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Mennyt suunnistustuskausi KySsissä oli taas puuha-
kas ja monipuolinen. Moni seuratoiminnan aktiivi oli 
välillä hengästynyt muuallakin kuin suunnistusmetsässä. 
Toimintoja kehitettiin ja töitä riitti. Seuran jäsenmää-
rää jatkoi edelleen kasvuaan. Yli 30 uutta jäsentä veivät 
jäsenmäärän uudelle sataluvulle – kolmen sadan raja 
meni rikki.

Jukolakoulu ja Salpa-Jukola
Tammikuussa aloitettu Jukolakoulu oli menestys. Yli 
40 henkeä tuli opettelemaan ja harjoittelemaan suun-
nistuksen saloja. Moni koululaisista uskaltautui mukaan 
Salpa-Jukolaan Vehkalahdelle – osa KySsin joukkueissa 
ja osa omissa kaveri- tai työpaikkaporukoissaan. 

Salpa-Jukolaan saimme seurasta ennätysmäärän jouk-
kueita – 9 venlojen joukkuetta ja 5 jussien joukkuetta eli 
yhteensä yli 70 suunnistajaa! Emme kilpailleet laadulla, 
vaan määrällä ja fiilingeillä. Omassa telttakahviossamme 
riitti hyörinää ja tulosseurantaa läpi yön.  Tunnelma oli 
mahtava! Ensi vuoden Valio-Jukola Vantaalla siintää jo 
suunnitelmissamme.

Jukolakoulu tullaan järjestämään ensi vuonnakin. 
Parhaillaan mietitään sen ja aikuisten suunnistuskoulun 
yhteistyötä tai jonkinlaista yhdistämistä. 

Nuorisotoiminta
Nuorisotoiminnan kehittämisprojekti lähti näyttävästi 
käyntiin keväällä. Lasten suunnistuskoulun ensimmäi-
seen kokoontumiseen Mussalon koululle ”tupsahti” 
noin 90 nuorta suunnistajaa. Tuntui aika hulppealta! 
Viiden suunnistuskoulukerran jälkeen nuorten harjoitte-
livat kaksi kertaa viikossa: tiistaisin Rannikkorasteilla ja 
torstaisin seuran  nuorten omissa harjoituksissa. 

Saimme topakasti alkuun päässeelle nuorisotoimin-
nan kehittämisprojektillemme merkittävän avustuk-
sen valtakunnallisista urheilun määrärahoista. Meille 
myönnettiin 3.500 euron suuruinen seuratoiminnan 
kehittämisavustus, jota voimme käyttää esim. ohjaajien 
kouluttamiseen, välinehankintoihin ja erilaisten tapah-
tumien järjestämiseen. Kehittämisprojektimme yhtenä 
tavoitteena on nostaa KyS nuorisourheilun laatuseurojen 
joukkoon. 

Ensi kaudella nuorisojaosto pyrkii kasvattamaan aktii-
visesti toiminnassa mukana olevien nuorten määrää. ja 
tukemaan määrätietoisesti kilpasuunnistukseen tähtääviä 
nuoria tavoitteensa saavuttamisessa. Toiminnassa tullaan 
korostamaan vahvasti yhteisöllisyyttä ja ryhmätoimin-
taa. Panostetaan leiri- ja kilpailutoimintaan. Ohjaajien 
ja valmentajien koulutukseen saatu avustus aiotaan käyt-

tää täysimääräisesti. Suunnistelmissa on hakea Kymin 
Suunnistajat Nuoren Suomen Sinettiseuraksi!

Rannikkorastit
Rannikkorasteja järjesteltiin jo vakiintuneella, hyväksi 
koetulla konseptilla.  Kävijämäärä nousi taas mukavasti 
ollen noin 180 suunnistajaa/tapahtuma. Kävijämäärien 
kasvu luo meille jatkuvasti myös uusia haasteita, joita kut-
summe ”positiivisiksi” ongelmiksi. Tapahtumapaikaksi 
ei enää kelpaa mikä tahansa pusikko, vaan tilaa suun-
nistajille ja heidän autoilleen pitää olla aina vaan enem-
män. Myös lähtö- ja maaliintulojärjestelyihin  on pitänyt 
ja pitää miettiä uusia kikkoja, jotta vältytään ruuhkilta 
ja jonottamiselta. Jokaisen tapahtuman järjestäminen 
vaatii vähintään viiden henkilön työpanoksen, kun vielä 
viisi vuotta sitten toimittiin yhden miehen systeemillä! 
Tarvitaan paljon väkeä järjestelytehtäviin, jotta kenen-
kään ei tarvitsisi puurtaa kohtuuttomasti.

Seuratoiminta
Panostimme menneellä kaudella seuran kaikille jäse-
nille tarkoitetun yhteisen toiminnan järjestämiseen. 
Osallistuimme porukalla useisiin viesteihin, teimme 
monien vuosien tauon jälkeen yhteisen reissun Kainuun 
rastiviikolle. Kuutamohiihdimme, pidimme Rastijahdin 
Luovissa sekä järjestimme yhteiset kauden avajaiset ja 
päättäjäiset. Tulemme jatkamaan näitä kaikkia myös 
ensi kaudella. Ensi kesän yhteisen rastiviikkoreissun 
aiomme suunnata  jollekin pohjoismaiselle rastiviikolle, 
jos löytyy tarpeeksi halukkaita lähtijöitä (kts. ilmoitus 
tässä lehdessä).

Haasteita edessä
Toiminnan määrän lisääntyminen monella saralla ja 
jäsenmäärän kasvu luovat meille myös haasteita. 

Kartat
Voidaksemme pyörittää toimintaamme meidän tulee 
ensisijaisesti pitää hyvää huolta kartoitustoiminnas-
tamme. Rannikkorastit-tuotteen tason pitäminen korke-
alla vaatii jatkuvaa vanhojen karttojen ajantasaistamista 
sekä  uusien, ”miellyttävien” ja helposti saavutettavien 
alueitten hakemista ja kartoittamista.  Kartoitustöitä on 
tehty edelleen  suurimmaksi osaksi talkooperiaatteella. 
Eniten metsässä ovat uurastaneet Hannu Kainlauri ja 
Teuvo Töyrylä, joita me kaikki kiitämme tästä merkit-
tävästä työstä.

Kartoituskustannusten kattamiseksi yritämme tehdä 
jatkuvasti yhteistyötä Kotkan kaupungin ja Pyhtään 
kunnan kanssa. Toivomme kunnilta rahaa ”urheilupaik-
kamme rakentamiseen” ja annamme valmiit karttamme 
vapaasti mm. koulujen käyttöön.

Nyt meitä on jo yli 300!!
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Tekstejä ja kuvia toimittivat
Björnmanit
Päivi Julku
Jyrki Metsola
RoosaMetsola
Daniel Koivisto
Raimo P. Korhonen
Timo Pirtilä
Mauno Rapo
Jyrki Rikka
Kauko Salonen
Kaisa Snell
Marja Streng
Sanna Villikka
Hannu Währn 
Aino Väyrynen
Anni Väyrynen

Yhteen kokosi
Mika Kilpinen, 
p. 040 481 4291
mika.kilpinen@kopioklubi.fi

Lehden tulosti
Kopioklubi Oy

Palveleva urheiluliike

Kauppakeskus Pasaati, Kotka

Talous
Olemme halunneet edelleen pitää seuran jäsenmaksun alhaisena, mutta 
tarjonneet jäsenille runsaasti ilmaista osallistumista kilpailuihin (erityi-
sesti nuorille ja viesteihin) ja seuran asuja alle omakustannushintaan. 
Toiminnan lisääntyessä ja jäsenmäärän kasvaessa kulut kasvat helposti. 
Lähitulevaisuudessa meidän on turvattava seurataloutemme tulevaa  tasa-
painoa ottamalla rahaan liittyvät periaatteemme ja toimintatapamme uuteen 
tarkasteluun sekä panostamalla paukkujamme  omatoimiseen varainhankin-
taan. Toivotamme kaikki talkoitten tarjoajat ja sponsoritkin tervetulleiksi! 

Seuratoimijat
Seuramme kehittymisen ”pullonkaula” on ja tulee olemaan seuratoimi-
joiden riittävyys. Tarvitsemme kartantekijöitä, ratamestareita, ohjaajia, 
valmentajia, vetäjiä, huoltajia,  jaostojen ja johtokunnan jäseniä, tapah-
tumien järjestäjiä ja vaikka mitä. Saimme menneen kauden aikana mel-
koisen määrän uusia kasvoja mukaan seuratoiminnan tehtäviin, mutta 
lisää tarvitaan yhä.  Ovemme ja ikkunamme ovat edelleen auki, sepposen 
selällään – kaikkien korret rakentavat kekoa. Uusien seuratoimijoiden ei 
tarvitse sitoutua isoihin vastuisiin, vaan voi aloittaa esim. ilmoittautumalla 
tapahtumajärjestäjäksi tai liikenteenohjaajaksi Rannikkorasteille, nuorten 
harjoitukseen satunnaiseksi ohjaajaksi, seuraväen yhteisten tapahtumien 
keittiöhommiin, saunanalämmitykseen, Jukolakahvion talkoisiin jne jne. 
Ja ratamestarien työlästä hommaa helpottaisi, jos joku toinen hakisi rastit 
pois metsästä.

KySsissä riittää virtaa ja ideoita, kunhan vain riittää tekijöitä.

Kiitos kaikille kuluneesta, toimeliaasta vuodesta! Rattoisaa joulua valo-
kuvasuunnistuksen  parissa!

Kaisa Snell
puheenjohtaja

jatkoa ed. sivulta

Hyvää Joulua!



Leimaus-leirille 2012
Leimaus-leiri on vuosittain järjestettävä nuorten suunnistajien suurleiri. 
Kesän 2012 leiri järjestetään Vuokatin urheilu-opistolla 5. – 8.6.2012. 
Vuoden 2013 MM-suunnistuksen maastoihin odotetaan puoltatoistatu-
hatta 8 – 18-vuotiasta suunnistajaa. Ensimmäistä kertaa vuonna 1995 
alkaneen Leimaus-leirin historiassa ovat mukana myös 18-vuotiaat.

Leimaus-leiri sopii niin suunnistuksen vasta aloittaneille harrastajille 
kuin jo kokeneemmillekin suunnistajille.  Leimaus-leiri on monen 
nuoren suunnistajan mielestä suunnistuskesän huippu hetki. Leirin 
ohjelmassa on eritasoisia suunnistusharjoituksia sekä monipuolista 
oheisohjelmaa. Suunnistusharjoitukset ovat laadukkaita ja ne toteute-
taan eri teemoin erilaisissa maastoissa. 

Ohjaajina suunnistusharjoituksissa sekä koko leirin ajan toimivat seuran 
omat tutut ohjaajat. Jokaiselle leiriläiselle annetaan ohjausta ennen 
harjoitusta. Lisäksi jokaisen nuoren harjoitus analysoidaan harjoituksen 
päätteeksi. Tavoitteena on saada mahdollisimman monelle nuorelle 
ohjaaja myös mukaan metsään ainakin kerran leirin aikana.

Kymin Suunnistajien nuoret ovat taas ensi kesänä suuntaamassa kohti 
Leimaus-leiriä ja kohti Vuokattia. Leirille ilmoittautuminen on jo avattu 
ja meille on varattu alustavasti majoitusta n. 30:lle mukaan lähtijälle.  
Jotta varmistat paikkasi ensi kesän leirille, niin ilmoittaudu mahdol-
lisimman pian Villikan Sannalle. Paikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä ja edellisvuosina leiripaikat sisämajoituksella ovat täytty-
neet todella nopeasti. Viimeinen mahdollinen ilmoittautumispäivä on 
30.4.2012, jos tilaa on vielä jäljellä. Lisätietoja löydät netistä osoitteesta: 
www.vuokattievents.fi.

Leirin hinta majoitustavasta riippuen on 145 – 180€/ hlö / 4pv. Hinnat 
sisältävät majoituksen valitussa vaihtoehdossa, ohjelman mukaiset ruo-
kailut, suunnistusharjoitukset, oheisohjelmaa, leirilehden, leiripassin, 
leirituotteen sekä leirin aikaiset kuljetukset. Lisäksi jokaiselle tulee 
matkakustannuksia. Järjestämme yhteiskuljetuksen Vuokattiin. Kymin 
Suunnistajat ovat tukeneet vuosittain leiriläisiä maksamalla osan leiri-
maksusta.

