mainitsinkin, että KyS on tiivistä-
mässä yhteistyötä Karhulan Katajaisten kanssa. Kun ensi 
vuoden ensimmäistä KySsiläistä alkukeväästä kirjoitetaan, 
tiedämme jo, olemmeko käynnistäneet yhteisen projektin 
yhteisen seuratyöntekijän palkkaamisesta. Toivottavasti 
näin on tapahtunut.

Yhteistyössä eri seurojen kanssa on monia positiivisia 
tekijöitä. Se laajentaa mukana olevien seurojen toimin-
tatarjontaa, helpottaa seura-aktiiviongelmaa keventäen 
myös nykyisten seura-aktiivien työtaakkaa ja myös lähen-
tää lajeja toisiinsa ja synnyttää mukavaa seurojen yhteistä 
yhteisöllisyyttä. Ja lähtötilannehan KyS:n ja Katajaisten 
yhteistyölle on mitä otollisin, kun moni nuori ja sitä kautta 
myös heidän vanhempansa toimivat jo nyt molemmissa 
seuroissa.

Luonnollisesti tulemme jatkamaan seura-yhteistyötä mm. 
yhteisten harjoitusten kanssa muiden suunnistusseurojen 
kanssa. Tämä korostuu erityisesti hiihtosuunnistuksessa, 
jossa harjoitusten tekeminen on erittäin suuritöistä ja 
yhteiset harjoitukset jo ns. vakiintunut toimintamalli.

KyS:n Rekrymarkkinat ovat auenneet
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4. Tartutaan toimeen ja kerrotaan 
halukkuudesta tulla mukaan toimintaan
Eihän tämä mitään rakettitiedettä ole. Luuri käteen tai 
sähköposti seuran puheenjohtajalle tai jaoston puheen-
johtajalle. Tai nappaa hihasta vaikkapa hiihtoladulla ja 
kerro, että olisit kiinnostunut tulemaan mukaan toimin-
taan.

Meitä kyssiläisiä on tällä hetkellä lähes 300. Yhdessä 
olemme valtava voima, joka koostuu mahdollisimman 
monen seuralaisen pienestäkin panostuksista.

Me olemme Seura.

Odotamme yhteydenottoasi.
Jyrki Metsola

Hyviä oppeja Nuori Suunta 
ohjaajakurssilta

Osallistuin KyS:in Riikka Turusen kanssa kevättalvella 
VeVe:n isännöimän Nuori Suunta ñsuunistuksenohjaaja-
kurssin ensimmäiselle osalle. Koulutus tuntui aika isolta 
palalta, koska se kestää 2 täyttä viikonloppua: la + su klo 
10 ñ 18. Mutta sekä Riikka että minä halusimme lisää 
välineitä ja ideoita ohjaamiseen ja päätös käyttää 2 vii-
konloppua suunnistamiselle oli lopulta helppo. Kurssin 
toisen osan kävimme syksyllä eri paikoissa: minä osallis-
tuin jälleen VeVe:n kurssille ja Riikka kävi kurssin loppuun 
Rastivarsojen ja Asikkalan Raikkaan kurssilla Orimattilassa.   

Kurssi sisältää hyvissä suhteissa luentosaliopetusta, käy-
tännön saliharjoituksia sekä  suunnistusharjoituksia luon-
nossa. Kurssin iso anti on myös muilta seuroilta saatavat 
ideat. Niitä saa paitsi kouluttajalta, myös samalla kurssilla 
olevilta muiden seurojen ihmisiltä. Ideoita jaetaan ja niistä 
keskustellaan. Ideoista voi jokainen poimia omaan seu-
raan sopivimpia juttuja.

Kurssilla käytännön suunnistusharjoituksissa tehtiin har-
joitukset annetuille kohderyhmille, testattiin ne ja annet-
tiin palaute. Kurssiin kuului myös oman seuran lasten 
suunnistuskoulukerran suunnittelu ja toteutus. Opimme 
myös sen, että harkka on kokonaisuus, jossa alkuleikillä, 
suunnistusharjoituksella, lopetuksella ja luontokasvatuk-
sella on tärkeä paikkansa. Lasten suunnistuskoulu on siis 
paljon muutakin kuin îvainî suunnistusharkka. Takkiin tuli 
paljon hyviä ideoita ja ensi kesänä saadaan toivottavasti 
Riikan kanssa jalostettua uusia ideoita myös KYS:in suun-
nistuskouluun.

KyS tukee jäsentensä ohjaajakoulusta maksamalla kou-
lutuksen. Suunnistusseuran huipputreenit ñkorttisarjoja 
on seurassa useita ja pakettia voi lainata kurssille. Tarpeen 
mukaan niitä voidaan ostaa lisää. Vastineeksi toivotaan 
omien mahdollisuuksien mukaan osallistumista lasten 
ja nuorten harjoituksiin ohjaajana.

Sari Kaitainen    

Mikä Nuori Suunta ohjaajakoulutus?
Nuori Suunta -ohjaajakoulutus on suunnattu ohjaa-
jille ja ohjaajiksi aikoville henkilöille, jotka toimivat 
seuroissa alle 12-vuotiaiden ohjaajina. Koulutus sopii 
hyvin aloitteleville ohjaajille ja seuroille, joissa nuori-
sotyö on aluillaan. Koulutukseen osallistuvilla on hyvä 
olla perustiedot ja jonkinlainen käsitys lajista.

Lisätietoja: http://www.suunnistusliitto.fi/nuoriso/
koulutus/nuori-suunta-ohjaajakoulutus/

www.suunnistusliitto.fi

Lasten ja nuorten suunnistustapahtuma 1

Kuvat: Pilottitapahtumien järjestäjien sivuilta, Rastivarsat, Ilkka Saarimäki ja SSL

Kannustusta ja kipinää kilpailuista

Kotka Trail polkujuoksu-
tapahtuma su 21.5.2017
Suuren suosion saavuttanut Kymin Suunnistajien ja 
Karhulan Katajaisten järjestämä polkujuoksutapah-
tuma Kotka Trail järjestetään myös vuonna 2017.  
Lisätiedot löytyvät tapahtuman nettisivuilta www.
kotkatrail.fi
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Kesän mittaan varmistui, että Raaseporissa edellisenä 
kesänä virinnyt ajatus kolmesta KyS-joukkueesta 
Nurmijärven Nuorten Jukolassa toteutuisi. Innokkaita 
nuoria oli lähtemässä mukaan ja ihan kaikki eivät mah-
tuneet tänä vuonna joukkueisiin, ainoa ”vapaa paikka” oli 
vanhimpien tyttöjen 6.-osuudella. Mukana joukkueissa 
oli tänä vuonna peräti kuusi NuJu-ensikertalaista ja ikä-
hyvityksiäkin annettiin 1.- ja 2.-joukkueissa 10 vuotta ja 
3.-joukkueessa 12 vuotta verrattuna joukkueiden mak-
simi-ikiin. Tosin ikä ei aina kerro vauhdista ja taidosta…

Parisenkymmentä nuorta huoltajineen ja kannustaji-
neen hyppäsi bussin kyytiin perinteiseen tapaan NuJu-
lauantaina Prismalta. Matkalla kertailtiin viestiin liitty-
viä asioita ja luotiin joukkuehenkeä rennolla menolla. 
Kisapaikalle saavuimme aurinkoisessa säässä, ja bussilla 
päästiinkin melko lähelle kisakeskusta. Kyssille oli varatut 
telttapaikat löytyivät hyvin ja siihen virittelimme seuratel-
tan ja viirin hulmuamaan. Telttaa pystytettäessä oli mie-
lessä hyvä suoja auringon paisteelta, mutta teltalle tulikin 
hieman myöhemmin myös muuta käyttöä.

Ennen viestin alkua otettiin vielä joukkuekuva (alla)  ja 
sitten seuraamaan lähtö- ja vaihtodemoa. Lähdön lähesty-

essä 1-joukkueen aloittaja Väinö (suoraan hisun maajouk-
kueleiriltä Virosta tullut), 2-joukkueen Tuomas ja 3.-jouk-
kueen Jonatan siirtyivät lähtöalueelle verryttelemään. 
Lähtölaukauksen kajahtaessa 162 joukkuetta ampaisi loi-
vaan ylämäkeen kohti Alhonniitun ulkoilualueen metsiä.

