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NYT ON AIKA NOSTAA KUNTO KOHDILLEEN.
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ja huomaa niiden tuoma tehokkuus.
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KyS:n jäsenmaksut ja jäsenkortit vuonna 2013
Tämän KySsiläisen mukana on erillinen liite, jossa on myös nämä ohjeet
jäsenmaksun maksamisesta vuodelle 2013. Liitteen alaosassa on tilisiirtolomake niille, jotka eivät maksa automaatilla tai netissä.
Tekstejä ja kuvia toimittivat
Anniina Heikkinen
Petri Hiironen
Katri Korpi
Jyrki Metsola
Jukka Matilainen
Päivi Julku
Mauno Rapo
Kauko Salonen
Kaisa Snell
Marja Streng
Sanna Villikka
Jussi Virtanen
Tiina Väyrynen
Yhteen kokosi
Mika Kilpinen,
p. 040 481 4291
mika.kilpinen@kopioklubi.fi
Lehden tulosti
Kopioklubi Oy

Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.1.2013.
Tilinumero on FI77 5172 0220 0249 22 ja vuosikokouksen päättämät
maksut:
Aikuiset					
16-vuotiaat ja nuoremmat
Perhemaksu				

40 €
25 €
80 €

Kevään KySsiläisen mukana postitamme kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenkortit. Tiedot KySsin jäsenkortilla saatavista muista kuin seuran
omaan toimintaan liittyvistä etuuksista kerromme kevään KySsiläisessä.
Uusien jäsenten tiedot, osoitteenmuutokset yms. seuran jäsensihteerille
Marja Strengille, puh. 044 311 1242 tai sähköpostitse marja.streng@kymp.
net.

Seuran sähköpostitiedotukset
Jos et ole vielä mukana seuramme sisäisessä sähköpostitiedotuksessa,
ilmoita sähköpostiosoitteesi seuran jäsensihteerille Marja Strengille (marja.
streng@kymp.net).
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Vilkas kausi takana
tömyyttä erityisesti nuorten suunnistajien lajitaidon
opetuksen ja valmentamisen suhteen. Saman tunteen
olemme kohdanneet nyt, kun seuraan on tullut paljon
uusia aikuisia suunnistajia, jotka kaipaisivat lajiopetusta
ja taitoharjoituksia päästäkseen nopeammin perille lajin
saloista. Tiedostamme, että asia on tällä hetkellä yksi
suurimmista haasteistamme.
Tulevana vuonna yritämme vastata tähän haasteeseen
useammalla tavalla:

Mennyt suunnistuskesä oli taas touhukas ja tapahtumarikas. Rannikkorastien kävijämäärä jatkoi edelleen kasvuaan. Korkein yksittäisen tapahtuman osallistujamäärä
oli 292 kesäkuussa Ohrakankaalla ja kaikkien tapahtumien keskimääräinen osallistujamääräkin nousi jo yli
170 kävijän. Määrätietoinen Rannikkorastien kehittämistyö on kantanut hedelmää. Voimme olla tyytyväisiä.
Nuorisotoiminnan kehittämisprojekti ”Kys 2015”
panosti mukana olevien nuorten määrän kasvattamiseen,
ohjaajien ja valmentajien koulutukseen sekä yhteisöllisyyden rakentamiseen. Nuorille vedettiin koko kauden
omia, erillisiä torstaiharjoituksia. Valtakunnalliselle
Leimausleirille Vuokatissa osallistuttiin suurella joukolla
ja yhdessä tehtiin monia reissuja kilpailuihin. Nuorison
ansiosta seuramme pääsi monien vuosien tauon jälkeen taas kultakantaan SM-tasolla: Roosa Metsola voitti
Suomen mestaruuden D15-sarjan pitkillä matkoilla.
Hieno suoritus! Ilahduttavaa oli myös joukkueemme
saavuttama 31. sija Nuorten Jukolassa.

• nuorten puolella aloitetaan mentoritoiminta, jossa
jokaiselle 13-vuotiaalle ja sitä vanhemmalle nuorelle
nimetään nuoren niin halutessa henkilökohtainen
mentori eli tukihenkilö, joka tukee nuorta hänen
kehittymisessään suunnistajana
• keväällä järjestetään luento- ja treenisarja suunnistusajattelun ja –taidon kehittämiseksi
• kesällä järjestetään torstaisin nuorten taitoharjoituksia, joihin voivat osallistua myös aikuiset kyssiläiset.
Odotettavissa ensi vuonna
Seuramme täyttää alkavana vuonna 60 vuotta. Emme
ole aio uhrata paukkuja pönäköitten juhlien järjestämiseksi, vaan vietämme juhlia niin sanotusti sorvin eli
suunnistuksen ääressä. Pienet, viralliset juhlallisuudet
yhdistämme lokakuisiin kauden päättäjäisiin, jotka vietämme oman seuraväen kesken.
Kesän perinteisiä, jokavuotisia kilpailureissuja tulevat täydentämään ensi vuonna reissut 10milaan
Ruotsiin sekä Kainuun Rastiviikolle ja suunnistuksen
MM-kilpailuihin Vuokattiin. Uusi yhteinen tapahtuma
on myös elokuinen matka tunturisuunnistukseen ja
rinkkavaellukselle Saariselälle. Kilpailunjärjestäjänä
toimimme sunnuntaina 18.8.2013, jolloin on ohjelmassa yhdistetty sprintin AM-kilpailu ja kansallinen
Kotkansaarella Miikka Kairan tekemällä uudella kartalla.

Aikuisten suunnistajiemme joukosta kumpusi uusia toiveita ja oma-aloitteista otetta toiminnan luomiseksi.
”Yleisön pyynnöstä” polkaistiin reissu 25manna-viestiin
Ruotsiin lokakuussa ja järjestettiin syksyinen yösuunnistuksen Kotham-Cup yhdessä toisten seurojen kanssa.
Molemmat ”kokeilut” ovat jo mukana alkavan vuoden
toimintasuunnitelmassa. Toive joukkueiden kasaamiseksi Ruotsin keväiseen 10mila-viestiinkin on jo heitetty
ilmaan sekä haave naisten oman joukkueen kokoamisesta Jukolan viestiin - ei siis Venlojen, vaan Jukolan
viestiin!

Kiitokset kaikille
KySsin toiminta ja jäsenmäärä ovat paisuneet viime
vuosina kuin pullataikina. Tekijöitä on tarvittu ja heitä
on löytynytkin ihan mukavasti. Kiitän teitä kaikkia, jotka
olette jaksaneet puhaltaa yhteiseen hiileemme ja kantaneet kortenne kekoon. On ollut mukava toimia yhdessä,
kun kaikessa on ollut rivakka tekemisen meininki ja hyvä
yhteishenki. Toivotan kaikki uudetkin mukaan tätä iloa
ja innostusta jakamaan! Voit ottaa yhteyttä johtokuntamme jäseniin ja kertoa, millä sektorilla haluaisit olla
mukana touhuamassa.

Haasteita suunnistusajattelun ja –taidon kehittämisessä
Seuramme jäsenrakenteesta ja ohjaajaresurssien rajallisuudesta johtuen olemme usein tunteneet riittämät-

Hyvää joulua ja tulevaa rastivuotta kaikille!
Kaisa Snell
puheenjohtaja
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Jämsä-Jukola 15.-16.6.2013
Jukolan viesti juostaan ensi kesänä Jämsässä. Kilpailukeskus sijoittuu
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Jämsän ammattiopiston Myllymäen
kampusalueen välittömään läheisyyteen. Tarkempia esittelyjä maailman
suurin suunnistustapahtuma ei tarvinne, ensi vuoden Jukolan nettisivut
löytyvät osoitteesta http://www.jukola.com/2013/. Alustavat osuuspituudet
sekä Venlojen että Jukolan viestiin on jo julkaistu, joten sieltä vain mieluista
osuutta valitsemaan ja treenaamaan. Ilmoittautumisia aletaan tuttuun tapaan
kerätä vuoden 2013 alussa, seuraa KySsin nettisivujen keskustelupalstaa
tai facebook-sivustoa! Ja täällähän nähdään sitten Kymin Suunnistajien
ensimmäinen naisten Jukola-joukkue?

Alustavat matkat ja tavoiteajat
Osuuspituudet ja aika-arviot
1. 12,7 km valoisa/hämärä 70 min
2. 12,9 km pimeä 70 min
3. 14,6 km pimeä 80 min
4. 7,8 km hämärä/valoisa 41 min
5. 7,9 km valoisa 41 min
6. 11,8 km valoisa 65 min
7. 15,3 km valoisa 84 min
Yht. 83,0 km Yht. 7 h 31 min
Venlat
Osuuspituudet ja aika-arvio
1. 8,5 km 54 min
2. 5,8 km 35 min
3. 5,7 km 34 min
4. 8,7 km 56 min
Yht. 28,7 km Yht. 2 h 59 min
10mila 2013 4.-5.5.2013
Varsin kovavauhtinen kilpailu siis tulossa. Jukolan viestiä viedään aikaarvion mukaan keskimäärin 5,26 min/km ja Venlojen viestiä 6,14 min/
km.

Tiomila on Tukholman lähistöllä
järjestettävä ”Ruotsin Jukola”.
10-osuuksisen 10mila-viestin lisäksi
tapahtumaan kuuluu 4-osuuksinen nuorten viesti (osallistujien ikä korkeintaan 16 vuotta)
sekä 5-osuuksinen naisten viesti.
Syksyisen 25manna-reissun innoittamana yritetään saada joukkueita
kasaan tännekin. Lisää tapahtumasta voi käydä lukemassa tapahtuman suomenkielisiltä nettisivuilta
http://2013.10mila.se/?lang=fi.
Jukolan tapaan sivustolta löytyvät myös alustavat osuuspituudet.
Tähänkin viestiin aletaan kerätä
ilmoittautumisia ensi vuoden alussa,
pysy kanavalla!
Naisten viesti
Lauantaina 4. toukokuuta klo 14.15.
Osuus
Hajonta
pituus
1
Kyllä		
7,5 km
2
Kyllä		
7,5 km
3
Ei		
5,5 km
4
Kyllä		
7,5 km
5
Kyllä		
9,5 km
10MILA-viesti
Lauantaina 4. toukokuuta klo 22.15.
Osuus
Hajonta pituus
1
Kyllä		
13 km
2
Kyllä		
7,5 km
3
Kyllä		
13 km
4
Ei		
18 km
5
Kyllä		
10 km
6
Kyllä		
10 km
7
Ei		
7 km
8
Kyllä		
13,5 km
9
Kyllä		
9,5 km
10
Kyllä		
15 km
Ratojen pituuteen sisältyy n. 800 m
viitoitusta
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Toimihenkilöksi Rannikkorasteille!

