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Puheenjohtajan palsta

”Mitäs kivaa me tehdään tänä
kesänä?”
Tapasin Sepän Ossin tänään. Katoavaa kansanperinnettä; talkoomies viimeisen päälle. On rakennellut Jukolan
Viestejäkin ympäri Suomea, ihan vain
talkoohengessä. Ossi kysyi minulta:
”Mitäs kivaa me tehdään tänä kesänä?
Käy me nyt lähdetään johonkin?” Eikä
kysymys ollut Ossin ja minun kalaretkestä, läheisethän tietävät, että tuskin
erotan kuhaa ja siikaa toisistaan….

”Haastankin jokaisen
kyssiläisen (15 vuotta tai yli)
ottamaan rohkeasti vaikkapa
minuun yhteyttä ja
ilmoittautumaan Jukola- tai
Venla-joukkueeseen. ”



Kyse olikin Kyssin toiminnasta. No,
minä kertomaan, että ollaan mm. porukalla treenattu Jukolan Viestiin. Käyty
torstaisin lenkillä Karhulan Uimahallilta
ja saunat+uinnit päälle. Kiitos Väyrysen Timolle hyvästä ideasta ja ryhmän
vetämisestä. Ja pahoitteluni omista
sairasteluistani, kirjoitan tätä parhaillaankin pahan flunssan vai lieneekö
influenssan kourissa. Treenit ovat
jääneet väliin jo parisen kuukautta!
Häijyä teki eilen, kun Langinkoskella
olisi ollut tarjolla Kilpisen Mikan taitoharjoitukset. Niin, paremmin asiasta
tietävät osaavat kertoa, että Jukolassa
tarvitaan hyvän kunnon lisäksi myös
taitoa…
Tuleva kesä noudattelee toiminnan
osalta pitkälti entistä peruskaavaa ja
miksei noudattaisi. Suunnistuskoulussa tarjotaan ensieväitä tälle niin
mahtavan lajin osaamiselle. Lasten
kesäleiri on aina ikimuistoisa tapahtuma; palaakohan Nassikka-Jukola
kenties ohjelmistoon? Huhupuheiden
mukaan merkittävä joukko kyssiläisiä
on lähdössä tänä vuonna Kainuun
Rastiviikolle Sotkamoon. Osa jatkaa
matkaa veteraanien MM-kisoihin Kuusamoon. Tietääkseni johtokunnastakin
on ilmoittautunut MM-kisaan kaksi lajin
taitajaa. Hienoa!

Kuntosuunnistukset starttaavat jälleen
meidän harrastajasuunnistajien iloksi.
Kuntosuunnistus onkin toinen niistä
kehityskohteista, jotka nousivat Hyvä
Seura-hankkeessamme eteenpäin
vietäviksi projekteiksi. Tarkoituksena
on kehittää Kyssin kuntsareista laadukas tuote, liikemaailman kielellä
brändi, joka tunnetaan laajalti maakunnassamme. Aiheesta lisää toisaalla tässä lehdessä.
Toiseksi kehitysprojektiksi määrittelimme nuorisotoiminnan. Ei niinkään,
että se ei olisi hyvää, mutta tavoitteena
on rakentaa selkeä malli (”laatukäsikirja”), miten se toimii ja mitä resursseja se vaatii. Erityishuomio projektissa on myös ”15+”-ikäisillä, jotka
eivät halua enää panostaa aktiivisesti
kilpasuunnistukseen. Mitä seuralla on
tarjota näille nuorille?
Niin, että mitä vastasin Ossille. Kerroin, että ainakin lähdemme isolla
joukolla Virkiä-Jukolaan: kasaamme
mahdollisimman paljon joukkueita,
laitamme huoltoteltoille pikkaisen tarjoilua pöytään ja olemme yhdessä.
Haastankin jokaisen kyssiläisen (15
vuotta tai yli) ottamaan rohkeasti vaikkapa minuun yhteyttä ja ilmoittautumaan Jukola- tai Venla-joukkueeseen.
Joukkueita ilmoitetaan niin paljon kuin
on tarvetta!
Tapaamisiin suunnistuskoulun vetäjänä, kuntsareissa, rastiviikolla, KyS:
n moniosaisissa mestaruuskilpailuissa
tai siellä Jukolassa!
Jyrki Metsola
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SUISTOKYMIN KUNTORASTIT 2007
N:o PäiväSeura
1		 ke 18.4 HaVu
2		 ti 	24.4 KyS
3		 to 26.4 EKSu
4		 ma 30.4 KaaRa
5		 ti
1.5 KaaRa
6		 to 3.5 VeVe
7		 ti
8.5 PyVo
8		 to 10.5 KyS
9		 ti 15.5 EKSu
10		 to 17.5 VeVe
11		 ti 	22.5 KyS
12		 to 24.5 EKSu
13		 ti 	29.5 KyS
14		 to 31.5 Kaara
15		 ti
5.6 PyVo
16		 to 7.6 PyVo
17		 ti 12.6 KyS
18		 to 14.6 VeVe
19		 ti 19.6 EKSu
20		 to 21.6 KyS
21		 ti 26.6 KyS
22		 to 28.6 Kaara
23		 ti
3.7 KyS
24		 to 5.7 EKSu
25		 to 12.7 Veve
26		 to 19.7 Kaara
27		 ti 24.7 KyS
28		 to 26.7 Veve
29		 ti 31.7 KyS
30		 to 2.8 Kaara
31		 ti
7.8 PyVo
32		 to 9.8 KyS
33		 ti 14.8 KyS
34		 to 16.8 EKSu
35		 ti 21.8 EKSu
36		 to 23.8 Veve
37		 ti 28.8 KyS
38		 to 30.8 KyS
39		 ti
4.9 PyVo
40		 to 6.9 Kaara
41		 ti 11.9 EKSu
42		 to 13.9 KyS
43		 la 29.9 KyS
						