Seurateltalla suunnistajien etenemisiä seurattiin tarkasti 
tableteilta ja älykännyköistä. Kakkososuuden juoksijat 
Akseli (1-joukkue), Ilari (2-joukkue) ja Otto (3-joukkue) 
valmistautuivat osuuteensa. Akseli pääsi metsään kyssiläi-
sistä ensimmäisenä sijalla 37, Ilari sijalla 50 ja Otto sijalla 
68 pari minuuttia Ilarin perään. Aurinko oli peittynyt ja 
uhkaavat pilvet lähestyivät kisakeskusta. Kolmos-osuuden 
tytöt Emilia, Katariina ja Aliisa siirtyivät vaihtoalueelle ja 
kohta vettä alkoikin tulla lähes kaatamalla (ja seuratel-
tan suojassa oli tungosta). Kosteus ei tehnyt oikein hyvää 
metsässä olleille väliaikarastien sähköjohdoille ja väliai-
katietoja ei saanut. Hieman jännitettiin, missä vaiheessa 
pojat tulevat, kun ennakkovaroitus puuttui. Akseli juoksi-
kin hienosti 16-sarjan osuuden ja nosti sijoitusta 16 sijaa. 
Kakkos- ja kolmosjoukkueiden pojat, NuJun ensikertalai-
set, juoksivat tasaisesti, tällä kertaa Otto oli hieman Ilaria 
nopeampi. ja tuli vaihtoon vajaan minuutin Ilarin perään. 
Kakkososuudella Otto ja Ilari antoivat ikähyvitystä kolme 
vuotta osuuden vanhimmille. 

Kesäsateen kastelema Emilia piti hienosti sijoituksen 
3.-osuudella ja laski Evertin 4.-osuudelle. Viestin ensi-
kertalaiset ja lähdössä konkreettisen NuJu-kasteen saa-
neet Katariina ja Aliisa veivät viestiä 2.- ja 3.-joukkueiden 
3-osuuksilla.

Nuorten Jukolaa Nurmijärvellä

Lauantaina 20.8.2016 Nurmijärvellä

Rajamäen Rykmenn järjestää 31. Nuorten Jukolan lauantaina 20.8.2016
Nurmijärvellä Alhonniiiu-Mutaanmäki -maastossa.

Nuorten Jukola on 7-osuuksinen viess, jossa kilpailee 11-18 -vuosaita 
tyiöjä ja poikia. Tapahtuma kokoaa viesskilpailuun nuoria suunnistajia
Suomesta ja maailmalta.

AluAlustavat ratapituudet:
Osuus Sarja Km
1 .  H / D 16  4,2
2.  H / D 16  4,2
3 .  D 14    2,4
4 .  H / D 14  2,4
5.  D 16    3,5
6. 6.  D 18    4,5
7.  H 18    5,6

Seurajoukkueiden lisäksi viessin voi osallistua pienten seurojen
yhdistelmäjoukkueita sekä esimerkiksi koulujen tai parsolaisten joukkueita.
Yksiiäiset suunnistajat pääsevät mukaan kilpailuun suunnistajapankin
kauia muodosteiavissa yhdistelmäjoukkueissa. 

Tervetuloa suunnistamaan Jukolan veljesten synnyinseuduille 
AleAleksis Kiven kosmaisemiin Nurmijärvelle!

Kisakeskus sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Helsingistä. 

Tutustu harjoituspakeieihin ja majoitusvaihtoehtoihin kilpailun
nensivuilla: www.jukola.com/nj2016

Rajamäen Rykmenn ry
www.rajamaenrykmenn.fi

31. NUORTEN JUKOLA

31. NUORTEN JUKOLA NURMIJÄRVELLÄ 20.8.2016
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4-osuudella Evert nosti sijoitusta pari sijaa ja laski Meten 
putkiosuudelle sijalla 19. Kolme vuotta ikähyvitystä anta-
nut Mette joutui laskemaan joitakin joukkueita ohitse ja 
laski Venlan 6-osuudelle sijalla 35. Kakkosjoukkueessa 
4-osuudella oli viime kesänä NuJu-debyyttinsä tehnyt 
Onni ja 5-osuudella Pinja. Kolmosjoukkueen 4-osuudella 
oli viestin ensikertalainen Lassi, joka lähetti metsään tänä 
kesänä suunnistuskisauransa aloittaneen Saritan. 6.-osuu-
della kyssin viestinviejät juoksivat tosi tasaisesti, kaikki 
kolme (Venla, Isabella sekä Rastivarsoilta lainassa ollut 
Salla) juoksivat osuutensa reilun minuutin sisään, Isabella 
tällä kertaa nopeiten tästä kolmikosta.

Ankkuriosuudelle 1-joukkueen Antti P. ampaisi vauh-
dikkaasti ja jännittyneinä seurailimme Antin etenemistä 
livenä GPS-seurannassa. Antti ohitti kilpakumppaneitaan 
ja tuli maaliin sijalla 32. Kakkosjoukkueen 
Antti V. lähti metsään ilman paineita 
tekemään kovaa osuusaikaa ja epä-
virallisissa osuussijoituksissa olikin 
hienosti 15. 

Kolmosjoukkueen sijoitukset vaihtelivat 2-osuuden jäl-
keen sijoilla 93-110, Viljami ankkuroi joukkueen lopulta 
sijalle 86. Kakkosjoukkue ei valitettavasti saanut tänä 
vuonna tulosta.

Kotimatkalla bussissa käytiin vielä reittejä ja suorituksia 
läpi. Kotiin tuomisina viestistä oli taas rutkasti kokemusta, 
maastopankin kerryttämistä ja sekä myöskin suunnis-
tusoppia. Kiitokset nujulaisille mahtavasta kys-hengestä 
koko reissun ajan! Lämpimät kiitokset myös joukkueen-
johtajille, huoltajille ja vanhemmille, porukalla saatiin 
taas hommat toimimaan. Ja ensi kesänä taas suurella 
joukolla Porvoon nurkille nujuilemaan OK Trianin isän-
nöimiin kisoihin!

NuJun ankkuriosuuden rata. Kisa 
vietiin läpi suhteellisen pienellä 
alueella ja melko vöhäisellä ras-
timäärällä.
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Leimaus 2016 oli 6.-9.6 Ikaalisten kylpylän alueella. Viikko 
oli aurinkoinen, paitsi viimeisenä päivänä oli sateista ja 
kylmää. Joka päivä oli kaksi harjoitusta ja viimeisenä päi-
vänä oli leiriviesti. Leirin aikana käytiin kaksi kertaa kylpy-
lässä ja välillä sai käydä järvessä uimassa, valvojan vah-
tiessa. Järvessä oli erilaisia temppuratoja ja laitteita sekä 
vesitramppa. Vesi oli aika sopivan lämpöistä. Kylpylässä 
oli kiva vesiliukumäki, mutta sinne oli ihan hirveän pitkä 
jono. Kylpylässä oli myös useita eri altaita.

Maanantaina oli sprintti ja yösuunnistus kylpylän lähei-
syydessä. Sprintissä tutustuttiin kylpylän alueeseen, 
muutama rasti oli myös Ti-ti-nallen talon läheisyydessä. 
Ennen yösuunnistusta oli leirin avajaiset, jossa kylpylän 
johtaja ja leirin johtaja toivottivat suunnistajat tervetul-
leiksi. Yösuunnistus ei tuntunut yhtään yösuunnistukselta 
koska ei ollut pimeää.

Tiistaina taso 2 ja tehoryhmä lähtivät aamulla bussilla 
Luhalahteen, jossa heillä oli kaksi 
harjoitusta ja he tulivat illalla 
takaisin hotellille. Taso 1:llä oli 
harjoitukset lähempänä    , mutta 
sinne piti kävellä 1,5 km    Tiis-
tain harjoitukset olivat ainakin 
taso 1:llä tarkkuussuunnistuksia. 
Tämä oli Katariinan suosikkihar-
joitus koko leirillä.

Keskiviikkona kaikki Kyssiläiset 
lähtivät Jämille leikkimään 
hippaa. Tai no ei nyt ehkä kuiten-
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Seuramme perinteinen Leimaus-
lankutuskisa käynnissä. Aikuisista 
ei tälläkään kertaa tainnut nuoriso  
oikein vastusta saada. Enskauel?
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suosikkiharjoitus koko leirillä.