Rannikkorastien järjestäminen on Kymin Suunnistajille
vuosittainen iso ponnistus, joka ei onnistuisi ilman
suurta joukkoa innokkaita, reippaita ja kokemuksen
karttuessa myös taitavia eri tehtävien hoitajia. Jokaisen
tapahtuman järjestämisestä vastaa tiimi, johon kuuluu
ratamestari, tuloslaskentavastaava ja tapahtumajärjestäjä. Yleensä tapahtumajärjestäjä tarvitsee 1-2 apulaista
ohjaamaan autojen pysäköintiä ainakin suuurimman
ruuhkan aikana.
Jos et ole vielä ollut Rannikkorastien toimihenkilönä,
harkitse vakavasti mukaan tulemista! Ensi vuoden helmikuussa ilmoitetaan seuran nettisivuilla tilaisuudesta,
johon kutsutaan kaikki toimihenkilöt ja sellaiseksi haluavat kuulemaan ja keskustelemaan mm. uudistuksista
vuodelle 2013 sekä eri toimihenkilöiden tehtävistä ja
järjestettävistä koulutuksista.
Jokaisessa tapahtumassa suurimman työn tekee ratamestari, joka kartan ja maastokäyntien avulla suunnittelee
radat, vie rastit ja leimasimet metsään ja tapahtuman
jälkeen kerää ne pois. Ratamestarin tulee itse olla suunnistanut ainakin muutamia vuosia ja tuntea eri ratojen
erilaiset vaatimukset, jotta hän osaa suunnitella kullekin sarjalle sopivat radat. Hän myös varmistaa, että
kartta pitää rastin ympäristössä niin hyvin paikkansa,
että rastin voi viedä varmasti oikeaan paikkaan ja, että

suunnistajat voivat löytää rastin normaalien, sarjansa
edellyttämien suunnistustaitojen avulla.
Tuloslaskentavastaavat koulutetaan käyttämään
tuloslaskennan laitteita ja –ohjelmaa, jotta tulokset
saadaan valmiiksi luotettavasti ja riittävän nopeasti.
Tapahtumajärjestäjän tehtävä on tullut kävijämäärien
kasvaessa entistäkin tärkeämmäksi. Hän mm. hoitaa
kaluston paikalle, järjestää opastuksen, myy kartat ja
kirjaa ilman aikaa suunnistavat lähdössä ja maalissa.
Jos tapahtumajärjestäjällä ei ole autossa vetokoukkua,
voidaan sopia, että joku muu tiimistä tai sen ulkopuolelta hoitaa kaluston kuljetukset.
Seuraavassa on vuonna 2012 Rannikkorastien toimihenkilöinä toimineiden Jaana Vanhalan (JV), Anu
Soinin (AS), Päivi Julkun (PJ), Jaana Pirtilän (JP) ja
Sari Kohosen (SK) ajatuksia ratamestarin (PJ), tuloslaskentavastaavan (JV ja JP) ja tapahtumajärjestäjän (AS
ja SK) tehtävistä.
1. Mitä pidit tehtävästä? Hoiditko tehtävän vain velvollisuudesta vai saitko siitä myös itsellesi jotain iloa?
(JV) Olen hoitanut tuloslaskentaa nyt muutamana
kesänä ja kyllähän tehtävä otetaan vastaan ihan muuten
kuin vaan velvollisuudesta. Erityisesti ”vauvamahakesänä” kun metsässä juoksentelu ei oikein luonnistunut
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oli toimitsijahomma melkeinpä ainut kontakti suunnistukseen. Toimitsijatehtävissä pääsee näkemään homman
ihan eri näkökulmasta ja tutustuukin ihmisiin eri tavalla.

iloa, koska mahdollistaa muillekin mukavaa harrastusta, josta itse pitää paljon. Ja tämä tehtävä ei sido aikaa
enempää kuin yhden tapahtuman verran.

(AS) Tapahtumajärjestäjän postista on pelkästään mukavia kokemuksia, vaikka on ukkostanut ja satanut (viime
vuonna Jumalniemessä) tai yön pimeydessä on viritelty
lamppuja teltan kulmiin. Ensimmäisenä ajatuksena oli
jotenkin antaa omaa talkoopanosta koko seuran hyödyksi ja nopeasti huomasinkin, että tapahtumajärjestäjän
vuoro on erittäin hauska tapa tutustua uusiin suunnistajiin sekä tavata vanhoja tuttuja ! Illan aikana tulee
jutusteltua parin sadan ihmisen kanssa enemmän tai
vähemmän… siis positiivisella puolella ollaan reilusti!

2. Mitä koulutusta/opastusta/apua sait tehtävääsi?

(PJ) Suostuin tehtävään ilomielin viime keväänä,
kun sen hoitamiseen luvattiin apua näin ensikertalaiselle
ja tykkäsin kyllä. Maastokäynnit olivat hyvää peruskestävyystreeniä ja tuskin hommasta myöskään suunnistustaitojen kehittymisen kannalta ainakaan haittaa oli. Ja
löytyipä siinä sivussa muutama kanttarellikin.

(PJ) Miikka Kaira toimi ”ratamestarikonsulttina”,
eli antoi yleisiä neuvoja tehtävään, hyväksyi radat ja
kävi tarkistamassa rastipisteet.

(JP) Minusta on tarpeellista osallistua yhteisöjen toimintaan myös muulla tavalla kuin pelkästään palvelujen käyttäjänä, siis osittain kyllä velvollisuudesta. Hyviä
puolia seuratyössä on yhteisöllisyyden täysimääräinen
kokeminen ja seuran ihmisiin tutustuminen.
(SK) Minusta tapahtumajärjestäjänä toimiminen tuo

(JV) Olen osallistunut aina keväisin pidettävään tuloslaskentakoulutukseen, joka on hyvää kertausta pitkän
talven jälkeen. Ja jos kysymyksiä tulee matkan varrella
niin apua voi aina kysellä Kaukolta tai muilta tuloslaskijoilta joita tapahtumapaikoillakin runsaasti pyörii.
(AS) Taisin kysellä aikaisemmin tehtävää hoidelleilta
vinkkejä mitä tehdä ja lukaisin läpi Kymin Suunnistajien
nettisivuilla olevia ohjeita.

(JP) Tuloslaskentakurssi keväällä oli tarpeellinen käydä
ja tutustuin ennen omaa vuoroani tutun seurakaverin
tuloslaskentavuorolla järjestelmän toimintaan tositilanteessa. Apua omalla vuorolla sain kyllä tapahtumajärjestäjältä ja muilta paikalla olleilta tuloslaskennan
”ammattilaisilta”.
(SK) Ensimmäisellä ker ralla tulostin ohjeet
RR-nettisivuilta ja luin ne. Olin myös seurannut osallistuessani, mitä paikalla tapahtuu.
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3. Pelottiko tehtävä etukäteen?

kanssa!

(JV) Ekoilla kerroilla oli vähän jännitystä ilmassa,
mutta pikkuhiljaa homma alkoi hoitua rutiinilla.
Tuloslaskentaohjelma on kyllä välillä järjestänyt jotain
pieniä kivoja ylläreitä...

(JP) Yhteistyö sujui hyvin. Sain edelliseltä tuloslaskijalta kamat ajoissa lataukseen ja Mikalta/ratamestarilta
ratojen tiedot. Myös itse tapahtumassa yhteistyö sujui.

(AS) Ainahan ensimmäinen kerta jotain uutta tehtäessä
hieman jännittää ja toisaalta innostaa, mutta ei pelottanut.
(PJ) Ei pelottanut, mutta yksinäiset maastokäynnit ja
radoista saatava palaute vähän jännittivät.
(JP) Kyllä toki pelotti. Huolta aiheutti mm., että saanko
kaikki laitteet ladattua, että virta ei lopu kesken ja saanko
apusähkön akusta käyttöön, jos tarvitsee. Onneksi apusähköä ei tarvinnut.
(SK) Ei, koska kaikki tekijät ja osallistujat haluavat
tapahtuman onnistuvan ja auttavat.
4. Menikö tehtävän suoritus mielestäsi hyvin?
(JV) Mitään suurempia mokia en ole onnistunut kai tekemään, joten sanoisin että hyvin on mennyt. Vaativuutta
tehtävään ovat joskus lisänneet runsaat osallistujamäärät
jolloin jono tuloslaskentapisteeseen on kasvanut huikean
pitkäksi. Pahoittelut siitä :-)
(AS) Ihan mukavasti kaikki sujui ja illan aikana voi
kysellä muilta lisävinkkejä. Lisäksi apuvoimia teltan pystytykseen ja purkamiseen löytyy kyllä paikallaolijoista.
(PJ) Meni hyvin. Tuli jopa kehuja, mutta myös rakentavaa palautetta, jonka yritän muistaa seuraavalla ratamestarivuorolla.