Aiempina vuosina Leimaus-leireillä on viihdytty hyvin ja uutta leiriä 
odotellaan joka kevät innolla. Viime kesän Leimaus-leirimuistoja 
Raaseporin Kisakeskuksesta ovat meille KySsiläisen lukijoille kirjoi-
telleet Väyrysen Aino, Metsolan Roosa ja Koiviston Daniel.  Luepa 
ne ja lähde meidän mukaan hakemaan uusia kokemuksia ensi kesän 
leiriltä Vuokatista. 

Ilmoittautumiset Leimaus 2012 –leirille Sannalle: s-posti: sanna.
villikka(at)kotka.fi tai p. 0400 698 912

Leimaus-leiriterveisin Sanna
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Osallistu keskusteluihin, kerro 
kuulumisia tai anna palautetta 
keskustelufoorumillamme

www.kyminsuunnistajat.fi/
phpBB3

Kymin Suunnistajat löytyy myös 
facebookista!

VARUSTEASIAA
Hieno suunnistuskesä on taittumassa 
kohti talvea, mutta vielä toivoisin 
sinulta pientä palvelusta.

Tarkista suunnistusvarusteesi ja 
ilmoita minulle mahdolliset ensi 
kevään hankinnat varusteiden suh-
teen.  Näin varmistat, että juuri sinun 
tarvitsemaa tuotetta löytyy oikean 
kokoisena.  Minun on helpompi 
tehdä tilaus, kun tiedän mitä tarvitaan 
(ei tarvitse arvailla). 

Varastosta löytyy tälläkin hetkellä 
hajakokoja seura-asuja, suunnistus-
pukuja, juoksupukuja, combat-paitoja 
ja seuraliivejä. 

Alan tekemään tilausta heti tam-
mikuussa, jotta saamme varusteet 
kauden alkuun. Ilmoittakaa minulle 
tilattavista varusteista 1.1.2012 men-
nessä soittamalla, tai laittamalla teks-
tiviesti  numeroon  0400-763245. Voit 
myös ottaa yhteyttä sähköpostilla 
tiina.vayrynen@pp.inet.fi.

Tiina Väyrynen
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Kuutamohiihto Kymin 
lentokentällä

Jo perinteeksi muodostunut KySsiläisten oma kuuta-
mohiihto, jossa tarjoillaan laavulla kuumaa mehua 
ja makkaraa seuran laskuun. 

Kokoontuminen lentokentän parkkipaikalla. 
Muodostetaan erivauhtisia hiihtoporukoita ja huo-
lehditaan, ettei kukaan jää yksin pimeän keskelle.

Omat otsalamput tai muut valot mukaan.

Lähdetään yhdessä nauttimaan!

Sähköpostia?
Olemme ottaneet käyttöön uuden tiedonvälityska-
navn entisten lisäksi. Koko jäsenistölle suunnataan 
tiedotteita nyt myös sähköpostin välityksellä. Jos et 
ole vielä postituslistalla, mutta haluat liittyä siihen, 
ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsensihteerille marja.
streng@kymp.net.

52/2011

Ulkomaan rastiviikolle 
heinäkuussa 2012?
Viime kesänä heräsi Kainuun rastiviikolla ajatus 
lähteä porukalla ulkomaan rastiviikolle ensi kesänä. 
Esiselvitysten perusteella vaihtoehdoksi valikoituivat 
matka Norjaan tai Ruotsiin.

Sørlandsgaloppen, Kristiansand, Norja, 2.–8.7.2012
Sisältää kolme ”virallista” kilpailupäi-
vää 6.–8.7. sekä vapaaehtoisen suunnis-
tusharjoituksen 3.7. ja sprinttikisan 5.7.. 
Välipäivänä 4.7. mahdollisuus tutustua 
esim. Kristiansandin eläintarhaan.

Osallistumismaksut: aikuisilta 82 €, lap-
silta (alle 17 v.) 45 €

Nettisivuilta lisätietoja:  http://www.
vaok.net/sg2012/en

O-Ringen, Halland, Ruotsi, 22.–27.7.2012
Viisi kilpailupäivää, yksi 
välipäivä. Välipäivänä 
el i i t t isar jan sprintt i 
Halmstadin keskustassa. 

Osallistumismaksut: aikuisilta 130€, 17–20 v. 104 €, 
lapsilta 62 €

Nettisivut:  http://www.oringen.se/english/orteren/
halland2012

Matkustusvaihtoehdot ovat omilla autoilla laivalla 
Tukholmaan ja sieltä paikanpäälle (Halmstadiin n. 500 
km Tukholmasta ja Kristansandiin n. 770 km) tai lentä-
mällä ja vuokra-autoilla. Alustavan laskelman mukaan 
reissu tulisi kustantamaan aikuisilta n. 400–500 € (sis. 
osallistumismaksu, matkat ja majoitus) ja lapsilta hieman 
vähemmän (osallistumismaksu pienempi).

Kiinnostaako? Ilmoita alustava kiinnostuksesi reissua 
kohtaan Päivi Julkulle 8.1. mennessä sähköpostilla tai 
puhelimitse paivihj@hotmail.com, 044-5753538. Kerro 
myös kumpi kiinnostaa enemmän, Norja vai Ruotsi. Jos 
tarpeeksi innokkaita lähtijöitä löytyy, aletaan matkaa 
suunnitella todenteolla.

Kainuun rastiviikko  2013 – 
kannattaa noteerata!!

Suunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut  ja Kainuun 
rastiviikko järjestetään samanaikaisesti Vuokatissa   
6-14.7.2013. Mikä mahdollisuus lomailla, suunnistaa ja 
nähdä huippusuunnistusta!!!   Rastiviikkolaiset pääsevät 
tutustumaan MM-maastoihin ja pystyvät seuraamaan 
kaikki kilpailut oman kilpailemisensa ohessa.

KyS on varannut Vuokatinmaan Loma-asunnoilta (www.
vuokatinmaa.com)  28 majoituspaikkaa seuralaistemme 
käyttöön. Meille on varattu yksi paritalon puolikas (8 
henkeä) ja neljä viiden hengen lomamökkiä. Lisäksi 
yksittäiset seuralaisemme ovat perheineen varanneet  
omia majoituksiaan, joten meiltä on sinne lähdössä 
ainakin 40 hengen porukka!

Alustavat varaukset  seuran varaamille paikoille voi 
tehdä jo nyt Kaisalle (kaisasnell@gmail.com, p. 040-
8287 321). Majoituspaikkojen hinnat eivät ole vielä tie-
dossamme, koska majoituksen tarjoaja antaa ne meille 
vasta vuotta ennen tapahtumaa. Tämänhetkeiset hinnat 
voi käydä tarkistamassa nettisivuilta – niihin on tietysti 
odotettavissa vähän MM-lisää... Varaukset ovat tämän 
vuoksi tietysti alustavia.

Nyt kannattaa olla nopea!
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Rannikkorastien neljänteen kauteen vuonna 2011 kuului 
25 tapahtumaa, joilla kirjattiin yhteensä 4347 suunnis-
tussuoritusta. Alla olevat pylväät osoittavat miten osal-
listujamäärät ovat  vuodesta 2008 eteenpäin kasvaneet 
vuosi vuodelta. Vuoden 2007 luku on arvio Kymin 
Suunnistajien perinteisten, vanhaan tyyliin järjestettyjen 
kuntosuunnistusten osallistujamäärästä. 

Jatkuvasti kasvaneet osanottajamäärät osoittavat, 
että syksyllä 2007 asetetussa tavoitteessa Kymin 
Suunnistajien kuntosuunnistusten kehittämisestä on 
onnistunut, jopa yli odotusten. 25:n laadukkaan kunto-
suunnistustapahtuman järjestäminen on suuri ponnistus 
seuralle ja vaatii kymmenien henkilöiden työpanosta. 
Järjestelytiimin puolesta haluan tässä esittää suuret kii-

tokset kaikille järjestelyihin osallistuneille. 

Rannikkorastien järjestelyistä
Ensi kaudella tarvitaan taas noin 25 ratamestaria, noin 
10 tuloslaskennan hoitajaa ja 25 tapahtumavastaavaa, 
jotka tarvitsevat vielä avukseen paikoituksen ohjaajia, 
apuhenkilöitä ja tuuraajia. Tapahtumien onnistuminen 
vaatii vielä tiedotuksen järjestämistä, karttojen paina-
mista, kaluston ja tarvikkeiden hankintaa ja ylläpitoa 
ja toiminnan organisointia – joten työtä on tarjolla 
kaikille halukkaille. Kaikkia Rannikkorastien järjeste-
lyihin osallistumisesta tavalla tai toisella kiinnostuneita 
pyydetään ottamaan yhteyttä Kaukoon (040 587 6402 
tai kauko.salonen(at)genip.fi) tai johonkin muuhun 
Rannikkorastit-tiimin jäseneen. 

Yleensä tapahtumassa suurimman työn tekee ratames-
tari, joka kartan ja maastokäyntien perusteella suunnit-
telee radat, yleensä viikkoja tai jopa kuukausia ennen 
tapahtumaa. Rastipaikkoja valittaessa varmistetaan huo-
lellisesti, että paikka on oikea ja että kartta on rastin 
ympäristössä riittävän hyvä ja ajan tasalla. Tässä vai-
heessa ratamestari myös merkitsee rastin paikan, jotta 
ennen tapahtumaa rastin vieminen paikalleen sujuu 
ripeästi. Juuri ennen tapahtumaa ratamestari vie ras-
tiliput  ja leimasimet metsään ja tapahtuman jälkeen 
hän hakee ne taas pois käytettäväksi seuraavassa tapah-

Kauko Salonen

Hyvää tuulta Rannikkorasteilla 2011
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tumassa. Ratamestarin työ vaatii 
tarkkaa ja luotettavaa suunnistus-
taitoa sekä tietoa kuntosuunnistuk-
sen eri sarjojen ratojen luonteesta. 
Ratamestari voi käyttää myös apu-
laisia, esimerkiksi rastien pois hake-
misessa.

Tuloslaskennan hoitaminen vaatii 
jonkin verran perustietämystä pc:n 
käytöstä ja perehdytyksen käytettä-
vän ohjelman ja laitteiston käyttöön. 
Tuloslaskennan hoitaminen vaatii 
myös hyviä hermoja kun kiireisim-
pinä aikoina suunnistajia saapuu 
maaliin muutaman sekunnin välein 
ja samanaikaisesti toiset haluavat 
päästä lähtemään metsään. Ensi 
kautta varten pyritään jälleen koulut-
tamaan muutama uusi tuloslaskenta-
vastaava. Toisaalta katsotaan ennen 
kauden alkua mahdollisuuksia kehit-
tää laitteita ja menettelytapoja siten, 
että toiminta olisi mahdollisimman 
sujuvaa, vaikka osanottajamäärä 
kasvaisi viime kauden ennätyksestä 
258 (!) vielä ylöspäin.

Kun osanottajamäärät ovat jatkaneet 
kasvuaan, on entistäkin tärkeäm-
mäksi tullut tapahtumajärjestäjän/-
vastaavan rooli. Tavoite olisi, että 
tapahtumavastaava yhdessä rata-
mestarin kanssa hyvissä ajoin suun-
nittelee tapahtuman toimintojen 
sijoittelut ja paikoitusjärjestelyt. 
Tapahtumapäivänä hän hoitaa opas-
tuksen tapahtumapaikalle, kalustei-
den kuljetukset sekä niiden pysty-
tyksen ja purkamisen. Tapahtuman 
aikana hän hoitaa karttojen myynnin 
ja tapahtuman jälkeen hän tilittää 
rahat seuralle. Useimmissa tapahtu-
missa tapahtumavastaavan on koot-
tava tiimi, johon kuuluu myös 1-2 
apulaista.    

Palautekysely
Tänä vuonna tehtiin Rannikkorastien 
nettisivuilla palautekysely, johon 
saatiin 53 vastausta.  Alla olevasta 
kaaviosta näkyvät vastaajien eri osa-
alueista antamien tyytyväisyyden 
astetta kuvastavien mielipiteiden 
jakautumat. Sen alla on laskettu 

asteikolla 1-5 näiden osa-alueiden 
pisteiden keskiarvot. 