Keskiviikkona kaikki Kyssiläiset lähtivät Jämille 
leikkimään hippaa. Tai no ei nyt ehkä kuitenkaan, sillä 
kukaan ei olisi jaksanut edes lähteä ensimmäiseen 
harjoitukseen paitsi tietenkin ohjaajat. Kaikki olisivat 
halunneet jäädä nukkumaan, koska ulkona ei ollut 
vielä kovin lämmintä. Kun harjoitus oli ohi, niin kaikilla 
oli jo virkeämpi olo. Ensimmäinen harjoitus oli 
käyräharjoitus. Se oli Aliisasta leirin kivoin harjoitus. 
Sen jälkeen söimme lounaan ja ostimme jätskit. 
Kävimme reitit läpi ja valmistauduimme seuraavaan 
harjoitukseen. Seuraava harjoitus oli mäkitreeni, jonka 
jälkeen lähdettiin takaisin hotellille. Käytiin syömässä 
ja sitten mentiin kylpylään jee . Sen jälkeen oli 
lankutuskisa. Aikuisten olisi hyvä harjoitella lankutusta 
ensi vuotta varten! Illalla oli vielä leiridisco.
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Viimeisenä päivänä oli leirikisa, jossa kaikki pääsivät suun-
nistamaan. Sen jälkeen söimme ja lähdimme kotimatkalle. 
Kotimatkalla osa nukkui ja osa arvuuttelivat kysymyksiä. 
Kotimatka oli aika pitkä.

TOIVOT TAVASTI  PÄÄSTÄÄN ENSI  VUONNAKIN 
LEIMAUKSELLE  

Katariina ja Aliisa

Leimausleiri 5.-8.6.2017
Suunnistuksen nuorten suurleiri, Leimaus-leiri järjeste-
tään vuonna 2017 Kuortaneen Urheiluopistolla.

Leimaus-leiri on Suomen Suunnistusliiton lajitapah-
tuma 8-18-vuotiaille. Leiriä on järjestetty vuodesta 1995 
lähtien kahden vuoden välein, vuodesta 2010 lähtien 
joka vuosi. Vuodesta 2012 lähtien osallistujien yläikäraja 
on 18-vuotta. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet 700 ja 
1 600 osallistujan välillä.

Leimaus-leiri kokoaa suunnistuksesta kiinnostuneet 
lapset, nuoret ja ohjaajat neljän päivän ajaksi yhteen. 
Leirillä on tarjolla monipuolisia ja eritasoisia suunnistus-
harjoituksia, oheisohjelmia sekä mahdollisuus pelailuun 
ja kisailuun kavereiden kanssa. Leiri huipentuu päätös-
päivän leirikisaan, johon kaikki leiriläiset osallistuvat.

Kymin suunnistajat ovat varanneet 30 paikkaa leiriläi-
sille ja 10 paikkaa ohjaajille.

Varauksessa on hotellitason majoitus; 230 € / leiriläinen 
ja ohjaajamaksu n. 50 €/hlö (hinnat vahvistuvat myö-
hemmin.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot viimeistään pe 31.3.2017 
Anulle p. 050 400 1504 tai anu.soini@kymp.net

www.kuortane.com/urheilu_ja_valmennus/leimaus-
leiri_2017/

Kymin Suunnistajat ry, 
kiittää Kymin Osakeyhtiön 
100-vuotissäätiötä tuesta 
Leimausleirin kustannuk-

siin.
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Kuvasuunnistus 2016
Tehtävänä on paikallistaa valokuvissa esiintyvien rastilippujen paikat kartalla. 
Rastien paikallistamisessa ovat tärkeänä apuna rastimääritteet. Rastimääritteen 
lisäksi on ilmoitettu kuvaussuunta kamerasta rastilipulle. Suunnat ovat 360-jakoi-
sen kompassin asteina. Radan pituus on 5,0 km.  Kuvat löytyvät myös seuran 
nettisivujen kuvagalleriasta.

Tämän lehden liitteenä olevalle Korvenkallion kartalle tai sen kopiolle tulee merkitä 
lähtö, rastit numeroineen, rastiväliviivat ja maali. Lisäksi tietysti kilpailijan nimi 
ja osoitetiedot. Vastaukset tulee postittaa tai muuten toimittaa ratamestarille 
31.1.2017 mennessä osoitteeseen Timo Pirtilä, Risuniityntie 35, 48410 Kotka tai 
timo.pirtila@gmail.com. Myös sähköpostivastaukset siis hyväksytään. 

Parhaat ja onnettaren suosikit palkitaan. Maastossa voi vapaasti käydä tarkista-
massa rastipisteiden paikkoja, jos joku paikka ei kuvista selviä.

Lähtö: Lammikon luoteiskulma 290° 4. Pohjoinen kivi, koillissivu 335°

5. Erikoiskohde (muinaishauta), kaakkoisosa 160°

6. Rakennuksen kaakkoiskulma 330°

1. Ison kiven pohjoispuoli 80°

2. Avosuo 360°

3. Ison kiven itäpuoli 205°



4. Pohjoinen kivi, koillissivu 335° 8. Ison kiven itäpuoli 190°

9. Pistekumpareen itäpuoli 300°5. Erikoiskohde (muinaishauta), kaakkoisosa 160°

6. Rakennuksen kaakkoiskulma 330°

7. Ison ja pienen kiven väli 320°3. Ison kiven itäpuoli 205°

Maali: Ison kiven pohjoispuoli 110°
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Vaikka suunnistus ei lajina ole kalleimmasta päästä, mää-
rätietoinen valmentautuminen ja huipulle tähtääminen 
vaatii isoja taloudellisia panostuksia. Leirimatkat, varus-
tehankinnat ja mahdolliset maajoukkue-edustusmatko-
jen omavastuut nostavat yksittäisen nuoren urheilijan 
kustannukset tasolle, johon kaikilla perheillä ei välttä-
mättä ole taloudellisia edellytyksiä. Kymin Suunnistajien 
Stipendirahasto on perustettu täydentämään seuran ns. 
normaalitukea ja muualta yksittäisen urheilijan mahdol-
lisesti saamaa lisätukea. Stipendirahaston perustaminen 
on osa KyS 2020 –projektia, jonka tavoitteena on tarjota 
lupaaville nuorillemme kehityspolku aikuisten pääsar-
joihin ja näin luoda seurastamme eliittiseura myös pää-
sarjatasolle.

Stipendirahaston tarkoitus:
Täydentää seuran ns. normaalitukea ja muualta (järjestöt, 
Suunnistussäätiö jne.) mahdollisesti yksittäisen urheilijan 
saamaa lisätukea. Rahastolla mahdollistetaan erityisesti 
niiden seuramme nuorten (15-25 –vuotiaiden) suunnista-
jien  tavoitteellinen valmentautumis- ja kilpailutoiminta, 
joiden perheillä ei ole taloudellisia edellytyksiä kattaa 
mainitusta toiminnasta syntyviä kuluja.

Miten rahastoon lahjoitetaan rahaa?
Kymin Suunnistajien stipendirahastoon voi lahjoittaa 
haluamansa summan yksityinen henkilö/yhteisö tai yritys. 
Lahjoitettava summa on täysin lahjoittajan valittavissa.

Käytännössä lahjoittaminen tapahtuu maksamalla 
haluamansa summan Kymin Suunnistajien tilille 
(FI77 5172 0220 0249 22) ja merkitsemällä viesti-
osaan ”Stipendirahasto”. Ilmoita myös lahjoituksestasi 
Stipendityöryhmän Jyrki Metsolalle 

( jyrki.metsola@cads.fi) ja ilmoita samalla, voidaanko 
nimesi mainita lahjoittajien listalla.

Yksittäisten lahjoitusten määrät eivät ole julkisia ja kysei-
siä tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti seuran 
taloushallinnosta vastaavien henkilöiden toimesta.

Miten tukea jaetaan?
Stipendejä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. 

Haku on kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa (15.6. men-
nessä) ja joulukuussa (15.12. mennessä). Hakemuksessa 
tulee perustella stipendin taloudellista tarvetta ja eritellä 
kustannukset, joihin stipendiä haetaan. Työryhmä käsit-
telee hakemukset täysin luottamuksellisesti.

Stipendien maksatus tapahtuu aina stipendin hakijan 
esittämiä maksukuitteja vastaan. Tällaisia kuluja voivat 
olla:

• Varustehankinnat

• Leirikulut

• Kilpailumatkakulut (esimerkiksi arvokilpailujen oma-
vastuut)

Stipendityöryhmän kokoonpano
Stipendirahastosta vastaavan työryhmän nimeää vuo-
sittain Kymin Suunnistajien johtokunta. Yksi työryhmän 
henkilöistä toimii yhteyshenkilönä (ottaa vastaan hake-
mukset, on yhteyshenkilönä lahjoittajille). Vuonna 2016 
stipendityöryhmän muodostavat:

• Jyrki Metsola (yhteyshenkilö), jyrki.metsola@cads.fi
 GSM: 0400-427796

• Maria Kurhinen

• Mikko Töyrylä

Stipendirahaston julkisuus
Stipendityöryhmä tiedottaa jäsenille vuosittain, mihin 
eri asioihin (ei henkilötasolla) tukea on annettu ja minkä 
verran.