(SK) Hyvin. Ratamestari ja tuloslaskija auttoivat yleensä
aina RR-teltan pystytyksessä ja muussa, että tapahtuma
lähti hyvin alkuun. Apua sai myös jo hyvissä ajoin paikalle tulleilta kuntosuunnistajilta. Pysäköinnin ohjaamiseenkin löytyi tarvittaessa pyytämättäkin apua osanottajilta.
6. Oliko tehtävän suorittamisessa ongelmia?
(JV) En muista että mitään suurempia ongelmia olisi
ollut. Kerran taisi melkein päästä akku loppumaan tietokoneesta, mutta siitäkin selvittiin ripeiden varavirtalähteen asentajien avulla.
(AS) Teltan pystytys näin lyhyemmältä tyypiltä oli
hieman hankalaa, mutta miesten pituusylivoima tuli
onneksi apuun.
(PJ) Suurimman pään vaivan taisi aiheuttaa yksi rastipiste, josta jäin miettimään oliko se kartalla ylempi vai
alempi nenä.
(JP) Ei erityisempiä. Erityisjärjestelyjä toki aiheutti
vähän paikalle ehtiminen ajoissa, kun suunnistajia on
yleensä jonottamassa radalle pääsyä jo reilusti ennen
viittä. Loppupäässä on puolestaan aina kiire saada tulokset eteenpäin, kun tulosten valmistumisesta on tullut
omanlainen kisansa. Mutta ei näitä nyt varsinaisesti
ongelmiksi voi sanoa. Tuloslaskentavuoroilla en kyllä
itse päässyt suunnistamaan, mikä vähän harmitti.

(JP) Kaikki meni lopulta ihan hyvin, mitään kommelluksia ei omilla vuoroilla sattunut ja virtakin riitti hyvin
loppuun saakka. Tehtävän suorittaminen aiheutti sopivasti säpinää alkuviikkoon.

(SK) Joskus muiden saman tapahtuman järjestäjien
kanssa yhteydensaaminen etukäteen oli haastavinta, jos
ei tuntenut heitä ennestään.

(SK) Tapahtumajärjestäjänä meni ihan hyvin. Pientä
palautetta tuli joku kerta opastuksen järjestämisestä.
Joskus autojen ohjaaminen pysäköintiin oli haastavaa,
että liikenne sujuu.

(JV) Sanoisin että parasta tehtävässä on olla osana tiimiä
järjestämässä tapahtumaa, nähdä ihmisiä ja onnistumisen riemua.

5. Miten yhteistyö saman tapahtuman muiden järjestäjien kanssa sujui?

(AS) Ehdottomasti jutustelut muiden suunnistajien
kanssa sekä tietysti aina on mielenkiintoista seurata sitä
tunteiden laajaa skaalaa metsästä tulijoiden kasvoilta.
Suolana pohjalla on vielä kattavat karttaspekulaatiot….

(JV) Yhteistyö on mielestäni aina pelannut hyvin, toisia
on jeesattu sen mitä pystyy ja tarvitsee, esim. teltan ja
pöytien pystyttämisessä ja purkamisessa.
(AS) Kimpassa saatiin hommat mukavasti tehtyä.
(PJ) Hyvin sujui. Niin kuin aina kivojen seurakamujen

7. Mikä tehtävässä oli parasta?

(PJ) Pääsi tekemään jotain uutta harrastuksen parissa. Ja
toki positiivinen palaute lämmitti mieltä.
(JP) Muiden suunnistajien tapaaminen ja tuntemaan
oppiminen.
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(SK) Uusien kuntosuunnistajien opastaminen uuden
harrastuksen pariin ja hyväntuulisten ihmisten tapaaminen.
8. Saitko palautetta?
(AS) Rakentavaa palautetta on hyvä saada, jotta toiminta kehittyisi.
(PJ) Juu, suunnistajista muutama kehui, että kerrankin
oli tarpeeksi haastava rata, muutama valitteli ”piilotettuja” rastilippuja. Muutamalta kokeneemmalta ratamestarilta sain hyviä parannusehdotuksia seuraavaan
kertaan.
(SK) Parasta palautetta oli tyytyväiset metsästä tulijat,
vaikka aina eivät rastit olleet löytyneetkään ongelmitta.
Kiitosta on tullut kuumina päivinä juomaveden tarjoamisesta suunnistuksen jälkeen.
9. Oletko valmis/halukas tekemään samaa tehtävää/
muita tehtäviä myös ensi kesänä?
(JV) Kyllä vain, pyrin olemaan mukana sekä tuloslaskenta- että tapahtumajärjestelytehtävissä seuraavanakin
kesänä.

majärjestäjänä toimiminen vaatii aina koukullisen auton
käyttöön saamisen.
(SK) Tapahtumajärjestäjänä toimiminen oli itselleni
viime kesänä hieman työlästä, kun autossani ei ole enää
peräkoukkua. Viime kesänä olin ensimmäistä kertaa
tuloslaskijana ja sitä hommaa ajattelin ainakin jatkaa
ensi kesänä.
10. Mitä muuta haluat kertoa tehtävästä?
(JV) Suosittelen kyllä tehtävää kaikille joilla on yhtään
kiinnostusta. Siitä selviää ihan perustason ATK-taidoilla
ja apua ja tukea on aina tarvittaessa saatavilla!
(AS) Rohkeasti mukaan vaan, tulen auttamaan mielelläni !
(PJ) Kannustan muitakin ekakertalaisia ratamestaroimaan, jos suunnistuskokemusta on kertynyt vähintään
muutaman vuoden verran ja kiinnostusta hommaan
löytyy. Joskin ekalla kerralla on minusta hyvä, että
joku kokeneempi on apuna ja tarkistaa radat, niin kuin
minulla oli.

(AS) Kyllä, ehdottomasti.

(JP) Kaikkinensa kivaa, kun tuntee kuuluvansa joukkoon.

(PJ) Toki, mielellään otan yhden ratamestarivuoron ensi
kesällekin. Olen myöskin kerran käytettävissä tuloslaskentaan ja tapahtumajärjestäjäksi.

(SK) Kannattaa ottaa varavaatetta ja hyttysmyrkkyä
mukaan sekä kahvia ja evästä, että itsellä on mahdollisimman mukava olla. Hyväntuulisuus tarttuu.

(JP) Kyllä, mieluummin tuloslaskentaa kuin tapahtumajärjestelyä. Omassa autossa ei ole koukkua ja tapahtu-

Suunnistuskoulutusta aikuisille –
konkareille ja keltanokille
Aikuisten alkeiskurssi järjestetään edellisvuosien
tapaan lyhyenä kurssina suunnistuskauden alkupuolella huhti-toukokuun aikana. Edellisvuosien
tyyppistä Jukolakoulua ei tulevana vuonna järjestetä, mutta suunnistuksessa enemmän tai edes pikkuisen mukana olleille aikuisille järjestetään jo talvikaudella alkava luento- ja harjoitussarja. Näistä
tiedotetaan mm. Kyssin nettisivuilla tarkemmin,
kunhan suunnitelmat tarkentuvat. Tulkaa mukaan!

Kymin Suunnistajat löytyy myös Facebookista!
https://www.facebook.com/groups/kyminsuunnistajat/

Kymin Suunnistajien ”harjoituspäiväkirjaryhmä”
Attackpointilla:
http://www.attackpoint.org/group.jsp/group_309
Liity mukaan, näytä mallia, kannusta ja kommentoi!

Osallistu keskusteluihin, kerro kuulumisia tai anna
palautetta keskustelufoorumillamme
www.kyminsuunnistajat.fi/phpBB3
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Seuramme suunnistuskartoituksen Grand Old man,
Hannu Kainlauri
tulostuksesta on vastannut Kopioklubi.

Korkeuskäyrät ovat olleet kartoituksen haasteellisinta osaa
Korkeuskäyriä joutuu kartoittaja edelleenkin muokkaamaan maastossa sellaisiksi, miten suunnistaja maaston
muodot havainnoi. Korkeuskäyrien havainnoillinen esitystapa onkin suunnistuskartoituksen vaativimpia tehtäviä. Esimerkkinä mahdollisimman hankalasta korkeuskäyrien hahmottamisesta on Meripuiston sprinttikartalla
merellepäin suuntautuvat monimuotoiset jyrkät kalliot,
jotka on kartoitettu täysin puhtaalta paperilta, sillä stereokartoitusaineistoa alueelta ei ollut.

Kartoitustyö on muuttunut tussikynistä tietokoneeseen

Hannu Kainlauri käsissään komea ja ansaittu ”Kaikkien
aikojen kartoittaja” -palkinto.

Hannu Kainlauri on laatinut kartoituksia viimevuosituhannelta nykyhetkeen
Miehen ikään ennättänyt Hannu Kainlauri on laatitunut suunnistuskarttoja vuodesta 1976 alkaen. Hannu on
lähtöisin Luumäeltä. Vanhan peruskartan pohjalta laadittu Taavetin itäinen kartta vuodelta 1976 oli Hannun
ensimmäinen kartoitusprojekti. Hän tuli Kotkaan töihin
ja kartoitusharrastus sai Kotkassa jatkoa Sunilan koulukartalla, joka valmistui vuonna 1977. Se oli osa silloista
”Kartta joka kouluun” -projektia.

70-luvulla karotoitus oli peruskarttapohja-aineistoa, tusseja ja viranomaisvalvontaa
70-luvulla kartat laadittiin maanmittaushallituksen
peruskarttojen pohjalta. Työkaluina olivat askelmittaus,
kompassi, tussit ja suunnistustaito. Tuolloin maanmittaushallitus velvoitti painattamaan valmiit suunnistuskartat omassa karttapainossa. Tällä tavalla, tuohon
”suomettumisen aikaan”, viranomainen vielä osaltaan
valvoi aineistonsa käyttöä! Myöhemmin karttoja painettiin kirjapainossa, kuten esim. Turun Offsetpaino
Oy:ssä. Nykyisin, kuten kaikki tietävät, karttojemme

Kartoittajan ja kartanpiirtäjän työ muuttuu. Tussikynistä
tietokoneeseen ollaan 1970-luvun kartoituksesta
tultu nykyiseen ATK-perusteiseen kartoitustapaan.
Kartanpiirto-ohjelmat OCAD 4:sta OCAD 10 Pro:hon
ovat kaikki olleet tietotekniikan kehittyessä olleet
Hannulla käytössä. Tavastilan suunnistuskartan kartoituksessa, joka valmistui 2011 Hannu käytti jo laserkeilausmenetelmällä helikopterista tai lentokoneesta,
lasersäteellä mitattamaalla koostettuja korkeuskäyriä
lähtöaineistona. Laserkeilaus antaa sijainniltaan ja
korkeusasemaltaan käyrät huomattavan tarkasti, päihittäen vanhan lentokuvausmenetelmän pohjalta laaditut
stereokartoituksen käyrät. Laseraineisto näyttää myös
isommat tiet, ojat ja rakennukset. Jatkossa uudelleen
kartoituksessa käytettäneen aina lähtöaineistona laserkeilausaineistoa ja mahdollisesti lisäksi lentokuvauksen
stereokartoitusaineistoa, jos sellaista on saatavissa.