44		 to 4.10 KyS

Paikka
Kartta
Opastus
Ratamestari
RUK
4000/00
RUK Hamina		
Karhuvuori
10000/97
VT 7, Sutela
Hannu Pönni
Luovi itäinen
10000/03
VT 7, Keltakallio		
Lelu, pika
10000/06
VT 7, Hamina itä		
Lelu klo 14.00
10000/06
VT 7, Hamina itä		
Ruissalo
10000/99
VT 26 Ruissalo		
Korsnäs
10000/06
VT 7, Pyhtää kk		
Iivarinmäki
10000/98
VT 7, Heinlahti
Antti Metsola
Keihässalmi
10000/06
VT 7, Purola		
Leirikangas Myllykylä
10000/03
VT 26 Myllykylä		
Heinlahti
10000/03	
VT 7, Heinlahti
Timo Kavakko
Luovi läntinen
10000/06
VT 7 , Karhula		
Keihässalmi
10000/06
VT 7, Purola, Ari Mäntynen, KyS lyhyet radat
Pitkäthiekat
10000/00
VT 7 Hamina itä		
Korkeaharju, Rastipv 1 RR,TR, 10000/06 VT 7, Pyhtää kk		
Kangas, Rastipv 2 RR,TR, 10000/07
VT 7, Pyhtää kk		
Heinlahti
10000/03	
VT 7, Heinlahti
Pekka Marttonen
Metsäkylä
10000/05
Mt 371 Metsäkylä		
Korkeaharju
10000/06
VT 7, Pyhtää		
Kukkarsaarenko
10000/00
VT 7, Sutela
Sanna Tolsa/+
Santalahti
10000/02	
Mussalontie
Lauri Helminen
Lupinmäki
10000/00
VT 7, Hamina itä		
Kokkovuori
10000/00
VT 7, Siltakylä
Sakari Mattila
Luovi itäinen
10000/03
VT 7 , Keltakallio		
Metsäkylä Markkula
10000/07
Mt 371 Metsäkylä		
Teirikallio, Lelu th
10000/04
VT 7, Hamina itä		
Vehkakorpi
10000/01
VT 7, Purola
Esa Maikkola
Metsäkylä
10000/06
Mt 371 Metsäkylä		
Pahalampi
10000/97
VT 7, Sutela
Viljo Koskinen
Lupinmäki
10000/02
VT 7, Hamina itä		
Korkeaharju
10000/06
VT 7, Pyhtää kk		
Keihässalmi
10000/06
VT 7, Purola
Heikki Hinttula
Suurivuori
10000/97
VT 15, Tavastila, Mauno Rapo, KyS Norm.
Luovi läntinen
10000/06
VT 7 , Karhula		
Karhuvuori
10000/97
VT 7 , Sutela		
Myllykylä
10000/06
VT 26 Myllykylä		
Tuuski
15000/92	
VT 7, Purola		
Tonttuvuori
10000/03	
VT 7, Siltakylä
Juhani Tolonen
Kangas RR,TR
10000/07
VT 7, Pyhtää kk		
Pitkäthiekat
10000/00
VT 7, Hamina itä		
Äijävuori, pä/yö(klo17-22)10000/07
VT 7 , Kyminlinna		
Jumalniemi
10000/00
Karhula, Jumalniemi Pekka Korpi
Ruskajuoksu klo 10.00 10000/07
VT 7, Karhula, Hannu Pönni, KyS pitkät radat
Sarjat M/N 5km, 7,5km ja 11km, Yhteislähtö perhoslenkit
Karhuvuori Yö klo 20.0010000/97
VT 7, Sutela, Timo Väyrynen, KyS Yö

		 Lähtöaika klo 17.00 - 18.30, Karttamaksu 3 eur ja EMIT vuokra 1 eur. Alle 16-vuotiaat ilmaiseksi
		 Radat A 6-8km, B 4-5km, C 3km					
		 Yhteyshenkilöt:
Hannu Pönni KyS p. 040 5691141, email:hannu.ponni@kymp.net				

		
Hannu Kuikko VeVe p 0400 655363, email:hannu.kuikko@haminetti.net
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Hyvää Seuraa kehitettiin hyvässä seurassa
… Ja työ jatkuu… Olethan mukana!
Kymin Suunnistajat on mukana yhtenä
pilottiseurana Suunnistusliiton Hyvä
Seura-projektissa. Sitten viime Kyssiläisen paljon on tapahtunut, mutta
tärkein on vielä edessä. Toiminta.
Hyvä Seura –kehittämispäivää vietettiin KyS:n osalta lauantaina 9.12.2006
Kotkan Laulumiesten talolla. Lieneekö
syynä ollut lähestyvä joulu (eräs johtokunnan naisjäsenistä arveli, että
ainakin teoriassa jossakin perheessä
saatetaan jo tuossa vaiheessa tehdä
jouluvalmisteluja…), mutta aivan osallistujamäärätavoitteisiin ei päästy. Siitä
huolimatta, sitäkin aktiivisemmalla,
noin 20:n hengen porukalla vietimme
tiukan päivän SSL:n aivan mahtavan
”konsultin” Antti Örnin johdolla. Antista
kerrottakoon sen verran, että olisi mille
tahansa suunnistusseuralle ”taivaan
lahja”, niin aktiivinen ja pätevä tyyppi
hän on. Kertoi myöhemmin erään
seuran pääkaupunkiseudulta houkutelleen häntä seuraan luvaten opettajan paikkaa (on luokanopettaja), laitoin
heti paremmaksi ja lupasin rehtorin
paikan (kaupungilta kyselemättä…).
No, mutta asiaan. Päivän aikana Antti
esitteli Hyvä Seura-analyysimme
tuloksia ja johdatti meidät miettimään
ryhmissä niin suunnistuksen hyviä
puolia, ”toivekyssiä vuonna 2012” kuin
myös ehkäpä sitä tärkeintä, eli mihin
asioihin jäsenistö haluaisi panostaa
seurassa. Välillä nautimme Snellin
Kaisan ja Kavakon Merjan tarjoamaa
lounasta. Kiitos heille!
Seura-analyysi kertoi jäsenistön ajatukset

kouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä. Vahvuuksiksi nousivat nuorisotoiminta suunnistuskouluineen,
vahvat perinteet ja hyvä seurahenki.
Heikkouksista vastaajilla oli varsin
yksimielinen käsite. Aktiivisuunnistajien puute pääsarjoissa ja niiden
vähäisyys myös 13-20-sarjoissa nähtiin selkeästi heikkoutena. Suunnistajat siirtyvät muihin seuroihin, kun valmentajia ei ole tarpeeksi eikä ikäisiä
seurakavereita.
Seuran mahdollisuuksista nousi
keskeisesti esiin kuntosuunnistustoiminnan kehittäminen, mm. parempien karttojen avulla. Myös seurassa
olevien voimavarojen parempi hyödyntäminen (”vanhat parrat”) nähtiin
tärkeäksi. Tässä vaiheessa voinkin
todeta kaikille jäsenille, että tuokaa
itsenne tykö! Ei pidä pelätä sitä, että
jos vaikkapa kerran tekee nuorille
harjoitusradat, niin sitten niitä tekee
joka viikko!
Uhkatekijöistä keskeisimpinä nähtiin
pienen ”ydinpuurtajaporukan” väsähtäminen ja sitä kautta toiminnan kuihtuminen. Kilpailunjärjestämisosaamisen kuihtuminen nousi myös esille.
Lopuksi vastaajat saivat arvioida, millaisena näkevät KyS:n viiden vuoden
kuluttua: ”Lapsiin ja nuoriin panostava
erikoisseura, joka kokoaa lajin piiriin
myös kuntoilijat”. ”Seura on ylpeä
omasta toiminnastaan.” Myös kehittynyt kuntosuunnistustoiminta sekä
kilpailutoiminnan elpyminen nousivat
esille.

Antti Örn, Hyvä Seura -konsultimme
Kyselyyn vastanneet edustivat niin
iältään, seurassaolovuosiltaan kuin
myös ”asemaltaan seurassa” hyvinkin
monipuolisesti seuran jäsenistöä.
Sanallisesti vastaajat pääsivät kommentoimaan seuran vahvuuksia, heik-



Kuntosuunnistus ja nuorisotoiminta kehityskohteiksi
Analyysin käsittelyn jälkeen pääsimme
varsinaiseen aiheeseen, eli kehittämään seuraamme. Haettuamme
ensin lajimme vahvuudet pääsimme
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miettimään, millainen on ”toivekyssi”
vuonna 2012. Eri työryhmien vastaukset noudattivat pitkälti samaa linjaa:
Kys on vuonna 2012 jäsenmäärältään
selkeästi nykyistä suurempi seura,
jolla on vahva nuorisotoiminta valmentajineen, yli 100 henkeä/tapahtuma
vetävät laadukkaat kuntosuunnistustapahtumat ja joka järjestää vuosittain
kilpailut. Toiminta on iloista ja synnyttää, jos on synnyttääkseen, myös
hyvät edustusryhmät.
Lopuksi pääsimme ehkäpä tärkeimpään aiheeseen, eli miettimään,
mihin osa-alueisiin konkreettisesti
tulisi nyt panostaa Hyvä Seura-hankkeen myötä. Ryhmätöiden myötä ja
myöhemmin johtokunnan päätösten
pohjalta kehityskohteiksi nousivat
selkeästi kuntosuunnistustoiminta ja
nuorisotoiminta.
Kuntorasteista tasalaatuinen
tuote
Kuntosuunnistustoimintamme kehittäminen on käynnistynyt kaksiosaisella koulutuksella, josta ensimmäinen pidettiin 20.3.2007, aiheina
markkinointi ja yleisjärjestelyt. Antti
Örn valaisi toiminnan mahdollisuuksia
esittelemällä kaksi esimerkkiä: Orimattilan Iltarastit ja Kokkolan Suunnistajien Maanantairastit. Saimme kuulla
huimista kehitysaskeleista osallistujamäärissä sinänsä kuitenkin varsin
yksinkertaisin kehitystoimenpitein.
Tärkeää on tehdä kuntorasteista tasalaatuinen tuote, johon asiakas luottaa.
Mistä laatu syntyy, siihen on monia