Tähän mennessä rahastoon sijoittaneet 
henkilöt
Stipendirahastoon ovat tähän mennessä lahjoittaneet 
seuraavat henkilöt:

• Miikka Kaira

• Jyrki Metsola

• Iiris ja Kauko Salonen

Vuonna 2015 stipendirahastosta tuettiin runsaalla 1 000 
eurolla nuorten kyssiläisten valmentautumista.

LÄHDE MUKAAN TALKOISIIN!
PIENIKIN PANOSTUS ON TÄRKEÄ!

KYMIN SUUNNISTAJIEN 
STIPENDIRAHASTO
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Jesse kertoo suunnistus-
uransa alkutaipaleesta

Kuulin suunnistuksesta isältäni vuonna 2015 ja mietin 
että millaista se on.  Iskä selaili nettisivuja ja löysi Hippo-
suunnistuskoulun mainoksen ja kysyi olisinko kiinnostu-
nut suunnistamisesta ja vastasin että kyllähän sitä voisi 
kokeilla. Kun menin suunnistuskouluun, minulla ei ollut 
siellä kavereita, joten suunnistin mielelläni yksin. Kun 
opin suunnistamaan paremmin, minut siirrettiin talvella 
nuorten ryhmään.

Olin 10-vuotias, kun aloitin suunnistuksen. Silloin en osan-
nut vielä paljon mitään, mutta Hippo-suunnistuskoulussa 
opin paljon.

Olen käynyt monena vuotena Rannikkorasteilla. Ensin 
aloittelin D-radalla joka oli ja on vieläkin helpoin 
Rannikkorastien rata. Nykyään suunnistan C-radalla, 
yleensä yksin. Rannikkorasteilla olen menestynyt hyvin 
ja harjoiteltuakin on siellä tullut. Rannikkorastit minä otan 
pienenä leikkimielisenä kisana, joten kisaamista ei sinänsä 
mieti vaan keskittyy opettelemiseen. 

Pidän suunnistuksesta, koska siellä näkee kavereita, joita 
ei näe joka päivä, ja saa juoksennella metsässä vapaana ja 
sprinteissä saa juoksennella vaihteeksi taas kaupungissa 
asfalttiteillä. 

Tänä vuonna kävin pimeäsuunnistuksessa Teipparilla. Se 
oli itseasiassa aika hauskaa, kun pimeässä metsässä juoksi 
ison lampun kanssa. Silloin sain hyvän tuntuman pimeä-
suunnistuksesta, joten menen varmaan joku muukin 
kerta, jos siihen on mahdollisuuksia. 

Olen oppinut 2 vuoden aikana käyttämään kompassia, 
emit-leimausjärjestelmää, lukemaan karttaa paremmin ja 
ymmärtämään karttamerkkejä. Tavoitteenani on päästä 
nuorten suomenmestariksi suunnistuksessa ja voittaa 
joukkueeni kanssa nuorten Jukola jonain vuonna. 

Vuonna 2016 keväällä olin Kevätsuunnistus-kisoissa, 
joissa en menestynyt kovin hyvin, mutta kesällä 2016 
olin Fin5-rastiviikolla. Siellä voitin kaksi osakilpailua ja 
olin kokonaistuloksissa kolmas.

PPPPP - pärjäät paremmin?
Peruskuntokausi on toivottavasti jo jokaisella kesän 
koitoksiin tähtäävällä suunnistajalla hyvässä vauhdissa.
Kannattaa kuitenkin käyttää hetki myös harjoittelun 
suunnitteluun, jos et ole sitä vielä tehnyt. Samuli Vasalan 
”Juoksu” -kirjasta löytyy mainio 5P -muistisääntö viikottai-
sen harjoittelun tueksi. Sen mukaan jokaiseen viikkoon 
pitäisi sisältyä yksi allaolevista harjoituksista.

Peruslenkki
 - ”normaali” peruskestävyyslenkki (rasitustaso 
    PPP=Pitää Pystyä Puhumaan)

Pitkä
 - 1,5 - 2 kertaa peruslenkkiä pidempi harjoitus hieman
      matalammalla teholla

Pulssi
 - hengästyttävämpi harjoitus, erilaiset intervallit, 
   VK-lenkit, vauhtileikittely, spinning, aerobic ym.

Patti
 - lihaskunto

Palautus
 - kevyt palauttava liikunta, lepo

Tälläkin pysyy hyvässä kunnossa, mutta kehittyäkseen 
kannattaa valita jokin em. osa-alueista vuorollaan kehi-
tyksen kohteeksi ja tehdä sitä enemmän 2-3 kertaa vii-
kossa, Pitkää lukuunottamatta. Ensimmäiseksi kehitys-
kohteeksi kannattaa useimpien valita peruskestävyyden 
harjoittaminen. Ihmisen elimistö ”ottaa vastaan” saman-
laista harjoittelua n. kuukauden ajan, siinä ajassa elimistö 
tottuu ärsykkeeseen ja kehitys hidastuu. Onkin siis hyvä 
kehittää tiettyä ominaisuutta 4-6 viikkoa kerrallaan. Tämä 
ainakin minulla auttoi myös harjoitusmotivaation ylläpi-
tämisessä, kun oli aina jotakin ”uutta” tekemistä kuukau-
deksi kerrallaan.

Samanlaisia viikkoja ei kannata junnata toinen toisensa 
perään. Yleinen tapa rytmittää harjoittelua on pitää kevy-
empi viikko aina kahden tai kolmen tiukemman viikon 
jälkeen. Muista myös nousujohteisuus ja monipuolisuus  
harjoittelussasi. Esim. Pulssi-treenejä ei kannata vetää 
viikosta toiseen samalla tavalla, vaan monipuolisesti 
vauhtiskaalaasi käyttäen.  -M-

Ari Huttuselta saamani ”prinsiipit” laadukkaaseen harjoitteluun
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C19.2-L RUN SINGLET C18.2-L RUN WOMENS SINGLET

C72.1-L    BI-ELASTIC HOODIE
C73.1-L   BI-ELASTIC WOMENS HOODIE

B56-L BI-ELASTIC CAP
B53-L BI-ELASTIC THERMO CAP

B49-L BI-ELASTIC AIR HEADBAND

A130.3-L  TRAINER JACKET
A116-L  TRAINER WOMENS JACKET

A135.2-L/SZ TRAINER PANTS
A115-L/SZ TRAINER WOMENS  PANTS

E50.1-L/SS      SPEED O-SHIRT SS
E51.1-L/SS      SPEED WOMENS O-SHIRT SS

B37.5-L RUN SHORT TIGHTS

B34.3 - 1022  EXTREME TRX 3/4 O-TIGHTS

010 BASIC SOCKS

E25 - 1060  EXTREME TRX SHORT O-PANTS

C18.2-L RUN WOMENS SINGLET
E18.4-L/SS EXTREME O-SHIRT SS
E19.4-L/SS EXTREME WOMENS O-SHIRT SS

E12-L/SS        BASIC MESH O-SHIRT

E18.4-L/LS EXTREME O-SHIRT LS
E19.4-L/LS EXTREME WOMENS O-SHIRT LS

B39.2 EXTREME TRX LONG TIGHTS

Kesän suunnistus-
vaatteet tilaukseen 
tammikuussa
Seuran väreissä olevat suunnistusvaatteet 
on aika tilata heti alkuvuodesta Trimtexin 
verkkokaupan kautta. Tilausikkuna on 
avoinna 2.1. – 31.1.2017. Asiasta ilmoite-
taan tarkemmin seuran nettisivulla ja säh-
köpostitse. Jos verkkokaupasta tilaaminen 
ei onnistu tai haluat kysyä varusteista, ota 
yhteys varustevastaava Riikka Turuseen, 
zirmaa@hotmail.com, puh. iltaisin ja vii-
konloppuisin 040 592 6907.
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Kymin Suunnistajien syyskokous pidettiin 24.11.2016. 
Paikalle oli saapunut seitsemän seuramme jäsentä, joista 
seuramme tuorehko jäsen Anna Seppä otti kokouksen 
puheenjohtajan tehtävät vastuulleen.