Maastotyötä on edelleen tekniikasta
huolimatta
Maastotyö ei tekniikasta huolimatta jää pois. Polut,
ojat, aukot ja kivet saa kartoittaja gps-avusteisesti siirrettyä tietokoneen karttapohjalle, kävelemällä näiden
kohteiden kautta. Maastossa kartoittaja havainnoi kasvillisuuden ja käytännössä nimeää kartan värityksen.
Maastotyö on ollut ja on edelleenkin muutakin, kuin
puurtamista. Luonto tulee lähelle. Hannu yritti aikanaan
aloittaa Laajakosken latumajan seudulla kartoituksen,
mutta luontokappaleen karjaisu muutti silloin suunnitelmia ja lähtö tuli... Karhun jäljet, jätökset, tuhotut muurahaispesät ovat tuttuja merkkejä metsän kunnioitusta
herättävästä asukista.
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Virtaa riittää edelleen kartoitukseen
Virtaa riittää edelleen Hannulla kartoitukseen. Työn alla
on Taavetissa, loma-asunnon lähipiirissä oleva, vanhemmille kotkalaisille tuttu Myllymäen kesäsiirtolan ympäristön kartoitus. Rasittavimpaa ramppaamista aiheuttavien metsäsuunnistuskarttojen teko saa jo jäädä, mutta
edelleen koulu- ja sprinttikarttojen laadinta Kotkan alueella kiinnostaa Hannua.

On tullut tehtyä
Suunnistuskarttoja on Hannu laatinut lähes sata. Osa
niistä on uudelleen kartoituksia, mutta sama työ silti
niissäkin, kuin kokonaan uuden tekemisessä. Maastotyö
ja Atk-työ vie kokeneelta kartoittajalta n. 5 km2 kokoisen
suunnistuskartan laatimisessa aikaa SSL ilmoittaman
mukaan n. 50...70 h/km2, joka kuvaa tekijänsä panostusta harrastukseen...
Jukka Matilainen

”Toimituksen” lisäys:

On tullut tehtyä osa 2:
Me 70 -luvulla suunnisteluamme aloitelleet muistamme Hannun myös aktiivisena seuratoimijana
sekä varsin hyvänä suunnistajana. Esim. Jukolan
viestejä näyttää miehelle kertyneen pikaisen tulosarkiston plaraamisen perusteella kymmenkunta, 1978
jopa KyS:n kovassa ykkösjoukkueessa. Nykyäänkin
Hannun voi bongata kerran pari kesässä kuntorasteilta, ainakin Kainuun Rastiviikon kuntosuunnistuksissa näkyy Hannu viime kesänä käväisseen. 70 - 80
-lukujen taitteessa muistelen Hannun myös toimineen
valmennustehtävissä, moneen on siis Hannu mittavan ja seurallemme elintärkeän kartoitustyön ohessa
ehtinyt.
Mika Kilpinen

Ensimmäinen
Kotham-Cup
suunnistettu
Kuntorastikauden päätyttyä ja iltojen mukavasti pimetessä nousi seuramme yösuunnistusihmisten parissa
esiin jokavuotinen haave paikallisesta yösuunnistussarjasta. Pienen
ideoiden ilmaan heittelyn ja suostuttelun jälkeen tarttui parivaljakko
Timo Pirtilä ja Päivi Julku, käsittääkseni paikoin hyvinkin tiivistä yhteistyötä tehden, toimeen. Avuksi pyydettiin naapuriseurat Etelä-Kymen
Suunnistajat ja Vehkalahden Veikot
ja näin oli Kotham-Cup syntynyt.
EKSulta saatiin mainiosti yösuunnistukseen sopivat Äijönvuoren ja
Luovin maastot käyttöön, VeVessä
suuren työn Kotham-Cupin mahdollistamiseksi teki Reijo Koski.
Reijohan mm. polkaisi tapahtumalle
kotisivut pystyyn todella pikaisesti.
Myös Kaakon Rastiin ja Pyhtään
Voimaan oltiin, tai yritettiin olla
yhteydessä, mutta ainakaan vielä
tänä vuonna he eivät ajatukselle
lämmenneet.
Osallistujia tapahtumat keräsivät
varsin mukavasti, parhaimmillaan

Kotham-Cup polkaistiin käyntiin komeasti yhteislähdöllä Äijönvuoressa lähes 50
osallistujan voimin. Kuva: Anniina Heikkinen
pimeään metsään starttasi 52 suunnistajaa. Tällaiselle tapahtumasarjalle näyttäisikin selvästi olevan tilausta myös tulevina vuosina.
Ensi vuonna on siis Kotham-Cupille
mitä todennäköisimmin jatkoa
luvassa. Seurojen yhteistyö osoittautui varsin toimivaksi, ketään ei
rasitettu kohtuuttomasti ja maastojakin saatiin näin monipuolisemmin
tarjolle. Tänä vuonna tapahtuma
polkaistiin pystyyn varsin nopeasti,
joten parantamisen varaa varmasti

vielä jäi. Kaikki palaute ja kehittämisideat ovatkin tervetulleita, niitä
otetaan edelleen vastaan KothamCupin kotisivuilta löytyviin osoitteisiin. Suuret kiitokset jo palautetta
antaneille. Kotisivut löytyvät hieman
vaikeasta osoitteesta: https://sites.
google.com/site/urheiluposti/
Kotham-Cupin palkinnot toimitetaan voittajille talven aikana,
vaikkapa mahdollisesti starttaavan
Korttelicupin yhteydessä?!
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KySsiläisen kuvasuunnistus 2012
KySsiläisessä julkaisemme tutun valokuvasuunnistuskilpailun kaamosajan suunnistusajatuksen virkistämiseen ja
perheiden keskeiseen pohdintaan ja kisailuun joululoman
aikana.
Tässä kilpailussa on tehtävänä paikallistaa valokuvissa esiintyvien rastilippujen paikat Peippolan kartalle. Lähtö ja maali
ovat myös merkitty rastilipuilla.
Rastien paikallistamisessa ovat tärkeänä apuna rastimääritteet, jotka on ilmoitettu kuvateksteissä. Rastimääritteen
lisäksi on ilmoitettu suunta kamerasta rastilipulle. Suunnat
ovat 360-jakoisen kompassin asteina. Esim. 90° tarkoittaa,
että kameran kuvaussuunta on suoraan itään, 225° lounaaseen, 360° tai 0° pohjoiseen jne.

Rasti 1. Jyrkänteen alla 44°

Kun olet mielestäsi kaikki rastit eli kuvien kohteet löytänyt,
kannattaa vielä mitata koko rata, sillä oikean radan pituus
on 5300 m. Rata sinänsä ei ole ratamestarityön mallisuoritus.
Se on kuvattujen kohteiden eli rastipisteiden yhdistelmä.
Tämän lehden liittenä olevalle kartalle tai sen kopiolle tulee
merkitä lähtö, rastit numeroineen, rastiväliviivat ja maali.
Lisäksi tietysti kilpailijan nimi- ja osoitetiedot. Vastaus tulee
postittaa tai muuten toimittaa 31.1.2013 mennessä osoite
Mauno Rapo, Kasilanpolku 14 A 9, 48410 Kotka (puh. 0405576965). Sähköpostivastauksia ei hyväksytä.
Eniten oikeita kohteita löytäneiden kesken arvotaan hyvät,
suunnistusaiheiset palkinnot. Myös kaikkien osallistuneiden
kesken arvotaan kolme palkintoa.

Rasti 2. Vesikuopan länsireuna 108°

Me olemme suurpiirteisiä ja sallimme maastossa käynninkin
jos homma tuntuu oikein kinkkiseltä eivätkä oikeat pisteet
kuvien perusteella löydy!!
Kuvasuunnistuksen kuvat löydät suurempina nettisivujemme
kuvagalleriasta.
Mukavia tuokioita ja hetkiä mielenkiintoisen kartta-/suunnistustehtävän parissa, terv. Manu.

Rasti 3. Kumpareiden väli 111°

Lähtö. Aukon kulma , suunta rastilipulle 240° astetta

Rasti 4. Rajapyykki 45°

Rasti 5. Silta 210°

Rasti 9. Kuopan koillisreuna 126°

Rasti 6. Kivi, itäsivu 192°

Rasti 10. Kiven pohjoissivu 205°

Rasti 7. Jyrkänteen eteläjuuri, 340°

Rasti 11. Kumpare pohjoissivu 144°

Rasti 8. Jyrkänteen alla 44°

Maali. Portin pylväs 288°
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In Memoriam
Pekka Korpi
(1935 - 2012)

-leireillä, teki harjoitusohjelmia nuorille ja valmensi
heitä. Hänellä oli vuosien kuluessa lukuisia omia
valmennettavia, joista kehittyi iän myötä hyviä
suunnistajia.
Pekka oli sangen edistyksellinen ja jalkautui nuorten mukaan metsään. Hän juoksi perässä, neuvoi
ja opetti kädestä pitäen. Erityisesti hän piti huolta
sellaisista nuorista, joiden kotiväki ei itse suunnistanut – Pekka veti näitä nuoria mukaan kilpailutoimintaan ja kulki heidän mukanaan kisamatkoilla.

