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PALVELUMME

www.karttaako.fi

Karttaakon palveluihin kuuluu mm.

Vuodesta 1990 alkaen

• Kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu.

• Asema- ja yleiskaavoja yli 40 kunta-asiakkaalle, joista valtaosassa jatkuvasti toimeksiantoja

PALVELUMME

• Kaavoituksen edellyttämät selvitykset ja vaikutusarvioinnit.
•Karttaakon
Kaavoitukseen
liittyvä asiantuntijaneuvonta.
palveluihin
kuuluu mm.
monipuolinen
asiantuntemus
•• Verkottumalla
Kaavoitus ja muu
maankäytön
suunnittelu. koko kaavoituksen
sektorilla sekä kaavojen internetsovelluksissa.
• Kaavoituksen edellyttämät selvitykset ja vaikutusarvioinnit.
• Pienen organisaation kulurakenne ja kohtuulliset hinnat.
• Kaavoitukseen liittyvä asiantuntijaneuvonta.
• Henkilökohtainen palvelu ja vahva ammattitaito pitkäaikaisen
Verkottumallajamonipuolinen
asiantuntemusseurauksena.
koko kaavoituksen
• kokemuksen
pysyvien henkilösuhteiden
sektorilla sekä kaavojen internetsovelluksissa.
• Pienen organisaation kulurakenne ja kohtuulliset hinnat.

Asiakkaina1990
useatalkaen
kunnat, yritykset ja
•Vuodesta
yksityiset.
• Asema- ja yleiskaavoja yli 40 kunta-asiakkaalle,
joistayksityisiä
valtaosassa
jatrunsaasti
toimek• Vuosittain
kuvasti toimeksiantoja
siantoja
• Asiakkaina useat kunnat, yritykset ja
yksityiset.
• Vuosittain runsaasti yksityisiä toimeksiantoja

• Henkilökohtainen palvelu ja vahva ammattitaito pitkäaikaisen
kokemuksen ja pysyvien henkilösuhteiden seurauksena.

Asemakaavoitus
ja yleiskaavoitus

Yleiskaavoitus
• Taajamien yleiskaavat

Kaavoitukseen liittyvät
selvitykset alikonsulttien avulla

• Asemakaavat

• Kyläkaavat

• Luonto- ja maisemaselitykset

•Asemakaavoitus
Ajantasa-asemakaavat

•Yleiskaavoitus
Ajantasayleiskaavat

•Kaavoitukseen
Ympäristövaikutusten
arviointi
liittyvät

Monessa
mukana

•ja Ranta-asemakaavat
yleiskaavoitus

•• Rakentamistapaohjeet
Asemakaavat

••
••

Rantayleiskaavat
Taajamien yleiskaavat
Maaseudun
Kyläkaavat yleiskaavat

• Ajantasa-asemakaavat

• Ajantasayleiskaavat

• Rakentamistapaohjeet
• Opaskartat

• Maaseudun yleiskaavat

Internetsovellukset ja koordinaatistomuunnokset
• Ranta-asemakaavat
• Rantayleiskaavat
Karttatiimi Oy:n kautta

•selvitykset
Vanha rakennuskanta
ja rakennettu
alikonsulttien
avulla
kulttuuriympäristö
• Luonto- ja maisemaselitykset
• Maaperäselvitykset
• Ympäristövaikutusten arviointi
• Melu- ja tärinäselvitykset
• Vanha rakennuskanta ja rakennettu
• Vesihuollon
suunnittelu
kulttuuriympäristö
•• Liikennesuunnittelu
Maaperäselvitykset

• Kaavayhdistelmät

• Melu- ja tärinäselvitykset

•Karttatiimi
Intenetkarttapalvelut
Oy:n kautta

• Vesihuollon suunnittelu

•• Rasterija vektoriaineistojen koordinaatistomuunnokset
Opaskartat
KKJ/EUREF
• Kaavayhdistelmät

• Liikennesuunnittelu

Internetsovellukset ja koordinaatistomuunnokset

www.steveco.fi

• Intenetkarttapalvelut

• Rasteri- jaPertti
vektoriaineistojen
koordinaatistomuunnoksetJarmo Mäkelä
Hartikainen
KKJ/EUREFPakkamestarinkatu 3
Motellikuja 2
00520 Helsinki
Puh: 0400 425390
pertti.hartikainen@karttaako.fi
Pertti Hartikainen
Pakkamestarinkatu 3
00520 Helsinki
Puh: 0400 425390
pertti.hartikainen@karttaako.fi

49220 Siltakylä
Puh: 0400 220082
jarmo.makela@karttaako.fi
Jarmo Mäkelä
Motellikuja 2
49220 Siltakylä
Puh: 0400 220082
jarmo.makela@karttaako.fi

Kari Salonen / Karttatiimi
Pakkamestarinkatu 3
00520 Helsinki
Puh: 09 1481947
www.karttatiimi.fi
Kari Salonen / Karttatiimi
Pakkamestarinkatu 3
00520 Helsinki
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1/2018

Vahvalta pohjalta on hyvä ponnistaa
nut aloittelija on näistä suoriutunut.
Myös Rannikkorogaining on tullut
jäädäkseen, siitäkin oma juttunsa
lehdessä.
Tänä vuonna suunnistajan Joulu on
lähellä, kun Jukola kisataan Lahdessa
(allekirjoittaneen kotikulmilla).
Bussiin on kovin vähän ilmoittautuneita ja siksi toivonkin ilmoittautumisia, jotta saamme seuramatkan
bussilla toteutettua. Nimenomaan
bussin yhteisöllisyys tekee ainakin
itselleni Jukola-reissusta The Reissun.
Lahdessa kuulemme myös saammeko Kotka Jukolan järjestettäväksi
yhdessä VeVen kanssa, kyllä jännittää!

Tätä kirjoittaessa, maaliskuun puolivälin paremmalla puolella, kevätaurinko paistaa jo täydeltä terältä. On
ollut ilahduttaa nähdä, että aktiivisten ratamestarien ja toimitsijoiden
puolesta ei suunnistuskausi ole
katkennut käytännössä lainkaan.
Olemme saaneet nauttia korttelirasteista läpi talven! Runsasluminen
talvi näkyi myös hiihtosuunnistuksen
menestyksessä ja suosiossa. Sekä
EM- että SM-kisoista Kyssän pojat
kahmivat jälleen mitaleita ja loistavia
sijoituksia 10. sakkiin. Saimme myös
uuden HiSu vahvistuksen Oulusta,
tervetuloa seuraan Aapo Viippola!
Seuratyötä on tehty täydellä höyryllä
heti vuoden alusta, kun ensimmäinen johtokunnan kokous pidettiin
jo 8.1. Valmennustoiminnan uudet
tuulet alkavat ottaa suuntaa ja seuratoimintajaosto on järjestänyt jo
tapahtumia, mm. kuutamohiihdon.
Kauden avajaiset ja kevätkokous päätettiin pidettäväksi 8.5. Kirstukiven
Rannarien yhteydessä, laitapa kalenteriin! Uuden puheenjohtajan aika on
mennyt harjoitellessa tukihakemusten täyttöä, sekä etsiessä ja varmistaessa yhteistyökumppaneita. Nöyrät
kiitokset kaikille sponsoreille ja tukijoille! Nuorisojaoston järjestämä
Hippo-suunnistuskoulu jatkaa perinteisellä mallillaan ja Nuori Suunta

-ohjaajakoulutus startattiin tänä
vuonna seuran toimesta. KotkaTrail
tulee jälleen ja myös sinne tarvitaan
runsaasti teitä talkoilemaan.
Viestinnän osalta sovittiin jo syyskokouksessa että Nimenhuuto.com
palvelua käytetään jatkossa seuran
tapahtumakalenterina eli sieltä
löydät seuran kaikki tapahtumat.
Allekirjoittanut lupaa laittaa johtokunnan kokoukset jatkossa sinne
näkyviin. Myös seuran nettisivuja
uudistetaan pikkuhiljaa. Jatkossa
nettisivut toimivat virallisena tiedotuskanavana, jolloin muissa kanavissa
on linkitys nettisivuille. Näin selkeytetään viestintää ja keskitetään päivitys- ja ylläpitotarvetta.
Meidän uljas Rannikkorastit-brändi
kokee myös uudistuksia ja kehitystyötä, kun kolme innokasta kesäratamestaria aloittavat työnsä. Kiitokset
jo etukäteen Antti, Daniel ja Antti!!
Toinen näkyvä uudistus on lukuisat sähköiset maksupalvelut, joista
merkittävimpänä Suunnistusliiton
Rastilippu-palvelu. Näidenkin palveluiden käyttöön tulee hyvät ohjeet
eli ei mene aloittelevalla Rannaritoimitsijalla sormi suuhun. Siksi haastankin kaikki seuralaiset talkoilemaan
Rannareiden tapahtumajärjestänä,
sekä tuloslaskijana. Jopa allekirjoitta-

Pieni esittely tuoreesta pj:stä lienee
paikallaan. Olen 40:nen insinöörin
planttu, projektipäällikkönä Nesteellä
Porvoon jalostamolla. Perheeseen
Purolassa kuuluu vaimo ja pari koiraa.
Kaikenlaista liikuntaa on tullut harrasteltua ja kilpailtua kamppailulajeista
jalkapalloon. Suunnistuksen pariin
päädyin naapurini Larvin Tommyn
houkuttelemana. Muistaakseni 2011
syksyn Rannareilla kävin muutaman
kerran ja hurahdin heti. Seuraavana
k e vä ä n ä l öys i n i t s e n i Kys s i n
Jukolakoulusta, sekä kesäkuussa
Jukolasta! Aikaisempaa suunnistustaustaa oli lähinnä armeijasta, partiosta ja yläasteelta kilpasuunnistajan
perässä juoksusta. Jyrkin puheenjohtajan saappaat ovat suuret (ja menestyksekkäät) täytettäväksi, mutta otin
haasteen vastaan luottavaisin mielin,
kun olen nähnyt kuinka aktiivinen
ja hyvä henki seurassa on. Kiitokset
kaikille seuran aktiiveille, teidän
kanssa on loistavaa kehittää KysSiä
ja Suomalaista urheilua!
Tehdään yhdessä hieno vuosi!!!
Pauli Kainiemi
Puheenjohtaja
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Kymin Suunnistajat tarjoaa kaudella 2018 tuttuun tapaan kattavan
kuntosuunnistusohjelman. Kaava
seuraa vuonna 2008 aloitettua
Rannikkorastit-konseptia. Tänäkin
vuonna siihen kuuluu noin 30 tapahtumaa. Pääasiassa suunnistetaan tiistaisin klo 17 - 20, mutta ohjelmaan
mahtuu myös viikonlopputapahtumia.
Toimintaan on jokaisena vuonna
pyritty tekemään joko kalustopäivityksiä tai toimintauudistuksia.
Esim. kolme vuotta sitten hankittiin
uusi telttakatos ja pari vuotta sitten
uusi ajanottotietokone. Tällä kaudella uudistukset ovat enemmän
”henkilöstöpuolella”. RR:lla on nyt
vahvan suunnistaustan omaavat
kolme kesäratamestaria Antti Pasi,
Daniel Koivisto ja Antti Väyrynen,
jotka yhdessä hoitavat suurimman
osan kauden ratasuunnittelutehtävistä. Tämän tyyppinen kesätyö on
omiaan nuorille suunnistajille, jotka
voivat hyödyntää harrastukseen liittyvän osaamisensa, ja samalla saada
pienen korvauksen siitä. Pääosa
Rannikkorastien järjestelyistä hoidetaan kuitenkin edelleenkin vapaaehtoisvoimin sekä tällä kaudella että
tulevaisuudessa.