Välillä vakavampiakin ilmeitä kaiken kaikkiaan leppoisasti ja hyvässä hengessä sujuneesta Hyvä-Seura tapahtumasta.
tekijöitä, osa pakollisia, osa valinnaisia: laadukkaat kartat, tapahtumapaikat lähellä, nopea tuloslaskenta
Internet-tuloksineen, tiedottaminen
(omat Internet-sivut kuntsareille?), palkinnot, opastus kisapaikalle, toiminta
kisapaikalla (aloittelijoiden opastus,
opastaulut…), valmiiksi piirretyt kartat,
eri lajimuodot, markkinointi (mm. Tykytoiminta) jne jne.
Hannu Pönnin vetämä työryhmä
tulee luomaan vuoden 2007 aikana
mallin ”Kys-rasteista” (mikä sitten
nimi onkaan), jonka pohjalta vauhtiin
pääsemme vuonna 2008. Mutta jo
tällä kaudella otamme osia uusista
ajatuksista mukaan kuntorastien järjestämisessä.
Niin, yksi asia jäi mainitsematta laadukkaan tapahtuman listasta: Laadukkaat
radat. Millaisia
ovat laadukkaat
ja hyvät kuntosuunnistusradat
ja miten toimii
kuntosuunistusten tuloslaskenta Eresults
-ohjelmistolla,
sen kuulet Kuntosuunnistuskoulutuksesssa,

osa 2, tiistaina 17.4.2007 kello 17.3020.30 (Kymdata Oy, Tornatorintie 3, 5.
kerros, Kotka).
Laadukas nuorisotoiminta
systemaattiseksi
Toiseksi kehittämisalueeksi päätimme
nuorisotoiminnan. Vaikka toiminta on
varsin laadukasta jo nyt, todettiin siinäkin selkeitä kehityskohteita. Päätettiin
luoda ”6-16+”-järjestelmä, rohkenisiko
sanoa eräänlainen ”laatukäsikirja”. Se
määrittelee mm. seuraavia asioita:
Pysyvät ryhmäjaot, mitä toimintaa
kukin ryhmä sisältää, mitä resursseja
se vaatii toimiakseen jne.
Keskusteluissa ja ei vähiten SSL:n
puolelta nousi keskeisesti esille myös
yli 15-vuotiaiden, ei enää aktiivisesta
kilpasuunnistuksesta kiinnostuneiden
nuorten ”kohtalo”. Mitä seuralla on
heille tarjota? Hehän ovat elintärkeitä
myös seuran toiminnalle tulevaisuudessa: ohjaajia, kartan parantajia,
”iloisten Jukola- ja Venlajoukkueiden
suunnistajia”, mukavia seuraihmisiä.
Tätä kehitysprojektia vetää nuorisojaoston pj. Timo Väyrynen.
Jyrki Metsola

”Unelmaseura 2012” ryhmätyön satoa
esittelemässä Pekka Korpi.
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Suunnistuksen ihmemaassa
- pystymetsästä ensimmäisille rastiväleille
Meiltä lähdettiin ensimmäisen kerran
suunnistuskisoihin vuonna 2002.
Ur-heilulähtöjä toki oli takana tuhansia, joten lähtöön liittyvä hässäkkä
oli tuttua. Porukka autoon ja kohti
Santalahtea. Kisapaikka löytyi hyvin.
Mutta mikä ihme oli ”lainaemitti”. Sellaisen tarpeellisuuden oli joku meille
kertonut, kun oli osannut epäillä emitin
puuttumista meidän perheestä. Lätkävehkeitä, kilpatanssikenkiä, piikkareita
ja suksia kyllä olisi löytynyt eri vuosimalleja.

Maalissa joku rohkaisi. Kyllä ne sieltä
takaisin tulevat. Ja Santalahdessa
on vielä merikin ympärillä. En ollut
muistanut sanoa, että uimaan ei saa
mennä. Joku asiantuntija valisti, että
maalissa odottaminen on aina yhtä
jännittävää. Hänkin katseli vuoroin
kelloa, vuoroin metsänreunaa. Minä
purin kynsiäni. Ja tulihan tytär sieltä.
Silloin en uskonut, miten monta kertaa
tulisin seisomaan maalissa odottamassa. Kyllä ne sieltä takaisin tulevat,
ennemmin tai myöhemmin.

Neuvontahan neuvoo aina ja kaikessa.
Sieltä antoivat neuvojen lisäksi käteen
pahvisen kortin, jossa luki Keltamäki.
Pahvin paksuus vaikutti samalta kuin
Tiimarin alennusmyyntijoulukorteissa.
Sen täytyi olla emitkortti. Oranssin
muoviläpykän täytyi olla emitkortin
kantoteline. Pahvi rypistyisi helposti
hikisessä kädessä. Ja toisaalta emitkortin kadottaminen oli melko arvokasta.

Suunnistuksesta innostuneena lähdin
kuntorasteille. Päälle tietenkin jonkun
seuran verkkarit, että muut näkisivät
minun olevan urheiluihmisiä. Kuntsaripaikalle ehdin hyvissä ajoin ennen
alkamisaikaa. Autoja oli sikin sokin parkissa metsätiellä. Koejuoksijat olivat
näköjään jo tulleet, nimittäin autojen
luona puuskutti hikisiä veteraani-ikäisiä pihkaniskoja. Koejuoksijaksi päästäkseen täytyi olla näemmä pitkä ura
takana. Oleellista näytti olevan myös
farmariauton takakontissa istuminen
kartta kourassa juoksun jälkeen.
Karttaa tuijotettiin tarkasti ja monien
farmariautojen takakonttien luona oli
kokoontunut suoranainen karttatuijottajien kerho. Nuo osasivat asiansa.
Päätin hankkia farmariauton.

Lähtöpaikalla vanhemmat antoivat
tietävän näköisinä satoja hyviä viimehetken neuvoja lapsilleen. Viime
hetken neuvomiseen liittyi vanhemman tietävän näköinen viittoilu siimarin
suuntaan. Meillä neuvot rajoittuivat
itsensä, siimarin ja emitkortin hukkaamisesta varoittamiseen. Töyrylöiltä
(joku suunnistusperhe?) perityn suunnistuspuvun selän kadotessa metsään
toivoin vain saavani lapseni takaisin.
Emitkortista ei sittenkään niin väliä.