Kokouksessa vahvistettiin johtokunnan laatima toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. Toiminnan 
osalta suunnitelmat perustuvat pitkälti hyväksi koettuun, 
aikaisemmista vuosista tuttuun tekemiseen, entiseen 
tapaan viiden jaoston voimin.

Uusia karttoja ja Kotka Trailia
Kartta-ja kilpailujaoston suunnitelmissa on 1-2 uuden 
suunnistuskartan luominen per vuosi mahdollistaen näin 
laadukkaat kartat Rannikkorasteille, kilpailutoimintaan 
sekä erilaisiin suunnistusharjoituksiin. Uusien karttojen 
osalta jaoston katse on käännetty mm. Uuperin suun-
taan. Myös MOBO-kiintorasteja pyritään saamaan tehtyä 
vuoden 2017 aikana.

Mitään kilpailuja ei ole vuodelle 2017 haettu, mutta 
tämän vuoden tapaan järjestämme yhteistyössä Karhulan 
Katajaisten kanssa Kotka Trail –polkujuoksutapahtuman 
Santalahdessa sunnuntaina 21.5.2017. Lisäksi mahdolli-
sesti järjestämme Nuorten Rasticupin osakilpailun.

Rannikkorastien kävijämäärät uudelleen nousuun
Seuramme yksi keskeisin toiminnan ja myös talouden 
kulmakivi, Rannikkorastit jatkaa pitkälti jo hyväksi muo-
toutuneella toimintamallilla. Rannikkorastit-jaoston pyrki-
myksenä on järjestää noin 30 tapahtumaa tulevan kauden 
aikana. Vuonna 2016 osanottomäärät hieman laskivat ja 
vuonna 2017 tavoitteena onkin saada kävijämäärät taas 
nousuun. Yhtenä keinona tähän on käytettävien maas-
tojen entistä tarkempi valinta niin, että hyviä maastoja/
tapahtumapaikkoja käytetään kauden aikana useampaan 
kertaan.

Yhteisöllistä seuratoimintaa
Seuratoimintajaosto jatkaa monipuolisen ja seuralaisia 
”yhteenhitsaavan” tapahtumatarjonnan tuottamista. 
Uusia aikuisia seuraan houkutellaan mm. keväällä jälleen 
järjestettävän Aikuisten suunnistuskoulun/Jukola-koulun 
myötä. Perinteiseen tapaan jaosto järjestää myös matkan 
kesän Jukolaan, tällä kertaa Joensuun tienoille.

Tavoitteena suunnistavien nuorten määrän kasvat-
taminen
Nuorisojaosto vastaa kaikesta seuran alle 15-vuotiaiden 
nuorten suunnistajien toiminnasta sekä alle 21-vuotiai-
den harrastesuunnistamisesta. Jaoston tavoitteena on 
aktiivisesti toiminnassa olevien nuorten määrän kasvatta-
minen. Toiminnassa korostetaan vahvasti yhteisöllisyyttä, 

keinoina mm. yhteiset harjoitukset läpi vuoden, yhteiset 
kilpailumatkat, leirit ja muut tapahtumat. Perinteiseen 
tapaan keväällä käynnistyy lasten suunnistuskoulu.

Lisää leirityksiä
Kiinteässä yhteistyössä nuorisojaoston kanssa toimii 
valmennusjaosto, joka vastaa tavoitteellisesti harjoitte-
levien H/D15-21 –sarjalaisten, eli ns. valmennusryhmän 
toiminnasta. Vuoden 2017 painopistealueena on leiritys-
ten lisääminen. Osasyynä tähän on myös se, että osa ryh-
mäläisistä opiskelee tai on muuttamassa opiskelemaan 
toiselle paikkakunnalle. Kesäsuunnistuksen lisäksi panos-
tetaan myös hiihtosuunnistukseen.

Toimintaan panostetaan miinusbudjetilla
Syyskokous hyväksyi vuodelle 2017 johtokunnan laati-
man talousarvion, joka on 6 605 € tappiollinen. Seuran 
taloustilanne mahdollisti tämän suuntaisen talousarvion 
tekemisen, seuran rahavarat ovat tällä hetkellä noin 50 
t€:n luokkaa. Kuluvan vuoden osalta näyttää siltä, että 
tulemme tekemään joitakin tuhansia euroja voitollisen 
tuloksen. Eri jaostojen/toiminnan osa-alueiden osalta 
nettokulut (tuotot-kulut) talousarviossa ovat:

Nuorisojaosto:      -6 115 €

Valmennusjaosto:    -12 190 €

Lisäksi hiihtosuunnistus:      -2 000 €

Seuratoimintajaosto:     - 1 300 €

Rannikkorastit-jaosto:   +14 000 €

Kartta- ja kilpailujaosto:    - 2 500 €

Kilpailuihin osallistuminen:    - 8 000 €

Hallinto-ja tiedotustoiminta:     -3 500 €

Varainhankinta ja sijoitustoiminta:  +15 000 €

Kilpailuihin osallistumisen osalta on syytä tarkentaa, että 
nuorison ja valmennusryhmäläisten osallistumismaksut 
näkyvät kyseisten jaostojen kohdalla, eli ’Kilpailuihin osal-
listuminen’ –budjetti ( -8 000 €) on puhtaasti muiden seu-
ralaisten sekä viestien maksubudjetti (netto).

Jyrki Metsola jatkaa viimeistä kautta puheenjohta-
jana
Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Metsola, joka 
samalla ilmoitti olevansa vuonna 2017 viimeistä vuotta 
käytettävissä puheenjohtajana. Jyrki perusteli vetäyty-
mistään työ- ja perhesyillä kuin myös sillä, että näkee 
nyt tarpeelliseksi saada seuran johtoon henkilö, joka on 
aktiivisesti ja kiinteästi mukana lajissa ns. kentällä.

Uusina henkilöinä johtokunnassa aloittavat vuoden 2017 

Syyskokous linjasi toimintaa ja taloutta sekä valitsi 
johtokunnan
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alusta sihteeriksi valittu Anna Seppä sekä seuratoiminta-
jaoston puheenjohtajana aloittava Pauli Kainiemi. Tämän 
myötä KyS:n johtokunta vuonna 2017 on:

Puheenjohtaja  Jyrki Metsola
Sihteeri  Anna Seppä
Kirjanpitäjä  Kaisa Snell
Rahaliikenne  Hannu Währn
Seuratoimintajaosto, pj Pauli Kainiemi
Kartta- ja kilpailujaosto, pj Mikko Kiiski
Rannikkorastit-jaosto, pj Peter Svahn
Nuorisojaosto, pj  Sari Kaitainen
Valmennusjaosto, pj  Mikko Töyrylä
Nuorisojaosto, 11-14 –vuotiaat  Maria Kurhinen

Toiminnantarkastajiksi syyskokous valitsi seuran moni-
vuotiset tarkastajat, eli Heikki Lehmuksen ja Heikki 
Hinttulan. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Pirtilä 
ja Anu Soini.

Jäsenmaksut pidettiin johtokunnan esityksen mukaisesti 
ennallaan, eli

Aikuiset 40 €
Nuoret (16 v ja alle) 25 €
Perheet 100 €

Perhemaksun osalta kokous totesi, että on syytä selventää 
ja viestittää jäsenistölle perhemaksun yleinen periaate 
aikuisten, muualla asuvien perheenjäsenten osalta: Jos 
perheenjäsen asuu omassa taloudessa, ei hän ole enää 
osa perhemaksua, vaan häneltä edellytetään oman jäsen-
maksun maksamista.

Viestivalinnoista
Viestivalintojen periaatteet julkaistaan vuosittain Kyssin 
kotisivuilla, jotta jokainen viestiin osallistuva suunnistaja, 
hänen huoltajansa ja/tai valmentajansa voi huomioida ne 
etukäteen. Viestivalintojen periaatteilla on pyritty teke-
mään valinnat mahdollisimman reiluiksi ja tasapuolisiksi, 
valintakriteerit huomioiden.

Alla mainittuja viestivalintaperiaatteita käytetään mm. 
seuraavien viestien joukkueiden kokoamisissa

• 10mila
• Venlojen ja Jukolan viesti
• Nuorten Jukola
• SM-viestit
• 25Manna
• Halikko-viesti

Näistä viesteistä Venloihin & Jukolaan, Nuorten Jukolaan 
sekä SM-viesteihin pyritään saamaan mahdollisimmat 
hyvät 1-joukkueet. Muut tärkeät viestit sovitaan vuosit-
tain.