Kesäratamestareiden avulla tulemme
myös kokeilemaan osittain uudistunutta ratavalikoimaa, joka sopii
entistä paremmin sekä kunto- että
kilpasuunnistajille, unohtamatta
suunnistuksen vasta-aloittaneita.
Tästä tulemme tiedottamaan enemmän ennen tapahtumia.
Karttapuolella tapahtuu jatkuvasti
pientä uudistusta, ja tänäkin vuonna
tarjolla on uusia maastoja ja karttalaajennuksia. Vanhoja karttoja päivitetään tarpeen mukaan.
Rannikkorastien perinteitä kunnioittaen ohjelmassa on Firmaliiga.
Firmaliigassa kilpaillaan kahdessa
sarjassa, Pro ja Fun. Kannustamme
mukaan kaikenlaisia joukkueita, ei
ainoastaan yritysjoukkueita, vaan
myös kaveri-, perhe-, naapuristo- ja
koulujoukkueita.
Talven korttelirasteissa on testattu suunnistusliiton uutta kuntosuunnistuspalvelua Rastilippua.
Rastilippu -palvelun käyttöönotto
tarkoittaa Rannikkorastien osalta
sähköisen maksamisen mahdollistumista sekä ennakkoilmoittautumista tapahtumiin. Näiden toimien
on tarkoitus entisestään sujuvoittaa
toimintaa tapahtumakeskuksessa.

Ennakkoilmoittautuminen ei ole välttämättömyys ja käteinen raha kelpaa
järjestäjille vanhaan malliin, mutta
näiden toimien avulla pyritään sujuvoittamaan metsään lähtöä. Lisäksi
tämä palvelu helpottaa suunnistajia
löytämään muiden seurojen järjestämiä kuntosuunnistustapahtumia
niin lähiseuduilta kuin kauempaakin.
Palveluun on tulossa myös mobiilisovellus, jonka kautta voi ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksun.
Tästä enemmän toisessa jutussa ja
suunnistusliiton sivuilla (https://
www.rastilippu.fi/).
Ensimmäisellä tapahtumakerralla on
tarjolla opastusta Rastilipun käytöstä
ja tarkempia ohjeita ilmoittautumiseen ja maksuihin liittyen.

Rannikkorastit 2018
- Tule toimitsijaksi!
Rannikkorastien kauden kalenteri
alkaa olla valmis. Nyt tarvitaan vain
toimitsijat, etenkin tuloslaskijoita ja
tapahtumajärjestäjiä, mutta myös
ratamestareita. Alla olevasta linkistä
pääset varaamaan vuorosi. Täyttäkää
kalenteri mielellään alkukaudesta
ensin, jotta päästään hyvin käyntiin.
Tehtäviin annetaan opastusta ja
niihin löytyvät myös hyvät ohjeet.
Jos on kysyttävää voit olla minuun
yhteydessä.
Linkki kalenteriin:

https://goo.gl/Lp3xYW
Terveisin,
Peter Svahn
petersvahn@outlook.com
040-591 4243
Tuloslaskentahommassa pääsee aitiopaikalta seuraamaan mm. nousevan suunnistajapolven edesottamuksia. Jopa kuvan
kankea, mutta hidas suunnistajaveteraani
on tehtävästä suoriutunut ilman suurempia kommelluksia (sokea se alkaa kyllä olemaan, latojan huomautus). Rohkeasti vain
mukaan nuoret ja vanhat!
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Rastilippu -palvelu

Kymin Suunnistajat ottaa käyttöön
kaudella 2018 Suunnistusliiton kehittämän Rastilippu-palvelun, joka helpottaa sekä tapahtumajärjestäjän
että kuntosuunnistajien toimintaa
Rannikkorasteilla.
Kuntosuunnistajien kannalta Rastilipun tärkeimmät ominaisuudet
ovat seuraavat:
• Tapahtuman tiedot on helppo
löytää hakemalla ajan tai paikan
avulla
• Suorituksen voi maksaa sähköisesti eikä käteistä tarvitse enää
metsästää tiistaisin
• Kauden kaikki tulokset löytyvät
yhdestä osoitteesta vaikka suorituksia tulisi useiden seurojen kuntosuunnistuksista
Rannikkorastien järjestäjien kannalta
Rastilipun etuina ovat seurravat asiat:
• Sähköisen maksamisen mahdollistaminen
• Tapahtumien laajempi näkyvyys
• Kävijöiden tarkempi tilastointi
Lisäksi etukäteen ilmoittautuneet

saadaan myös kirjattua nopeammin
radalla, jolloin isommatkin tapahtumat saadaan järjestettyä sujuvasti.

Etuja myös sarja- ja
kausikorttilaisille
Vaikka käytät pääsääntöisesti Rannikkorastien kausikorttia tai sarjalippuja kannattaa tapahtumaan silti
ilmoittautua Rastilippu-palvelusta,
koska silloin nopeutat toimintaa
lähtöpaikalla ja saat kerättyä tulokset
kaikista kesän suunnistuksista omaan
profiiliisi.

Rastilipun käyttöönotto
lyhyesti
•
Luo tili Suomisport-palveluun
osoittessa https://www.suomisport.
fi/ Suomisport on Olympiakomitean
palvelu, jonka käyttä myydään pääsääntöisesti kaikkien lajien kilpailulisenssit ja se tarjoaa tunnistautumisja maksupalvelut myös Rastilipulle
• Kirjaudu Rastilippu-palveluun
osoitteessa https://www.rastilippu.fi/ ja lisää omaan profiiliisi
emit-korttin numero

• Nyt voit ilmoittautua palvelusta
löytyviin kuntosuunnistustapahtumiin
Vinkki: Kirjaudu Rastilippu-palveluun
puhelimellasi ja lisää sivu aloitusnäyttöön, tämän jälkeen pääset helposti
tarkistamaan missä seuraavana tiistaina suunnistetaan.

Tämä voisi olla vieläkin
parempi
Kymin Suunnistajat on tiiviisti
mukana kehittämässä Rastilippupalvelua, jos sinulla on ideoita ja ajatuksia miten asioiden pitäisi toimia,
niin laita viestiä Rannikkorastitryhmälle, viemme asiaa eteenpäin.
Lisätietoa ja tarkemmat ohjeen
löydät Suunnistusliiton sivuilta osoitteesta: http://www.suunnistusliitto.
fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/
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Nuori Suunta - Lasten suunnistusohjaajakoulutus 1. osa
Kotkassa 10. - 11.3.2018
Kymin Suunnistajat oli isäntänä Nuori
Suunta -koulutuksessa, joka järjestettiin Jäppilän Wanhalla koululla 10. 11.3. Koulutukseen osallistui 8 henkilöä KYS:istä ja 4 VeVestä. Omasta
seurastamme mukana myös Miina
Hietala, joka lähti hakemaan omaan
suunnistukseen sekä luokanopettajan työhönsä uusia välineitä. Miinalla
on runsaasti kokemusta nuoruudesta
asti lasten ohjaamisesta eri urheilulajien parissa. Hän haluaa myös päästä
paremmin sisään seuraan ja seuratyöhön. Ensi kesänä Miina nähdäänkin pörriäisten ryhmässä ohjaajana,
tervetuloa!
Kurssilla mukana oli myös useita
valmennusryhmäläisiämme, jotka
kesän tullen toimivat myös lasten
suunnistuskoulussa ohjaajina.
Valmennusryhmän harjoituskalenteri
on rakennettu tälle kaudelle niin, että
heidän omat harkat ovat pääsääntöisesti eri päivänä kuin suunnistuskoulu. Mette Soini ja Pinja Kavakko
kertoivat lähteneensä kurssille koska
heitä kiinnostaa lasten ohjaaminen
ja lasten kanssa toimiminen. Mette

lisäsi, että myös ratojen suunnittelu
kiinnostaa. Onko kurssi sitten vastannut odotuksia? Sekä Pinja että
Mette ovat saaneet itseluottamusta
ja rohkeutta kurssilta. Sarita Mäkelä
lisäsi, että käytännön harjoitukset
ovat olleet hyviä ja niitä voi viedä
helposti käytäntöön.

Kurssi jatkuu siten, että jokainen kurssilainen tekee kesällä suunnistuskouluharkan ja syksyllä on vielä toinen
koko viikonlopun kurssiviikonloppu.
Sari Kaitainen
kurssin ruokahuoltovastaava

Miina kuvassa keskellä punaisessa takissa. Mette, Pinja ja Sarita ylärivissä
oikealla