-  Tapahtuman ennakkotiedot www.
rannikkorastit.fi -sivuilla 4,73

-  Opastukset ja paikoitukset 4,42
- Jär jestelyt tapahtumapaikalla 

(paikoitusopastus, kartanmyynti, 
tulospalvelu) 4,25

-  Maastot 4,02
-  Radat 4,18
-  Kartat (paikkansa pitävyys, sel-

keys, painatuksen laatu) 4,48
- Tuloslaskennan toimivuus (tapah-

tumapaikka + internet) 4,63
-  Rannikkorastien henkilöstön pal-

veluhenkisyys 4,65
-  Rannikkorastien Internet-sivujen 

hyvyys yleisesti 4,58

Yhteenvedoista näkyy, että kaikissa 
kysymyksissä vastaajista valtaosa 
piti Rannikkorasteja melko hyvänä 
tai erittäin hyvänä. Parhaat pis-
teet saivat tapahtuman ennakko-
tiedot, henkilöstön palveluhenki-
syys ja tuloslaskennan toimivuus. 
Huonoimmat pisteet tulivat maas-
toista, vaikka tässäkin pysyttiin 
vielä melko hyvällä tasolla. Asia, 
jolle emme voi mitään on, että 
monet Kotkan ympäristön maastot 
ovat kivisiä tai pusikkoisia. Tämän 
aiheuttamaa epämukavuutta pyri-
tään kuitenkin välttämään hyvällä 
ratasuunnittelulla. Toisaalta jatku-

Arvioi seuraavaksi kauden 2011 Rannikkorastittapahtumia asteikolla 15 (1=Erittäin huono, 2=
Melko huono, 3=Keskinkertainen, 4 =Melko hyvä, 5= Erittäin hyvä). Jos et pysty vastaamaan
yksittäiseen kysymykseen (esim. et ole käynyt nettisivuilla), valitse 'En osaa sanoa'
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vasti on meneillään uusia kartoitus-
hankkeita, joiden tuloksena saadaan 
uusia maastoja hyvien tapahtumien 
järjestämiseen. 

Radoista saadut pisteet olivat koh-
tuullisen hyvät, mutta kuitenkin 
alle keskiarvon. Tähän ovat toden-
näköisesti vaikuttaneet loppukauden 
kaksi ratamestarien kiireistä ja inhi-
millisistä tekijöistä johtunutta ras-
tivirhettä. Kun kuntosuunnistuksia 
tehdään pienellä porukalla ja omien 
töiden ja muiden asioiden sallimissa 
aikatauluissa, virheen mahdollisuus 
on aina olemassa. Jatkossa pyritään 
ratamestarien koulutusta ja menette-
lytapoja edelleen kehittämään siten, 
että radat ja rastien sijoittelut olisi-
vat aina, maaston sallimissa rajoissa, 
huippuluokkaa.     

Kolmas asia, jonka pisteet jäivät alle 
keskiarvon ovat järjestelyt tapahtu-
mapaikalla. Ilmeinen syy tähän ovat 
muutamissa alkukauden tapahtu-
missa koetut, suurien osanottaja-
määrien aiheuttamat jonot metsään 
lähdettäessä ja sieltä palattaessa. 
Kauden aikana ongelmaa yritettiin 
ratkaista muuttamalla menettelyta-
poja, mutta tämä oli omiaan aiheut-
tamaan lisää sekaannusta, kun toiset 
toimivat vanhasta muistista vanhalla 
tavalla, eivätkä järjestäjätkään aina 
olleet aina perillä siitä miten tulisi 
menetellä. Ensi kaudeksi tehdään 
joka tapauksessa menettelytavat 
mahdollisimman hyviksi ja kaikille 
selviksi heti kauden alkaessa.  

Palautekyselyn vastaukset olivat 
käytännöllisesti katsoen riippumat-
tomia siitä, oliko vastaaja Kyssin 
jäsen, muun seuran jäsen vai seuraan 
kuulumaton. Tarkasti katsomalla 
voi havaita, että tänä vuonna aloit-
taneet suunnistajat olivat keskimää-
rin hieman kriittisempiä kuin muut, 
mutta 1-2 vuotta suunnistaneet olivat 
keskimäärin hieman muita tyytyväi-
sempiä. Eri radoilla suunnistaneista 
hieman muita tyytyväisempiä olivat 
B-, BL- ja C-ratojen kiertäjät.

Alla oleva kaavio esittää vastaajien 
kiinnostusta erilaisiin erikoistapah-

tumiin.

Kauden erikoistapahtumista parhaat 
pisteet sai Ruskajuoksu. Tämä oli 
sikäli yllättävää, että Ruskajuoksun 
osanottajamäärä jäi tällä kertaa 
melko vaatimattomaksi, alle sadan. 
Tuloksesta kuitenkin nähdään, että 
tälle Pönnin Hannun kehittämälle 
konseptille on vahvaa kysyntää ja 
Ojalan Petrin lentokentän pohjois-
puolelle laatimat radat olivat erin-
omaisen onnistuneet. Ensi kaudella 
yritetään keksiä keinoja nostaa 
Ruskajuoksun osanottajamäärää, 
vaikka Sipoon Raatojuoksun lukui-

hin (tänä vuonna yli 1100 suunnis-
tajaa) emme välttämättä pyrikään.

Muita erityisen paljon kiinnostusta 
herättäneitä erikoistapahtumia olivat 
pitkät matkat ja yösuunnistukset. 
Muillakin kauden 2011 erikoistapah-

tumilla: Heinäviesti, perhesuunnis-
tus, pitkät matkat, yhteislähtötapah-
tumat ja Firmaliiga, on omat vankat 
kannattajansa. Kyselystä oli jäänyt 
pois sprinttisuunnistus, mutta sekin 
sai kannatusta avoimissa vastauk-
sissa. Näitä kaikkia tultaneenkin jär-
jestämään, ja edelleen kehittämään, 
myös kaudella 2012. 

Kaiken kaikkiaan Rannikkorastit 
saivat vastaajilta kouluasteikolla 
4-10 yleisarvosanaksi kiitettävän 
8,94. Tästä kiitos myös kaikille vas-
taajille. Ensi kaudella tavataan taas, 
Rannikkorasteilla!

Arvioi seuraavaksi erilaisten Rannikkorastien erikoistapahtumien merkitystä/hyvyyttä asteikolla
15 (1=Ei ole minulle ollenkaan merkitystä, 2=Ei ole juurikaan minulle merkitystä, 3= Kiinnostaa
jonkin verran, 4= Kiinnosta minua melko paljon, 5= Kiinnostaa minua erittäin paljon
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Loppuun on liitetty joukko kyselyn avoimista vasta-
uksista poimittuja kehumisia, moitteita, ehdotuksia ja 
muita kommentteja: 

• Aloittelijana olisi kiva tutustua karttoihin (esim. edel-
lisvuosien karttoihin) etukäteen netissä [Tämä on 
mahdollista reittihärvelissä]. A3:lle printattu kartta 
jotta karttamerkit näkyvät helpommin 40+ alaisille. 
Perheviesti, esim. yhteenlaskettu aika D, C, B ja A 
radiolle. 

• Ajankohta erittäin hyvä (järjestettiin sunnuntaina, 
alkusyksynä), pitkät matkat, Kotkan paras suunnistus-
maasto, vaihtelevat rastivälit. Kokonaisuutena hieno 
tapahtuma! 

• Uunituore kartta, hyvät radat, Suunnistajankauppa 
• Loistava sää, runsas osanotto, hyvä liikenteen ohjaus, 

iloiset ilmeet, mukavat osanottajien palautteet, hyvä 
kartta ( maasto oli vain tyydyttävä!!) 

• Hyvä maasto kuntosuunnistukseen Hyvät radat, vaa-
tivat pienestä alueesta huolimatta ja turvalliset lapsille 
Hieno kartta Hyvä kilpailukeskus ja lähellä asutusta 
Tuloslaskenta pelasi ja järjestelyt yleensä Kaunis ja 
hyvä kesäinen sää 

• Loistavat radat, hyvä kartta, mahtava ilma, kaikin 
puolin hyvä ilmapiiri !!!!!! 

• Radalla (A) hyviä reitinvalintavälejä. 
• Iloiset ihmiset maalissa, vaikka itse pummasin. 
• Kevään ensimmäinen suunnistustapahtuma. Silti 

maastot kuivia ja hyväkulkuisia. Hyvä kuntosuunnis-
tustapahtuma näin heikommallekin suunnistajalle. 

• Poikani sai oikein kipinän suunnistamiseen, kun löysi 
itsenäisesti rastit. Maasto oli tuttua ja turvallista ja 
tunnelma otsalamppujen valoissa mahtava. 

• Tulokset nopeasti netissä. Firmaliigan viesti oli hauska 
idea. Paikat ovat olleet vaihtelevia. 

• Karttapainatus hyvä, hyvin järjestetyt tapahtumat, 
radatkin ihan ok. Järjestäjät ystävällisiä. Parkkitilaakin 
aina löytynyt. Yösuunnistukset kivaa vaihtelua. 
Firmaliiga on ihan kiva vaihtelu. 

• nopea tulospalvelu, reittihärveli, hyvät radat 
• Kartat ajan tasalla ja tulosteiden laatu erinomai-

nen. Ennakkoinfo, ratojen pituudet ja maastokuvaus. 
Reittihärveli. 

• Ratojen monipuolinen valikoima, useiden erilaisten 
tapahtumien tarjoaminen (yösuunnistukset, viikon-
lopputapahtumat, ruskajuoksu). Myös järjestelyt ovat 
toimineet moitteettomasti. kaikin puolin positiivista 
meininkiä, huomaa että tämä on saanut ihmiset innos-
tumaan suunnistuksesta 

• Maasto- ja ratainfo etukäteen. Opastus. Palvelu-
henkisyys ja leppoisa tunnelma sekä järjestäjien että 
suunnistajien keskuudessa. Tulokset nopeasti netissä. 
Reittihärveli. 

• Erinomaiset kartat ja kotisivut, tulokset nopeasti. 
• netti, tulospalvelu, vastuuhenkilöiden sitoutuneisuus, 

kartat pääosin erinomaisia, yleinen innostunut ilma-
piiri 

• Karttatulosteet, koko paketti 
• Hyvät opastukset ja ennakko-ohjeet, laaja ratavali-

koima, sujuvat järjestelyt. 
• Internet on loistava 
• Yleinen ilmapiiri tapahtumissa iloinen/pirteä/innos-

tunut. Paljon ”uusia kasvoja” 
• hyvät, selkeät kartat, loistava ratapainatus, toimiva 

tuloslaskenta, nopea tulospalvelu, reittihärveli on 
”kruunu” illan päätteeksi 

• Tiedotus ja ennakkotiedot KyS:n sivuilla Valmiiksi 
piirretyt hyvät kartat ja kohtuulliset radat, välillä ratoja 
liikaakin maasto huomioiden. Tuloslaskenta oli tosi 
nopeaa! 

• yleinen helppous osallistua 
• Vaihtelevia maastoja, joskus haastavia mutta aina rastit 

kuitenkin löytyi. kiitos myös Jukolakoulun pitäjille 
kädestä pitäen ohjaamisesta ja hienoon lajiin kiinni 
pääsemisestä. 

• joidenkin ratamestareiden tapa (?) piilottaa rastit esim. 
oksien alle tai erityisen matalalle - pari harmittavaa 
kertaa ollut, kun rasti(t) ollut väärässä paikassa; etu-
käteisvarmistus oltava aukoton 

• Jonotus metsään lähtiessä ja sieltä tullessa 
• Olisi hauskaa, jos erilaisia tapahtumia olisi enemmän 

kuten viestejä. 
• Rannikkorastit ovat upea tuote! Jokaisesta suunnistus-

kerrasta jäi hyvä mieli. Suurkiitokset kaikille tapahtu-
majärjestäjille, ratamestareille sekä tuloslaskijoille! 

• Suuri kiitos kaikille Rannikkorastien järjestelyihin 
osallistuneille. Suunnistamaan saa aina tulla hyvillä 
mielin, kun tietää että tapahtuma on kaikin puolin 
hyvin järjestetty ja kotiin saa lähteä vielä paremmalla 
mielellä mahtavien ratojen, upeiden maastojen ja eri-
tyisesti ystävällisten järjestäjien ansiosta. Ensi vuoteen! 

• Aloitin suunnistuksen tänä kesänä Jukolan innoitta-
mana. En oikeastaan aikaisemmin ollut ajatellut suun-
nistusta harrastuksena. Tietoa löytyi hyvin netistä, 
kun rupesi etsimään. Onko paikallisilla seuroilla 
jonkunlaista mainontaa, koska olisin todennäköisesti 
voinut aloittaa suunnistuksen aikaisemminkin, jos 
tämä vaihtoehto olisi tullut vastaan. Sain kuitenkin 
pari kaveria houkuteltua suunnistuksen pariin! Hieno 
laji! 

• Kiitettävää toimintaa hienon lajin tuomisessa kaikelle 
kansalle. 

• Yösuunnistuksia voisi olla enemmän Suunnistuskausi 
voisi myös jatkua pidempään 

• Yllättävän hyvin tiimi selvisi, huomioiden käytettävät 
resurssit! Ajanottoon ja nimien kirjaukseen syytä 
panostaa jotta jonoilta säästyttäisiin. 