Pekka Korpi oli monessa mukana seurassamme
Kymin Suunnistajissa. Hän harjoitteli ja kilpaili
itse, teki harjoituksia ja kuntosuunnistusratoja toisille ja osallistui kaikkeen seuratoimintaan. Hän
toimi pitkään seuran varastomestarina ja oli koiraratojen tekemisen kantava voima.
Ylivoimaisesti merkittävimmän ja suurimman
työn Pekka teki seuramme nuorisotoiminnassa.
Tavallista on, että seuralaiset puuhastelevat nuorisotoiminnan parissa sen ajan, kun omat lapset ovat
toiminnassa mukana. Korven perheessä Krista ja
Aino-Kaisa olivat aikansa mukana suunnistusharrastuksessa, mutta Pekan työ jatkui pitkään senkin
jälkeen, kun omat tyttäret eivät enää käyneet rasteilla.
Pekka oli vuosia seuramme nuorisojaoston jäsen ja
koko nuorisotoimintamme kantavin voima. Hän
teki ratoja, oli ohjaajana suunnistuskouluissa ja

Kiihkeimmillään Pekan työ seuramme nuorisotoiminnassa oli 90-luvun puolivälissä, kun hän itse
oli noin 60-vuotias. Meillä oli silloin iso porukka
nuoria, enimmäkseen poikia, joille Pekka oli isähahmo suunnistuksessa. Tärkeätä tälle porukalle
oli, että Pekka ei pelkästään kertonut, miten nuorten tulee urheilijoina toimia, vaan Pekka oli itse
heille esimerkkinä. Pekka harjoitteli ja kilpaili itse
ja antoi hyvää mallia nuorille rehdillä ja reippaalla
asenteellaan. Pekka teki poikien mielestä hyviä
ratoja, sai heidät ymmärtämään suunnistustaidon
kehittämisen merkityksen ja sytytti nuoriin kipinän
omaehtoiseen harjoitteluun. Iso osa tuosta porukasta on edelleen suunnistuksen parissa.
Pekka toimi seurassamme uutterasti, omaa
aikaansa ja vaivojaan säästelemättä. Hän oli aina
rauhallinen ja positiivinen ja tuli hyvin toimeen
kaikenlaisten ja kaikenikäisten ihmisten kanssa.
Me Kymin Suunnistajat arvostimme Pekkaa ihmisenä ja muistelemme kiitollisuudella hänen työtään
seuramme hyväksi. Kunnioitamme Pekan muistoa.
Kaisa Snell
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Kymin Suunnistajien johtokunta ja
toimihenkilöt 2013
Johtokunta

Toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Kaisa Snell
Silmupolku 11, 48400 Kotka
040-828 7321 (gsm)
kaisasnell@gmail.com

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

Sihteeri
Heidi Haavisto
040-560 6039 (gsm)
heidi.haavisto@storaenso.com

IRMA-sihteeri
Tiina Vepsäläinen
Hylkeentie 8, 48310 Kotka
044-531 0105 (gsm)
tiina.vepsalainen@kymp.net

Taloudenhoitaja (+Projektit)
Hannu Währn
Koivutie 4, 48130 Kotka
044-223 3287 (gsm)
hannu.wahrn@kymp.net
Nuorisojaosto, Kys 2015 -nuorisotoiminnan kehittämisprojekti,
varapuheenjohtaja
Jyrki Metsola
Kaislakuja 21, 49200 Heinlahti
0400-427 796 (gsm)
jyrki.metsola@cads.fi
Rannikkorastit-jaosto
Kauko Salonen
Huuhkajantie 6, 48220 Kotka
040-587 6402 (gsm)
kauko.salonen@genip.fi
Kartta- ja kilpailujaosto
Timo Pirtilä
Risuniityntie 35, 48410 Kotka
044-028 1747 (gsm)
timo.pirtila@gmail.com
Seuratoimintajaosto
Päivi Julku
Itäkatu 16 A 7, 48100 Kotka
044-575 3538 (gsm)
paivihj@hotmail.com
Jäsen
Anu Soini
Sommeenkatu 24, 48720 Kotka
050- 400 1504 (gsm)
anu.soini@kymp.net

Pukuvastaava (uudet hankinnat)
Riikka Turunen
Kotkantie 41 E 10, 48210 Kotka
040-592 6907 (gsm)
zirmaa@hotmail.com
Pukuvastaava (myynti)
Marja Währn
Koivutie 4, 48130 Kotka
044-385 8582 (gsm)
marja.wahrn@kymp.net
Varastomestari
Ossi Seppä
Tallinnankatu 12 D 38, 48100
Kotka
040-096 0894 (gsm)
orsi@kymp.net
Toiminnantarkastajat
Varsinaiset toiminnantarkastajat
Heikki Hinttula
Heikki Lehmus
Varatoiminnantarkastajat
Jaana Pirtilä
Jaana Vanhala

SEURAN VARUSTEVASTAAVA VAIHTUU!
Kuusi vuotta seuran varusteasioita
hoitanut Tiina Väyrynen lopettaa
varustevastaavana.
Uudet varustevastaavat ovat Riikka
Turunen ja Marja Währn. He hoitavat seuran varusteasioita yhdessä.
Tsemppiä heille!

Riikka Turunen hoitaa
varusteiden tilaamisen.
Uusi varustetilaus keväälle tehdään,
jos ennakkotilauksia tulee riittävästi.
Muuten ensi kesä mennään varastossa
olevilla varusteilla. Ennakkotilaus ei
ole sitova. Se auttaa oikeiden kokojen
ja varusteiden tilausta. Olkaa aktiivisia ja ilmoittakaa Riikalle 15.1.2013
mennessä, mikäli varusteita tarvitsette.
Riikalle voi soittaa tai lähettää tekstiviestiä numeroon 040 592 6907.
Hänelle voi myös lähettää sähköpostia
osoitteeseen zirmaa@hotmail.com.

Marja Währn hoitaa varastossa olevia varusteita.
Tästä päivästä lähtien varusteet noudetaan Währneiltä Katariinasta.
Osoite Koivutie 4, 48130 Kotka.
Marjalle voi soittaa tai lähettää tekstiviestiä numeroon 044 385 8582.
Hänelle voi myös lähettää sähköpostia
osoitteeseen marja.wahrn@kymp.net
Totuttuun tapaan varusteet maksetaan
suoraan seuran tilille, FI77 5172 0220
0249 22.
Tiina Väyrynen

HANKI SEURAN VARUSTEITA JOULULAHJAKSI!
Vaikka talvi tekee tuloaan, ei suunnistusharjoituksissa juuri pidetä taukoa.
Nyt onkin oikea aika hankkia vaikka joululahjaksi seuran aina yhtä tyylikkäitä ja toivottuja suunnistusvarusteita. Varastosta löytyy suunnistuspuseroa, suunnistushousua, combat-paitaa, juoksupukua, mikrokuituliiviä,
seura-asua ja putkihuivia. Näitä kannattaa kysellä Marjalta.
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Leimaus-leirille 2013
Leimaus-leiri on vuosittain
järjestettävä nuorten suunnistajien suurleiri. Kesän
2013 leiri järjestetään 11.
– 14.6.2013 Suomen urheiluopistolla Vierumäen kauniissa harjumaastossa. Leimaus-leirille odotetaan jälleen
puoltatoistatuhatta 8 – 18-vuotiasta nuorta suunnistajaa
ohjaajineen eri puolelta Suomea. Ensi kesän Leimausleirin valmisteluista vastaa Suomen vanhin suomenkielinen suunnistusseura Lahden Suunnistajat -37 yhteistyössä Vierumäen kanssa.
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 toteutetaan eri teemoin erilaisissa maastoissa.
Vierumäellä pääratamestarina toimii Tauno Haapasaari,
jonka mukaan leirille saadaan käyttöön uudet kartat,
monipuoliset maastot ja tasokkaat harjoitukset kävelymatkan päässä majoituspaikasta.
Ohjaajina suunnistusharjoituksissa sekä koko leirin ajan
toimivat seuran omat tutut ohjaajat. Jokaiselle leiriläisen

kanssa tutustutaan etukäteen tulevaan harjoitukseen.
Lisäksi jokaisen nuoren harjoitus analysoidaan harjoituksen päätteeksi. Tavoitteena on saada mahdollisimman monelle nuorelle ohjaaja myös mukaan metsään
ainakin kerran leirin aikana. Leirille tarvitaan siis myös
vanhempia mukaan ohjaajiksi!
Kymin Suunnistajien nuoret ovat taas ensi kesänä suuntaamassa kohti Leimaus-leiriä ja kohti Vierumäkeä.
Leirille ilmoittautuminen on jo avattu ja meille on
varattu alustavasti huonemajoitusta 40:lle mukaan lähtijälle. Jotta varmistat paikkasi ensi kesän leirille, niin
leiriläiset kuin ohjaajatkin, ilmoittautukaa mahdollisimman pian allekirjoittaneelle, joka hoitaa ilmoittautumiset eteenpäin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja edellisvuosina leiripaikat ovat täyttyneet todella
nopeasti. Ilmoittautuminen on sitova 30.4.2013 jälkeen.
Lisätietoja löydät netistä osoitteesta: www.vierumäki.
fi/leimaus2013.
Leirin hinta on 223€/ leiriläinen / 4pv. Hinnat sisältävät
majoituksen 2 - 4 hengen huoneessa, ohjelman mukaiset
ruokailut, suunnistusharjoitukset, oheisohjelmaa, leirilehden, leiripassin ja leirituotteen. Lisäksi jokaiselle
tulee matkakustannuksia. Järjestämme yhteiskuljetuksen
Vierumäelle. Kymin Suunnistajat ovat tukeneet vuosittain leiriläisiä osallistumalla leirimaksuihin, erityisesti
seuraohjaajien maksuja pyritään tukemaan.