Ho hoi, lisää porukkaa kaivataan!!
Toimi heti, ettet unohda
Me kyssiläiset olemme omana ryhmänämme mukana Kotka-Pyhtää -alueen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
(Vapepa) toiminnassa. Eli jos joku lapsi, vanhus, sairas tai kuka tahansa katoaa tai eksyy, meidät voidaan hälyttää
viranomaisten avuksi mukaan etsintätehtäviin. Tehtäviä on ollut harvoin, mutta olemme tärkeä reservi, jos jotain
kurjaa sattuu. Meistä voi olla erityisen suuri hyöty etenkin silloin, jos etsintä tapahtuu metsäolosuhteissa.
Olemme päivittäneet ryhmämme nimilistan tämän vuoden alussa. Noin 20 kyssiläistä kirjautui mukaan Vapepan
uudehkoon järjestelmään (OHTO), josta tulee ilmoitus avunpyynnöistä/hälytyksistä suoraan jokaisen ryhmäläisen
omaan kännykkään. Ne lähtevät liikkeelle, jotka pääsevät. Jos meitä on paljon, saadaan aina useampi mukaan
etsimään.
Täältä löytyy tietoa Vapepasta ja OHTO-järjestelmästä kirjautumisohjeineen:
http://www.pohjanmaanvapepa.fi/vapepa/ohto/
Jos haluat tulla mukaan kyssiläisten ryhmään, käy kirjaamassa itsesi OHTO-järjestelmään ja ilmoita kaisa.snell@
gmail.com, että olet kirjautunut. Liitämme sinut järjestelmässä ryhmäämme ja tulet saamaan hälytykset kännykkääsi ja välitämme sinulle Vapepan postia mahdollisista koulutuksista ja harjoituksista. KySsin ryhmän yhteyshenkilöinä toimivat Kaisa Snell ja Hannu Pönni.
Autetaan ja turvataan yhdessä! Ollaan käytettävissä!
Kaisa Snell
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Lasten suunnistuskoulu
2018
Suunnistuskoulu on tarkoitettu n. 7 - 10 -vuotiaille suunnistajille, niin aloitteleville kuin jo aiemmin suunnistuskoulussa käyneille. Alle kouluikäiset suunnistavat yhdessä
huoltajan kanssa omassa Pesukarhujen ryhmässä. Viime
kaudella huikean suosion saanut yli 11-vuotiaiden harrasteryhmä jatkaa ja kutsuu mukaansa uusia harrastajia!
Yli 11-vuotiaat aktiivisesti kilpailuissa käyvät nuoret harjoittelevat tällä kaudella yhdessä Kymin Suunnistajien
valmennusryhmän kanssa.
Suunnistuskoulun ryhmät:
- Pesukarhut - Alle kouluikäisten perhesuunnistusryhmä, jossa lapsi suunnistaa yhdessä huoltajan kanssa
- Pörriäiset - n. 7 - 10 v aloittavat suunnistajat
- Maahiset - n. 7 - 10 v aiemmin suunnistuskoulussa
käyneet suunnistajat, jotka osaavat suunnistamisen
perusasiat. Ryhmässä vahvistetaan taitoja ja rohkaistaan itsenäiseen suunnistamiseen
- Harrasteryhmä - yli 11-vuotiaat aloittavat ja harrastusta
jatkavat
Ilmoittautuminen suunnistuskouluun on avattu www.
kyminsuunnistajat.fi -sivulla. Klikkaa Hipon kuvaa, niin
pääset siitä suoraan sivulle, josta löytyy lisätietoja ja
ilmoittautumislinkki. Tervetuloa mukaan!
Sari Kaitainen
Luettua

Outi Hytönen, Suunnista kuin mestari
Kyssiläisen ”toimituksessa” iloitaan kaikista suunnistukseen
liittyvistä teoksista ja innolla
otettiin vastaan myös kevättalvella ilmestynyt ”Suunnista
kuin mestari” -kirja. Kirjan on
kirjoittanut Outi Hytönen,
kaksinkertainen SM-mitalisti
aikuisten sarjoissa, joka on
myös edustanut Suomea
EM-kilpailuissa ja suunnistuksen maailmancupissa. Lisäksi
omia vinkkejään kirjassa antavat lukuisat maajoukkuesuunnistajat.
Kirjassa lähdetään liikkeelle suunnistustaidon perusteista
ja edetään aina kilpasuunnistuksen saloihin asti. Kirjassa
asiat on jaettu mukavan kokoisiin annoksiin ja kirjaa
voikin lukea luku luvulta edeten, kiinnostavia aihealueita
selaillen tai niihin palaten oman kiinnostuksen mukaan.

Suunnistuskoulun
alustava ohjelma 2018
19.4. to
26.4. to
3.5. to
koulun piha
9.5. ke
16.5 ke
20.5 su
24.5 to
31.5 to
7.6 to		
14.6 to
21.6 to
26.6 ti
3.7. ti
10.7. ti
17.7. ti
24.7. ti
31.7. ti
2.8. to
9.8. to
16.8. to
23.8. to
30.8. to
6.9. to
13.9. to klo 19

Karhulan keskuskenttä
Karhuvuori, Ututien parkkipaikka
Äijönvuori, Kymink ar tanon
Katariina
VeVen vieraana
Kotka Trail Santalahti
Peippola, lentokenttä
Langinkoski
Saaripirtti
Veikkolan kylän parkkipaikka
Äijönvuori, Tampsan monttu
Rannikkorastit
Rannikkorastit
Rannikkorastit
Rannikkorastit
Rannikkorastit
Rannikkorastit
Varissaari
Jäppilä
avoinna, mahd. NRC:n yhteydessä
Pahalampi
Santalahti
Hirssaari
Huutjärvi, yö

Kirjassa teksti soljuu sujuvasti, kuten ammattikirjoittajalta
voi odottaakin, painavakin asia saatu puserrettu kevyeen
ja helppolukuiseen muotoon. Asiapuolikin on kunnossa,
kirjaa lukiessa tuli jopa mieleen että tässähän paljastetaan
nyt kaikki ”salaisuudet”, millä tässä enää tällainen ”wannabe” valmentaja enää pääsee tämän jälkeen pätemään. No
tämä on tietysti pelkästään hyvä asia.
Kirja avautuu ehkä parhaiten jonkin verran suunnistaneelle ja kenties kilpailemista ainakin kokeilleelle. Aivan
rautalangasta ei asioita väännetä ja jossakin kohtaa
saattaisi aivan aloittelija kaivata hieman enemmän ohjausta ja esimerkkejä. Mutta kuten kaikessa, oma oivallus
ja tekeminen lopulta kuitenkin on se avain onneen ja
onnistuneisiin suunnistussuorituksiin, siihen tämä kirja
antaa hyvät eväät. Ja kaikkeahan ei tarvitse ottaa haltuun
kerrallaan, ymmärryksen ja taitojen kasvaessa voi kirjasta
poimia aina uusia asioita ”prosessoitavaksi”.
Ehdottomasti lukemisen arvoinen teos ja kuuluu mielestäni jokaisen suunnistajan kirjahyllyyn sinne Nikulaisen
opusten viereen!
MIka Kilpinen
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MM-kisareissu Bulgariaan

Aapo Viippola
Hiihtosuunnistuksen nuorten MM-kisat kilpailtiin
Bulgariassa tänä vuonna. Kilpailumatka alkoi muutama
päivä ennen kisoja, kun lensimme Helsingistä Münchenin
kautta Sofiaan ja sieltä kisakylään Velingradiin. Kisakylässä
ei ollut ollenkaan lunta ja ilma oli parhaimmillaan jopa 15
°C lämmintä. Ennen kisoja oli vielä muutama suksentestauspäivä, jolloin kävimme kilpailumaaston korkeudella
hiihtelemässä ja ottamassa tuntumaa suunnistamiseen
harjoitusmaastossa.
Ensimmäisenä kilpailupäivänä kilpailtiin sprintissä. Ilma
kisakylässä oli aurinkoinen, mutta matkustaessamme
kilpailukeskukseen ilma muuttui aurinkoisesta pilviseen.
Kilpailupaikalla satoi hieman lunta, mutta onneksi se ei
haitannut kisasuoristusta, sillä lähdin viimeisessä lähtöryhmässä ja siihen mennessä kaikki urat oli hiihdetty jo
”auki”. Kilpailu meni osaltani hyvin, enkä kaatunut kertaakaan, mikä oli hyvä suoritus urien teknisyyden huomioon
ottaen. Maalissa sain tietää tulleeni kärkeen ja lopulta olin
toinen. En osannut ollenkaan odottaa niin hyvää sijoitusta
ja olin erittäin tyytyväinen suoritukseeni.
Kuvassa näkyy minun reittini sprintissä. Ykköselle mennessä minulla ei ollut mitään ongelmia, ja etenin suunnitelmani mukaan. Ainoa vaikea paikka oli heti isolta uralta
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käännyttyä tullut notko, jossa virtasi sula oja pohjalla.
Kakkosvälillä ei myöskään tapahtunut suunnistuksellisesti mitään virheitä. Välin keskiosissa ollut iso notko
ja sitä edeltänyt lasku olivat erittäin haastavia pysyä
pystyssä, mutta rauhallisella otteella niissä ei kaatunut.
Kolmosvälillä tuli kilpailuni ensimmäinen virhe, kun käännyin liian aikaiselle oiolle. Virheen suuruus oli noin 5-10s,
teknisyyttä toi rastia edeltävä lasku notkoon jossa meinasin taas kaatua pohjalla virranneeseen ojaan. Nelosväli
oli urahiihtoa, veikkakin muutamat risteykset piti ottaa
tarkasti. Viitosrastille oli ehtinyt tulla rastiväliä erittäin
paljon nopeuttava oiko, jonka minäkin löysin. Oiko vei
suoraan rastille alla olevalta hiihtobaanalta. Kuutosväli
oli myös oikomista, sillä urahiihtoa tuli vain noin 20m
loput mentiin oikoja myöten. Seiskalle tuli kisan toinen
ja samalla viimeinen virhe, kun en huomannut rastille
vievää uraa ja jouduin kiertämään hieman oikoa pitkin.
Kahdeksannella välillä olisi voinut valita ylemmän tai
alemman reitinvalinnan. Valitsin alemman ja se osoittautui melko hyväksi huolimatta yhtä 20m lumetonta kohtaa
uralla. Loppumatka oli enimmäkseen hiihtoa ja stadionille
oli upea saapua, kun meteli on kova ja valmentaja huutaa
meneväni kärkeen. Maalissa onnellisuus valtasi minut kun
sain tehtyä erittäin hyvän suorituksen tärkeässä kisassa.
Lopulta olin toinen 24s voittajasta.
Seuraavana päivänä kilpailtiin hankikannolla keskimatkaa.
Suunnistuksellisesti keskimatka oli hyvää suorittamista ja
hankikannosta johtuen avoimilla alueilla hiihdettiin kaikki

rastivälit suoraan. Suurimmat aikahäviöt tulivat kahdella
rastilla kun leimaus ei onnistunut ja minun piti palata
takaisin leimaamaan, kumpikin tapaus kävi alamäessä.
Suoritus riitti yhdeksänteen sijaan, mutta auringonpaiste
sai kisapaikalla iloiseksi vaikka menestystä ei tullutkaan.
Välipäivän jälkeen hiihdettiin pitkämatka. Hankikannon
toivossa minut laitettiin ensimmäiseen lähtöryhmään
ja lähdin kolmanneksi ensimmäisenä sarjassamme.
Alkumatkasta hiihto tuntui hieman väsyneeltä ja tein
muutamia virheitä. Kartanvaihdossa kaksi minuuttia
perään lähtenyt ruotsalainen sai minut kiinni. Roikuin
hänen perässä radan loppuosiin asti kunnes hyydyin
totaalisesti. Lopussa olin jäänyt ruotsalaisen perästä yli
kolme minuuttia eli eroa oli yhteensä yli viisi minuuttia.
Loppupäivästä keli lämpeni ja lumi kostui joten keli oli
loppupään lähtijöille raskaampi. Olin lopputuloksissa
hienosti plaketeilla kuudes.
Viimeisenä päivänä viestissä olin aloitusosuudella.
Pitkämatka paino vielä ja hiihto oli väsynyttä. Suoritus oli
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kisaviikon huonoin, mutta tulin silti kolmantena vaihtoon.
Olimme viestissä lopulta viidensiä, vaikka ankkurimme
suksi meni poikki ennen ykkösrastia.
Kisaviikko oli yksi elämäni hienoimmista viikoista ja varsinkin huonekaverini Väinö oli parasta mahdollista seuraa.
Bulgarian kulttuuri oli hieman erilaista kuin Suomessa,
mutta siihen tottuminen ei ollut hankalaa. Suurimmaksi
ongelmaksi muodostu se ettei aamupalalla saanut tavallista puuroa, onneksi sitä myytii läheisessä kaupassa ja
Matiaksella oli vedenkeitin mukana kunnon urheilijan
tapaan. Maisemat olivat erittäin hienoja ja ne erosivat
melko reilusti suomalaisista maisemista, välipäivän sauvakävelyretken maisemat olivat mahtavat. Kisakeskus oli
hieno ja aurinko paistoi melkein joka päivä. Minulle kisat
olivat suuri menestys, sillä tavoitteeni oli vain plakettisija, mutta sainkin mitalin. Olin myös paras suomalainen
meidän sarjassamme joka päivänä.