• Pienipiirteisiä karttoja voisi painaa A3 paperille; mitta-
kaava tulisi 1: 5000 paikkeille, auttaisi heikkonäköistä. 
(Honkala, Pahavuori, Jumalniemi, Paaskallio ym.) 

• Hyvin järjestettyjä. Ei moitteen sijaa. Toivottavasti 
jatkuu samanlaisena myös kaudella 2012. Tulemme 
liikkumaan Etelä-kymenlaakson metsiin myös ensi 
vuonna. 



Leimaus 2011 järjestettiin 7-10. kesä-
kuuta Kisakeskuksessa. Meitä KyS:n 
nuoria oli 13 ja mukavia ohjaajia 
kolme. Bussi, jossa oli KyS:n lisäksi 
VeVe:n ja KS:n nuoret ohjaajien 
kanssa, vei meidät Kisakeskuksen 
leirintä -alueelle tiistaiaamuna. 
Majoituimme kahteen armeijatelt-
taan. Onneksi sää oli kuitenkin 
mukavan lämmintä, välillä jopa liian 
kuumaa, mutta ainakin sateelta väl-
tyttiin. Teltassa ei siis ollut kylmä 
nukkua kun vain osasi varustautua 
oikein, mikä opittiin ensimmäisen 
yön jälkeen.

Harjoituksia riitti jokaiselle päivälle. 
Eritasoiset ja ikäiset suunnistajat oli 
jaettu 5 eri ryhmään. Tasoja olivat 
RR- ja TR- taso, taso 1 ja 2 sekä 
tehotaso. Tiistaipäivänä suunnis-
timme ensimmäisen radan uudessa 
maastossa. Keskiviikkopäiväksi oli 
varattu kolme suunnistusta, aamulla, 
iltapäivällä ja illalla yösuunnistuk-
sena. Viimeisimmäksi mainitun har-
joituksen osa nuorista jätti suunnista-
matta, mutta yösuunnistus oli ehdot-
tomasti lempparini harjoituksista, 
jotka siellä teimme. Lähtö tapahtui 
yhteislähtönä joten metsä kuhisi 
suunnistajia eikä illan hämärtyessä 
ollut enää yhtä kuuma kuin päivän 
helteessä. Torstaina harjoituksia oli 
kaksi tai kolme tasosta riippuen. 
RR- ja TR- tasot sekä taso 1 menivät 
kaksi rataa kun taas taso 2 ja tehotaso 
suunnistivat leirintäalueella sprint-
tisuunnistuksen. Perjantaiaamuna 
leirin kruunasi leirikilpailu johon 
osallistuimme kahdella joukkueella. 
Joukkueissa suunnisti yksi jokaisesta 
tasoryhmästä. Tehotaso suunnisti 
leirillä parhaimmillaan 28 km. Joten 
uuteen maaston tuli tutustuttua sekä 
harjoitusta ja kokemusta saatua. 

Harjoitusten lisäksi tarjolla oli oheis-
ohjelmaa. Gladiaattoriradalle osal-
listuimme koko porukalla. Osa kävi 
kokeilemassa myös seinäkiipeilyä, 
mikä paljastuikin erittäin mukavaksi 
urheilulajiksi. 

Leimaus-leiri 2011 Aino Väyrynen
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Roosan mietteitä leiristä:
Tämän vuoden Leimaus-leiri oli oman kesäni yksi päätapahtumista. 
Leirillä oli laadukkaita ja erilaisia harjoituksia mm. käyrä-, suunta- ja 
rastinottoharjoituksia. Suunnistusratojen matkat sekä vaativuustasot 
olivat erinomaiset. Myös oheisohjelmatarjonta oli laaja: seinäkiipeilyä, 
gladiaattorirata, kalastus yms.

Leiri oli täynnä kavereita, niin omasta seurasta kuin muistakin seuroista. 
Matkalta tarttui mukaan muutama uusikin tuttavuus!:)

Leirikeskus oli hyvä ja laaja. Yövyimme teltoissa, mikä ei hirveän miel-
lyttävää ollut, mutta se ei leirin tunnelmaa latistanut.

Kerrassaan upea leiri! Ensi vuonna ehdottomasti uudestaan; tällä kertaa 
Vuokattiin!

Poimintoja Danielin leiriraportista:
- Paikka oli ihan mukava: uimaranta, nurmea, rakennuksia ja metsää.
- Pojista ainakin telttailu oli mukavaa. Myös ruokailut järjestettiin 

suuressa valkoisessa teltassa.
- Leirin aikana saatiin monia laadukkaita harjoituksia, joiden jälkeen 

kävimme uimassa.
- Parasta leirillä oli vapaa-aika. Vapaa-ajalle pelasimme pallolla battlea, 

juttelimme mukavia, kalastimme, kokeilimme seinäkiipeilyä, testa-
simme gladiaattoriradan ja pelasimme pelikorteilla.

- Ensi vuoden Leimaus-leiri pidetään Vuokatissa ja sinne lähtöä voin 
suositella kaikille suunnistaville nuorille.

Koko leiri ei kuitenkaan ollut pelk-
kää treenaamista vaan torstai-iltana 
pääsimme leiridiskoon, jossa esiin-
tyi paikallinen bändi. Leirillä oli 
myös mahdollisuus päästä uimaan 
ja suurin osa nuorista ja aikuisista 
kävivätkin virkistäytymässä kesä-
kuun lämpöisessä vedessä päivittäin. 
Myös vapaa-aikaa oli tarjolla, jota 
vietimme korttia pelaillen, uiden ja 
yhdessä hengaillen. Kisakeskuksen 
pikku kaupassa oli myytävänä jää-
telöä, mikä virkisti kuumina helle-
päivinä. Nuoret saivat uusia ystäviä 
eri suunnistusseuroista ja tutustuivat 
paremmin myös toisiinsa.  

Kun leiri oli saatu päätökseensä, 
oli aika suunnata kotia kohti. 
Harmiksemme saimme vanhan 
bussin, missä ei ollut ilmastointia 
joten bussissa oli ”kuumat paikat”. 

Koko leiristä jäi mahtava fiilis ja 
seura oli mitä mainion. Ensi vuonna 
uudestaan, mutta nyt on suuntana 
Vuokatti <3
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KyS:n jäsenmaksut ja jäsenkortit 
vuonna 2012
Tämän KySsiläisen mukana on erillinen liite, jossa on 
myös nämä ohjeet jäsenmaksun maksamisesta vuodelle 
2011. Liitteen alaosassa on tilisiirtolomake niille, jotka 
eivät maksa automaatilla tai netissä.

Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.1.2012.
Tilinumero  on FI77 5172 0220 0249 22 ja vuosikokouk-
sen päättämät maksut:

Aikuiset   30 €

16-vuotiaat ja nuoremmat  20 €

Perhemaksu  60 €

Kevään KySsiläisen mukana postitamme kaikille jäsen-
maksunsa maksaneille  jäsenkortit.

KySsin jäsenkortilla saatavana  jäsenetuutena jatkuu ensi 
vuonnakin:

- Ri-Pe Sport  - urheiluliike Kauppakeskus Pasaatissa:

15 %:n alennus normaalihintaisista tuotteista. Alennus 
ei koske sykemittareita eikä muuta elektroniikkaa, 
Leatherman-tuotteita eikä polkupyöriä

Uusien jäsenten tiedot, osoitteenmuutokset yms. seuran 
jäsensihteerille Marja Strengille, puh. 044 311 1242 tai 
sähköpostitse  marja.streng@kymp.net.

Tarvitsetko talkooapua!
Seuramme hankkii rahaa tekemällä talkoita. Meillä on 
muutamia, jo perinteiksi tulleita talkookohteita, joista 
saamme vuosittain mukavan lisän seuramme tuloihin. 

Olemme valmiit ottamaan vastaan lisää talkoohom-
mia, jos jollakulla olisi niitä tarjolla. Kertaluontoisesti 
sovittavaa korvausta vastaan voimme kerätä porukoita 
hoitamaan muuttoja, siivouksia, tarjoiluja, yritysten 
suunnistustapahtumia tms.

Jos kaipaat talkooapua, ota yhteys Seuratoimintajaosto/
Kaisa Snell, p. 040-8287 321.

Suunnistuksen saloihin opastava Jukolakoulu 
starttaa taas tammikuussa! 

Lisätietoja: www.kyminsuunnistajat.fi tai 
Jukolakoulun Facebook -sivuilta.
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Puheenjohtaja (+Seuratoimintajaosto)
Kaisa Snell
Silmupolku 11, 48400 Kotka
040 828 7321
kaisasnell@gmail.com

Sihteeri (+Jäsensihteeri)
Marja Streng
Ulpukkapolku 36, 48310 Kotka
044 311 1242
marja.streng@kymp.net

Taloudenhoitaja (+Projektit)
Hannu Währn
Koivutie 4, 48130 Kotka
044 223 3287
hannu.wahrn@kymp.net

Rannikkorastit-jaosto
Kauko Salonen
Huuhkajantie 8, 48220 Kotka
040 587 6402
kauko.salonen@genip.fi

Nuorisojaosto, Kys 2015 -nuorisotoiminnan kehittä-
misprojekti (+Varapuheenjohtaja)
Jyrki Metsola
Kaislakuja 21, 49200 Heinlahti
0400 427 796
jyrki.metsola@cads.fi

Kartta- ja kilpailujaosto
Timo Pirtilä
Risuniityntie, 48410 Kotka
0440 281 747
timo.pirtila@gmail.com

Jäsen
Sanna Villikka
Paattipolku 2 D, 48310 Kotka
0400 698 912
sanna.villikka@kotka.fi

Jäsen, Jukolakouluprojekti
Anu Soini
Sommeenkatu 24, 48720 Kotka
050 400 1504
anu.soini@kymp.net

Kymin Suunnistajien 
johtokunta 2012
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Jännitystä, yhdessäoloa, suunnistamista, rastien 
löytymistä, pummeja, kanssataivaltajien kanssa 

juttelua, valvomista, väsymystä, jaksamista, jalkojen 
kipuja, naarmuja, kuraa, selviytymistä, onnistumista, 
hämmennystä, selityksiä, pesupaikan ”lumoa”, teltta-
saunan löylyjä, tarinoita, juttelua, naurua, elämyksiä, 
Jukolan yötä, aamun heräämistä, telttakylän kuhinaa, 
Jukola-kauppojen tarjontaa, kisaruokaa, talkoovuoroja, 
kurapyykkiä... Jukolaa on vaikea selittää. Se täytyy 
kokea itse.

Jukolakoulusta lähdettiin liikkeelle
Siispä… Halusimme tarjota pidemmän kurssin suun-
nistukseen ja Jukolan viestiin haluaville aikuisille. 
Tammikuussa 2011 alkaneessa Jukolakoulussa pidettiin 
talven aikana kolme kovaa lauantai-iltapäivää luento-
jen ja korttelisuunnistusten merkeissä. Tietoa, neuvoa 
ja opastusta jaettiin suunnistuksesta lajina ja harrastuk-
sena, Jukola-tapahtumasta, varusteista, reittihärvelistä, 
kuntoilijan kestävyysharjoittelusta kohti Jukolaa sekä 
huippusuunnistajan suunnistusajattelusta, nykyaikai-
sesta kartanteosta sekä Jukolan ratamestarin haasteista. 
Luennoitsijoina toimivat huippusuunnistaja, kartante-
kijä, Jukolan ratamestari Janne Weckman, Salpa-Jukolan 
pääsihteeri Salla Töyrylä, valmentaja, kestävyysurheilija, 
suunnistaja Hannu Vuorinen sekä KyS:n Jukolatiimin 
jäsenet. 

Koulu jatkui Rannikkorastikauden käynnistyttyä suun-
nistusharjoituksilla ja tutustuimme myös tulevaan 
Jukola-maastotyyppiin Virolahden Harjussa Salpa-
Jukolan harjoitusmaastoissa ja  –radoilla. Kyseiseen 
harjoitukseen osallistui myös paljon muitakin kyssiläisiä 
sekä Kouvolan jukolakoululaisia.

Se Ensimmäinen Jukola 
Kymin Suunnistajien jukolakoululaiset onnistuivat 
ensimmäisessä Jukolan viestissään mainiosti. 41 kou-
lulaisesta peräti 28 osallistui Salpa-Jukolaan kilpailijana. 
Pari tammikuussa kurssin aloittaneista putosi kelkasta 
kesken kevään kiihdytysten, ainakin yksi paha loukkaan-
tuminen sattui, jotkut eivät alun perinkään olleet läh-
dössä kilpailijana Jukolaan - ainakaan vielä tällä kertaa 
-  ja jokunen varamies/manageripestikin oli koululais-
ten tavoitteena. Useampi ei-kilpaileva jukolakoululainen 
osallistui Salpa-Jukolaan kuitenkin talkoolaisena.