Leimausleiriläiset ryhmäkuvassa 2012
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Aiempina vuosina Leimaus-leireillä on viihdytty hyvin
ja uutta leiriä odotellaan joka kevät innolla. Viime kesän
Leimaus-leirimuistoja Vuokatista meille KySsiläisen lukijoille on kirjoitellut Väyrysen Antti. Luepa se ja lähde
meidän mukaan hakemaan uusia kokemuksia ja suunnistuskavereita ensi kesän leiriltä Vierumäeltä.
Leimaus-leiriterveisin Sanna Villikka

Ilmoittaudu mukaan!
Ilmoittautumiset Leimaus 2013 –leirille Sannalle
s-postilla maaliskuun loppuun mennessä: villikka.
sanna@gmail.com.
Laita viestiin:
• leiriläisen/seuraohjaajan nimi,
• syntymävuosi,
• tasoryhmä (RR, TR, taso1, taso2, teho)
• Vakuutus: lisenssi/Nuori Suunta-kortti/ei
vakuutusta
• tiedot erityisruokavaliosta

LEIMAUS 2012
Lähdimme Leimausleirille Vuokatin urheiluopistolle
5.6. yhdessä VeVen kanssa. Pitkällä bussimatkalla oli
hauska pohtia muiden nuorten kanssa mitä hauskaa
siellä sitten tehtäisiin. Kun saavuimme perille, veimme
tavarat hotellihuoneisiin ja valmistauduimme ensimmäiseen harjoitukseen. Sen jälkeen oli avajaiset ja ruokailu.
Leimauksella on aina hyvää ruokaa.
Leirillä oli paljon hyviä harjoituksia ja myös oheistoimintaa kuten jousiammuntaa ja parkouria. Leirillä
aina hauskin harjoitus on leikkimielinen partiosuunnistuskisa viimeisenä päivänä. Siinä on jokaisesta tasosta
otettu yksi suunnistaja, joka hakee kaikki rastit omassa
haluamassaan järjestyksessä (rastijahtityyppinen). Myös
niin sanottu ”hämärä” suunnistus oli hauska, mutta siellä
pohjoisessa yö oli niin valoisa ettei otsalamppuakaan
tarvinnut. Suurin osa vapaa -ajasta oltiin porukassa
kaikki ängetty yhteen pieneen huoneeseen hengaamaan.
Kukaan ei jäänyt yksin.
Leimaus on hauska tapahtuma, jossa pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja se on monen nuoren kauden
kohokohta. Ohjaajat olivat myös mukavia ja neuvoivat hyvin tarvittaessa. Suosittelen leiriä kaikenikäisille
ja kokoisille ja toivon, että ensi vuodeksi saadaan iso
porukka mukaan.
Kyssin oma reipas suunnistajapoika
Antti Väyrynen

Kainuun Rastiviikko ja suunnistuksen MM-kilpailut Vuokatissa
7-13.7.2013
Seurallamme on varattuna ensi
kesän ”megatapahtumaan”
majoituspaikkoja 28 hengelle
(1 kpl 8 hengen ja 4 kpl 5 hengen mökkejä). Lisäksi useammilla seuralaisillamme on tehtynä omia majoitusvarauksia
Vuokatista. KySsiläiset ovat
siis isolla joukolla lähdössä
suunnistamaan ja seuraamaan
MM-kilpailuja.
Seuran majoituspaikat on varattu Vuokatinmaan
lomakylästä (ww.vuokatinmaa.com) ja paikoista
on vielä muutama peruutuspaikka vapaana. Yksi
petipaikka viikoksi maksaa noin 200 €. Varaukset
Kaisalle (p. 040-8287 321 tai kaisasnell@gmail.com).

Lapin matka elokuussa 2013
Seuratoimintajaosta suunnittelee seuramme yhteistä
matkaa Tunturisuunnistukseen 2013 ja vaeltamaan
Saariselän maastoihin. Tunturisuunnistus järjestetään
ensi vuonna 3.–4.8. Saariselällä ja sieltähän löytyy myös
mainioita vaellusmaastoja. Tunturisuunnistuksen
jälkeinen vaellus kulkisi reittiä Raja-Jooseppi –
Jyrkkävaara – Sarvioja – Muorravaarakanruoktu –
Luirojärvi (2 yötä) –Suomunruoktu – Kiilopää.
Varaustuvat on jo varattu 10 hengelle yllä olevista
paikoista ajalle 4.–10.8. Vaeltajille on suunniteltu
kahta lähtöpaikkaa sen mukaan, haluaako reissuun
lähtijä nauttia Tunturisuunnistuksesta täysimääräisenä vai vain ensimmäisenä päivänä. Raja-Joosepista
vaeltamaan lähdetään jo 4.8. Jyrkkävaaran kautta
Sarviojalle. Täysimääräisesti suunnistavat vaeltaisivat 5.8. Aittajärveltä Sarviojalle. Reitillä pisin päivämatka on reilut 20 km, mutta maasto on kohtalaisen
helppokulkuista.
Osa alustavasti matkalle ilmoittautunutta on toivonut telttamajoitusta, joten seurueemme henkilömäärä
voi mainiosti olla yli tuon 10 henkilöä. Varaustupien
petipaikat jaetaan sitovasti ilmoittautuneiden mukaisessa järjestyksessä. Riippuen mukaan lähtijöiden
määrästä, lähdemme matkaan bussilla tai kimppakyydein henkilöautoilla. Sitovia ilmoittautumisia
aletaan keräämään kevään kuluessa, mutta nyt voi jo
hyvin ilmoittautua alustavasti seuramme keskustelupalstan kautta tai s-posti jaana.pirtila@kauppakamari.
fi. Lisätietoja kannattaa kysyä samasta osoitteesta ja
tarkkailla facebook-sivuja sekä seuratiedotustamme.
Kaikki mukaan yhteiselle vaellukselle!
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KyS:n nuorten kausi 2012

KyS 2015 –nuorisotoiminnan kehittämisprojektin toinen
kesäkausi on takana. Toimintaa oli jälleen mukavasti
tarjolla ja moni nuori sai varmasti hyviä kokemuksia
niin itse suunnistamisesta kuin Kymin Suunnistajien
seuratoiminnasta.

Suunnistuskausi käynnistyi leirillä
Nuorten suunnistuskausi avattiin jo huhtikuun puolessa
välissä pienen joukon voimalla ns. ”kotileirillä”, jossa
haettiin talven jälkeen tuntumaa karttaan ja maastoon.
Harjoittelua jatkettiin seuraavana viikonloppuna viimevuotiseen tapaan Varsinais-Suomessa Paimion kevätleirillä. Leirille osallistui tänä keväänä 12
nuorta ohjaajineen. Paimiossa nuorille
oli tarjolla kolme Paimion Rastin tekemää laadukasta harjoitusta eri maastoissa. Leiriviikonloppua vietettiin
Kuninkaantien kestikartanossa, mikä
osoittautui kaikin puolin erinomaiseksi
leiripaikaksi. Kevätleiri sai päätöksensä
Ankkurirasteilla, missä nuoret pääsivät
avaamaan kisakautensa.
Nuorten suunnistusharjoitukset jatkuivat tosrtaiharjoituksina läpi kesäkauden. Omia harjoituksia nuorille
oli järjestetty 19 kertaa vaihtelevine
teemoineen. Lähes kaikki seuran tarjoamat nuortenharjoitukset läpikäyneenä
voin todeta, että viime kesänä tarjolla

oli todella laadukkaita harjoituksia. Lisäksi vanhemmilla
nuorilla oli mahdollisuus hyödyntää naapuriseuramme
VeVe:n nuorten harjoituksia. Tätä mahdollisuutta olisimme voineet käyttää kyllä hieman rohkeammin.

Suunnistuskoulu houkutteli jälleen
uusia suunnistajia
Kymin Suunnistajien Hippo-suunnituskoulu pidettiin viimevuotiseen tapaan viiden tapahtuman tiiviinä kokonaisuutena huhti-toukokuussa. Tällä kertaa rehtorina toimi
Rikan Jyrki. Niin uusia kuin vanhojakin suunnistajan
alkuja kokoontui jälleen runsaasti suunnistuskouluun.
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Aloittelevat suunnistajat tarvitsevat paljon ohjaajan apua
ja tukea alkuun pääsemiseksi. Ohjaajia saatiinkin jälleen mukavasti mukaan niin seuran omista nuorista kuin
vanhemmista suunnistajista. Suunnistuskoulun jälkeen
moni suunnistuskoululainen jatkoi suunnistusharjoituksia nuorten torstaiharjoituksissa.

sojaoston asettama tavoite kilpailujen osallistujamäärien
lisäämiseksi. 13 nuorta ylsi Rasticupin yhteistuloksissa
palkintosijoille ja seurapisteissä kavennettiin eroa edellisvuodesta KS:ään ja VeVe:en ja ns. vanhan liiton pisteissä ylsimme toiselle sijalle, eli nuorisoprojektissamme
olemme menneet eteenpäin tälläkin saralla.

Rannikkorastit ovat myös nuorille tärkeä osa suunnistusharjoittelua kesän aikana. Pienimpien suunnistajien
harjoittelumahdollisuuksia lisättiin tänä vuonna tekemällä myös Rannikkorasteille RR- ja TR-ratoja. Myös
firmaliigaan KyS:in nuoret osallistuivat kahdella joukkueella (Superjätkät ja Tehotytöt), mutta Alueen Nuorten
Viestin sattuminen ikävästi Heinäviestin kanssa samalle
päivälle pudotti nuorison mahdollisuudet pestä meidät
vanhemmat suunnistajat firmaliigan kokonaispisteissä.

Tällä kaudella Kymin Suunnistajat järjestivät 29.8.
Honkalassa Rasticupin osakilpailun. Kurhisen Marian
ja Metsolan Riikan radat keräsivät kiitosta ja omat kotikisat oli kaikin puolin onnistunut suunnistustapahtuma
vesisateesta huolimatta. Mukaan saatiin jälleen houkuteltua muutama uusi kilpailija. Kilpailuihin osallistumisen kynnystä pyrittiin madaltamaan myös järjestämällä
yhteiskuljetus Alueen Nuorten Rasticupiin Imatralle ja
Nuorisoviestiin Joutsenoon. Ja olihan ne yhteiskuljetukset kokeneempienkin nuorten kilpailijoiden mieleen.
Bussissa syntyi hyvä kisavire, joka siivitti nuoriamme
hyviin suorituksiin molemmilla reissuilla.

Kilpailut osa nuorten toimintaa
Kilpailut ovat tärkeä osa nuorten suunnistusharrastusta.
Nuorten Rasticupin kilpailuihin sisältyy viisi nuorille
suunnattua osakilpailua Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan
alueella. Rasticupin kilpailut tarjoavat loistavan mahdollisuuden tutustua suunnistuksen kilpailutoimintaan.
Tänä vuonna seurastamme osallistui 40 nuorta ainakin
yhteen Rasticupin osakilpailuun, mikä oli myös nuori-

Kansallisiin kilpailuihin, rastiviikoille, KLL:n kisoihin
ja SM- kisoihin nuoremme osallistuivat mukavasti kesän
aikana. Kokemuksen lisäksi näistä kilpailuista on saatu
myös menestystä, mistä olemme saaneet iloksemme
lukea kauden aikana Kymin Suunnistajien kotisivuilta.