Kaaduin model eventissä ja siitä saatiin kuva
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Eysoc 2018 Velingrad
En tässä hirveästi kerro Bulgarian kulttuurista ja kisareissusta, sillä Aapo on ne jo pääpiirteittäin kirjoittanut.
Matkaan lähdettiin 1.2. Ensimmäiseen kisaan oli pari
päivää, joten maan kulttuuriin/rappioon oli helppo tutustua. Uusia juttuja oli veden ostaminen kaupasta ja mitä
ruokia uskalsi syödä.

Sprintti:
Ensimmäinen arvokisastartti onnistui yli odotusten.
Suoritus ei kuitenkaan ollut paras mahdollinen, mutta
10. Sija oli juuri tavoitteeni. Kova oli jännitys ennen
kisaa, mutta seuraavilla matkoilla oli jo helpompaa.
Sääolosuhteet olivat melko rankat.

Keskimatka:
Maanantai-Toinen kisapäivä. Edellisen päivän 10. Sija keskinkertaisella suorituksella oli ensikertalaiselle jo unelmien täyttymys. Totta puhuakseni koko reissun tavoite
oli yksi kymppijoukkosija ja viestipaikka. Siispä aamulla
herätessäni en olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että iltapäivällä saisin nousta ylimmälle korokkeelle. Mielessäni
laskeskelin, että huippusuorituksella voisi nippa nappa

Akseli Virtanen
plaketille yltää (4-6). Muistutuksena tuollainen arviointi
ja laskeminen ennen kisaa on monesti ”tuhoisaa”, eli en
kannusta ketään tekemään sitä. Onneksi ajatukset lähtivät pois koko kisasta aamun ajaksi ja sain olla rauhallisin
mielin aina kisapaikalle saakka. Saavuttuamme tehtiin
samoja juttuja kuin edellisenä päivänä, suksien testaus,
verryttely, keskittyminen jne. Sää oli mitä mainioin, mikä
tietysti nostatti mielialaa. Lähtökello piippaa. Se kertoo,
että on aika astua ensimmäiseen karsinaan. Tässä vaiheessa on harjoitukset tehty ja pääsee nauttimaan jo
pelkästä kilpailusta. Koutsi Tapsa huikkaa vielä tsempit.
15 s ennen lähtöä saa kartan laittaa telineeseen. Nopeasti
1. väli esille ja suunnitelmaa kehittämään. Lähtö, kaikki
adrenaliini purkautuu ja keskittyminen on hetken ajan
110% kisassa.
Lähtö-1. Lyhyehkö väli
Kaksi vaihtoehtoa, oikealta tai vasemmalta. Itse olisin
ottanut oikean, mutta...kun saavuin ensimmäiseen risteykseen muistin tärkeän seikan, joka oli kerrattu aamulla:
Hankikanto! Rasti näkyi olinpaikastani ja sinne meni leveä
täydellisessä kunnossa oleva oiko. Ei muuta kuin suoraan
vaan suunnalla eikä mitään uria pitkin ??. Leimaus ja
matka jatkuu.
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1-2. Keskipitkä väli
Nyt sai jo lukea enemmän. Uraa pitkin isolle uralle, josta
irtautuminen oikoa myöten suoraan rastille.
2-3. Pisin väli.
Melkeinpä sama olisiko mennyt rinteessä keltaisella
(avointa) vai isoa uraa. Valitsin jälkimmäisen, sillä silloin ei
tarvinnut hiihtää rinteessä. Suunnilleen 7. rastin kohdalta
oiko mutkaan ja takaisin isolle uralle. Eteenpäin vaan ja
uria lukien rastille. Rastiväli onnistui hyvin lukuunottamatta yhtä pysähtymistä.
3-4, 4-5, 5-6 välit
Ilman hankikantoa hankalia välejä, mutta olosuhteista
johtuen suoraan suunnalla. Ei ongelmia.
Tässä välissä mainittakoon psyykkiset tuntemukset. Kelin
ja maaston myötä vauhti oli kovaa ja suksi pelasi loistavasti. Myös suunnistus oli sujuvaa. Välillä en edes muistanut olevani kisaamassa, kun saavutti nk. ”Hurmostilan”.
6-7. Pitkä väli
Isolle uralle ja oikeasta kohdasta alas saman notkon
kautta kuin Aapon sprintin 2-3. Välin kautta toiselle
puolelle. Notkossa virtasi sula oja, mutta onneksi suksitekniikka auttoi ilman turhia vahinkoja. Loppu suoraa
työstöä avoimessa maastossa.
7-8, 8-9. Välit
Taas sitä kuuluisaa suoraa, mutta välillä käytin myös urastoa apuna

Suomalaiset ja muutama ulkomaalainenkin tuli onnittelemaan voitosta. Kaikessa kiireessä meinasin myöhästyä
kukituksesta, kun valmentajat sanoivat, että on hyvin
aikaa, mutta ei se mitään. Hienoa oli varsinkin Suomen
kaksoisvoitto Peltolan Samulin sijoittuen toiseksi yhdeksän sekunnin erolla. Seuraavan iltana sain palkintojenjakotilaisuudessa kultaa kaulaan. Huvittavaa oli se, että
unohdin maammelaulun sanat palkintopallilla. Ei tule heti
mieleen, milloin olisi ollut yhtä hauska kisa.

Pitkä:
Alku lähti hyvin käyntiin. Olin ensimmäisessä väliajassa
toisena, mutta heti seuraava väli tiputti sijoitusta. Suksi
oli tahmea ja keli oli raskas. Muutenkin päälle 500 m
nousua ei parantanut jaksamista. Virhettä tuli ja hyytyminen tapahtui jo aika alussa. Heikolla suorituksella 10.
Sija. Ei lisättävää.

Viesti:
Viimeinen startti. Hiihtojärjestys oli Samuli, Akseli ja
Matias. Samuli tuli kärjessä vaihtoon, joten jouduin
kovaan paikkaan. Vastoin ennakko-odotusten Venäjän
1. joukkue oli jäänyt jo 5 min päähän ja seuraava joukkue oli 1.40 perässä, mitä en kylläkään tiennyt. Pienet virheet ja viikon painaessa päälle, ei tullut loistosuoritusta,
mutta kelvollinen viestiosuus. Johdimme osuuteni jälkeen
kolmella minuutilla, minkä ansioista Matias toi helpon
voiton.

9-10. Pitkä väli
Pakotti käyttämään lähinnä uria, sillä oli tien ylitys, jossa
oli huoltojoukot tarjoamassa juomaa. 11. Rastille mentäessä ei ollut reitinvalinta mahdollisuuksia ja se olikin
pelkkä siirtymäväli.

Näin siis eteni viikko. Kahden kullan lisäksi kokemuksia kertyi. Muun muassa pankkikortin katoaminen (ei
minulla), rakennusten ja kaupungin taso (Suomessasaisi
purkutuomion), vuorilla juokseminen, luonnon kauneus,
tupakalta haisevassa huoneessa asustelu ja hyvän ruoan
arvostaminen. Toivottavasti Banque on ensikerralla kiltimpi.

11-12. Lyhyt väli.
Erittäin helppo väli. Ainakin kartalla. Tässä vaiheessa
johdin väliajoissa n. minuutilla mutta rastin ohi ajaminen
söi aikaa 40 s. Ikävä kyllä rasti ei ollut aivan oikealla paikalla, mutta silti syyttäminen on vain itseäni. Silti ero riitti.

Kiitos erittäin paljon huolto- ja valmennusjoukoille, kotiväelle, sekä kaikille muille matkalla mukana olleille.Oli
unohtumaton reissu.

Maalin saapuessani menin kärkeen. Tässä vaiheessa laskeminen ei ole enää vahingollista, joten tuumin, että
sieltä voi tulla ainakin 6 tyyppiä vielä ohi. Okei, eli kyllä
ainakin kymmenen joukossa tulen olemaan. Hieno juttu.
Vaihdoin muutaman sanan kavereiden ja kilpakumppaneiden kanssa ja lähdin loppuverkalle. Kyllä vähän pyöri
mielessä, että mitä jos saakin plaketin tai JOPA mitalin.
Loppuverkalta tullessa Väinö tuli vastaan huutaen, että
meillä on uusi Euroopanmestari! En tietenkään uskonut
ja menin heti katsomaan tuloksia. Siellä oli selvällä englannilla, että olin kärjessä ja sarja oli valmis. Sitten kaikki

Suunnistuskauden avajaiset ja kevätkokous
koko jäsenistölle ja heidän perheilleen sekä
HiSu mitalikahvit 8.5
Rannikkorastit Kirstukivessä klo 17.00 alkaen, jonka
jälkeen on seurateltalla tarjolla kahvia, mehua ja
mitalikakkua klo 18.30 alkaen. Seuran kevätkokous
alkaa klo 19.00.
Tervetuloa!
Johtokunta
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Maai

25m

Lauan

25manna - Världens bästa klubb vinner
25 manna viesti 6-7.10.2018
Lähde mukaan jo perinteeksi muodostuneeseen 25
manna viestiin Hägerstalundiin! Matkaan lähdetään
yhdessä Vehkalahden Veikkojen kanssa ja tiedossa on
hauska viikonloppu suunnistuksen merkeissä. Viesti on

Kilpailukeskus
Ensta Gård, Vårsta, Botkyrka
hyvin järjestetty ja osuuksia GPS
löytyy -kaikenikäisille
59.175901, 17.767317

suunnistajille. Viestiin voi ilmoittaa halukkuutensa
Nimenhuudon kautta
Kartta

Kartoitus Roger Åsberg 2016Mittakaava 1:10 000, käyrävä

Lahti-Hollola 2018
Jukolanviesti juostaan tänä vuonna Hollolassa, Hälvälän
entisen lentokentän maastoissa. Kymin Suunnistajien
viestijoukkueisiin mahtuu vielä, edullisempien ilmoittautumisportaiden takia toivomme, että halukkaat ilmottautuisivat mahdollisimman pian. Ilmoittautuminen
tapahtuu ilmoittautumislomakkeen kautta: https://goo.
gl/forms/OjRZGgva960yyDXH3. Lomakkeen kautta voi
esittää osuustoiveita sekä ilmoittautua myös mahdolliseen yhteiskuljetukseen. Yhteiskuljetus järjestetään,
mikäli saadaan riittävästi osallistujia kyytiin. Tervetuloa
vuoden päätapahtumaan!