Tiiviimmän toiminnan keskukseen oli
kokoontunut maassa olevien karttojen
ympärille kontallaan oleva pyllistäjien
piiri. Menin piiriin. En uskaltanut sanoa

mitään. Tiesin suunnistuksen olevan
älykkäiden ihmisten laji ja en halunnut
häiritä nerojen työskentelyä.
Pyllistäjien piirin vieressä olevan
farmariauton takakontissa istuva
herra kysyi minulta, minne radalle
oli menossa. Nousin piiristä ylös. En
kehdannut sanoa, että siimari olisi
minun tasoa. Sanoin hätäpäissäni
olleeni flunssassa, joten menisin jollekin helpolle ja lyhyelle. Ei vielä viitsi
revitellä. Yskäisin vahvistukseksi muutaman kerran. Sain häneltä kartan
ja suosituksen lähteä C-radalle. D
olisi kuulemma liian helppo. Ravistelin
lihaksiani ja katselin tuimana metsään.
Liityin uudelleen pyllistäjien piiriin, nyt
olin asiassa. Tolkuttoman hitaasti sain
piirrettyä kartan.
Sitten matkaan, mutta mihin suuntaan.
Pyörin farmariautojen välissä. Sinne
minne ajattelin lähteä, ei varttitunnin
aikana lähtenyt kukaan. Eikä siellä
näyttänyt sammalkaan olevan tallottua. Vaatteita vaihtavat farmariautojen takakonttimiehet katselivat minua.
Yhden kalsareissa oli Homer Simpsonin kuvia. Huumorimiehiä. Takissani
luki ”Kotkan Hyrrät” ja pyörin hyrränä.
Ratkaisujen teon aika oli käsillä.
Tiukka ilme päälle ja ampaisu metsään. Minuutin päästä olin hukassa.
Kysyin neuvoa. Kysyin neuvoa uudelleen. Ja vielä kerran. Sitten joku kysyi,
mikä on minun rastin määrite. Sanoin
tympääntyneenä, että ykkönen tietenkin. Vai muka älykkäiden laji.
Kahden tunnin ja neljän rastin jälkeen
löysin maalin. Kotkan Hyrrien verkkaripuku ei koskaan lähtenyt puhtaaksi.
Salla Halinen

Jutun kirjoittaja on osallistunut mm. Venlojen viestiin ja valmistautuu tänäkin vuonna em. tapahtumaan kiihtyvällä vauhdilla. Hän myös toimii
aktiivisesti Kymin Suunnistajissa, kuvassa Salla
suunnistuskoulun rehtorin ominaisuudessa opastamassa nuoria lajin saloihin.
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Nuorisojaoston toimintaa kaudella 2007
Nuorisojaosto kokoontui ensimmäisen kerran kokoon jo heti vuoden
vaihteen jälkeen suunnittelemaan
tulevan kesän toimintaa. Päädyimme
siihen, että jaamme nuoret kahteen eri
ryhmään, iän ja suunnistuskokemuksen mukaan. Nuorten ryhmä koostuu
13-sarjalaisista ja sitä vanhemmista
suunnistajista. Toinen ryhmä on taitoryhmä, johon kuuluu 11- ja 12-ikäiset
tukireittiläiset, joilla on jo useampi
vuosi takana suunnistuskoulua.
Nuorten ryhmän harjoitukset ovat
pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin.
Ryhmä harjoittelee seuran omissa
harjoituksissa sekä piirin yhteisissä
harjoituksissa, joita alueen lähiseurat
pitävät. Nuorten harjoituksiin kuuluu
myös yhteislenkit/testijuoksut. Nuorten ryhmää vetävät Petri Kotro, Kimmo
Laine, Antti Laurinantti ja Hannu Vuorinen.

RR- ja TR-radat. Sunnuntaina on
sprinttiharjoitus, joka on myös seuran
mestaruuskilpailujen osakilpailu.
Viikonloppuna 20.-22.4. lähdemme
Turkuun perinteiselle kevätleirille.
Paikka on Turun Suunnistajien seuramaja Alppila, jonne on varattu majoitus. Turun leiri on tarkoitettu pääsääntöisesti 13-sarjalaisille ja sitä vanhemmille suunnistajille. Lähtö on perjantaiiltapäivällä. Ensimmäinen harjoitus on
jo perjantai-iltana. Lauantaina teemme
kaksi erityyppistä harjoitusta. Sunnuntaina on mahdollisuus vielä harjoitella
yksi harjoitus tai kokeilla jo Silja-rasteilla kisakuntoaan.

Kesän kilpailullisia tavoitteita on osallistua laajalla rintamalla alueen oravapolkukisoihin. Viime kesänä meillä
oli 4 joukkuetta alueen oravapolkuviestissä. Mitalimenestystä tuli sekä
tyttöjen sarjassa hopeaa että sekasarjassa pronssia. Tänä vuonna pyrimme
saamaan myös neljä tai jopa viisi
joukkuetta oravapolkuviestiin. Lisäksi
Nuorten Jukola suunnistetaan syyskaudella Paimiossa, jonne pyrimme
joukkueen lähettämään.
Timo Väyrynen

Taitoryhmän harjoitukset ovat osin
nuorten ryhmän harjoitusten kanssa
samoja sekä toinen harjoitus suunnistuskoulun kanssa keskiviikkoisin.
Taitoryhmää vetävät Mika Kilpinen,
Riikka Metsola, Jyrki Rikka ja Timo
Väyrynen. Lisäksi kuntorastit täydentävät molempien ryhmien harjoituksia.
Nuorten harjoitukset alkoivat 27.3.
Katariinan kartalla hyvissä olosuhteissa. Kevät on aikaisessa ja Kotkan
seudulla on hyvät olosuhteet tänä
keväänä aloittaa harjoitukset ennätysaikaisin. Pyrimme panostamaan nuorten harjoituksissa kevätkauteen varsin
paljon. Kesän myötä tulee mukaan
oravapolkukilpailut ja muut lähiseudun
kilpailut. Seuratkaa seuran nettisivuilta
harjoituksista. Tiedotus harjoituksista
tulee sitä kautta.
Järjestämme viikonvaihteessa 14.15.4. Kotkan alueella paikallisen viikonloppuleirin, jossa teemme viikonlopun aikana kolme eri harjoitusta.
Lauantaina 14.4. pidämme koko
seuran kevään aloituksessa kahdet
harjoitukset. Aamupäivällä on myös

Jatkoryhmän, nykyisen taitoryhmän tytöt yhteispotretissa syksyllä 2006.
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SUUNNISTUSKOULU LAPSILLE JA
NUORILLE ALKAA!
Kymin Suunnistajien suunnistuskoulu 7-12 vuotiaille lapsille alkaa jälleen! Vaikka
olisit hiukan vanhempikin, mutta vielä aloittelija, tervetuloa mukaan. Suunnistuskouluun voivat tulla niin ensikertalaiset, kuin edistyneemmätkin. Harjoitukset
suunnitellaan osallistujien ikä ja taidot huomioiden. Kesän 2007 suunnistuskoulu
alkaa keskiviikkona 25.4. klo 18.00 Mussalon koululla pidettävällä tiedotustilaisuudella. Samalla tutustutaan karttamerkkeihin ja etsitään muutama rastikin.
Laitathan päällesi urheiluvarusteet. Ohessa suunnistuskoulun ohjelma.
Suunnistuskoulu keskiviikkoisin klo 18-19.00.
pvm		
1.		 25.4.
2.		 2.5.
3.		 9.5.
4. 		 16.5.
		 23.5.
5. 		 30.5.
6.		 6.6.
		 7.6.
7.		 13.6.
8.		 25.7.
9. 1.8.
10. 8.8.
11. 15.8.
22.8.
12. 29.8.
13. 5.9.
			