Jukolakoululaisia löytyi venloista seuraavista joukku-
eista: KyS 3, 4 ja 5,  Karhulan Kanttarellit, Tetsaajat 
sekä Torrin tytöt ja Ritva. Jussijoukkueissa: KyS 4 ja 5,  
Kymen Sanomat, Steveco, Häröt Lampaat ja Pernoon 
Rajamiehet.Kaikki saivat ratansa läpi. Harmittavan vii-
meisen rastin ohijuoksun ja hylkäyksen koki YLE:n kum-
misuunnistaja Jaana Pirtilä (KyS 3). Jukolakoululaiset 
tuntuivat olevan iloisia ja tyytyväisiä suorituksiinsa ja 
useimmilta kuului, että ”ensi vuonna uudestaan…”.

JUKOLAKOULUA JA SALPA-JUKOLAA Marja Streng
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Kymin Suunnistajat osallistui Virolahdella 18.-19.6.2011 
suunnistettuun Salpa-Jukolaan ennennäkemättömän 
laajasti. Itse kilpailuun Kymin Suunnistajien nimissä 
osallistui 9 venla- ja 5 jussijoukkuetta. Lisäksi kyssiläisiä 
suunnisti myös muissa työpaikka- ja kaveriporukoissa, 
joten kartan kanssa Salpa-Jukolan maastoissa kulki 
arviolta vajaat 100 seuralaista! Viime hetken loukkaan-
tumisten takia oli hetken pelko, ettemme saisi kaikkia 
joukkueita täysinä läpi, mutta suunnistajapankin ja pus-
karadion kautta apuja löytyi mm. kahden australialais-
vahvistuksen myötä. Ko. vahvistukset olivatkin melkoi-
sia menijöitä – aussimiehet mm. maajoukkuetaustaisia 
vauhtitykkejä! 

Vaikka seuran asettama tavoite lähi-Jukolaan olikin 
”määrä ja fiilis” – joissa onnistuimmekin hienosti –  
oli toki mukana myös pientä kisaa. Venloissa KyS:n 
1-joukkue (sijoitus 471.) sai kovaa vastusta niin KyS 
2:lta (334.) kuin ”veteraaninelikoltakin” KyS 9 (466.). 
Jussien puolella 1-seitsikko piti pintansa samalla sijalla, 
kuin paras venla-nelikkommekin – 334. Kyssiläisten 
parhaista sijoitusnostoista osuudellaan vastasivat ven-
loissa Aino Väyrynen (235 sijaa!) ja jusseissa Joonas 
Kavakko (120 sijaa). Parhaat kyssiläisten km-ajat olivat 
Aino Väyrysellä ja Timo Pirtilällä.

Itse kilpailijoiden lisäksi paikalla oli myös runsaat 
huolto- ja fanijoukot! Majoitukseen oli varattu peräti 6 
sotilastelttaa ja vaikka Jukolan yönä ei malttaisi nukkua, 
niin teltat olivat kuitenkin tarpeen. Olihan niitä torkah-
telijoita kyllä myös Kyssin omalla huoltoteltallakin. 

Seuratoimintajaoston väki apujoukkoineen kävi pystyt-
tämässä jo perjantaina majoitustelttojen viereen vara-
tulle alueelle Rannikkorastien tutun sinisen teltan sekä 
hienon, ison, valkoisen ”juhlateltan”. Mikäpä siellä oli 
sitten nauttia Jukola-kahvituksesta voileipien ja pullan 
kera. Itselle maistui myös Tessan tarjoama 10-v synttä-
rikakku oman venlaosuuteni jälkeen! Pöydän kokoisesta 
mansikkakakusta riitti kyllä muillekin.

Kymin Suunnistajien omassa kahvilassa seurattiin myös 
päivän ja yön aikana Kyssin joukkueiden etenemistä kil-
pailussa nettiyhteyksien turvin.  Joukkueista oli tehty 
kuvalliset koosteet isolle tulostaululle, johon sitten kirjat-
tiin oman seuran juoksijoiden menoa ja viestin kulkua. 
Kävivätpä ohikulkijatkin ihailemassa tulostauluideaa ja 
kehumassa sitä Jukolan komeimmaksi!

Suuri joukko kyssiläisiä osallistui eri tavoin Jukolan 
viestiin myös talkoolaisena. Joillakin oli jopa tuplapesti 
– ensin oma kisa ja sitten talkootyöt.

Katseet kohti Valio-Jukolaa  16.-
17.6.2012   (www1.jukola.com/2012)
Ensi vuoden Jukolan viesti juostaan Vantaalla lähellä 
7-tien ja Kehä III:n liittymää – ”Ikean tällä puolella”. 
Matkaa ei siis tuonnekaan ole kovin paljoa. Toivottavasti 
saamme myös sinne runsaat joukot mukaan. 
Seuratoimintajaosto on kirjannut toimintasuunnitel-
maansa jälleen mm. jukola-kahvion järjestämisen

KyS Salpa-Jukolassa Marja Streng
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Palaute Jukolakoulun jälkeen kurssilaisilta oli häkel-
lyttävän myönteistä ja jukolakoulukokemus oli meille 
vetäjillekin erittäin mieluinen. Uusi Jukolakoulu on 
suunnitteilla alkavaksi tammikuun 2012 loppupuo-
lella. Vinkatkaa asiasta mahdollisille uusille kou-
lulaisille ja tulkaa itse mukaan, jos siltä tuntuu. 
Jukolakoulusta tiedotetaan myöhemmin seuran net-
tisivuilla sekä lehdissä.

Tavoitteenamme on taas koukuttaa mahdollisimman 
monta uutta harrastajaa tähän piiloleikkiin metsissä ja 
ryteiköissä. Ajanlaskukin saattaa muuttua siten, että 
on ”aika ennen Jukolaa” ja ”aika Jukolan jälkeen”. 
Näin ainakin omassa kalenterissani tuntuu olevan 
vuodesta toiseen.
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Nuorten tiomila

Nuorten tiomila eli ”ungi” on alle 18-vuotiaille jär-
jestetty viestikilpailu Ruotsissa. Kilpailu muistuttaa 
monella tapaa Nuorten Jukolaa, paitsi että ungissa on 
oma sarja alle 13-vuotiaille (H/D12) sekä oma sarja 
tytöille (D18) Myös osuuksia on enemmän, sillä seka-
sarjan (H18) viestistä löytyy jopa kymmenen osuutta ja 
tyttöjen sarjastakin viisi. Oman mausteensa kilpailulle 
antaa myös ns. rinnakkaisosuudet, joilla saa juosta 1-3 
juoksijaa ja vain parhaimman aika otetaan huomioon 
lopputuloksissa.

Tänä vuonna ungi järjestettiin 5-6.8 Sätilassa lähellä 
Göteborgia. Tällä kertaa myös Kymin Suunnistajia lähti 
edustamaan kuusihenkinen tyttöjoukkue, johon kuului-
vat Roosa, Minni, Miisa, Sonja, Anni ja Aino.

Lähdimme torstaina 3.8 kimppakyydeillä Sipooseen, 
jossa hyppäsimme Sibbo-Vargarnan kanssa samaan bus-
siin. Perjantaiaamuna saavuimme laivalla Tukholmaan 
ja jatkoimme matkaamme Ruotsin halki kohti Sätilaa. 
Koko päivän matkustettuamme saavuimme illalla kisa-
keskukseen, jossa pienten viesti olikin jo kovaa vauh-
tia käynnissä. Telttojen pystyttämisen jälkeen tutus-
tuimme kisakeskukseen, sekä Ruotsissa käytössä ole-
vaan SI-leimausjärjestelmään. Kaikesta uudesta ja jän-
nittävästä huolimatta kömmimme ajoissa telttoihimme 
nukkumaan ja pian koko kisakylä vaipui uneen. Kovin 
pitkään kisakylä ei kuitenkaan pysynyt hiljaisena, sillä 
sekasarja starttasi jo kello 2.30 aamulla ja tyttöjen viesti 
muutamaa tuntia myöhemmin kello 5.30. Aikaisista 
herätyksistä huolimatta kisakeskus täyttyi innokkaiden 
suunnistajien äänistä, jotka jo intoa puhkuen odottivat 
metsään pääsyä. Yksi toisensa jälkeen myös meidänkin 
joukkueen jäsenet pääsivät kokemaan vauhdin hurmaa 
ruotsalaisessa kangasmetsässä. Lopulta yhdeksän 
aikoihin lauantaiaamuna joukkueemme saapui maa-
liin sijalla 54! Hiukan myöhemmin lähdimme ajamaan 
kohti Tukholmaa, josta jatkoimme laivalla Turkuun. 
Väsyneinä mutta onnellisina saavumme kotiin sun-
nuntaina puolenpäivän aikoihin. Reissu oli uudenlai-
nen hauska kokemus, jonne lähtisin myös ensi vuonna 
uudelleen. 

Anni Väyrynen
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Seuraavalla aukeamalla julkaisemme tutun valokuva-
suunnistuskilpailun, viime  vuonna tämä kisa sai muka-
vasti suosiota Joulun ajan suunnistusajatuksen virkistä-
miseen ja perheiden keskeiseen pohdintaan ja kilpailuun.

Tässä kilpailussa on tehtävänä paikallistaa valokuvissa 
esiintyvien rastilippujen paikat Aittakorven kartalle. 
Lähtö ja maali ovat myös merkitty rastilipuilla. 

Rastien paikallistamisessa ovat tärkeänä apuna rasti-
määritteet, jotka on ilmoitettu oheisessa rastimäärite-
luettelossa sekä kuvateksteissä. Rastimääritteen lisäksi 
on ilmoitettu suunta kamerasta rastilipulle. Suunnat ovat 
360-jakoisen kompassin asteina. Esim. 90° tarkoittaa, 
että kameran kuvaussuunta on suoraan itään, 225° lou-
naaseen, 360° tai 0° pohjoiseen jne.

Kun olet mielestäsi kaikki rastit eli kuvien kohteet löytä-
nyt, kannattaa vielä mitata koko rata, sillä oikean radan 
pituus on 6630m. Rata sinänsä ei ole ratamestarityön 
mallisuoritus. Se on kuvattujen kohteiden eli rastipis-
teiden yhdistelmä.

Kartalle tai sen kopiolle tulee merkitä lähtö, rastit nume-
roineen, rastiväliviivat ja maali. Lisäksi tietysti kilpailijan 
nimi- ja osoitetiedot.

Vastaus tulee postittaa tai muuten toimittaa 31.1.2012 
mennessä osoitteeseen Mauno Rapo, Kasilanpolku 14 A 
9,  48410 Kotka. (puh. 040-5576965) Sähköpostivastauksia 
ei hyväksytä.

Eniten oikeita kohteita löytäneiden kesken arvotaan 
hyvät, suunnistusaiheiset palkinnot. Myös kaikkien osal-
listuneiden kesken arvotaan kolme palkintoa.

Huom. Suunnistaja-lehden kilpailussa kielletään käy-
mästä karttamaastossa. Me olemme suurpiirteisiä ja 
sallimme maastossa käynninkin jos homma tuntuu 
oikein kinkkiseltä eivätkä oikeat pisteet kuvien perus-
teella löydy!!

Mukavia tuokioita ja hetkiä mielenkiintoisen kartta-/
suunnistustehtävän parissa,

terv. Manu.