KySsin nuoriso valmistautumassa hienosti menneeseen Nuorten Jukolaan. Kuvan perusteella tässä harjoitellaan korkeuskäyrien
kolmiulotteista hahmottamista?
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”Turku-viikonloppua”. Nelipäiväiselle Leimaus-leirille
osallistui 20 nuorta ja 5 ohjaajaa ja mukavaa oli jälleen. Erityisesti kaikki Leimauksen ensikertalaiset olivat
varsin tyytyväisiä leiriin. Turun reissulle emme valitettavasti saaneet kaikkia nuoria mukaan ja lähdimme
16 nuoren porukalla matkaan. Niinpä jouduimme
Nuorisoviestissä antamaan tasoitusta muille seuroille
turhan paljon, mutta hyvää harjoitusta ja kokemusta saatiin jälleen. Turussa yövyimme kylpylähotelli Caribiassa
ja seuraavana päivänä suuntasimme Oravatonniin
Vehmaalle. Oravatonni tarjosi vaativien ratojen lisäksi
runsaasti sadetta, kuraista peltoa ja ihan kelpo suorituksia. Onneksi matkalla mukana oli KySsin seurateltta,
jossa viihdyimme niin hyvin, että unohdimme noutaa
Evertin palkinnon. Onneksi palkinto saatiin jälkikäteen
postissa Evertille.

Nuoret viesteissä mukana

KLL:n kisoissa viestissä hienosti neljänneksi sijoittunut Kotkan
joukkue Akseli Virtanen, Ida Heikkinen ja Roberta ”Tessa”
Björnman. Tessahan sijoittui edellispäivänä henkilökohtaisessa
kilpailussa upeasti toiseksi!
Upeimpana suorituksena mainittakoon vielä Metsolan
Roosan SM-kulta! Kymin Suunnistajat palkitsivat kaudella 2012 menestyneet nuoret vielä erikseen suunnistuskauden päättäjäisissä Saaripirtillä 30.10.

Yhdessä on mukavaa!
Nuorisotoiminnan kehittämisprojektin yhtenä tavoitteena on seurahengen ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen luominen. Tähän tavoitteeseen emme yksistään
torstaiharjoituksilla pääse. Yhteisillä kilpailumatkoilla
ja leireillä on merkittävät rooli
näiden tavoitteiden saavuttamisessa.
Kun yhdessä vietetään koko päivä,
harjoitellaan ja puuhataan kaikkea
muutakin mukavaa ja yötkin vielä
nukutaan samassa huoneessa, niin
siinä kyllä tutustutaan toisiimme ja
saadaan uusia kavereita. Ja sitä kautta
torstaiharjoituksetkin tulevat entistä
tärkeämmiksi paikaksi harjoitella
suunnitusta ja kohdata suunnistuskavereita.

Nuorten Jukolaan Vehmaalle osallistuttiin tänä vuonna
kahdella joukkueella. Kymin Suunnistajien 1. joukkue
sijoittui hienosti sijalle 31. Parhaimmillaan viestin aikana
oltiin sijoittuneita jo 20 joukkoon ja Robin taivalta päästiin seuraamaan gps:n avulla. Sijoitus edellisvuodesta
parani 25 sijaa. Valitettavasti KySsin toinen joukkue jäi
lopulta vajaaksi, emmekä saaneet joukkuetta maaliin
asti, mutta kokemusta saatiin sitäkin enemmän. Tästä
on hyvä jatkaa ensi vuoteen ja kohti Anjalan Nuorten
Jukolaan.
Nuorisomme on ollut myös hyvin edustettuina ns. aikuisten viestikilpailuissa mm. Valio-Jukolassa, ”perinteisellä
Ruotisin matkalla” 25mannassa sekä Halikko-viestissä.
Kaikissa em. viesteissä nuoremme ovat tehneet loistavia
yksilösuorituksia ennakkoluulottomasti ja hermot hyvin
halliten.

Nuorten talvikauden harjoittelua

Menneenä kesänä olimme kohottamassa seurahenkeä mm.Vuokatin
Leimaus-leirillä ja syyskuussa
kävimme viettämässä perinteistä Roosa Metsola, SM-kultaa!

Vaikka suunnistuskausi tältä vuodelta on jo ohi, nuoret valmistautuvat tulevaan kauteen parhaillaan.
Kymin Suunnistajien nuoret harjoittelevat säännöllisesti koko vuoden.
Nuorten harjoitukset jatkuvat läpi
talven tiistaisin ja torstaisin ja sunnuntaisin. Lisäksi muita harjoituksia
järjestetään talven aikana mahdollisuuksien mukaan. Nuorten harjoituksista ja harjoitusten ajankohdista ilmoitetaan tarkemmin Kymin
Suunnistajien kalenterissa. Vaikka
harjoituksia kutsutaan nuorten harjoituksiksi, mukaan ovat tervetulleita
kaikki Kymin Suunnistajien jäsenet!
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Suomen mestarit. Tänä
vuonna ensimmäisen Suomen mestaruutensa saavuttanut Roosa Metsola vastaanottaa seuran parhaan
palkinnon vuonna 1978
peräti kaksi mestaruutta
saavuttaneelta Marja
Strengiltä.

Kauden 2012 palkitsemiset
Kauden päättäjäisissä Mussalon Saaripirtillä 30.10.2012
palkittiin seuraavat henkilöt
VUODEN SUUNNISTAJA
Roosa Metsola
KOKO SEURA
Venlojen ja Jukolan viestin parhaista suorituksista
Parhaat kilometriajat:
• Heta-Kaisa Koivupuro
8:03
• Lauri Lavikainen
8:04
Suurimmat sijoituksen nostot:
• Miisamaria Leinonen
177
• Robert Björnman
163
Seuratoiminnasta
• ”Kaikkien aikojen kartoittaja”: Hannu Kainlauri
• ”KySsin kehittäjä”: Jyrki Metsola		
• ”Vuoden talkoolainen”: Miikka Kaira
• ”Vuoden talkoolainen”: Hannu Währn
• ”Vuoden touhutäti”: Päivi Julku
• ”Vuoden puurtaja”: Mika Kilpinen		
NUORET
AM, NRC ja ANRC/ kolmen joukkoon sijoittuneet
• Miika Laine
• Lauri Lavikainen
• Antti Väyrynen
• Antti Pasi
• Daniel Koivisto
• Akseli Virtanen
• Evert Gango
• Matias Kavakko
• Onni Vepsäläinen

• Aino Väyrynen
• Anni Väyrynen
• Miisamaria Leinonen
• Roosa Metsola
• Venla Kääriä
• Heidi Koivunen
Ensi kertaa kilpailutoimintaan osallistuneet
• Antti Rikka
• Niko Salovirta
• Antti Lehtinen
• Jonatan Svahn
• Matias Nokka
• Lassi Kaitainen
• Ilari Nokka
• Isabella Svahn
• Roosa Ryti
• Elisa Ryti
• Aili Lavikainen
• Marikki Virtanen
• Saga Larvi
• Mikael Westerlund
Kauden parhaat
• paras alle 14-v. tyttö: Roberta Björnman
• paras alle 14-v. poika: Antti Pasi
• paras yli 14-v. poika: Lauri Lavikainen
Muut tunnustukset
• ”Kauden tulokas”: Evert Gango
• Kannustusstipendi: Aino Väyrynen
Seuran mestaruuskilpailuista mitalit sarjojen kolmelle
parhaalle (vain nuorten sarjat)
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KyS ”perinteisellä” 25Manna-matkalla Ruotsissa

Lokakuun alussa jär jestettiin
Ruotsissa vuotuinen 25Mannasuurviesti. Kymin Suunnistajat
eivät olleet aikaisemmin osallistuneet kyseiseen tapahtumaan, mutta
tänä vuonna asia saatiin korjattua.
25Mannasta oli ollut hieman puhetta
aikaisemmin kesällä, mutta viestin
lähetessä päivä päivältä muutama
nuori alkoi huolestua matkan toteuttamisesta. Asiaan otettiin kantaa
KyS:n facebook-sivulla. Keskustelua
heräsi ja innokkaita lähtijöitä löytyi
hyvin. Erityisesti olimme kiitollisia
Päivi Julkun kiinnostuksesta lähteä
organisoimaan matkajärjestelyjä.
Kun joukkue saatiin kasaan, KyS oli
valmis ryntäämään Himmelsbodan
maastoon.
Perjantaina 5.10 lähdimme bussilla
kohti Turun laivasatamaa. Matka
taittui mukavasti Raja-Karjalan
Suunnistajien kanssa ja ABC:llä
lounastaen. Bussissa meitä viihdytti
Sinisen Ylivoiman suunnistusaiheiset biisit.
Saavuimme Turun satamaan ja
jonkun aikaa odoteltuamme pääsimme astumaan laivaan ja majoit-

tautumaan hytteihin. Samaan aikaan
kun satama kaikkosi kauemmaksi,
saimme nauttia Silja Linen monipuolisesta Buffet-pöydästä. Lautasilta
löytyi niin meksikolaista, ”marjashotteja” kuin sushiakin. Ruokailun
jälkeen porukka hajaantui. Toiset
alkoivat valmistautua seuraavan
päivän kisaan omassa hytissään,
toiset ”chillailivat” tuttujen kanssa
laivan käytävillä.
Aamulla kaikkien iloksi laiva saapui
satamaan jo klo 6.10. Virkeinä ja
kisaintoa täynnä lähdimme jatkamaan matkaa bussilla kohti
Himmelsbodania.
Kisakeskus sijaitsi suurella pelto-/
niittyaukealla. Järjestäjien ohjeita
lukenut oli onnekas, sillä saappaat
olivat mutaisella pellolla oivat jalkineet. Teltta saatiin pystyyn yhteisvoimin, minkä jälkeen oli hyvin aikaa
tutustua kisakeskukseen, fiilistellä
ruotsalaisvoittoista ilmapiiriä ja valmistautua omaan suoritukseen.
Hyvissä tunnelmissa klo 9.00
367 naista starttasi maastoon.
Mukaan mahtui myös KySsin
nuoria edustava aktiivikilpailija