Nuorten ja lasten viesteihin (mm. ANRV, am-viestit, Turun 
nuorisoviesti, jne.) pyritään myös rakentamaan menesty-
vät 1-joukkueet, mutta viestikohtaisesti katsotaan myös, 

että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan vies-
teihin ja hankkimaan kokemusta. Muutamana edellisenä 
vuonna maakuntaviestin yhteydessä olleeseen nuoriso-
viestiin on päässyt mukaan myös ns. kokoomajoukkueella 
eli RR- ja/ TR-osuuksia on joukkueessa sen mukaan, minkä 
ikäisiä lapset ovat.

Periaatteet:
• Suunnistajan tulee ilmoittaa halukkuutensa viesteihin 

IRMA-järjestelmään. 

• viestihalukkuuden ilmoittamisista IRMAssa sovittiin  
loppukesästä 2016 ja jatkossa IRMA tulee olemaan 
pääpaikka, jossa ilmoittaudutaan viesteihin. IRMAan 
voi jokainen luoda tunnukset, se ei velvoita suunnis-
tuslisenssin lunastamista. Viestikohtaisesti voi olla myös 
muita ilmoittautumiskanavia, mutta niistä tiedotetaan 
erikseen, ja kaikkien viestihalukkaiden nimet kootaan 
IRMAan.

• IRMA: https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/com-
petitioncalendar/view

• klikkaamalla haluamaasi viestiä pääset ilmoittamaan 
viestihalukkuutesi (sinun pitää olla kirjautunut IRMAan)

• Viestijoukkueet kootaan viestihalukkuutensa ilmoitta-
neista.

• Viesteihin ilmoitetaan joukkueet ilmoittautuneiden 
määrän mukaan. 

• Viesteihin kannattaa ilmoittautua ajoissa, jotta 
oikea/riittävä määrä joukkueita saadaan ilmoitettua. 
Viimeisenä päivänä/iltana IRMA on monesti ”tukossa”, 
joten viestijoukkueet pyritään ilmoittamaan aikaisem-
min.

• Valitsijaryhmä käyttää omaa harkintaansa ja näkemys-
tään suunnistajien valitsemiseksi ottaen huomioon 
mm. viestin vaatimukset.

• Valinnasta voidaan keskustella etukäteen valitsijaryh-
män ja suunnistajan/huoltajan/valmentajan kanssa.

• Valitsijaryhmä voi tarvittaessa konsultoida juoksijoista 
ja juoksujärjestyksistä mm. valmennusjaostoa tai muuta 
asiantuntijatahoa.

• Valitsijaryhmälle annetaan työrauha, eikä jälkikäteen 
asiatonta spekulointia harrasteta.

• Suunnistus on suunnistusta ja viestisuorituksissa 
etenkin voi tulla yllätyksiä suuntaan jos toiseen. 
Absoluuttisesti parasta joukkuetta on aika mahdo-
tonta valita, viesteissä tulee monta kertaa positiivisia 
yllätyksiä, joissa joku muiden joukkueiden juoksijoista 
voi tehdä kovempia osuusaikoja kuin 1-joukkueen 
suunnistajat. 1-joukkueissa juoksevilla on 1-joukkueen 
paineet…

• Viestinäytöt annetaan pääsääntöisesti suunnistuskilpai-
luissa ja viestivalinnoissa painotetaan näyttökilpailuja.

• Valitsijaryhmä miettii näyttökilpailut, joiden suorituksia 
seurataan tarkemmin ja otetaan huomioon 1-joukku-
eita koottaessa. 
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• Venlojen viestin ja Jukolan viestin näyttökilpailut 
julkaistaan seuran kotisivuilla alkukeväästä.

• Loppukauden viesteihin katsotaan tarvittaessa lisä-
näyttökisoja ja/tai otetaan huomioon kauden suun-
nistukset. 

• Jos suunnistaja on valinnan jälkeen estynyt osallistu-
maan viestiin (esim. loukkaantumisen takia), on siitä 
välittömästi ilmoitettava valitsijaryhmälle.

• Sairastumisille ja loukkaantumisille ei voi mitään, 
mutta mitä aikaisemmin siitä tulee tieto valitsijaryh-
mällä, sitä helpompi on miettiä mahdolliset tarvit-
tavat muutokset joukkueisiin tai juoksujärjestyksiin. 
Sairaana kilpaileminen ei kuulu (huippu-)urheiluun 
ja loukkaantumisistakin paranee nopeammin, kun ei 
lähde liian aikaisin kilpasuorituksiin.

• Viestivalintoja tekevien jääviys pyritään ottamaan 
huomioon mahdollisuuksien mukaan, jotta valinnoista 
tulisi mahdollisimman reilut.

• Jääväys voidaan tarvittaessa tehdä joko juoksijakoh-
taisesti tai joukkuekohtaisesti.

Johtokunta nimeää valitsijaryhmän hyvissä ajoin ennen 
suunnistuskauden alkua. Hiihtosuunnitusviesteihin 
joukkueiden kokoamisia koordinoi hisu-tiimi.

Juoksujärjestykset pyritään ilmoittamaan joukkueille riit-
tävän aikaisessa vaiheessa. Mm. Venloissa ja Jukolassa, 
joissa useita joukkueita, joukkueiden lopulliset juok-
sujärjestykset ilmoitetaan lähempänä viestiä. Tämä 
perustuen useamman vuoden kokemukseen, että aina 
tulee poisjääntejä sairastumisten tai loukkaantumisten 
vuoksi ja osuuksia sekä joukkueita joudutaan mietti-
mään uudelleen, joinakin vuosina järjestyksiä on jou-
duttu vaihtelemaan useamman kerran. Joten kannattaa 
rauhassa odotella. 

Nämä valintakriteerit eivät koske sovittuja joukkueita 
(lähinnä Venloissa ja Jukolassa), jotka itse huolehtivat 
juoksujärjestyksistä.

Joensuu-Jukolaan?
Joensuu-Jukola suunnistetaan 
pohjoiskarjalaisessa vaaramaas-
tossa Joensuun Enossa 17.–
18.6.2017. Tapahtuman osanot-
tajatavoite on 16 000 kilpailijaa ja 
yhteensä 40 000 ihmistä paikan 
päällä. Joensuu-Jukola on osa 
Suomen itsenäisyyden sata-
vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 
Suomi 100 Venlojen juhlaviesti 
suunnistetaan nimensä mukai-
sesti Suomen itsenäisyyden sata-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 
Joensuu-Jukolassa suunniste-

taan jo 40. Venlojen viesti. 

Perinteitä vaalien Kymin Suunnistajat on lähdössä tapah-
tumaan suurella joukolla. Tätä kirjoitettaessa kisaviikon-
loppuun on aikaa vielä yli puoli vuotta, mutta ensimmäi-
nen osanottomaksuporras on jo lähellä, 1.2.2017. Mitä 
enemmän saamme joukkueita kasaan siihen mennessä, 
sen edullisemmaksi osallistuminen seurallemme tulee. 
Eli jos mielit mukaan, käy linkissä 

https://goo.gl/forms/kh01L3MzHZjjfwvJ3 

kirjaamassa itsesi listoille. Ilmoittautumisia otetaan vas-
taan 7.5. saakka.

Kuten aiempinakin vuosina majoitusalueelle pystyte-
tään seuran ikioma kisakahvila. Kahvila tarjoilee itse-
palveluperiaatteella evästä läpi päivän ja yön. Ja online-
tulosseuranta toimii! Majoitus on omissa teltoissa kah-
vilateltan läheisyydessä.

Koska Jukola-viikonloppuna unet yleensä jäävät vähiin, 
seuramme on perinteisesti järjestänyt yhteiskulje-
tuksen kisapaikalle. Kenenkään ei tarvitse vaarantaa 
omaa tai kanssamatkustajan henkeä ajamalla väsy-
neenä ratissa. Niinpä Joensuuhunkin ollaan lähdössä 
yhteiskuljetuksella. Suunnitelmissa on saada kuljetus 
liikkeelle jo perjantai-iltana tai mahdollisesti kaksikin 
lähtöä. Ilmoittautuessasi kerrothan siis osallistumisestasi 
yhteiskuljetukseen ja toiveistasi sen suhteen. Bussikyyti 
maksaa 40 euroa/henkilö. Kuljetusten toteutumisesta 
ja mm. ajoreitistä tiedotetaan tarkemmin ensi kevään 
aikana. 