70. Jukolan viesti
Osuuspituudet 			
1. 11,0 hämärä/pimeä		
2. 11,9 km pimeä 			
3. 12,8 km pimeä/hämärä		
4. 8,7 km hämärä/valoisa 		
5. 8,7 km valoisa			
6. 10,8 km valoisa			
7. 15,3 km			
Yhteensä 79,2 km			

Noususumma
240 m
280 m
340 m
220 m
220 m
320 m
480 m
2100 m

Vanhan kartan voi tilata hintaa
8666gust

Matkoihin sisältyy n. 500–600 m viitoitusta. Hajonta on
Roland Gustafsson:
kaikilla osuuksilla. Aurinko laskee 16.6. klo 22.57 ja nousee
17.6. klo 3.41. Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina
Maasto
16.6.2018 klo 23.00.

41. Venlojen viesti
Osuuspituudet
1. 6,2 km
2. 6,2 km
3. 5,4 km
4. 7,9 km
Yhteensä 25,7 km

Kilpailualue on kohtalaisen mä
eteneväisyys. Alue käsittää m
pienipiirtoisia mäkiä. Aluetta h

Noususumma
175 m
Lähtö ja laskettu maaliintulo
165 m
Yhteislähto klo 9.00 ja voittaja
150 m
Uusintalähtö klo 16.00.
220 m
710 m

Matkat ja joukkueen kokoon

Matkoihin sisältyy n. 500–600 m
viitoitusta.
Hajonta
on
Tänä
vuonna
on ensimmäinen
kaikilla osuuksilla. Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina
osuuden. Klassinen ”naisteno
16.6.2018 klo 14.00.

Joukkueessa on oltava max y
juoksijaa joista vähintään yhd
D18 tai D35-. Lisäksi joukkues

LAHTI-H
JUKOLA
Alustavat osuuksien pituud
Osuus
Juoksijat
MEDIAK
1
1
2
3
4
SOPIMUS
5
Yritys:
6
Yhteyshenkilö:
7
Osoite:
23
Puhelin:
24
Sähköposti:
25

Laskutusosoite:

1
4
4
4
4
4
1
1
1

Osuuspituuksiin sisältyy viitoit

ALLEKIRJOITTANEET OVAT TEHN
SEURAAVAN ILMOITUSSOPIMUK
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Jäsentietojen päivitys
Kymin Suunnistajat on siirtynyt viime vuonna
Yhdistysavaimen käyttöön jäsenrekisterin ylläpidossa.
Jäsenhakemuksen voi siis nykyään tehdä täyttämällä
verkkolomakkeen (osoite lopussa), joka ohjautuu jäsensihteerin ja johtokunnanhyväksyttäväksi. Tiedot, jotka
seura tarvitsee jäsenrekisteriin, ovat nimi, syntymäaika,
osoite ja sähköpostiosoite, myös puhelinnumeron antaminen helpottaa tiedottamista. Alaikäisen jäsenen sähköpostiosoitteeksi tuleeantaa huoltajan osoite samoin
kuin puhelinnumero.
Tietoja tarvitaan seuran sisäiseen tiedottamiseen (sähköpostijakelut)sekäjäsenmaksun laskutukseen. Lisäksi tietoja hyödynnetään anonyymisti erilaisiin tilastointeihin ja
seuratukien saamiseen. On siis tärkeää, että jäsentietosi
ovat ajan tasalla. Seura ei luovuta tietojasi eteenpäin.Jos

Valmennusryhmän uusia
tuulia
Tulevaan kauteen Kymin Suunnistajien valmennusryhmä
lähtee uudella innolla, ilmeellä ja osittain uudella porukalla. Olemme täksi kaudeksi muuttaneet hieman valmennusryhmän rakennetta ja sitä kautta on porukka kasvanut huomattavasti viime vuoteen verrattuna. Uutena
ajatuksena on ollut laadukkaan valmennusyhteistyön
lisääminen sekä nuorten ryhmän että alueen lähiseurojen
(KS ja VeVe) kanssa. Harjoitukset ovat kaikille seuralaisille
avoimia. Tällä taataan hyvää meininkiä metsään.
Valmennusyhteistyön ensi hedelmiä päästään maistamaan jo heti maaliskuussa 16.-18.3. pidettävällä
Pajulahden nuorten ja valmennusryhmän leirillä, joka
toteutetaan yhteistyössä KS:n kanssa. Lisää yhteistyötä
KS:n kanssa on luvassa huhtikuun alussa pidettävällä
valmennusryhmän leirillä Kisakalliossa. Myös harjoitustarjontaa olemme laajentaneet aiempiin vuosiin verrattuna. Osa kevään harjoituksista toteutetaan yhteistyössä
Kouvolan kanssa. Tällä taataan hyvät ja uudenlaiset harjoitusmaastot nimenomaan kevään SM-keskimatkaa ja
Jukolaa silmällä pitäen.
Mitä valmennusryhmä sitten sinulle tarjoaa? Kymin Suunnistajien valmennusryhmä tarjoaa sinulle mahdollisuuden
kehittyä sekä suunnistajana että urheilijana. Tarjoamme
sinulle laadukkaat puitteet harjoitella monipuolisesti
ja tavoitteellisesti. Viikoittaisten yhteis- ja taitoharjoitusten, leiritoiminnan sekä yhteisten kilpailumatkojen
avulla tarjoutuu sinulle mahdollisuus saavuttaa itsellesi
asettamia tavoitteita, kokea ikimuistoisia onnistumisia ja
yhteisöllisyyttä huippu-hyvässä seurassa laadukkaassa
valmennuksessa. Valmennusryhmä on tarkoitettu H/D
14-21 sarjalaisille, joilla on halu kehittyä niin suunnistajana kuin urheilijana. Valmennusryhmäläisille harjoittelu
on tavoitteellista ja sitoutunutta.
Hiihtosuunnistuksesta on tullut myös vahvemmin osa

et muista antaneesi syntymäaikaasi seuraan liittyessäsi,
teepä se nyt, jotta mm. seurasi saa oikean suuruista toiminta-avustusta.
Nyt on hyvä hetki päivittää tiedot. Voit tehdä sen lähettämällä muuttuneet ja puuttuvattietosi sähköpostiosoitteeseen sinikkarantanen123@gmail.com. Näin varmistamme,
että sinä saat seuratiedotteet oikeaan osoitteeseen ja
seura saa jäsenrekisteri ja -tilastot oikeiksi. Jos et ole
saanut seuralta sähköpostitiedotteita, et joko ole antanut
rekisteriin sähköpostiosoitetta,osoitteesi ei ole enää käytössäsitai olet kieltänyt sähköpostien vastaanottamisen.
Myöhemmin voit päivittää tietosi itse suoraan rekisteriin
luomalla itsellesi salasanan. Käyttäjätunnuksena toimii
tällöin rekisteriin antamasi sähköpostiosoite.
Uudet jäsenet
https://kyminsuunnistajat.yhdistysavain.fi/
valmennusryhmän toimintaa. Kuten olemme lehdistä ja
Kyssin nettisivuilta saaneet lukea, on HiSu kovassa nosteessa Kyssissä niin menestyksen kuin urheilijoiden osalta.
Tulevat vuodet näyttävät, mihin Kyssin huippulahjakkaat
hisuttajat oikein pystyvätkään?
Ketkä tätä toimintaa sitten toteuttavat? Valmennusryhmän
toiminnasta vastaa Jussi Virtanen apunaan todella kovan
luokan osaajia: Jarmo Mäkelä, Mika Kilpinen, Pia Outinen
ja Toni Soini. Tule toimintaan mukaan!
Mikäli koet, että valmennusryhmä olisi sinulle oikea
paikka treenata, ota yhteyttä Jussiin (jussivirtane@gmail.
com)

Harjoituskalenteri:
Talvikaudella:
• Saliharkat lauantaisin
• Korttelisuunnistus
• Talvijuoksusarja
• Pajulahden leiri 16.-18.3. pe-su
Suunnistuskaudella:
• Rannikkorastit, jonka yhteydessä taitoharjoitus
• Taitoharjoitus 1 krt/vko
• Kilpailut
• Kisakallion leiri 6.-8.4. pe-su
• Jukola- ja SM-keskimatkan leiri 5.-6.5 la-su
• SM-pitkän valmistava Repoveden leiri 4.-5.8.
Kauden pääkilpailut:
• SSL-näyttökilpailut huhti-toukokuussa
• SM-keskimatka 26.5. Kouvola
• Jukolan viesti 16.-17.6.
• NuJu 18.8. Saarijärvi
• SM-pitkä 25.-26.8. Anttola
• SM-viesti ja SM-sprintti 15.-16.9. Rovaniemi ja
Oulu
• SM-yö 22.9. Hauho
• Nuorisoviesti ja Oravatonni 29.-30.9. Turku
• SM-erikoispitkä 14.10. Angelniemi

Täysin uuden näköisiä karttamerkkejä
Uudet karttamerkit
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Täysin uuden näköisiä karttamerkkejä
 Mahdollisuus myös vihreisiin täyttöihin
ISOM2017

 Pisteet valkoisia (puita) tai vihreitä (pensaikkoa, taimikkoa), kun ei mahdu kuvata

ISOM2017Täysin
- uudet
kuvausohjeet suunnistuskartoille
uuden näköisiä karttamerkkejä

 Tyypillinen
hakkuuaukon
kasvava
taimikko
404
Avoin alue,
hakkuualue
(karkeapintainen,
hajanaisesti pensaita tai