paikka
ratamestari
Mussalon koulu TEORITUNTI+KARTTAMERKIT Salla, Riikka
Katariina
Sakke Mattila
Saaripirtti, RR/TR
Noora Tommila
Karhuvuori RR/TR
Riikka Metsola
ORAVACUP KOUVOLA
Santalahti
Salla Halinen
Jäppilä RR/TR
Mika Kilpinen
ORAVACUP VeVe
Saaripirtti
Marja Streng
Langinkoski
Salla Halinen
Kukkarsaarenko, Pihkoo
Noora Tommila
Jumalniemi RR/TR
Heta-Kaisa Koivupuro
Santalahti RR/TR
Sanna Tolsa.
ORAVACUP KUUSANKOSKI
Pahalampi
Mika Kilpinen
Karhuvuori, SUUNNISTUSKOULUN MESTARUUSKISAT, RR/TR
Riikka Metsola

RR=Rastireitti, TR=Tukireitti
Suunnistuskoulun hinta on 20,- €, (hintaan sisältyy haluttaessa Kymin Suunnistajien jäsenmaksu vuodelle 2007), sisaralennus 5,- €. Vuoden 2007 jäsenmaksun jo maksaneille suunnistuskoulu on ilmainen.
Kesällä järjestetään suunnistuskouluikäisille leiri Luovissa 18.-20.6.2007. Siitä
tarkempaa tietoa suunnistuskoulun alettua.
Salla Halinen
(gsm 040 751 5671)

Oravacupin osakilpailut kesällä 2007
(alle 16-vuotiaille)
23.5.		
7.6.		
12.6.		
4.8.		
18.8.		
22.8.		



Oravacup 1, KouRa
Oravacup 2, VeVe
Alueen Oravamestaruuskilpailu, LuuRa
Oravapolkuviesti, RaKaS
Aluemestaruuskilpailu, SU
Oravacup3, KuUS

Mikä on Orava-Cup?
Orava-Cup on 10-16-sarjalaisille tarkoitettu, 5 henkilökohtaista osakilpailua sisältävä suunnistuskilpailu.
Cupissa kilpaillaan sekä henkilökohtaisista että seurojen välisistä sijoituksista. Seurojen sijoitukseen vaikuttaa
myös Orava-Cup-viesti.
Henkilökohtaisen kilpailun yhteispisteissä otetaan huomioon neljä parasta
kilpailuasi.
Kuka voi osallistua OravaCupiin?
Orava-cupin osakilpailuihin voit osallistua, vaikka olisit ”vasta-alkaja” (muutama suunnistuskoulukerta takana).
Sarjoja ovat: 10RR (rastireitti), 12TR
(tukireitti), jotka ovat vaikeusasteeltaan aikalailla samanlaisia kuin suunnistuskoulussakin. 13-, 14- ja 16-vuotiaille on normaalit radat.
10-vuotiaiden sarjaan voivat osallistua
kaikki alle 10-vuotiaat. RR-radalla on
siis ‘siima’: Voit halutessasi juosta
radan siimaa pitkin, jos taidot eivät
vielä riitä ‘oikaisuihin’. Rastit ovat
aivan siiman vieressä.
Miten kilpailuihin ilmoittaudutaan?
Orava-Cup-kisoihin voit ilmoittautua
KySsin ilmoitussihteeri Maisa Mattilalle, puh. 228 6352 tai sähköpostitse
(maisa.mattila@kymp.net). Voit tehdä
myös “pysyväisilmoittautumisen”, eli
jos osallistut kaikkiin Orava-cup-kisoihin, niin Maisa laittaa sinut “vakiolistalle”.
Kuten muissakin suunnistuskilpailuissa, niin myös Oravacup-kisoissa
käytetään EMIT-leimausta, joten jokaisella osallistujalla tulee olla EMITkortti. Jos sinulla ei sellaista ole, voit
alkuvaiheessa lainata sellaisen joko
seuralta tai kilpailun järjestäjiltä.
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JUKOLA
2007-projekti
käynnissä
Tammikuussa käynnistyi seuran Jukola
2007-projekti. Tavoitteena projektilla
on saada suunnistusintoisia ihmisiä
harjoittelemaan yhdessä kohti tulevaa tavoitetta, Lapuan Simpsiönmäen
Jukolaa. Viikoittaisella torstai-illan lenkillä on käynyt vajaa kymmenkunta
Jussia. Lenkin jälkeen on saunottu
ja uitu. Talven mittaan on käyty myös
muutaman kerran Lentokentän maastossa hiihtämässä, mutta kerrat jäivät
vähiin lyhyen talven johdosta.
Nyt keväällä ryhmä on tehnyt maaliskuun ajan kortteliharjoituksia. Harjoituksissa on pyritty keskittymään
jokaisen omaan suunnistamiseen,
harjoituksissa on käytetty hajontaratoja. Lumien nyt sulettua harjoitukset
jatkuvat maastossa seuran yhteisharjoituksissa ja kuntosuunnistustapahtumissa.
Jos olet kiinnostunut kesän Jukolan tai
Venlojen viestistä, tule mukaan harjoituksiin. Harjoituksista tiedotetaan
seuran nettisivuilla. Vielä ehtii tehdä
kesää varten ihmeitä !
Timo

Virkiä-Jukola kutsuu
16.-17.6.2007!
Tätä kirjoittaessani Lapualla juostavaan Virkiä-Jukolaan on 66 päivää.
Kuten Timo (seitsemästä veljeksestä?!) edellä toteaa, vielä on kunnon
ja taidonkin puolesta tehtävissä vaikka
mitä!
Jukolan ja Venlojen viestin kohdalla
KyS haluaa panostaa tänä vuonna
erityisesti joukkueiden määrään ja
iloiseen yhdessäoloon. Joukkueita
on ”ensimmäisessä aallossa” ilmoitettu varovaisesti Jukolan Viestiin 2
joukkuetta ja Venloihin 3 joukkuetta.
Lopullinen joukkueiden määrä meillä
tulee olla selvillä 15.5.2007 mennessä,
jolloin varsinainen ilmoittautumisaika
päättyy. Koska joukkueita ilmoitetaan
tarvittava määrä, on tärkeää, että
ilmoitat kiinnostuksesi lähteä juoksemaan ennen 15.5.!
Kun aikaisempina vuosina on ilmoitettu N kpl joukkueita ja sitten etsitty
juoksijoita joskus ”kissojen ja koirien kanssa”, niin nyt toimitaan siis
täysin päinvastoin. Kaikki halukkaat
otetaan vastaan ja ilmoittautumisten
perusteella kasataan sitten joukkueet.
Yhtenä hauskana erikoisuutena mainittakoon, että KyS:n Venlajoukkueena
juoksee myös Hämäläisen Sadun (ent.
Korppas) kasaama ”muistelojoukkue”,
jossa ennakkotietojen mukaan juoksisi
Sadun lisäksi tyttönimiltään Kääriän

Riitta, Grönholmin Anne ja Koskisen
Nina. Haastankin kyssiläiset kasaamaan vastaavia porukoita, ainakin
Kavakon naiskvartetin jäseniä on
nähty yhteislenkillä….
Majoitusta on varattu kolmen sotilasteltan verran ja aikaisemmista vuosista
poiketen myös huoltoteltta-alueelle
(varattu kahden paikan suuruinen
alue) on tarkoitus saada aktiviteettia
(lue: tarjoilua) aikaan, jotta Venla-iltapäivästä ja Jukola-yöstä tulee meille
kaikille mieleenpainuva tapahtuma.
Eksun kanssa ollaan järjestämässä
yhteiskuljetusta linja-autolla. Kyssiläisiä mukaan mahtuu noin 30 henkeä.
Omavastuu linja-automatkalle tulee
olemaan luokkaa 20 euroa (meno/
paluu).
Ilmoita siis halukkuutesi Venlojen/
Jukolan Viestiin Jyrki Metsolalle
10.5.2007 mennessä, puhelin 0400427796, sähköposti: jyrki.metsola@
kymdata.fi.
Ilmoita samalla, mitkä osuudet sinulle
käyvät ja tuletko mukaan yhteiskuljetukseen. Voit tehdä ilmoittautumisen myös KyS:n keskustelufoorumiin
www.kyminsuunnistajat.fi.
Nähdään Virkiä-Jukolassa!