KySsiläisen kuvasuunnistus  
2011



Lähtö: Polkujen  risteys , suunta rastilipulle 180°  

Rasti 1. Niityn luoteiskulma  68°

Rasti 2. Rajapyykki  95°

Rasti 3. Jyrkänteen alla  62 °

Rasti 4. Kivien väli 265°

Rasti 5. Avokallio, luoteiskulma 308°

Kuvasuunnistus 2011, rastimääritteet:
Lähtö. Polkujen risteys , suunta rastilipulle 180°  

Rasti 1. Niityn luoteiskulma 68°

Rasti 2. Rajapyykki 95°

Rasti 3. Jyrkänteen alla 62 °

Rasti 4. Kivien väli 265°

Rasti 5. Avokallio, luoteiskulma 308°

Rasti 6. Notko 182°

Rasti 7. Kivien väli 88°

Rasti 8. Portaat alaosa, 56°

Rasti 9. Kivi , länsisivu 86°

Rasti 10. Suo, itäsivu 133°

Rasti 11. Ojan pää, 8°

Rasti 12. Jyrkänteen eteläjuuri, 222°

Maali. Niityn pohjoiskulma, 168°

Kuvasuunnistuksen kuvat löydät suurempina nettisivujemme 
kuvagalleriasta: http://www.kyminsuunnistajat.fi/gallery



Rasti 6. Notko 182°

Rasti 7. Kivien väli  88°

Rasti 8. Portaat alaosa,  56°

Rasti 9. Kivi , länsisivu  86°

Rasti 10. Suo, itäsivu 133°

Rasti 11. Ojan pää, 8°

Rasti 12. Jyrkänteen eteläjuuri,  222°

Maali. Niityn pohjoiskulma, 168°



Halikkoviesti 2011
Viisitoistaosuuksinen Halikkoviesti suunnistettiin tänä 
vuonna Hevonpään ampumaradan maastossa Halikossa. 
Kymin Suunnistajilla oli käytettävissä runsaasti suunnis-
tajia yhteen joukkueeseen, jopa niin paljon, että saimme 
muodostetuksi myös kakkosjoukkueen. Olimme siis liik-
keellä 34 henkilön voimin Halikossa. Mukana oli myös 
ensimmäistä kertaa kisapaikalla seuran uusi huoltoteltta, 
joka mitoitukseltaan osoittautui juuri ja juuri riittäväksi 
tuollaiselle porukalle.

Hevonpään maasto oli hyvin pienipiirteistä, vaativaa 
suunnistusmaastoa, raskaskulkuisia mäkiäkin riitti. 
Oikea suunnistaminen ja tarkka kartanluku olivat arvos-
saan. Jälkipeleissä yksi jos toinenkin kuului koukkuja 
tehneen, kuka enemmän kuka vähemmän. Kaikki saivat 
osuutensa kunniakkaasti suoritetuiksi ja joukkueille saa-
tiin sijoitukset. Ykkösjoukkue paransi muutaman pykä-
län viimevuotista sijoitustaan, Kakkosjoukkue selvitti 
vaativat radat ja siihen voimme olla tyytyväisiä, ensi 
vuonna juoksemme sijoituksen paremmaksi!

KyS Raatojuoksussa 14 suunnistajan 
porukalla
Raatojuoksu käytiin Sipoossa Arla-Ingmanin meije-
rin takana alkavassa korpimaastossa. Vaativaa ja fyy-
sisesti rankkaa suunnistamista oli täälläkin tarjolla. 
Pikkutarkkaa kartanlukua, mäkiä ylös alas ja notkojen, 
juoksu-urat painuivat ”kuralle”. Tapahtumassa oli kui-
tenkin myöhäissyksystä huolimatta reilu ja reipas posi-
tiivinen meininki. Oli komea yhteislähtö kun yli 1000 
suunnistajaa säntäsi matkaan. Hyvin hajosi porukka 
metsään. Nelosrastille mennessäni huomasin käyttä-
väni sellaista reittiä, jossa ei kanssakilpailijoista ollut 

Torstain yhteislenkit
Yhteislenkit alkoivat lokakuussa vakioaikaan (to klo 
17:30) reippaalla kävelyllä Aittakorpi-Pahalampi 
akselilla. Marras- joulukuuksi on siirrytty Äijävuoren 
mäkiselle kuntoradalle. Aikaa on käytetty n. 1:40-
1:50.

Osallistujia on ollut mukavasti vaihdellen kymmenen 
henkilön molemminpuolin; lisääkin kuntoradoille 
vielä mahtuu, seurakavereiden kanssa on mukava 
jutella eikä ainakaan tähän asti yhteislenkeistä ole 
muodostunut perinteisiä pudotuskilpailuja! 

Myöhemmin voidaan alkaa juoksemaan yhteislenk-
kejä jakautuen muutamaan eri ryhmään; edelleen 
myös kävely on sallittua; asia tarkentuu yhteislen-
keillä osallistujien toiveiden mukaisesti. Mikäli lumi-
tilanne on otollinen (eli paljon lunta), niin siirrytään 
torstaisin suksien päälle. Lopuksi on tarkoitus verry-
tellä hiihdon päätteeksi hölkäten n. 15min. Keväällä 
viimeistään tehdään taas pitkiä lenkkejä juosten/
hölkäten.

Kisakuulumisia
tungosta. Perhoslenkkien keskusras-
teilla taas tavattiin, me samanvauhti-
set juoksijat. Ainakin miesten 10 km 
vaikean 21 rastisen radan loppuosuus 
12 rastilta maaliin oli sitten putki-
juoksua,  itselle sattui kuitenkin har-
millinen virhe 19 rastilla. Opiksi on 
siitäkin otettava. Parempi on tehdä 
omaa varmaa työtä, kuin lähteä 
väärän letkan peesiin.

Raatojuoksun lähtöpaikka oli muuten 
eräs Sipoon Susihiihdon huoltopai-
koista. Immersbyn FBK:n brank-
karitalo (paikallinen VPK). Tässä 
on hyvä paikka mainostaa Sibbo 
Vargarnan järjestämää Vargspåret-
Susihiihto laturetkeä, jolla olen ollut 

muutaman kerran mukana. Ao. laturetki joka varmaan 
lumitilanteen niin salliessa järjestetään myös kevättal-
vella 2012, on ehdottomasti laturetkien eliittiä. Riittävän 
paljon ja sopivien välimatkojen päässä on seurataloja 
yms. kohteita. Marttaseurat hoitavat huoltopisteiden 
mehu- ja voileipätarjoilut jne. Mikäpä on suksia sujutel-
lessa maaliskuun hangilla hienossa maastossa.  Sipoosen  
hiihtämään kyssiläiset kaverit!

Hannu Währn

Hannu Halikossa kärjen tuntumassa! Kuva (c) Ilkka Saarimäki
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Kauden päättäjäisissä 
palkittiin ja kiitettiin
Mussalon Saaripirtillä pidettyihin kauden päättä-
jäisiin osallistui noin 65 seuralaista. Katselimme 
yhdessä kuvia kauden kisoista ja tapahtumista, 
jaoimme  palkintoja parhaista suunnistusmenestyk-
sistä ja kiitoksia seuratoiminnassa ahertamisesta. 

Nuorten palkinnot:
Paras nuori      Roosa Metsola
Paras tyttö       Roberta Björnman    
Paras poika     Antti Pasi
Parhaat saivat 50 € stipendit ja ”kunniakirjat”.

Nuorten Rasticupissa, AM-kilpailussa tai 
ANRC:ssa  mitalisijoille päässeet saivat 20 € sti-
pendit:
Anni Väyrynen, Minni Halinen, Aino Väyrynen, 
Miisamaria Leinonen, Robert Björnman, Lauri 
Lavikainen, Daniel Koivisto, Akseli Virtanen, 
Matias Kavakko. Venla Kääriä sai  ”positiivi-
sen nuoren” palkintona valokuvakunniakirjan. 
Vähintään kahdeksan kertaa nuorten harjoituksiin 
osallistuneiden kesken arvotut hiirimatot menivät 
Ilari Nokalle, Elisa Rytille ja Mette Soinille.

Aikuisten palkinnot, Salpa-Jukola:
Paras miesten kilometriaika (7.43): Timo Pirtilä
Suurin miesten sijoituksennosto (120 sijaa): 
Joonas Kavakko
Paras naisten kilometriaika (8.34): Aino Väyrynen
Paras naisten sijoituksennosto (235): Aino 
Väyrynen

Rastipystit seuratyöstä ja erityisansioista:
”Vuoden tulokas”  Jaana Pirtilä
”Vuoden innostaja” Anu Soini
”Vuoden talkoolainen”  Tiina Väyrynen
”Vuoden talkoolainen”  Kimmo Laine
Erityiset kiitokset ruusun kera koko seuraväki antoi 
uurastuksesta lukuisissa merkityksellisissä tehtävissä 
Mika Kilpiselle ja Jyrki Metsolalle.

Seuran mestaruuskilpailuista jaettiin mitalit sarjojen 
kolmelle parhaalle.

Vielä noutamattomien palkintojen toimittamisesta 
voi sopia Kaisan kanssa (p. 040-8287 321). Seuran 
mestaruuskilpailujen tulokset löytyvät nettisivuil-
tamme.

IRMA ON JO TÄÄLLÄ!
Suomen Suunnistusliiton uusi tietohallinto-ohjelma, 
IRMA, on nyt käytössä.

KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN MUUTTUU!

Verkkovihko ei ole enää käytössä vaan kaikki kil-
pailuihin ilmoittautumiset tehdään jatkossa Suomen 
Suunnistusliiton hallinnoiman IRMA- järjestelmän 
kautta.  

Jokaisen kilpailevan suunnistajan on kirjauduttava hen-
kilökohtaisesti  SSL:n IRMA-tietojärjestelmään. Hoida 
tämä asia kuntoon hyvissä ajoin jo nyt talvella! Huom! 
Älä rekisteröi itseäsi uutena käyttäjänä, jos sinulla on 
jo lisenssinumero. Se voi hyvin olla olemassa, vaikka 
olisit maksanut lisenssin viimeksi 20 vuotta sitten!  Voit 
tarkistaa lisenssinumerosi IRMA:n kirjautumiskohdassa 
painamalla ”Tarkista lisenssinumero”.

Kirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasa-
nan. Käyttäjätunnus on oma lisenssinumerosi (toimii 
siis, vaikka ei olisi maksua maksettu). Salasana on hen-
kilötunnuksesi loppuosa tai toissijaisesti syntymäaikasi 
(ppkkvv). Kirjaudu sisään ”Suunnistajana”. Uudet käyt-
täjät kirjautuvat rekisteröitymällä, jolloin saavat itselleen 
lisenssinumeron.

Ohjeet IRMA:an kirjautumiseen, kilpailuihin ilmoittau-
tumiseen ym. löytyvät Suomen Suunnistusliiton sivuilta  
www.ssl.fi, valikosta IRMA-ohjeet. Kyssin nettisivuille 
kootaan ohjeistusta IRMA:n käyttöön.

Kilpailuihin voi ilmoittautua vasta, kun lisenssi on 
maksettu. Järjestelmä ei siis hyväksy ilmoittautumista 
muuten.  Tämä ei luonnollisestikaan koske ns. lisenssit-
tömiä kilpailuja tai sarjoja (esim. AM- kisat, jotkut lasten 
kilpailut, kuntosuunnistussarjat kisoissa, Jukola  jne.).

Talven hiihtosuunnistusten kilpailuosallistumismaksut 
on hoidettava itse.  (Maksut voi periä seuralta takaisin 
vuoden 2012 maksuohjeiden mukaisesti.)  IRMA:ssa 
valitaan sopiva verkkomaksutapa ja maksu suoritetaan 
siellä. Kesäsuunnistuskauden maksut hoidetaan keskite-
tysti seuran kautta kuten ennenkin.

Ainakin hiihtosuunnistuksen kilpailukutsuissa näyttää 
vielä olevan IRMA:n lisäksi ohje ilmoittautumisista muu-
takin vaihtoehtoista  kautta (esim. postitse tms.).  Sitä 
tapaa voi toki käyttää, mutta silloin tulee hoitaa itse 
kaikki maksuasiat. Seuran kautta kilpailumaksut hoituvat 
kesäsuunnistuskauden alettua vain IRMA:n välityksellä 
ilmoittautuneiden kohdalla.

Mikäli et pääse kirjautumaan IRMA:an,  ole yhteyksissä 
Strengin Marjaan (puh. 044 3111 242), niin yritetään 
auttaa.  IRMAa ei tarvitse pelätä! Se on varmasti ihan 
hyvä juttu!
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Seuramme KyS 2015 -nuorisotoi-
minnan kehittämisprojektin ensim-
mäinen kesäkausi oli toimintaa 
tulvillaan. Tässä jutussa luodaan 
kokonaiskuvaa kauden tapahtu-
mista lumiselta Paimion leiriltä aina 
Luovin päätösleiriin saakka.

Lumessa harjoittelua 
Paimion kevätleirillä
KyS:n nuorten osalta kausi käyn-
nistyi huhtikuun puolessa välissä 
Varsinais-Suomessa pidetyllä leirillä. 
Leiriä edeltävien viikkojen ja päivien 

aikana internetin sääpalvelut tulivat 
tutuiksi, kun seurasimme tarkasti 
lumien sulamistilannetta. Loppujen 
lopuksi lumitilanne aiheutti sen, 
että leiriviikonlopun lauantain 
Silja-Rastit siirtyivät myöhemmäksi 
keväälle ja lauantai vapautuikin näin 
varsinaiseen harjoitteluun. Noin 
kymmenkunta nuorta (+muutama 
aikuinen) saikin vietyä läpi kolme 
hyvää harjoitusta Laineen Kimmon 
johdolla. Harjoitusten lisäksi leirin 
ohjelmaan kuului yhdessäoloa 
majoituspaikassamme Neitsaaren 
maatilamajoituksessa sekä osallis-

tuminen sunnuntai Ankkurirasteille. 
Kaiken kaikkiaan varsin onnistunut 
leiri, jolla saatiin kausi mainiosti 
käynnistettyä!