 Värin muutos 50 % keltainen

Suunnistuskartan kuvausohjeet uudistuivat viime
vuonna ja Suunnistusliiton
tiedotteen
suun404 Avoin alue,
hakkuualuemukaan
(karkeapintainen,
hajanaisesti pensaita tai puita)
nistuskartoilla noudatetaan
tästä
keväästä
alkaen
vain
 Mahdollisuus myös vihreisiin täyttöihin
 Pisteet valkoisia
(puita) kaikilla
tai vihreitä (pensaikkoa,
taimikkoa),
ISOM2017-kuvausohjetta.
Ainakin
virallisilla
kan-kun ei mahdu kuvata yksittäin kaikkia
 Tyypillinen hakkuuaukon kasvava taimikko
 Värin muutoskilpailuiden
50 % keltainen
sallisten ja sitä tärkeämpien
kartoilla täytyy
noudattaa voimassa olevaa karttaohjetta. Erityisesti on
huomioitava muuttuneet
säännöt
kiellettyjen
aluei416 Selkeä
kasvillisuuden
raja
Aiemmin käytetty musta
pisteviiva
on jatkossakin
suositeltavin karttamerkki Suomessa.
den ja peltojen kuvaustavasta.
Myös
kaikkien
muiden
 Vihreä
katkoviivapitää
on mahdollinen
vaihtoehto
(ei suomalaisissa maastotyypeissä).
karttamerkkien osalta
karttojen
noudattaa
uutta
 Vain yhtä merkintätapaa voi käyttää samalla kartalla
kuvausohjetta. Alle on koottu uusia ja muuttuneita karttamerkkejä. Muiden karttamerkkien ja ratamerkintöjen
417 Huomattava
suurisymbolien
puu
osalta muutokset liittyvät
lähinnä
mittoi Sääntöä tarkennettu, että vihreä ympyrä on puun karttamerkki
 Myös vihreä
pyöreä piste on mahdollinen
merkintä (puu tai pensas)
hin. Muutaman esimerkin
muutoksista
mainitakseni;
 Vihreä X on joku muu kasvillisuuskohde (tarvittaessa esim. suuri juurakko)
tonttivihreälle musta reunaviiva tai muu rajaava kohde,
pohjoisviivojen väli509
kaikissa
Rautatiemittakaavoissa 300m.
Sprinttikartoilta aiemmin tuttu karttamerkki.

 Tarvittaessa voidaan lisätä kielletyn alueen merkintä
Uuden näköisiä
karttamerkkejä
Uudet karttamerkit

 Mahdollisuus myös vihreisiin täyttöihin
 Pisteet valkoisia (puita) tai vihreitä (pensaikkoa, taimikkoa), kun ei mahdu kuvata
 Tyypillinen hakkuuaukon kasvava taimikko
416
Selkeä
kasvillisuuden
Uudet karttamerkit
 Värin
muutos
50 % keltainenraja
Aiemmin käytetty musta pisteviiva on jatkossakin suositeltavin karttamerkki Suome

416 Selkeä kasvillisuuden raja

• Aiemmin käytetty musta pisteviiva
on jatkossakin suositeltavin kartta Vihreä katkoviiva on mahdollinen vaihtoehto (ei suomalaisissa maa
Täysin
uuden
näköisiä
kasvillisuuden
Vain
yhtä
merkintätapaa
voi käyttää samalla kartalla
merkki
Suomessa.
416
Selkeä
rajakarttamerkkejä
Aiemmin käytetty musta pisteviiva on jatkossakin suositeltavin karttamerkki Suome
• Vain yhtä merkintätapaa voi käyt404
Vihreä
katkoviiva
on
mahdollinen
vaihtoehtohajanaisesti
(ei suomalaisissa
maa
Avoin
alue, hakkuualue
(karkeapintainen,
pensaita
ta
samalla
kartalla
417 tää
Huomattava
suuri
puu
 Vain yhtä
merkintätapaa
voi käyttää samalla kartalla

 Sääntöä
tarkennettu,
että vihreä
ympyrä on puun karttamerkki
Mahdollisuus
myös vihreisiin
täyttöihin
 Myös
vihreä
pyöreä
pistetai
onvihreitä
mahdollinen
merkintä
(puu tai pensas)
Pisteet
valkoisia
(puita)
(pensaikkoa,
taimikkoa),
kun ei mahdu kuvata
 Vihreä
X on hakkuuaukon
joku muu kasvillisuuskohde
(tarvittaessa esim. suuri juurakko)
Tyypillinen
kasvava taimikko
 Värin
muutos 50 suuri
% keltainen
417
Huomattava
puu
 Sääntöä tarkennettu, että vihreä ympyrä on puun karttamerkki
509
Rautatie
 Myös vihreä pyöreä piste on mahdollinen merkintä (puu tai pensas)
Sprinttikartoilta
aiemmin
tuttu karttamerkki.
 Vihreä X on joku
muu kasvillisuuskohde
(tarvittaessa esim. suuri juurakko)
416
Tarvittaessa
voidaan lisätä kielletyn
Selkeä kasvillisuuden
raja alueen merkintä
Aiemmin käytetty musta pisteviiva on jatkossakin suositeltavin karttamerkki Suome

417 Huomattava suuri puu

• Sääntöä tarkennettu, että vihreä
ympyrä on puun karttamerkki
• Myös vihreä pyöreä piste on mah509 Rautatie
 Vihreä
katkoviiva
on
mahdollinen
(ei suomalaisissa maa
Sprinttikartoilta
aiemmin
tuttu
karttamerkki.
dollinen
merkintä
(puu vaihtoehto
tai pensas)
 Tarvittaessa
lisätä
kielletyn alueen
merkintä
 voidaan
Vain yhtä
merkintätapaa
voi käyttää
samalla kartalla
• Vihreä X on joku muu kasvillisuuskohde (tarvittaessa esim. suuri juu417rakko)
Huomattava suuri puu
 Sääntöä tarkennettu, että vihreä ympyrä on puun karttamerkki

3 Myös vihreä pyöreä piste on mahdollinen merkintä (puu tai pensas)
ISOM2017

 Vihreä X
www.suunnistusliitto.fi

on joku muu kasvillisuuskohde (tarvittaessa esim. suuri juurakko)

Karttamerkkien mitat 1:15 000 mittakaavalle. Muut mit509 Rautatie
Täysin uuden näköisiä karttamerkkejä
takaavat suoria suurennoksia
allaolevista.
509 Rautatie
Karttamerkkien
mitat 1:15 000 mittakaavalle. Muut mittakaavat suoria suurennoksia.
•Sprinttikartoilta
Sprinttikartoilta
aiemmin tuttu
aiemmin tuttu karttamerkki.
Uudet(huomattavakarttamerkit
ISOM2017
 Tarvittaessa voidaan lisätä kielletyn alueen merkintä
115 Muurahaispesä
karttamerkki.
115 maastonkohde)
Muurahaispesä (huomattava maastonkohde)
• Tarvittaessa voidaan lisätä kielleTäysin
uuden näköisiä karttamerkkejä
Karttamerkkien mitat 1:15 000 mittakaavalle. Muut mittakaavat suoria suurennoksia.tyn alueen merkintä
215 Kaivanto (juoksuhauta)
215 Kaivanto (juoksuhauta)
115 Muurahaispesä (huomattava maastonkohde)

“Pistepellot” ja kielletyt aluee
“Pistepellot” ja kielletyt alueet

412 Viljelty peltomaa (“pistepelto”)
412 Viljelty peltomaa (“pistepelto”)

• Viljellyn
peltomaan
merkintä
 Viljellyn peltomaan
merkintä on aina
ns. pistepelto on
riippumatta viljelytilante
412
Viljelty
peltomaa
(“pistepelto”)
aina
ns.
pistepelto
riippumatta
vilVastaava
myös sprinttikartoilla
lisäksi violetti
kielletyn
aluee
Jos pelto
on kiellettyä
aluetta,
 Vastaava
myös sprinttikartoilla
 Viljellyn
peltomaan
merkintä
onmerkitään
aina ns. pistepelto
riippumatta
viljelytilantee
 Ilman violettia merkintää
pistepelto on suunnistusradalla sallittu kulk
jelytilanteesta
tai kasvuvaiheesta
Jos pelto on kiellettyä aluetta, merkitään lisäksi violetti kielletyn alueen
• Jos
on merkintää
kiellettyä
aluetta,
pelto
Ilman violettia
pistepelto
on suunnistusradalla sallittu kulke
 Ratamestarit,
valvojat,
urheilijat!
311Matala
Kaivo,
vesisäiliö
302
vesialue
merkitään
lisäksi
violetti
kielletyn
311
Kaivo,
vesisäiliö
Muuttuneet
karttamerkit
ISOM2017
 Vastaava myös sprinttikartoilla
 Ratamestarit, valvojat, urheilijat!
 Vain
yksi merkintatapa
kaikenlaisille kaivoillekaikenja vedenottopaikoille
Vain
yksi merkintatapa
alueen merkki. Ilman violettia merlaisille
kaivoille
ja
vedenottopaikintää pistepelto on suunnistusraMuutoksia karttamerkkien teknisissä mitoissa
koille
402 Kaivo,
Avoin alue,
nopeakulkuinen nurmikko (puoliavoin: hajanaisesti pensaita tai puita) dalla sallittu kulkea
311
vesisäiliö
302 Matala vesialue

215 Kaivanto (juoksuhauta)
302 Matala vesialue

 Vain yksi merkintatapa kaikenlaisille kaivoille ja vedenottopaikoille
416myös
Selkeä
kasvillisuuden
 Mahdollisuus
vihreisiin
täyttöihin raja
 Pisteviiva
tiheämpi
 Pisteet valkoisia
(puita)hieman
tai vihreitä
(pensaikkoa), kun ei mahdu kuvata yksittäin kaikkia
 Myös vihreä katkoviiva mahdollinen kansainvälisesti

709 Kielletty alue

402 Avoin alue, nopeakulkuinen
 Kielletty
Violetti vinoruudukko
on kielletyn alueen merkintä
709
alue
2709
Kielletty
 Ei enää
erikseenalue
kiellettyä ja vaarallista aluetta, vaan yksi merkintätapa
nurmikko
(puoliavoin:
hajanai402 Avoin alue, nopeakulkuinen nurmikko (puoliavoin: hajanaisesti pensaita
tai puita)
www.suunnistusliitto.fi
Violettivinoruudukko
vinoruudukko onon
kielletyn
alueen merkintä
• Violetti
kielletyn
Päällystetty
alue
 Ei enää erikseen kiellettyä ja vaarallista aluetta, vaan yksi merkintätapa
sesti 501
pensaita
taitäyttöihin
puita)
 Mahdollisuus
myös vihreisiin
alueen
merkintätapa
 Reunaviivan leveys sama kuin tiessä
 Pisteet valkoisia (puita) tai vihreitä (pensaikkoa), kun ei mahdu kuvata yksittäin kaikkia
• Mahdollisuus myös vihreisiin
• 2 Ei enää erikseen kiellettyä ja vaatäyttöihin
www.suunnistusliitto.fi
rallista aluetta, vaan yksi merkintä• Pisteet
valkoisia (puita) tai vih502 Leveä tie
tapa