Olethan sinäkin mukana kokemassa suunnistuksen suur-
tapahtuman kesäyössä Kymin Suunnistajien kannusta-
vassa ja ratkiriemukkaassa seurassa! Osoitteessa http://
www.jukola.com/2017/ löytyy jo kilpailukutsu ja muu-
takin tärkeää tietoa suunnistajien juhlaviikonlopusta.Jukolapalapeliä takavuosilta
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”Nimeni on Selja (nimi vaihdettu kertojan yksityisyyden-
suojan vuoksi) ja olen suunnistuksen käyttäjä.” ”Hei, Selja!” 
Näin se alkaisi Nimettömien suunnistuksen käyttäjien eli 
AUO:n, suomalaisittain tutummin ASK:n tapaamisessa. 
Sieltä on poimittu alla olevan tarinan suoria lainauksia.

Varoitus: Seuraava teksti sisältää laimeita tunneilmaisuja 
ja viittauksia alatyyliin, mikä saattaa olla haitallista her-
kimmille lukijoille.

Kun ei-suunnistavat ystävät ja tutut kyselevät, että mitä se 
suunnistus nyt sitten oikein on tai mitä siitä saa, vastata 
ei voi yhdellä ytimekkäällä lauseella tai ei edes lyhyesti, 
jos haluaa saada kaikki lajin tarjoamat vivah-
teet tuotua esille. Lyhyt vastausversiohan 
lajiummikoille on luonnollisesti se, että 
liikutaan metsässä kartta ja kompassi 
kourassa oranssivalkoisia rastilippuja 
etsien luontoelämyksiä kokien. 

Tämä selvitys ei tietenkään tyydytä 
vähänkään tiedonhaluisempia kyseli-
jöitä, joten on siirryttävä määritelmässä 
hieman täsmällisempään insinööriversioon, 
jonka mukaan suunnistus tapahtuu metsässä, luonnossa 
tai nykyisin myös vaikkapa keskellä betonihel... urbaania 
kaupunkimiljöötä. Tarkoituksena on kulkea maastoon 
sijoitettujen kohdeobjektien eli rastilippujen väleillä 
mahdollisimman jouhevasti ratasuunnittelijan määrittä-
mässä järjestyksessä. Apuvälineinä käytetään karttaa ja 
kompassia. 

Jos tämä teknisempi määritelmä ei kaunosieluja vakuuta, 
on otettava apuun runomitta. 

Suunnistus, tuo lajeista jaloin 
liikuthan luonnossa, auringon paistehessa tahi kaato-
sateessa 
päivin, öin aina kirkkain valoin.
Se sykäyttää mieltä,
kun löytää itsensä viimein oikealta tieltä. 
Ei haittaa maastossa matkaa kun taittaa,
vaikka puuttuisi taito.
Tärkeintä kuitenkin on, 
että intosi on aito.
Jos ei pelkkä luonnossa samoilu menohaluja tyydytä,
voi kilpailla, sillä mukana on aina niitä, joita mikään keli 
ei hyydytä.
Voi jotkut palkintoja kotiin kantaa,

toiset ihailevat rastilla kaunista rantaa.
Jotain jokaiselle, 
vaarista lähes syli-ikäiselle.

Laji on perinteisesti tunnettu luomumaisuudestaan. 
Riittäväthän sen toteuttamiselle pala luontoa ja karttaa 
sekä mahdollisesti jonkinlainen suuntausapuväline eli 
kompassi. Lajin käyttäjien piirissä ei ole tavattu epäurhei-
lullista kiellettyjen aineiden käyttöä juurikaan, sillä ympy-
röissä ei myöskään liiku raha. Ihan omasta kupeestaan 
kukin saa lajin käyttönsä kustantaa, jollei satu olemaan 
pykälää lahjakkaampi, motivoituneempi ja määrätie-
toisempi jo nuorena ja onnistu hakeutumaan oikeisiin 
käyttöseuroihin, joissa saatetaan käyttöä tukea taloudel-
lisinkin keinoin. 

Näinä innovaatioiden ja teknologian luvattuina ja pal-
vottuina aikoina on kilpailuhenkisemmille lajin käyt-
täjille kehitetty  elektronisia ajanottovälineitä, joiden 

käyttö mahdollistaa pelkkää suoritukseen 
käytettyä kokonaisaikaa kattavamman 

tulosanalysoinnin. Tämä tarkoitta-
nee käytännössä sitä, että vanhat 
suunnistusjäärät, mikseivät hieman 
nuoremmatkin vesat, käyvät suori-

tuksensa jälkeen saunassa haudut-
telemassa kipeytyneitä jäseniään, siis 

vetristelevät trimmattuja lihaksiaan. 
Voitelevat koneistoaan sisäisesti kukin 

valitsemallaan linimentillä. Avaavat sähköiset käyttöliit-
tymänsä, etsiytyvät kyseisen lajin käyttötapahtuman sosi-
aalisen median syövereihin ja aloittavat tiukat analyysit 
rastiväliajoista. ”Pirhana, taas se Köpi kepitti ykkös-kak-
kosvälillä, mutta kyllä meikäläinen oli ketterämpi neljällä 
seuraavalla etapilla....” Tätä voi jatkua yllättävän pitkään-
kin, mutta lopputulema on aina sama taattu: ”Ens kerral 
kyllä menee paremmin.”

Niin, laji on siitä vaarallinen, että sitä ei oikein voi kokeilla 
vain vähäisen. Suunnistuksen aikaansaamia aistimuksia 
voisi kuvata sanoin ekstaattinen eli mielihyvää aiheut-
tava, koukuttava jopa vakavaa riippuvuutta kehittävä. Itse 
olen lajin käyttöön syntynyt, vaikken niitä taitogeenejä 
liiemmälti perinytkään. Sitäkin vaarallisemman päihty-
myskokemuksen olen saanut lapsena tuta. Vaikka miten 
yritti touhusta irtautua, se vielä vuosienkin jälkeen aihe-
utti pikkiriikkisen annoksen jälkeen retkahduksen, josta 
ei ole ollut paluuta ei-lajinkäyttäjäksi. 

Irtautumisyritykset lajinkäytöstä aiheuttavat hyvin voi-
makkaita vieroitusoireita, jotka purkautuvat mitä kum-
mallisimpina yrityksinä päästä toteuttamaan riippuvuus-
käytöstä. Esimerkiksi talvella juostaan nastarit narskuen 
asfaltilla jostain arkistoista kaivetusta puhelinluettelosta 
repäisty kartta käsissä. Tai epätoivoisimmillaan isketään 

Jossain päin Tellusta 22.11.2016

Suunnistuksen käyttö
Lue käyttöohjeet huolella. Ravistettava ennen käyt-
töä. 

Vaikka miten yritti 
touhusta irtautua, se vielä 

vuosienkin jälkeen aiheutti 
pikkiriikkisen annoksen 

jälkeen retkahduksen, 
josta ei ole ollut paluuta 

ei-lajinkäyttäjäksi



Lajinkäyttäjien pakonomaista ja ilotonta vaellusta keväisessä metsässä. Viimeistään lumien sulaessa erilaiset kortteli- ja sprinttikor-
vaushoidot vaihtuvat, vuosi vuoden jälkeen, ”aitoon” asiaan.
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hikilaudat jalkaan ja lähdetään tahkoamaan ensilumen 
laskeuduttua sänkipellolle karttateline rinnuksille viri-
tettynä. Karttaa saattaa mallata sopivan paksuinen siivu 
viikon vanhaa Seiska-lehteä. Tämä on toki hard core-
käyttäjien viimeisiä keinoja päästä tuntemaan arvon 
lajin tuottamia ”viboja” niinä aikoina, jolloin käyttö ei ole 
otollisimmillaan. Niitä yleisiä pieniä juttuja ovat ravaami-
nen - joskus jopa polkupyörällä - ympäri maata erilaisissa 

kuntokäyttäjän iltamittelöissä. Astetta insinöörimpää on 
itseoppinut karttojen väsääminen ja kaunosieluisempaa 
puolestaan osallistuminen henkisen valmentautumisen 
seminaareihin. Kilpamieliset pyörivät ympäri maailmaa 
mittelemässä kykyjään toisten samankaltaisten kanssa. 