59 PÄIVÄÄ STARTTIIN

59. Jukolan viesti lauantaina 16.6. klo 23.00
Osuuspituudet			
Aika-arvio

30. Venlojen viesti ��������������������������
lauantaina 16.6. klo 15.00
Osuuspituudet
Aika-arvio

1. 10,6 – 10,8 km
valoisa/hämärä
2. 10,6 – 10,8 km
hämärä
3. 13,7 – 13,9 km
hämärä
4. 7,5 – 7,7 km
hämärä/valoisa
5. 7,5 – 7,7 km
valoisa
6. 9,9 – 10,2 km
valoisa
7. 14,8 – 15,1 km
valoisa
Yht. 75,4 km		

1. 5,6 – 5,8 km
2. 5,6 – 5,8 km
3. 6,1 – 6,4 km
4. 7,6 – 7,8 km
Yht. 25,3 km

65 min
70 min
85 min
45 min
45 min
60 min
85 min
7 h 30 min

Matkoihin sisältyy 400 - 500 m viitoitusta. Hajautus on kaikilla osuuksilla. V. 1991 - 1992 syntyneet saavat osallistua
osuuksille 4, 5 ja 6. V. 1990 ja aiemmin syntyneet saavat
osallistua kaikille osuuksille.

40 min
40 min
45 min
55 min
3 h 00 min

Matkoihin sisältyy 400 - 500 m viitoitusta. Hajautus on kaikilla osuuksilla. V. 1991 - 1992 syntyneet saavat osallistua
osuuksille 1, 2 ja 3. V. 1990 ja aiemmin syntyneet saavat
osallistua kaikille osuuksille.
Lisätietoja: www.jukola2007.net
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Vuoden 2006 jäsenmaksujen karhuaminen
Seuramme jäsenluettelossa on jonkin
verran jäseniä, jotka eivät ole vielä
maksaneet vuoden 2006 jäsenmaksua. Tämän KySsiläisen mukana lähetämme erillisen ”karhukirjeen” niille,
joilta tämä velvollisuus on päässyt
unohtumaan.
Jos olet jättänyt jäsenmaksusi maksamatta koska et enää halua kuulua
joukkoomme, ilmoitathan asiasta
jäsensihteerillemme Jyrki Metsolalle,
jotta vältymme turhan postin lähettämiseltä.
Vaikka et enää itse suunnistaisikaan
aktiivisesti, toivomme tietysti, että
haluaisit edelleen olla seuramme
jäsen – osallistua kuntosuunnistusten ja kilpailuiden järjestämiseen ym.
touhuihin tai vain tukea jäsenmaksulla
seuran arvokasta nuoriso- ja valmennustoimintaa.

Kymin Suunnistajien mestaruusosakilpailu 1/5
Sprintti -kilpailu 15.04.2007 Katariinassa, ratamestarina Kimmo Laine.
Tulokset
D13
H40

1. Anni Väyrynen
D21
1. Heta-Kaisa Koivupuro

16.32

1. Petri Kotro		
2. Timo Väyrynen
3. Esa Maikkola		

13.12
15.16
16.54

H16
D16
1. Vilma Kotro		

1. Miika Laine		
17.09

H50
1. Hannu Währn		

19.16

17.39

H14
1. Tuomas Kotro		
2. Jussi Töyrylä		
3. Jerry Leinonen

14.35
19.13
30.02

H45
1. Ari Mäntynen		

16.50

Teknisiä ongelmia nettisivuilla
Keskustelualueella on teknisiä ongelmia, eikä rekisteröinti tällä hetkellä
toimi. Mikäli haluat rekisteröityä KyS:
n keskustelualueelle, laita sähköpostia
osoitteeseen lauri.vuorinen@lanetti.
fi.

Kymin Suunnistajien
tiedotus- ja keskustelufoorumi:
www.kyminsuunnistajat.fi

Kymin Suunnistajien v. 2006 parhaat nuoret suunnistajat palkittiin kauden
päätöstilaisuudessa.
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KARTTAKATSAUS
Seuran tavoitteena on seuraavien
vuosien aikana ajantasaistaa jo olemassa olevia, sekä tehdä aivan uusia
karttoja. Karttoja pyritään tekemään
suunnistuksellisesti hyvistä maastoista ja lähialueilta. Suurempia kilpailuja ei seuramme ole lähivuosina
järjestämässä, vaan kartat tulevat
lähinnä kuntosuunnistuskäyttöön,
osana Hyvä Seura-hankeesta virinneeseen kuntosuunnistusten kehittämisprojektia.
Kotkan kaupungilta on seura saanut
kartoitusavustusta, jonka avulla karttoja voidaan teettä myös ”kaupallisilla”
kartantekijöillä ja näin kuormittaa omia
kartantekijöitä vähemmän. Kaupungin
avustuksen myötä pystymme luomaan
kartantekoon palkkiojärjestelmän
myös omille tekijöillemme. Omat kartoittajamme pyritäänkin pitämään etusijalla kartoittajia valitessamme, jolloin
tiedämme varmasti saavamme laadukasta jälkeä ja vastinetta rahoille.
Tekeillä ja suunnitelmissa
olevat kartat.
Karhuvuoren karttaa uusitaan parhaillaan Lauri Helmisen työstämänä.
Silminnäkijät ovat Laurin metsästä jo
bonganneetkin, joten eiköhän kartta
ole jo v. 2008 käytettävissämme.
Honkalan kartta uusitaan täysin ja
laajennetaan hieman. Päävastuu
kartanteosta on Hannu Kainlaurilla,
uusi karttoittajamme Jukka Matilainen
avustaa. Kartta valmistuu kesällä 2007
ja otetaan heti käyttöön kuntosuunnistukseen.
Lentokentän eteläpäästä tehdään
aivan uusi kartta. Kartta käsittää
Peippolan alueen. Läntinen reuna on
Hurukselan tiellä, pohjoinen reuna
lentokentän eteläpää ns. lentokentän hiihtoladun parkkipaikka, itäinen
reuna kaasulinja, eteläinen reuna
rautatie. Suunnistuksellisesti erittäin
hyvä maasto pienine kumpareineen,
kallioineen sekä umpimetsineen. Tarjouskyselyn pperusteella kartan tekijäksi valittiin Janne Weckman. Kartta
valmistuu kesällä 2008.
Seuraavana vuonna on tekeillä lentokenttä 2, joka sijaitsee Hurukselantien

ja lentokentän välissä.
Maasto on kalliopohjaista
rinnemaastoa. Kartta
valmistuu kesällä 2009.
Vuosina 2010 ja 2011 on
tarkoitus tehdä kartat
lentokenttä 3 ja lentokenttä 4 siis lentokentän
pohjoispäästä erittäin
hyvästä suunnistusmaastosta.
Koulukarttoja?
Mussalon ja Metsolan
koulun opettajat ovat tiedustelleet mahdollisuutta
saada ajantasaisia opetuskarttoja koulujensa piha-alueesta tai lähiympäristöstä. Nykyiset
lähi- ja opetuskartat ovat 70 - 80
-lukujen taitteesta, eivätkä varmasti
enää palvele tarkoitustaan. Kotkan
kaupungilta on pyydetty ja saatu pohjaaineisto em. alueille sekä Tavastilan
koulun ympäristöön. Suuret kiitokset
kaupungille! Jos kartanteko tai kartanteon opettelu kiinnostaa, aineisto on
halukkaiden käytettävissä ja saatavilla
Mika Kilpiseltä, p. 0500 551 986, sposti: mika.kilpinen@kopioklubi.fi.
Karttaterveisin
Hannu Pönni