84 lasta Hippo-suunnis-
tuskoulussa
Kymin Suunnistajien Hippo-
suunnistuskoulu pidettiin tällä 
kertaa viiden tapahtuman tiiviinä 
kokonaisuutena huhti-toukokuussa. 
Villikan Sannan rehtoroimaan suun-
nistuskouluun osallistui peräti 84 
lasta, joista seuramme toiminnassa 
jatkoivat kesällä noin puolet. Tiivis, 
keväälle ajoittuva suunnistuskoulu 
todettiin toimivaksi malliksi, jota jat-
kettaneen myös kaudella 2012.

Torstaiharjoitukset 
kehittivät taitoja ja loivat 
seurahenkeä
Yksi kauden 2011 uutuuksista 
olivat nuorten omat yhteisharjoi-
tukset torstaisin. Ne täyttivätkin 
erittäin hyvin alkuperäisen tavoit-
teensa koota yhteen kaikki seuran 

KyS:n nuorten kausi 2011 oli toimintaa täynnä!
KyS:n suunnistuskoululaiset kokoontuivat ryhmäkuvaan Saaripirtin viimeisten harjoitusten aluksi.

Vuoden talkoolaiseksi valittu Kimmo 
Laine jakamassa KyS:n nuorille harjoi-
tuskarttoja.
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nuoret (alle 21-vuotiaat) kerran 
viikossa synnyttäen näin yhteen-
kuuluvaisuuden tuntua sekä tietysti 
tärkeimpänä asiana tarjota nuo-
rille monipuolista taitoharjoittelua. 
Kaikkiaan 65 seuramme nuorta 
osallistui kauden aikana vähintään 
kerran torstaiharjoituksiin ja keski-
määrin harjoituksissa oli runsaat 30 
osallistujaa. Voidaan siis todeta, että 
seurassamme on tällä hetkellä varsin 
mukava määrä nuoria suunnistajia!

Nuorten Rasticupiin 
osallistuttiin runsaan 
kolmenkymmenen 
nuoren voimin
Moneen urheilulajiin, niin myös 
suunnis tukseen kuuluu kes -
keisenä osana kilpaileminen. 
Suunnistuksessa siihen erinomai-
sen ja turvallisen ensikosketuksen 
antavat Nuorten Rasticupin osa-
kilpailut. Kaudella 2011 KyS:stä 
Rasticupin osakilpailuihin osallistui 
31 nuorta sarjoissa H/D8-H/D18. 
Kun lopulliset pisteet oli laskettu, 
voitiin todeta yhdeksän kyssiläisen 
yltäneen yhteiskilpailussa palkin-
tosijoille (Björnman Roberta: 1./
D10RR, Metsola Roosa: 1./D14, 
Väyrynen Anni: 2./D18, Robert 
Björnman 2./H14, Pasi Antti: 2./
H12, Virtanen Akseli: 2./H9RR, 
Leinonen Miisamaria: 2./D14, 
Lavikainen Lauri: 3./H14, Halinen 
Minni: 3./D18). Seurojen välisessä 
kilpailussa voiton otti odotetusti uusi 
Kouvolan Suunnistajat, VeVen sijoit-
tuessa toiseksi ja KyS kolmanneksi. 
KyS oli kolmas myös ns. ”vanhan 
liiton” pistelaskennassa, jossa KS oli 
”hajoitettu” emoseuroikseen.

Viesteihin  osallistuttiin 
laajalla rintamalla
Suunnistuksen yksi suola ovat vies-
tit. Niissä yhdistyvät erinomaisella 
tavalla seurayhteishenki, jännittävät 
tilanteet kuin myös tietysti lajihar-
joittelu. Kaudella 2011 KyS:n nuoret 
osallistuivatkin todella moniin 
viesteihin. ”Viestikausi” käynnis-
tyi jo toukokuussa Inkeroisissa 

suunnistetussa Kymenlaakson 
Maakuntaviestissä, jossa KyS:n kak-
kosjoukkue (Milla Mattila, Akseli 
Virtanen, Pinja Kavakko, Väinö 
Kotro) sijoittui hienosti pronssille 
nuorisoviestissä. Salpa-Jukolassa 
KyS:n naisten kovinta kyytiä piti 
KyS:n nuorisotiimiin kuuluva Aino 
Väyrynen, jonka kilometriaika (8.35) 
ja sijoituksen nosto (235) olivat 
seuran kovimmat.

Elokuun alussa KyS:n tyttöporukka 
(Sonja Mattila, Roosa Metsola, 
Miisamaria  Leinonen,  Aino 
Väyrynen, Anni Väyrynen, Minni 
Halinen) suuntasi matkansa kohti 
Ruotsia ja Nuorten 10-milaa. Tytöt 
matkasivat Antti Laurinantin huol-
tamana yhteiskuljetuksella IF Sibbo-
Vargarnan kanssa lähellä Göteborgia 
pidettyyn kilpailuun. Itse kilpailussa 
(jossa KyS antoi 17 ikävuotta kaulaa 
kovimmille joukkueille) sijoitus oli 
54. kaikkiaan 74:n kisaan startan-
neen joukkueen joukossa. Enemmän 
kuin menestystä kisamatkasta jäi 
varmasti taskuun niin arvokasta 
kisakokemusta kuin myös ei vähiten 
mukavaa yhdessäoloa ja ilmeisesti 
myös KyS:n kansainvälisten suhtei-
den avaamista..

Elokuussa suunnistettiin Haminassa 

Kaakon alueen nuorisoviesti. KyS 
sai viestiin kasaan upeasti kolme 
sekajoukkuetta ja yhden tyttöjoukku-
een. Jännittävien vaiheiden jälkeen 
parhaimpaan sijoitukseen ylsivät 
tyttöjoukkueemme (Roosa Metsola, 
Roberta Björnman, Milla Mattila ja 
Aino Väyrynen) sijoittuen hopealle.

Elokuussa suunnistettiin myös 
Nuorten Jukola Kajaanissa, jonne 
KyS:n viestijoukkue matkasi yhdessä 
Kymenlaakson muiden seurojen 
kanssa. Loppusijoituksena joukku-
eellamme (Lauri Lavikainen, Robert 
Björnman, Miisamaria Leinonen, 
Antti Väyrynen, Roosa Metsola, 
Anni Väyrynen, Aino Väyrynen) oli 
55, jossa parannusta edelliseen vuo-
teen on peräti 45 sijaa! Laskutaitoiset 
voivat miettiä, mikä olisi seuraavan 
vuoden sijoitus ”tasaisen kasvun” 
periaatteella... Parhaimmillaan 
KyS oli viestissä sijalla 27. Sijoitus 
oli varsin lupaava tulevia vuosia 
ajatellen ottaen huomioon KyS:n 
muille antaman ikähyvityksen ja sen, 
että Aino joutui juoksemaan H18-
poikien osuuden!

Elokuussa suunnistettiin myös alueen 
mestaruuskilpailut Ristiinassa, jossa 
sunnuntain viesti tarjosi meille kys-
siläisille todellisen trillerinäytelmän 
D14-sarjassa. Joukkueemme (Sonja, 
Miisamaria, Roosa) ylsi lopulta alue-
mestaruuteen, kun Roosa sai kirit-
tyä ankkuriosuudella kiinni Navin 
ankkurin n. 16 minuutin kaulan. 
Tyttöjä ”komppasivat” hyvin H14-
pojat (Lauri, Antti V, Robert), jotka 
pokkasivat pronssimitalit poikien 
sarjassa.

Kainuun Rastiviikko tar-
josi haastavia maastoja
Jos viestit kuuluvat suunnistuksen 
”suolaosastolle”, niin ehdottomasti 
sinne kuuluvat myös rastiviikot. 
Niissä yhdistyvät loistavalla tavalla 
suunnistus ja lomailu. Heinäkuussa 
2011 joukko kyssiläisiä suuntasi 
kohti Kuhmoa ja siellä suunnis-
tettavaa Kainuun Rastiviikkoa. 
Kainuulle tyypillisestä nopeavauh-
tisesta maastosta ei tällä kertaa ollut 

Kavakon suunnistussukua jo kolman-
nessa polvessa: Matias Kavakko sijoittui 
hienosti pronssille Rasticupiin kuulu-
neessa Kaakon alueen rasticupin mesta-
ruuskilpailuissa!
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tietoakaan, kun nuoret ja vähän 
vanhemmatkin kyssiläiset startta-
sivat Havukkavaaran todella vaati-
viin maastoihin! Voikin sanoa, että 
mukana olleet nuoremme saivat erin-
omaista harjoitusta viikon aikana. 
Polkusuunnistuksesta ei todellakaan 
ollut tällä kertaa kyse!

Tyypillisempää ja samalla todella 
upeata kainuulaismaisemaa sen 
sijaan löytyi kyssiläisten yhteisma-
joitusalueelta, jossa hyvin ansait-
tuja välipäiviä nuoret viettivät mm. 
kalastuksen parissa. Kerettiinpä vii-
kolla viettää myös Mattilan Maisan 
70-vuotisjuhlia, jonka upean juhla-
illallisen lomassa oli mukavaa huo-
mata, että hyvän suunnistustaidon 

lisäksi KyS:n nuorilla on myös hovi-
mestarin vikaa...

Kun rastiviikko oli ohi, voitiin 
todeta, että kotiin oli viemisinä myös 
jonkin verran palkintoja: Roosa voitti  
D14-sarjan kokonaiskilpailun, Antti 
Pasi sijoittui toiseksi H12-sarjassa 
ja Robi kolmanneksi H14-sarjassa. 
Kun tähän vielä lisätään KyS:n nuo-
risotoiminnassa keskeisesti mukana 
olevan Väyrysen Timon osakilpailu-
voitto kivenkovassa H45AL-sarjassa, 
voidaan todeta, että ”ei paha”!

SM-kisoista haettiin 
kokemuksia
Kaudella 2011 KyS:n nuoria osallis-
tui SM-kilpailuihin erittäin vähän. 
Lähimpänä menestystä oli D16-
sarjassa Aino Väyrynen, joka pitkien 
matkojen kisassa Liedossa oli vielä 
hienosti plakettisijavauhdissa kuutos-
rastilla, mutta harmillinen virhe 6-7  
-välillä aiheutti sijoituksen putoami-
sen sijalle 27. 

Sen sijaan Aino piti erinomaista 
vauhtia SM-viestin aloitusosuudella 
Vimpelin Lakiaharjulla tuoden 
KyS:n D16-sarjassa vaihtoon sijalla 
13. (Latojan huomautus: Ainolla pisin 
hajonta!) Ennakkouutisissa yhdeksi 
Suomen haastavimmiksi luonneh-
dittu kisamaasto osoitti vaativuu-
tensa, kun KyS:n kakkososuuden 
Miisamaria Leinoselle kakkosrasti 
”teki tepposet” ja kohtalona oli 
hylkäys. Ankkuriosuudelle Roosa 
lähti hylkäyksestä tietämättä ja 
tekikin varsin kelpo suorituksen. 
Hylkäämisestä huolimatta kisareis-
susta saatiin todella arvokasta koke-
musta arvokisamaastojen haasteelli-
suudesta!

KLL:stä kaksi palkintosi-
jaa
Koulujen jo alettua suuntasimme 
pienellä iskuryhmällä kohti Lapualla 
pidettyjä Koululiikuntaliiton mesta-
ruuskilpailuja. Perjantaiseen hen-
kilökohtaiseen kilpailuun osallistui 
toistatuhatta koululaista ympäri 
Suomea. Kilpailu käytiin Lapuan 

Joukkue- ja seurakaverit Roosaa vastassa voitollisen viestin jälkeen.

Rastiviikoilla kilpailemisen ohella tärkeätä on seuralaisten yhdessäolo. Tässä seura-
teltalla nuorten kanssa kokemuksia vaihtaa seuramme puheenjohtaja Kaisa Snell.