Aino Väyrynen, jonka suunnistussuoritus sujui suurimmalta osalta
hyvin. ”Loppuosassa tuli pientä
sekaannusta koodien kanssa, jolloin
pummia kertyi noin viisi minuuttia”,
kommentoi Aino. Mainittakoon,
että Kyssin taktiikkaryhmän jäsenen
asettama ihanneaika alittui kuitenkin kauniisti.
Seuraavalle noin 7 kilometrin radalle
kirmasi kokeneempaa kaartia edustava Jussi Virtanen. Matka taittui
hyvään aikaan, jonka jälkeen matkaan pääsi ensimmäinen ”rypäs”,
jossa juoksivat Miisa Leinonen,
Anni Väyrynen, Jaana Pekkinen
ja Riikka Turunen. Lisäksi joukkueessa juoksivat Hannu Währn,
Marja Töyrylä, Sanna Villikka,
Minni Halinen, Miikka Kaira,
Robert Björnman, Timo Pirtilä,
Lauri Lavikainen, Jonna Virtanen,
Jukka Matilainen, Hannu Pönni,
Daniel Koivisto, Tomi Valkonen,
Ari Mäntynen, Mika Kilpinen, Toni
Soini, Antti Väyrynen, Päivi Julku
sekä Miika Laine.
Joukkue suoriutui hyvin ruotsalaisista maastoista, minkä tuloksena
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vain Miika joutui ankkurina yhteislähtöön. Kyssin edustustiimin loppusijoitus oli 209. Suorituksia seurattiin
tiiviisti teltalla, kun seuran turistimatkailijaksi lähtenyt Roosa kirjasi osuusaikoja teltan seinälle (työ
jäi kylläkin kesken, mutta onneksi
vanhempi väki jatkoi tehtävää reippaasti).

Matkanjohtaja muikeana. Mutta mikäs on matkanjohtajan hymyillessä, kaikki
sujui kuin rasvattu. Suurkiitokset Päiville vaivannäöstä!

Paluumatkalle päästiin lähtemään
hyvissä tunnelmissa. Laivassa sitten
siistiydyttiin ja käytiin syömässä
omaehtoisesti. Ilta sujui omatoimisissa merkeissä. Osa jäi hytteihin
lepäämään ja nukkumaan rankan
suorituksen jälkeen. Laivassa hengailusta innostuneet nuoret saivat
liikkua vapaasti ja illan aikana
tuli kätyä mm. kuuntelemassa
laadukkaita karaoke-esityksiä.
Nukkumaanmenoajatkin olivat kohtuullisia ja nuoret noudattivat niitä
erinomaisesti. Monet täysi-ikäisistä
aikuisista viettivät iltaa baarin puolella, mistä allekirjoittanut ei ole
saanut selvempää raporttia…
Aamulla herättiin pirteinä tai hieman
vähemmän pirteinä, kun laiva saapui
Turun satamaan. Virkeimmät kerkesivät käydä aamupalalla, mutta
paluumatkalla pysähdyttiin vielä
onneksi tutulla Abc:llä.

Myös kotimatkaan oli varustauduttu asianmukaisin varustein ja tanssikenkiä sovitettiinkin jalkaan jo hyvissä ajoin.

A
B

25Manna oli erittäin positiivinen
kokemus. Kyssillä oli koko ajan
rento meininki päällä ja huumoria riitti kyllikseen. Erityiskiitokset
Päiville, joukkueen johtajalle, joka
jaksoi järjestää meille näin hienon
reissun! Ensi vuonna on uhattu
lähteä uudestaan, mikä kuulostaa
erittäin lupaavalta. Tehdään tästä
perinne!
ROOSA METSOLA

7. osuutta kuvattiin ennakkotiedoissa todelliseksi vauhtiosuudeksi ja maasto osoittautuikin oikein miellyttäväksi ja vauhdikkaaksi. Ja niinhän siinä sitten kävi että vauhtisokeus iski 7c osuuden juoksijaamme. Totaalinen kartalta putoaminen ja
eksyminen kielletylle alueelle pusikossa ryntäilyn päätteeksi, 3,5 min pummi. Oranssilla reitti jota juoksija kuvitteli etenevänsä.
Karttapalassa näkyvissä myös joitakin ruotsalaisen kartoitustyylin erikoisuuksia. Apukäyrien käyttö on ”vapaampaa”, niitä
voi olla useampi peräkkäin (A) ja löytyypä kartalta myös haarautuva käyrä (B). Avokalliot oli kuvattu keltaisella ja suunnanottoviivathan ovat luonnollisesti vinossa, kartan reunan lisäksi myös muihin karttasymboleihin nähden.

23

London City
Race 22.9.2012

Olin viikon 38 työmatkalla Englannissa ja ennen reissua päätin, että jos mahdollista hyödynnän tilaisuutta
ja käyn suunnistamassa ensimmäistä kertaa ulkomailla.
Työ- ja seurakaveri Miikka bongasi netistä kaupunkisuunnistuskisan London City Race, joka juostaisiin tuon
viikon lauantaina.
Olimme muutenkin työkaverini Tiian kanssa suunnitelleet jäävämme Lontooseen viikonlopuksi työmatkan
jälkeen. Ei-suunnistavat työkaverini joutuvat kärsimään
harrastuksesta jo kahvitunneilla riittävästi, joten varmistin ensin Tiialta, että hän ei pahastu jos käyn lauantaiaamuna suunnistamassa ja tämän jälkeen ilmoittauduin kisaan. Konferenssi Cambridgessa ei ollut lainkaan
parasta valmistautumista kisaan, päivät venyivät pitkiksi
ja kaiken uuden tiedon omaksuminen oli väsyttävää.
Kuitenkin pirteänä lauantaiaamuna suuntasimme kaverini kanssa kisapaikalle metrolla, jossa vastaan tulivat
jo ensimmäiset suunnistajan näköiset tyypit. Heti metroasemalta ulos astuttua näkyi ihmisiä veryttelemässä
numerolaput rinnoissa, joten oli helppo arvata tulleensa
oikeaan paikkaan. Kysymällä selvisi infon sijainti, josta
sain numerolapun ja lainaidentin (sportident = emitleimasimen vastine). Identtejä jakamassa ollut toimitsija
neuvoi pyydettyäni ystävällisesti sen käytön, kysyttyään

ensin huolestuneena olenko suunnistanut aiemmin.
Lähdössä oli kotimaisista kisoista tutut ”karsinat”,
joihin kilpailijat kutsuttiin 4 minuuttia ennen lähtöä.
Oudompaa oli se, että lähdön jälkeen piti vielä tehdä nollaleimaus, johon tuhraantui muutama arvokas sekunti,
kun samaan aikaan lähteviä oli neljä ja leimasimia vain
kaksi (en käyttänyt kyynerpäätaktiikkaa, koska muut oli
isompia ja vahvemman näköisiä). En ole juuri sprinttisuunnistusta harrastanut, joten kartanluku aiheutti
pientä päänvaivaa. En aina ollut varma olisiko lyhyin
reitti mahdollinen, vai olisiko sen varrella ylittämätön
aita tms., joten muutamalla rastivälillä pelasin varman
päälle ja valitsin pidemmän kierron. Matka sarjassani
(Womens Open) oli 6,3 km ja rasteja oli 28 kappaletta.
Suurimman virheen tein rastille 18. Ensinnäkin kiersin
vahingossa ylimääräisen korttelin ja toisekseen itse rastipistettä en tahtonut löytää. Se kun oli sillan yläpuolella, ei alapuolella mistä sitä etsin. Kaiken kaikkiaan
tämä pummi oli n. 3 minuuttia. Muutamia pienempiä virheitä tein myös, mutta ne olivat jo mitattavissa
sekunneissa eikä minuuteissa. Aikaa radan kiertämiseen
minulla meni 54:22, jolla saavutin sarjassani 24. sijan (88
hyväksytystä suorituksesta). Sarjan muuten voitti toinen
suomalainen, Tampereen Pyrinnön Sanni Kymäläinen.
Etukäteen minua kauhistutti liikenne, koska olin lukenut ohjeista, että teitä ole mitenkään suljettu liikenteeltä
kisan ajaksi. Onneksi liikenne oli suhteellisen hiljaista
enkä joutunut kertaakaan pysähtymään väistääkseni
esim. autoa. Yhdellä rastilla sen vieressä leikkineet pikkupojat kyselivät mistä kisassa on kyse, taisivat jäädä
vastausta vaille. Kisa oli hauska kokemus, matkan varrella oli paikoittelen hyvinkin kapeita kujia, jollaisia ei
ainakaan Kotkassa tule vastaan. Osallistujia oli kaikenkaikkiaan noin tuhat ja muutaman kerran kisan aikana
meinasin törmätä nurkan takaa vastaan tulleeseen suunnistajaan. Järjestelyt oli hoidettu hyvin ja kaikki rastit
olivat paikoillaan vaikken ainakaan huomannut, että
niillä olisi ollut valvojia.
Kaverinikin oli löytänyt kisan aikana mielenkiintoista
tekemistä, kierrellessään lähiympäristössä hän bongasi
”Gorillajuoksun”. Tuohon juoksukisaan osallistuvat
olivat siis pukeutuneet gorillapukuihin ja tekivät välillä
gorillamaisia äännähdyksiä juostessaan. Kyllä tuossa jää
suunnistus viihdyttävyydeltään auttamatta kakkoseksi
suuren yleisön silmissä. Suihkun ja ruokailun jälkeen
suuntasimme kaupungille kiertelemään, joka kävi hyvin
loppuveryttelystä. Jos suunnittelee syksylle Lontoon reissua, voin suositella yhdistämään matkaan tämän kisan!
Päivi Julku
Tapahtuman kotisivuilta http://cityrace.org/ löytyvät tulokset, väliajat, reittihärveli, kuvia ja videokuvaa tapahtumasta.