Itse joudun tunnustautumaan kovien otteiden lajinkäyt-
täjäksi. Siirtyminen tapahtui vähitellen, huomaamatta 

aina vain raskaampiin harjoitteisiin. Ensin sitä pyöri ilta-
käyttäjänä silloin tällöin, mutta pian sitä huomasi kiireh-
tivänsä banaani poskessa trikoot takoperin heti koulusta 
metsään. Ystävät koukutettiin tietenkin käyttöön mukaan. 
Puoliso ei voinut olla aloittamatta käyttöä. Raskaus oli 
vain hidaste, kiireellinen sektio pakollinen teoriapuoleen 
puoleksi vuotta pysäyttäjä. Yksinhuoltajuus lisäsi vain 
mielikuvitusta ja käytön painopiste kirjaimellisesti siirtyi 
selkään. Vauhti katosi, mutta kestävyyskäytön harjoitta-
minen lisääntyi. Kysymyksenasettelu muuttui. Ennen las-
keskeltiin kilometriaikoja, nyt sitä, kuinka pitkän radan voi 
valita, ettei painopiste rinkassa ala ulista kesken matkaa: 
”Mennään jo kotiin.” 

Tämä uusi käyttömuoto on tuonut omat haasteensa ja 
saatavuusongelmansa sekä myös lajin käytön ajoittaisen 
vaarallisuuden tajuamisen. Suunnistusvermeiden lisäksi 
on muistettava pakata kantorinkka huolella ja varmis-
tettava, ettei painopiste putoa. Kaatuessa on tyrkättävä 
oma kallo tai ranne ensin ketoon murtumisen uhallakin. 
Sateella puolestaan on suojattava mahdolliset paino-
pisteiden lisälaitteet, kuten kuulokojeet, erityisen hyvin 
tai on maltettava pysyä sisätiloissa kuivaharjoittelussa. 
Pystysuora seinämä ei ole enää läheskään yhtä varteen-
otettava kulkuväylä kuin ennen painoharjoittelukäyttöä. 

 .. joudun tunnustautumaan 
kovien otteiden 

lajinkäyttäjäksi. Siirtyminen 
tapahtui vähitellen, 

huomaamatta aina vain 
raskaampiin harjoitteisiin.
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Tämän painoharjoittelukäytön yhteydessä on tullut itse-
kin tehdyksi mm. reissu, josta mummeille on ollut kerrot-
tavana vain versio ”ihan kivasti meni, yhtä rastia haettiin 
vähän pidempään”. Mummithan ovat tunnetusti herkkiä 
huolestumaan, joten oikea versio olisi kuulunut, että:  ”ohi 
mentiin ihan vierestä, muttei puskalta nähty lippua, joten 
päädyimme kartoittamaan mm. muutaman metrin kor-
kuisen jyrkänteen seinämää boulderointityyliin. Ei ollut 
rastia rinteessä, mutta kun ei enää viitsinyt kiertää puolen 
tunnin hakemisen jälkeen sitä himskatin kalliota uudel-
leen, vaan suoraan pisteltiin sen yli sille saam... rastille”.  

Kyseissä tapauksessa painopiste on ollut kuitenkin kaiken 
huomion pääkohteena.

Nopeutta ja vaarallisia tilanteita tulee siis lajin käytön 
ohessa. Lieveilmiönä on kiusallinen kiroilun aloittami-

nen tai sen paheneminen. Tähän ajautuu pummikäytön 
tullessa mukaan lajiin. Ensin pummailu on pientä ja ehkä 
satunnaista, mutta aiheuttaa jonkin sorean ärräpään 
pääsyn huulille. Enemmän käytettynä pummit synnyt-
tävät kärsivällisimmissäkin lajitovereissa suuren tarpeen 
kiroiluun. Enää pehmosanat ja kiertoilmaisut, kuten otti 
vähän aivoon, eivät riitä. Täytyy saada tujautella kunnolla. 
Herkimmät eivät kestä tätä, ja hakeutuvat erilaisiin vie-
roitusohjelmiin esimerkiksi siirtymällä täysin tv-käyttäjiksi 
tai valmentajiksi, mitä kautta on helpompi koettaa päästä 
täysin irti lajin käytöstä. Pahimmillaan kiroilu on muuttu-
nut välimerkeiksi lajin käyttökertomuksissa pummailun 
ryöpsähdettyä täysin käsistä.

Onneksi laji tarjoaa niitä huumorin hetkiäkin, jotka kan-
tavat yli monien pummaussessioiden aiheuttamien rank-
kojen ketutusjaksojen. Salonkikelpoistahan huumori lajin 
käyttäjien piirissä harvoin on, mutta sitä se vaatii, jotta 
hennot ja herkät käyttäjävesat selviytyisivät karskeiksi 
tervaskannoiksi asti eivätkä katkeaisi kesken kasvun. 
Usein tosin nauru irtoaa vasta myöhemmin itse tilan-
teen ollessa hyvinkin totinen, esimerkiksi tapauksissa, 
joissa pihkaniskat ovat saanet omalla tavallaan todistaa 
sanontojen voiman. ”Ei ketään missään, voin helpottaa 
rakkoani tai suolistoani.” Ja kas, kyllä alkaa arolla laukata 
väkeä. Eksyksissä saa kyllä olla ihan keskenänsä. Itselleni 
on käynyt näin kerran jos toisenkin. Kirpaisevin oli kerta 
pykälää urbaanimmassa maastossa, jossa nopeus oli valt-
tia. Vaan nopeudellakin on rajansa. Tempaisepa kiireessä 
nokkosta Lambin tai Serlan sijaan ja tiedät käyneesi pus-
kapysähdyksellä. Siinä jää ” puskaan pudonneet autona-
vaimet ja etsit niitä aikasi” -kerta kevyesti kakkoseksi.

Kauneutta kaipaava kainostelee lajin käytössä tätä prak-
tista puolta, jolloin on paras mainita, että ikuisia ystävyys-
suhteita on solmittu juuri riu’ulla istuen. Nuoremmille 
käyttäjille todettakoon, että riuku on väliaikaiseksi 
saniteettitilaksi rakennettu käymälä, jossa wc-istuimen 
virkaa toimittaa puunrunko. Kontakteja on luotu myös 
kyykkylämmittelyssä tilanteissa, joissa ystävää on hädässä 
autettu Nessua jakamalla, kun käyttötilaisuuden järjestäjä 
ei ole sen kummempia fasiliteetteja tarjonnut. 

Vaan ettei menisi ihan sen itsensä jauhamiseksi, todetta-
koon, että on lajin parista yksi jos toinenkin paremman 
puoliskonsa löytänyt. Joskus teerenpeli jää vain harmitto-
maksi mutta piristäväksi haaveiluksi. Toisinaan käyttäjien 
kiinnostus toisia käyttäjiä kohtaan äityy niin vaikeaksi, 
että itse lajin käyttö kärsii. Ajatusten herpaantuessa käyt-
töhetkellä voi käydä jopa niinkin kiperästi, että juoksee 
päin mäntyä, tai ainakin jotain karahkaa, ja kiinnostus 
saa verisen lopun. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin 
onneksi hyvin harvinaisia, ja niistäkin yleensä selviää säi-
kähdyksellä, jonkin aikaa kestävällä kiusallisella jaksolla 
ja pahimmassakin tapauksessa vain fyysisesti pysyvillä 
arvilla. Henkinen toipuminen kyseessä olevissa esimerk-
kitapauksissa on lähes aina sataprosenttista. Ei pidä siis 
lausuman, etteikö lajin käytössä olisi romanttisia puolia 
kaiken teknisen, fyysisen ja taidollisen puuhailun keskellä, 
henkistä ulottuvuutta unohtamatta.

Kuten siis todettu, lajin nimeltä suunnistus käytössä on 
sitä jotakin jokaiselle säätyyn, sukupuoleen, ammattiin, 

ikään, siviilisäätyyn, uskonnolliseen katsomukseen, sek-
suaaliseen suuntaukseen tai poliittiseen vakaumukseen 
katsomatta. Voisiko parempaa lajia valita itselleen? Mutta 
muista, kaikenlaiset kokeilut omalla vastuulla. Jo ensim-
mäinen kokeilukerta voi aiheuttaa pysyvän riippuvuuden.

Nimimerkillä 
Suunnistuksen käytöstä ei-irti päässyt (eikä enää yrittänyt)

(Teksti julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä.)

Jo ensimmäinen kokeilukerta 
voi aiheuttaa pysyvän 

riippuvuuden.

Enää pehmosanat ja 
kiertoilmaisut, kuten otti 
vähän aivoon, eivät riitä

Kun kuitenkin nautit, nauti laadukkaasti! 
Viikottaisen suunnistusannoksesi jälleen ensi 

kaudella tarjoaa:
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