Laadukkaan kartoitustyön perusta,
stereokartta. Kuvassa Honkalan
alue.
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Tiedotuksia
Periaatteet kulukorvauksista

KyS:n jäsenmaksut
vuonna 2007
Tämän KySsiläisen mukana on tullut
erillinen liite, jossa on ohjeet jäsenmaksun maksamisesta vuodelle
2007. Alaosassa on myös tilisiirtolomake niille, jotka eivät maksa automaatilla tai netissä.
Eräpäivä on 15.5.2007.
Tilinumero 517202-224922 ja maksut ovat:
Aikuiset		

30 €

16-vuotiaat ja nuoremmat

20 €

Perhemaksu		

60 €

Uudet jäsenet, osoitteenmuutokset
yms. seuran jäsensihteerille Jyrki
Metsolalle, Puh. 0400 427 796 tai
s-posti: jyrki.metsola@kymdata.fi.

21 E tai 21 A-sarjalaisille +
nuoremmille
Seura maksaa osallistumismaksun
kansallisiin kilpailuihin, SM-kisoihin,
aluemestaruuskilpailuihin, Oravacuppiin ja erilaisiin viesteihin. Lisäksi
seura maksaa osallistumismaksun
yhdelle rastiviikolle.
21 B tai 21 C-sarjalaiset +
vanhemmat
Seura maksaa osallistumismaksun
SM-kisoihin, erilaisiin viesteihin,alue
mestaruuskilpailuihin sekä viiteen (5)
kansalliseen kilpailuun.
Kilometrikorvaus
0,2 euroa/kilometri + 0,01 euroa/km/
lisämatkustaja (=kilpailija)

KyS:n maksuliikenne

Maksetaan SM-kisojen sekä erikseen
sovittavien kilpailujen osalta.

Maksuliikenteen hoidosta vastaa
edelleen Kaisa Snell (Silmupolku 11,
Aittakorpi, p.k. 228 2908, 040-8287
321).

Huom! Kilometrikorvausta maksettaessa edellytetään, että autot ovat
täynnä kilpailijoita - mahdollisuuksien
mukaan!

Kaikki laskut tulee toimittaa Kaisalle
maksatukseen jaostojen tai ryhmien
vetäjien hyväksymismerkinnällä
varustettuina.

Kilpailuihin ilmoittautuminen
Mattilan Maisa jatkaa edelleen ilmoitussihteerinä. Päätyökaluna ilmoittautumisissa käytetään edelleen Verkkovihkopalvelua.
Verkkovihkopalvelu
Verkkovihkopalvelun avulla jokainen
Internet-yhteyden omaava kyssiläinen voi ilmoittaa itsensä haluamiinsa
kisoihin. Samalla hän voi nähdä myös,
keitä muita kyssiläisiä on ilmoittautunut kyseiseen kisaan. Ilmoittautumisen lisäksi voi järjestelmään syöttää
viestin, esim. kyselyn kyydistä. Näihin
tarpeisiin on KySsin keskustelufoorumi
ehkäpä kuitenkin parempi työkalu.
Ilmoitussihteeri syöttää Verkkovihkopalveluun myös ne ilmoittautuneet,
jotka ovat ilmoittautuneet puhelimitse
tai kirjeitse. Palvelusta saa nimittäin
lähetettyä suoraan sähköpostilla ilmoittautumiset kilpailun järjestäjälle.
Perinteiset ilmoittautumismenetelmät edelleen käytössä!
On myös hyvä muistuttaa, että perinteiset ilmoittautumismenetelmät, eli
puhelimitse ja kirjeitse ilmoittautumissihteerille ovat edelleen käytössä.
Toivotaan kuitenkin, että jos Verkkovihkopalvelua voitte käyttää, niin
käyttäkää ihmeessä. Näin säästetään
Maisan aikaa!

Pelisäännöt Kymin Suunnistajien ilmoittautumisissa
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1

Ilmoita osallistumisestasi tiettyyn kilpailuun Maisa Mattilalle viimeistään viikkoa ennen kyseisen kilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää Verkkovihkopalveluun, puhelimitse (228 6352 tai 050 313 7336),
postitse osoitteella Vuorikatu 12 A 1, 48100 Kotka tai sähköpostitse
osoitteeseen: maisa.mattila@kymp.net.

2

Maisa ei ole tavoitettavissa juhannuksesta heinäkuun loppuun,
joten ilmoita osallistumisesi Maisalle ennen juhannusta ainakin niihin
kisoihin, joiden ilmoittautumisaika on Maisan poissaolon aikana. Voit
toki myös ilmoittautua kyseisiin kisoihin itse.
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Tiedotuksia
Senioreille + kaikille muille seuralaisille!

SUOKÄVELY

ke 6.6.2007 klo 18.00
Anjalankosken Kajansuolla.
Lähtö patikointiin Sikosaaren parkkipaikalta.
Kokoontuminen Karhulan torin Tapulin puoleisessa päässä,
mistä lähdetään täysin autoin eteenpäin klo 17.30.
(Voit tulla myös itse suoraan Sikosaaren parkkipaikalle)
Varusteet:
Kumisaappaat
Kävelysauvat (tai lyhyet hiihtosauvat)
Juotavaa vyölaukkuun tai reppuun
Kuiva paita

KyS:n
kevätkokous
23.4.2007
Kymin Suunnistajien sääntömääräinen kevätkokous pidetään 23.4.2007
alkaen kello 18. Käsitellään sääntöjen
määrämät asiat. Paikkana on Kymdata Oy:n toimitilat, Tornatorintie 3,
Kotka (5. kerros). Jos alaovi on kiinni,
niin soita Jyrkille (0400 427 796).

Suunnistuspukuasiaa!

Tarpominen suolla tapahtuu kokeneen oppaan johdolla,
kuntoiluvauhtia, ”lajiin” opetellen.
Suokävelyn jälkeen voimme istua iltaa parkkipaikan
läheisyydessä olevalla kodalla nuotiota pitäen.
(Omat makkarat ja muut eväät).
Tiedustelut Pirjo Pönni p. 040-5541 153
tai Kaisa Snell p. 040-8287 321
Tervetuloa joukolla mukaan!!
Seniorijaosto

Seuran mestaruuskilpailut 2007
Tulevana kesänä kokeillaan 13-sarjalaisilla ja sitä vanhemmilla suunnistajilla
cup-muotoista kilpailua seuran mestaruudesta. Osakilpailuja on viisi ja jokainen
kilpailu on erityyppinen.
Osakilpailut
15.4.
29.5.
14.8.
29.9.
4.10.

klo 12.00
klo 17.00
klo 17.00
klo 10.00
klo 20.00

Sprintti, Katariina
Lyhyet matkat, Keihässalmi, kuntorastien yhteydessä.
Pitkä matka, Suurivuori, kuntorastien yhteydessä.
Erikoispitkä, Honkala, Ruskajuoksun yhteydessä.
Yö, Karhuvuori

Suunnistuspukuja on varastossa
aikuisten kokoja. Lasten pukuja löytyy
120 – 130 cm kokoa ja tilauksessa
muut koot.
Uuden tilauksen puvut saadaan kesäkuussa. Ilmoittelen tilauksen saapumisesta tarkemmin seuran nettisivuilla.
Seura–asuja löytyy varastosta 140
-150 cm:stä XL:ään.
Yksittäisiä kokoja löytyy combat–kilpailupaitaa ja trikoohousuja.