Reunaviiva
kapeampi
reitä (pensaikkoa), kun ei mahdu
 Väri 50 % ruskea

kuvata yksittäin kaikkia

507 Epäselvä polku Uudet karttamerkit

ISOM2017

508 Ajoura tai kapea linja
404 Avoin
alue,
hakkuualue
(karkeAjouran vaihtoehtoja
Ajoura, kapea linja
Täysin508
uuden
näköisiä
karttamerkkejä
 Viivat ja välit
lyhyemmät
Ajouran
apintainen,
hajanaisesti
pensaita
 Mahdollisuus kuvata eri väreillä nopeutta
• Juostavuus ilmaistaan taustaviivan
vaihtoehtoja
tai puita)
värillä
404 Avoin alue, hakkuualue (karkeapintainen, hajanaisesti pensaita tai puita)
• Mahdollisuus
511 Voimalinja myös vihreisiin
 Mahdollisuus
myös
vihreisiin
täyttöihin
 Pylvään
merkki
vahvempi
täyttöihin
Pisteetvalkoisia
vihreitä
(pensaikkoa,
taimikkoa),
ei mahdu kuvata yksittäin kaikkia
Erittäin(puita)
suurettai
pylväät
mahdollista
kuvata
muodonkun
mukaisesti
Tyypillinen hakkuuaukon kasvava taimikko
7
• Pisteet
valkoisia (puita) tai vih- Kuvat ja selvitykset:
Pasi Jokelainen
/ SSL
Värin muutos 50 % keltainen
www.suunnistusliitto.fi
reitä (pensaikkoa, taimikkoa),
Lisätietoa ja kuvausohjeet pdf tiedostona löytyvät
kun ei mahdu kuvata yksittäin
Suunnistusliiton nettisivuilta:
416 Selkeä kasvillisuuden raja
kaikkia.
Tyypillinen
Aiemmin
käytetty
musta pisteviiva onhakkuuaujatkossakin suositeltavin karttamerkki Suomessa.
http://www.suunnistusliitto.fi/kartta/suunnistuskartta/
kon kasvava taimikko
 Vihreä katkoviiva on mahdollinen vaihtoehto (ei suomalaisissa maastotyypeissä).

Vain
yhtä
merkintätapaa
voi
käyttää
samalla
kartalla
isom2017-kuvausohje/
• Värin muutos 50 % keltainen
 Viivojen väli hieman lyhyempi

417 Huomattava suuri puu

 Sääntöä tarkennettu, että vihreä ympyrä on puun karttamerkki
 Myös vihreä pyöreä piste on mahdollinen merkintä (puu tai pensas)
 Vihreä X on joku muu kasvillisuuskohde (tarvittaessa esim. suuri juurakko)

16

1/2018

Rannikkorogaining 2017

Kalle Tarhonen
sohvalla ja Purple Pen-softalla sijoittelee rasteja paikoilleen. Ongelmat alkaa siitä kun käy maastossa. Kaikki pisteet jotka kartalla näyttää selkeiltä eivät olekaan maastossa löydettävissä ja toisinpäin. Pahimpia puuttuvia polkuja ja paikkoja lisättiin tässä vaiheessa OO-mapperilla
kartalle, ja joistain kohdista tuli jälkikäteen aika hassuja,
kuten 303:sen hiekkakuoppa.

Alku
Rannikkorogainingin alkusysäyksen antoi Kiiskin Mikon
kanssa suunnitellut omatoimirogainingit, mitä on järjestetty pari Karhulassa. Näissä käytettiin Mikon koodaamaa kännykkäleimausta, joka oli erinomainen moiseen
hommaan. Lähtöajan sai päättää jokainen vapaasti, ja
rastit sai aika huoletta olla metsässä. Itse asiassa ensimmäinen versio kännyleimauksesta oli käytössä Puumalan
Saaristorogainingissa, jossa qr-koodeja lukemalla siirrytttin google forms-osoitteeseen, johon törkättiin joukkueen numero. Osallistujia näissä omatoimirogissa oli sen
verran, että Kymin suunnistajien tiimi Mikon aloitteesta
bookkasi syksylle päivän ihan oikealle rogalle, ja pyysi
minuakin mukaan. Suostuinkin konsultiksi, josta minut
ylennettiin ratamestariksi. Alussa ei ollut ihan tarkkaa
kuvaa rogan laadusta, pidetäänkö Pihkaniskojen tyylinen
sprinttipistesuunnistus, vai ihan oikea roga. Onneksi päätettiin ”go big or go home”, ja järjestää ihan oikea tapahtuma eikä vaan Rannareiden yhteydessä oleva vasurilla
hoidettu tapahtuma.
Ensimmäinen palaveri oli 23.3. Alkuun mietittiin kisakeskuksen paikkaa Salpalinjalle, oikealle rannikolle etc.
Kuitenkin jossain sivulauseessa oli mainittu hybridikartta,
jossa peruskartalle olisi yhdistelty suunnistuskartan palasia suunnistuksellisen haasteen aikaansaamiseksi. Tämä
johdatti ajatukset lentokentälle, jonka ympärillä on suunnistuskarttaa joka suuntaan.Lisäksi kisakeskuksen saisi
aika keskelle karttaa, eikä isoja teitä tarvitsisi ylitellä.
Ratamestareina oltiin jaetusti Pirtilän Timon kanssa. 6
h päätettiin pisimmäksi sarjaksi. Tämä määritti kartan
koon, ja oletettiin että fillarit kulkee tuplavauhtia, joten
fillarisarjaksi tulisi 3h. 2h sarja tuli sitten porttiteoriaksi
normisuunnistajien käyttöön.

Ratasuunnittelu
Kilpisen Mika taikoi peruskartan ocad-muodossa, johon
rastipisteitä alettiin suunnittelemaan. Jaettiin Timon
kanssa kartta puoliksi, Timo otti pohjoisosan ja itse otin
eteläosan.Valittiin rastien lukumääräksi 50-60, en muista
enää perustetta. Täten tehtävä oli helppo, sijoita 30 pistettä kartalle siten, että niiden välillä olisi reitinvalintahaastetta. Ratasuunnitteluhan on helppoa, senkun istuu

Kartta laajeni tässä vaiheessa jo suurivuorelle saakka, ja
täten olisi sallinut kyllä pidemmätkin sarjat. Lähelle yritettiin laittaa paljon rasteja 2h sarjan iloksi, mutta lentokenttä rajoitti paljon länsisuuntaa ja itäsuuntahan on aika
autio rogakelpoisille rasteille. Olisi vaatinut lisäkartoittamista, jota en ehtinyt tekemään. Hybridi-idea hylättiin
sen haastavuuden vuoksi jo aika aikaisin. Pullautuskarttaa
mietittiin, mutta ainakaan näin jälkikäteen ajateltuna tuo
Mapantin perusversio ei olisi tuonut kauheasti lisäinfoa.
Rastit merkattiin omalta osalta sinisellä nauhalla ja Timo
käytti minirastilippuja, jotka oli kyllä informatiivisempiä.
Sitten teoriassa oli vuoro tarkastaa toisemme rastit. Timo
kävikin kaikilla kisan rasteilla, mutta itse olin telakalla hektisemmän ajan ja kerkesin käydä maksimissaan puolella
Timon rasteilla. Haastavin homma hoidettiin ehkä liiankin
nopeasti, eli pisteiden määrittely. Päätettiin pistejaoksi
2,3,5,7 ja 9 . Samalla kun katseltiin Tour de Francen vuorietappia, kiisteltiin pisteet kohdalleen. Ehkä näin jälkikäteen
ajateltuna, ja kommenttien perusteella suuria pisteitä olisi
voinut olla enemmän kisakeskuksen lähellä, mutta pohjoisen kierto oli kisaajille riskialtis ratkaisu, joka piti palkita isoilla pisteillä. Tälle sitten pisteytettiin vastapainoksi
eteläpuolelta kanssa 30 km reitti, joka antoi suurinpiirtein
samat pisteet. Pientä hienosäätöä jouduttiin tekemään
loppua kohti, että tasapaino säilyisi.

Itse tapahtuma
Viimeisellä viikolla oli Rogatiimillä vielä loppukiri. Karttaa
viilailtiin, ohjeita kirjoiteltiin ja leimauslappuja tehtiin.
Lopulta rastit oli metsässä ja lauantaiaamuna kilpailijoita
alkoi virtaamaan kisakeskukseen. Leimausjärjestelmän
tuki olisi langan päässä, Mikolle sattui samaan aikaan
Kalevan kierroksen polkujuoksukisa Espoossa. Kunhan
saataisiin kilpailijat mettään niin ratamestarit saisi hengähtää. Testileimausvaiheessa ilmeni pientä häiriötä
palvelimen kapasiteetissä. Selitin kyselijöille että puolen
Rasteja riitti. Seuraavan sivun kartalla punaisella Saarelan Jarnon
summittainen 2h voittoreitti. matkaa linnuntietä n. 22 km.
Sinisellä Lahen Laiskan 3h summittainen voittoreitti, matka n. 30
km. GPS reitti löytyy Rannikkorastien reittihärvelistä.
Vihreällä 6h summittainen voittoreitti, Valkealan Velmut. Matka
linnuntietä n. 36 km.
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tunnin päästä kaikki taas pelaa ja soitin paniikissa Mikolle.
Palvelinta boottailtiinkin ja Mikko ehti värvätä kaverinsa
palvelinvahtiin. Kaikki näytti taas toimivan niinkun pitikin. Mikolle propsit, harva varmaan hoitaa Roga-asioita
samalla kun juoksee hurjaa kyytiä puolimaratonia. Uskon
että Kalevan kierroksen kanssakisaajat olivat vielä minuakin hämmästyneempiä.

ja palaute oli pääasiassa erittäin positiivista, ja lämmitti
varmasti koko kisaorganissation mieltä. Tottakai parannusehdotuksiakin tuli, ja niistä otetaan opiksi.