Väyrysen Aino siirtymässä SM-viestin 
lähtöalueelle, josta ampaistiin laskette-
lumäkeä ylös kohti Lakiaharjun haas-
teellisia maastoja.
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Simpsiönvuoren maastoissa, jotka 
ovat monelle kyssiläiselle varsin tut-
tuja Virkiä-Jukolasta! Parhaiten kys-
siläisistä menestyivät Roosa Metsola 
sijoittuen pronssille D14-sarjassa ja 
Roberta ”Tessa” Björnman sijoittuen 
kymmenenneksi D10RR-sarjassa. 
Ensi vuonna lähdemmekin sitten 
isolla joukolla KLL:n kisoihin, jotka 
suunnistetaan huomattavasti lähem-
pänä, eli Hyvinkäällä!

Kausi huipentui Turku-
viikonloppuun
Syyskuun loppupuolella KyS:n 
25-henkinen iskuryhmä suuntasi 
autonsa kohti Turun seutua ja ns. 
legendaarista ”Turku-viikonloppua”. 
Perinteiseen tapaan viikonloppu 
koostui lauantain Nuorisoviestistä 
sekä sunnuntain henkilökohtai-
sen kilpailun Oravatonnista. Siinä 
välissä majoituimme ja vietimme 
yhteistä aikaa Ilmaristen matkailu-
tilalla Liedossa, joka olikin aivan 
huippulöytö! Isäntäpari oli remon-
toinut vanhaan navettaan erittäin 
idylliset majoitustilat ja löytyipä 
pihapiiristä hyvien lamppupiiloalu-
eiden lisäksi myös ulkouima-allas!

Itse kilpailuissa parasta menoa esitti 
kauden aikana erittäin hyvää kehit-
tymistä osoittanut Daniel Koivisto 
sijoittuen toiseksi H12-sarjassa. 

Seurakilpailussa KyS sijoittui sijalle 
12 yhdessä Kooveen kanssa kaikki-
aan 39 seuran joukosta.

Kausi vedettiin yhteen 
Luovin päätösleirillä
Kauden aikana kilpailuihin osallis-
tuneet KyS:n nuoret kutsuttiin pää-
tösleirille Karhulan Luoviin. Noin 

vuorokauden ja yhden yöpymisen 
mittaisen leirin aikana käytiin läpi 
mennyttä kautta mm. analysoimalla 
reitinvalintoja kilpailukartoista, kuul-
tiin Hannu Vuorisen asiantunteva 
luento harjoittelusta, harjoiteltiin 
Hannun vetämänä juoksutekniikka-
asioita ja tietysti suunnistettiin. 

Muitakin tapahtumia kauteen 
mahtui, kuten esim. Rannikkorastien 
hyödyntäminen nuorten harjoi-
tuksena, useiden kyssiläisten osal-
listuminen Kaakon joukkueeseen 
Kultaisen kompassin finaalissa 
Nokialla ja osallistuminen Leimaus-
leirille (josta onkin oma juttunsa 
tässä lehdessä).

Nyt katseet on jo suunnattu kohti 
tulevaa kautta, mutta sitä ennen tie-
tysti harjoitellaan monipuolisesti. 
Seuraa aktiivisesti KyS:n nettisivuja. 
Sieltä näet, mitä yhteisiä harjoituk-
sia on talven aikana tarjolla.

Suunnistusterveisin,
Jyrki Metsola
Nuorisojaoston pj.

Kauden päätösleirillä Luovissa mm. harjoiteltiin Vuorisen Hannun johdolla aitoja 
hyödyntäen.

Kaksi kyssin nuorten ”ilopilleriä”: Parhaana tyttönä ja mm. KLL:ssä hyvin menes-
tynyt Tessa (oik.) ja ”positiiviseksi nuoreksi” kauden päättäjäisissä valittu Venla 
Kääriä.
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WMOC (World Masters Orienteering Championships) 
eli veteraanien maailmamestaruussuunnistukset järjestet-
tiin tänä vuonna Unkarissa Pecsin kaupungin ympäris-
tössä 1 – 8 heinäkuuta. Pecsin - vuoden 2010 Euroopan 
kulttuuripääkaupungin ja Unescon maailmaperintökoh-
teen -  pienet hotellit  ja kävelykatujen ravintolat tarjosi-
vat erinomaiset puitteet miellyttävään majoittumiseen. 
Toinen suosittu vaihtoehto oli palautua kilpailujen rasi-
tuksista lähistön kylpylähotelleissa.  

Kilpailuihin otti osaa noin 3500 suunnistajaa, joista 
Kymin suunnistajia edustivat allekirjoittaneen lisäksi 
Iiris ja Töyrylän Marja. Naapuriseuran (Vehkalahden 
Veikkojen) edustajia olivat (ainakin) Töyrylän Teuvo ja 
Kuikon Seppo. Helpoin tapa lähteä tällaiselle matkalle 
on ostaa valmis paketti joltain suunnistusmatkojen jär-
jestäjältä, mutta omatoiminen matkustaminenkin on 
mahdollista, kuten Marja ja Teuvo näyttivät. Me Iiriksen 
kanssa, samoin kuin Kuikon Seppo, olimme Rastiretken 
järjestämällä matkalla, jota isännöivät M40 sarjan huip-
pusuunnistajat Janne Salmi ja Tero Heikkilä. 

Varsinaisia suunnistuskilpailuja olivat sprintin karsinta 
ja finaali sekä pitkän matkan kaksi karsintakilpailua ja 
finaali. Lisäksi ennen sprinttiä ja finaalia oli mahdol-
lisuus osallistua kilpailumaastoa ja –tapaa vastaavaan 
mallisuunnistukseen. Siten kahdeksan päivän aikana oli 
tarjolla seitsemän eri suunnistustapahtumaa. 

WMOC-tapahtumat ovat nimensä mukaisesti maail-
manmestaruuskilpailut, joissa joka sarjassa on paikalla 
maailman huipputason suunnistajia. Osanotto on kui-
tenkin kaikille avoin ja siksi suurin osa kilpailijoista on 
suomalaisten kansallisten kilpailujen tasoa, minkä lisäksi 
jokaisessa sarjassa on myös suuri joukko kuntosuunnis-
tajan tasoisia suunnistusmatkailijoita. Kilpailujen yhte-
ydessä järjestetään samanaikaisesti suunnistuskilpailut 
myös muissa kuin veteraanisarjoissa, joten WMOC-
kilpailuissa voi vaikka koko perhe viettää erilaista kesä-
lomaa suunnistuksen parissa. 

Sprinttisuunnistus
Sprintin mallisuunnistus oli Pecsin kaupungin uudeh-
kossa lähiössä, jonka pienet yksityiskohdat tarjosivat 
runsaasti tarkkuussuunnistusta, mutta isojen kulkua 
estävien rakennelmien puuttuessa ei reitinvalintaongel-
mia ollut. 

Ensimmäinen tosikoitos, sprintin karsinnat, sen sijaan 
järjestettiin Pecsin vanhassa kaupungissa, jonka muuri ja 
sen aukot sekä sokkeloiset pihat, kujat ja portaikot tarjo-
sivat jatkuvia reitinvalintapulmia ja pakottivat tarkkaan 
suunnistukseen ja paikoitellen hitaaseenkin etenemiseen. 
Me kaikki Kyssin edustajat pääsimme tai jouduimme 

B-finaaliin. Finaalien määrä riippui sarjan osanottaja-
määrästä siten, että suosituimmassa sarjassa, M60, niitä 
oli E-finaaliin asti. 

Lehden takasivulla on allekirjoittaneen sprintin karsin-
nan kartta. Erityisesti voi huomata rastivälin 6-7, jossa 
hyvän reitinvalinnan tekeminen juoksuvauhdissa on lie-
västi sanottuna hankalaa. Kilpailussa tehtyjä reitinva-
lintoja, ja -virheitä, voi katsoa kilpailun reittihärvelistä 
(http://tajfutaspecs.hu/routegadget/cgi-bin/reitti.cgi).

Finaalit käytiin Komlon kaivoskaupungissa, jonka 
mäkisessä mutta selkeässä maastossa oli mahdollisuus 
vauhdikkaampaan suunnistukseen – ja myös virheisiin. 
B-finaalista Marja sai komean sijan 6 (kokonaissijoi-
tus siten 87/158) , Iiris oli  59 (140/196) ja minä 43 
(123/255). Ensimmäinen kokemus sprinttisuunnistuk-
sesta oli joka tapauksessa hyvin positiivinen ja synnytti 
halun päästä tekemään tätä useamminkin.    

Pitkä matka
Kaikki pitkän matkan tapahtumat olivat Pecsin poh-
joispuolella Mescek-vuoren rinteillä, vierekkäisissä 
maastoissa. Ennakkotietojen mukaan kulkukelpoisuu-
den piti yleisesti olla hyvä, varsinkin finaalimaastossa. 
Mallisuunnistuksen maasto olikin pääosin lähes puisto-
maista metsää ja odotukset mukavista kilpailuista olivat 
korkealla. Jonkin verran huolta aiheutti se, että korkeus-
erot tulisivat olemaan suuria ja lämpötila oli koko ajan 
nousussa.

Ensimmäinen kilpailu paljasti kuitenkin, että sateisen 
alkukesän takia maaston peitteisyys oli yllättävän suurta 
ja lähes polveen saakka ulottuvaa piikkistä kasvillisuutta 
oli monissa paikoissa, joissa kartan pohjaväri oli 
vaalean vihreä tai jopa valkoinen. Suuressa 
osassa metsää oli lähivuosina tehty harven-
nustöitä, joiden jäljiltä maahan oli jäänyt 
runsaasti juoksemista haittaavia rankoja. 
Teitä ja polkuja oli niin paljon, että niis-
säkin meni helposti sekaisin. Viimeistään 
sitten kun lähti pois polulta alkoivat kui-
tenkin varsinaiset vaikeudet: monet 
rastit olivat kuivissa uurteissa, kuivu-
neissa ojan pohjissa. Uurteita tuntui 
maastossa kuitenkin olevan enem-
män kuin kartalla, minkä vuoksi 
niissä meni helposti sekaisin. 
Korkeuskäyriä oli myös erittäin 
paljon, ja ainakin tottumatto-
malle tuotti suuria vaikeuksia 
nähdä kartalta, mitkä rinteet 
menevät ylös ja mitkä alas. 
Lisäksi maastossa oli 
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kymmeniä metrejä syviä jyrkkäreunaisia suppia, jotka 
tunnetusti hankaloittavat etenemistä ja oikeassa suun-
nassa kulkemista. 

Ensimmäisessä karsintakilpailussa sekä Marja että Iiris 
joutuivat sarjoissaan niin suuriin vaikeuksiin, että katsoi-
vat parhaaksi keskeyttää. Keskeyttämisen seurauksena 
oli, että finaalipäivänä sai juosta viimeisessä finaalisar-
jassa ilman, että saa varsinaista loppusijoitusta. 

Toisessa karsinnassa ja finaaleissa alkoi suunnistus 
tuntua jo tutulta. Toisessa esimerkkikartassa on Iiriksen 
toisen karsintapäivän rata, josta voi huomata 18 käyrän 
(90 m) nousun rastivälillä 2-3. Tähän 
Iiris käytti 15 minuuttia, vaikka 
matkaa oli polkuja pitkin noin 
600 m ja rasti löytyi suoraan. 
Toinen mielenkiintoinen 600 
m pitkä rastiväli oli 7-8, jossa 
oli laskua yhteensä 145 m, josta 
jyrkimmän 250 m matkalla oli laskua 
120 m. Niinpä Iirikseltä kului rastiväliin, 
puulta puuhun laskeutuen, aikaa 26 minuuttia. 

Itse pääsin taas B-finaaliin, jossa tein yhden suuren 
pummin ja olin lopputuloksissa 51 (yhteensä 131/281).  
Tämän alueen suunnistajista parhaiten onnistui Töyrylän 
Teuvo, joka oli M55-sarjan A-finaalissa hienosti neljäs, 
mitalin jäätyä harmittavasti 4 sekunnin päähän. Kuikon 
Seppokin hankki paikan M60-sarjan A-finaaliin, mutta 
joutui liian kireän paluuaikataulun takia jättä-
mään finaalin juoksematta.

Lopuksi
Eteläisen Unkarin 
lämpötila nousi 
W M O C -

tapahtuman aikana sen alkupäivien noin 26 asteesta 
pitkän matkan finaalipäivän 36 asteeseen. Kun ammat-
tiurheilijan tapaan käytti kaiken kilpailujen ulkopuolisen 
ajan itsensä henkiseen ja fyysiseen huoltoon, ja muisti 
juoda tarpeeksi, kilpailut menivät loppujen lopuksi läpi 
varsin mukavasti. Itse asiassa meidän perheessä tehtiin 
varsin pian Unkarin kilpailujen jälkeen päätös lähteä 
ensi kesänä WMOC 2012:een Saksaan.     
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