Sarjoina on normaali sarjajako. Pisteitä lasketaan eri osakilpailujen sijoituksista siten, että osakilpailun voittaja saa 10 pistettä, toinen 8 pistettä, kolmas 7
pistettä jne. Mukaan lasketaan jokaiselle neljän parhaan osakilpailun pisteet.
Suurimman pistemäärän saavuttanut on sarjansa voittaja ja seuran mestari.
13- ja 14-sarjalaisilla yöosakilpailua ei ole ja mukaan lasketaan kolme parasta
osakilpailua.

Vanhoja suunnistuspukumalleja myydään edullisesti harjoituskäyttöön.

12 -sarjalaisten ja nuorempien seuranmestaruudet ratkotaan suunnistuskoulun
mestaruuskisojen yhteydessä 5.9. Karhuvuoressa, jossa RR ja TR -radat.

Varusteista voi kysellä
puh. 0400 763 245 / Tiina

Varastossa on myös muutamia käytettyjä suunnistuskenkiä.
Varustepörssin kautta voi kierrättää
hyväkuntoisia suunnistusvarusteita.
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Kymin Suunnistajat
johtokunta vuonna 2007
Puheenjohtaja Jyrki Metsola
Kaislakuja 21, 49200 Heinlahti
220 1424 (koti), 227 5121 (työ),
0400 427 796 (gsm) jyrki.metsola@kymdata.fi
Rahastonhoitaja Kaisa Snell
Silmupolku 11, 48400 Kotka
228 2908 (koti), 219 9576 (työ)
040 8287321 (gsm) kaisa.snell@eslh.intermin.fi
Sihteeri Sanna Mattila
Kallinpolku 16, 48710 Karhula
044 355 0101 (gsm) sanna.mattila@steveco.fi
Nuorisojaosto + Valmennusryhmät,
Varapuheenjohtaja Timo Väyrynen
Vähäpellonpolku 8, 48400 Kotka
228 6445 (koti)
0400 211 045 (gsm) timo.vayrynen@storaenso.com
Kartta- ja kuntosuunnistusjaosto Hannu Pönni
Myrskykatu 15 A, 48910 Kotka
225 7238 (koti)
040 5691141 (gsm) hannu.ponni@kymp.net
Suuunnistuskoulujaosto Salla Halinen
Marjamiehentie 36, 48400Kotka
040 751 5671 (gsm) salla.halinen@uta.fi
Jäsen Hannu Vuorinen
Metsätähdentie 27, 48800 Karhula
260 8188 (koti)
050 537 2977(gsm) h.vuorinen@kymp.net
Tiedotusvastaava Mika Kilpinen
Lammashaantie 30, 48410 Kotka
260 3539 (koti), 218 4280(työ)
0500 551 896 (gsm) mika.kilpinen@kopioklubi.fi

Kymin Suunnistajien tiedotus- ja keskustelufoorumi:

www.kyminsuunnistajat.fi
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KyS oli Haminan Jukolassa 12. vuonna 1957
Raimo P. Korhonen

H

aminan Tarmo järjesti sotilaallisella täsmällisyydellä 50 vuotta
sitten Jukolan viestin. Avajaistapahtuma oli Haminan torilla, jonne seuroittain marssittiin sotilassoittokunnan
tahdittamana. Seuramme kylttiä kantoi
ylväästi 13-vuotias tuleva mestarisuunnistaja Harri Korppi. Osalla jäsenistämme oli päällä uudet viininpunaiset puserot, joiden selkämykseen
itse olimme ommelleet valkoisesta
kanttinauhasta: KYS. Kilpailujohtajana
toimi Hannu Koskivuori, myöhemmin Suomen Hiihtoliiton pitkäaikainen
puheenjohtaja ja Olympiakomitean
varapuheenjohtaja.
Kuva KyS:n marssista Haminan Jukolan avaustapahtumaan. Kuvan eturivissä lippis päässä ja kassi käsissä on Akseli Korppi. Korpin takana
marssii tarinan kirjoittaja Korhonen.

Radat olivat suunnitelleet Vilho Himanen, Jaakko Peippo ja Erkki Tähkäpää.
Viimemainitut olivat Jääkäripataljoona
3:n vääpeleitä.

Kilpailukeskus sijaitsi Ravijoella, jonne oli järjestetty kuljetus. Viestiin osallistui 102 joukkuetta, joista neljä oli Kymin
Suunnistajista. Osanottajaseuroista Kys:lla oli viestin suurin edustus. Kartta oli 1:30.000 ja rastipisteet vaikeasti löydettävissä. Niinpä peräti 43 joukkuetta jätti viestin kesken. Kymin joukkueista vain I selvisi maaliin asti.
Alla on mainittu KyS:in viestinviejät ja joukkueiden sijoitus vaihdossa.
	
I-joukkue		
II-joukkue	III-joukkue	IV-joukkue
1.osuus 	
P. Nygren, 2
 		
R. Simola, 10	L. Hovi,99	
U. Soini, 101
2.osuus	
R. Korhonen,4	E. Yrkki, 25	V. Kaukinen, 95	R. Rainio,96
3.osuus	E. Harju, 5
 		
S. Järvisalo,36	
K. Luode,96	J. Osola,90
4.osuus	
P. Räsänen, 7	H. Hinttula, 24	keskeytti	
C. Ahlqvist, 83
5.osuus	
S. Bütt, 18		
A. Arponen,25		L. Huovila, 71
6.osuus	K. Jaanu, 17	keskeytti		
L. Ristola, 6
8
7.osuus	
A. Korppi, 12			keskeytti
Viestin voitti Helsingin Suunnistajat, jolle KyS I hävisi lähes puolitoista tuntia. Paras ruotsalaisjoukkue oli juuri ennen
Kymiä.
I-joukkue oli nuorekas; Akseli Korppi 42, Paavo Nygren 28, Esa Harju 23, Seppo Bütt 21, Kalevi Jaanu 21, Raimo
Korhonen 20 ja Pentti Räsänen 19. Joukkueen vanhin, Akseli Korppi ja nuorin, Pentti Räsänen ovat siirtyneet ajasta
iäisyyteen.
Kymin Suunnistajien I-joukkue oli Kymenlaakson paras ja sen viestinviejät palkittiin Jukola-mitalilla. VeVe oli vielä 4.vaihdossa vain 38 sekuntia KyS:n jäljessä kymmenentenä. Vehkalahden viidennen osuuden suunnistaja keskeytti.
Venlojen juoksussa Kymin Raila Hovi oli 9. ja Tuula Hovi 46.
Haminan Jukola 50 vuotta sitten toi potkua silloin 4-vuotiaan KyS:n toimintaan. Vuoden 2011 Jukola suunnistetaan
VeVe:n järjestämänä Virolahdella lähes samoissa maastoissa kuin 50 vuotta sitten. Harjun oppimiskeskus on viestinkilpailukeskus. Näin Kymin Suunnistajilla riittää tavoitteita lähivuosille. Aikaa on neljä vuotta KyS:n nuoren joukkueen
valmistautua kilvoittelemaan Virolahdella kärkiporukoissa niin miesten kuin Venlojen viestissä.
Takasivulla Heikki Hinttulan kanuunajuoksu v. -57 Jukolan
neljänneltä osuudelta.
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