Kaikki tuntui toimivan ja kisaajat oli lähtölinjalla.
Kisan aikanakin leimausjärjestelmässä pieiniä ongelmia oli, mutta lopulta saatiin pisteet selville. Metsästä
tuli väsyneitä mutta onnellisia ihmisiä, jälkispekulaatiot kävi kovana ja kisailijoille tarjottu lihapiirakka ja
posso maistui monille. Raittiusseuran seurakaveri oli
Tikkapunnerrusliiton väreissä kisaamassa, ja kommentoi että parempaa kisakeskusruokahuoltoa ei vielä ole
näkynyt.
2 tunnin mestaruus meni kotiseuralle, Saarelan Jarnolle.
3h pyöräsarjan voitti Rajavillien väreissä normaalisti
rogaava Antti Nousiainen. 6 h mestaruus meni Valkealan
Velmuille, eli Pasi Sarilammelle ja Hannu-Pekka Pukemalle,
jolle hieman pienempää Rogamenestystä on tullut aiemminkin, muunmuassa maailmanmestaruuden 2015 muodossa
Muutenkin oli ilo nähdä alueen ulkopuolelta tulleita
rogaajia, muunmuassa Rogaining Finland ry:n puheenjohtaja Jari Kaaja oli fillaroimalla mukana ja vaikutti oikein
tyytyväiseltä
Kisakeskuksessa puhetta riitti kartan tarkkuudesta, kun
esim. kulkukelpoisuutta ei rogakarttaan normaalisti merkata. Lajiin kuitenkin kuuluu pieni epävarmuus maaston
kulkunopeudesta, ja onkin yksi reittisuunnitelussa huomioon otettava osio, eli kuinka varmasti/helposti rastipisteelle löytää. Reitinvalinnan ja -suunnittelun tulisi kulkea
käsi kädessä, ja sen takia suunnitteluaikaa onkin monesti
annettu rutkasti.

Muuta
Mielestäni onnistuttiin aikamoisen hyvin. Vaikka tämä
kirjoitus nyt oli omasta näkökulmasta, oma osuus oli aika
minimaalinen verrattuna muihin työmuurahaisiin (TImo,
Mikko,Paavolat, Pirtilän Jaana, Kilpisen Mika ja tietty kilpailunjohtaja Ruotsalaisen Jouni, joka teki hienon työn).
Omasta mielestäni pääasia, eli Rogan ilosanoman levittäminen onnistui hienosti. Todella monta ensikertalaista
oli uskaltautunut kokeilemaan ja tuli iloisena metsästä
pois. Oli hienoa olla mukana edes pienessä roolissa järjestämässä oikeaa Rogaa.
Palautetta kerättiin kisan jälkeen. Vastauksia tuli 59 kpl,

Uskallan luvata että kännykkäleimausta Kotkassa pääsee
testaamaan omatoimirogien muodossa myös keväällä
ja kesällä, ennen seuraavakin rannikkorogaa. Uskon että
jos joku haluaa järjestää oman vastaavan harjoituksen
, leimauslappuja ja järjestelmäopastusta liikenee kyllä
lainaan.

2018
Seuraavankin vuoden tapahtuma on jo suunnitteilla, ja
päivämäärä on 22.9.2018. . Maastoksi on tarjolla Timon
sanoin ìEeppinenî rogamaasto. Kisaorganisaatio on
hieman auki, ainakin innokkaita rastien viejiä ja hakijoita tarvitaan reilummin kun viime vuonna. Osallistujia
tarvitaan aina.
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Valmennusryhmähaastattelu
1. Nimi ja sarja
2. Tulevan kauden tavoite
3. Vahvuudet ja kehittymiskohteet urheilijana
4. Mieleenpainuvin suunnistuskokemus
5. Kuvaile itseäsi kolmella sanalla
6. Suosikki treeni
7. Kuinka usein venyttelet
8. Suosikki matkasi
9. Lempi maastotyyppi:
10. Levy- vai peukkukompassi
11. Nappulakenkä vai nastari
12. Kisa-aamun aamupala
1. Antti Väyrynen, H20.
1. Aino Väyrynen, D21.

1. Anni Väyrynen, D21.
2. Onnistuneen suorituksen tekeminen SM-keskarilla sekä Venlojen
viestissä. Sijoituksellista tavoitetta
en osaa sanoa. Lisäksi tavoitteena
on parantaa juoksuvauhtia ja
kehittyä suunnistajana.

2. Päästä SM-kisoissa A-finaaleihin ja
tulla Venlojen viestin avausosuudella 50 parhaan joukossa vaihtoon.

3. Vahvuudet juoksutaito, kehitettävää kaikessa.

3. Vahvuutena suunnistustaito ja
kehittymiskohteena juoksuvoima
ja -nopeus.

5. Tunnollinen, määrätietoinen ja jääräpäinen

4. Espanjan maajoukkueleirillä maastossa, jossa puut oli merkattu karttaan hyvin sattumanvaraisesti,
maastossa oli karvaisia toukkia,
jotka iholle osuessaan aiheuttivat
pahaa ihottumaa ja kivet olivat
maastossa niin pieniä, että pojat
yhtä kivirastia pummattuaan turhautuivat niin kovin, että heittivät
rastikiven pois! Kotkalaisiin kiviin
tottuneelle nämä pikkukivet tuottivat varsinaista pään vaivaa.

3. Vahvuutena yleinen urheilullisuus.
Kehittymiskohteina fysiikka ja
suunnistuksen sujuvuus, etenkin
suunnassakulku ja rastinotto.

5. Ystävällinen, reipas& ope-opiskelija.

4. SM-viesti 2013

7. Vähintään kerran päivässä.

5. Huumorintajuinen, innokas ja analyyttinen.

8. Keskimatka.

6. Taitoharjoitus.
7. 2-4 kertaa viikossa.
8. Keskari.
9. Kangasmaasto.
10. Peukku.
11. Nastari.
12. Puuro. Joskus myös leipää.

2. Päästä syksyn SM-kilpailuissa 10
joukkoon.

4. Ensimmäinen Jukolan avausosuus
Lappeenrannassa 2016.

6. Kaikki kovat harjoitukset.
7. Joka päivä.
8. Kaikki käy.
9. Kalliomaasto.
10. Peukku.
11. Nappula.
12. Puuroa ja leipää.

6. Pitkä PK-lenkki hienoissa maisemissa ja aurinkoisessa kelissä.

9. Kainuulainen kangasmetsä.
10. Peukalokompassi.
11. Ehdottomasti nastari.
12. Kaurapuuroa raejuustolla ja marjoilla sekä vaaleata leipää erilaisilla
päällisillä.

1. Matias Kavakko, H14.
2. Saada ehjiä ja hyviä suorituksia.
3. Vahvuutena juoksu, mutta haluaisin kehittyä tarkempana kartan
lukijana.
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3. Vahvuudet: suunnistustaito, suksiketteryys ja kestävyys.

4. Nuorten jukola Porvoossa 2017.
5. Päättäväinen, nauravainen ja urheilullinen.

Kehityskohteet: Tasatyöntö ja
voima.

6. Kuntotreeni.

4. Tämän vuoden Bulgarian alle
20-vuotiaiden MM-kisojen sprintin hopea.

7. Harvoin.
8. Keskari/pitkä.
9. Umpimetsä missä vähän polkuja.

5. Louhija, kilpailuhenkinen ja suksitaituri.

10. Peukkukompassi.
11. Nastari.

6. Pitkä ja rauhallinen hiihtolenkki

12. Puuro ja leipä.

7. Venyttelen melko harvoin. Usein
tulee venyteltyä ennen tärkeitä
kisoja.
8. Hisussa sprintti ja suunnistuksessa
keskimatka.
1. Venla Kääriä, D20.
2. Kehittyä suunnistajana ja saavuttaa onnistuneita suorituksia.
3. Kaikkea voi ja pitää kehittää
4. Ensimmäinen Venlojen viesti.
5. Positiivinen, päättäväinen ja huomioonottava.

1. Pinja Kavakko, D16.
2. Kehittyä urheilijana.
3. Vahvuudet kartanluku, mutta aina
voi kehittää. Kehityskohteet fyysinen kestävyys.
4. Ensimmäinen Venlojen viesti viime
vuonna.

6. Taitoharjoitus.

9. Hisussa avoin ja mäkinen maasto,
jossa voi oikoa ja suunnistuksessa
avokalliomaastot on parhaita.
10. Kovat pojat suunnistaa rannekompassilla.
11. Nastarit.
12. Kisa-aamuna syön puuron, ja
leivän kinkulla/kalkkunalla ja juustolla

7. Liian harvoin.
8. Keskari
9. Kangasmaasto.
10. Peukku.
11. Nastari.
12. Puuro.

5. Iloinen, hauska, rauhallinen.
6. Taitoharjoitus.
7. Liian harvoin.
8. Keskari.
9. Tykkään erityylisistä maastoista.
10. Peukkukompassi.

1. Mette Soini, D15.

11. Nastari.

2. Kehittää sujuvaa suunnistusta
juostessa, osallistua Venloihin ja
SM-kisoihin.

12. Puuro.

3. Vahvuutena halu harjoitella ja
kehittämistä fyysinen kunto.
4. Nuju 2017.
1. Aapo Viippola, H20.
2. Tulevana kautena tavoitteenani
on uusia tämän vuoden arvokisamitali.

5. Rauhallinen, määrätietoinen, positiivinen.
6. Sprinttiharkka.
7. 3-4 kertaa viikossa.
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8. Keskimatka
9. Avoin kangasmaasto
10. Peukkukompassi
11. Nastarit
12. Ruisleipää ja maitoa

2. Hiihtosuunnistuksen nuorten MM
kisat.

8. Yö.

3. Vahvuudet ovat yläkropan voima
ja sitä kautta hyvä tasatyöntö.
Kehittymisen kohteena on luisteluhiihto tekniikka ja tietysti suunnistustaito.†

10. Peukku.

9. Vuoristo.
11. Nappula.
12. Puuro hillolla, kananmuna, leipää
ja maitoa.

4. Itävallan nuorten EM keskimatka
yhteislähtönä 2016.
5. Nopea, tarkka, vilkas.
6. Suosikki treeni on ihan normaali
hiihtolenkki.
7. En ole venyttelymiehiä. Kuulun
Petteri Kosken koulukuntaan.
8. Suosikki matka on sprintti.
9. Lempi maastoni on kangasmaasto.
10. Peukkukompassi
11. Nappulakenkä
1. Sarita Mäkelä, D16.
2. Hyvät viestisuoritukset.
3. Nautin kilpailuista, kehityskohteita
on useita.

12. Kisa-aamun aamupala on kulhollinen puuroa ja kaksi voileipää
täytteiden kera.

1. Emilia Pätäri, D14.
2. 10 parhaan joukkoon SM-kisoissa.
3. Vahvuutena kestävyys ja juoksuvauhti, parannettavaa rastinotossa
ja taidossa.

4. Venlojen viesti 2017.
5. Iloinen, ryhmähenkinen, temperamenttinen.
6. Taitoharjoitus hyvässä maastossa.

4. Nuorten Jukola 2017, 16 -vuotiaissa
10 nopein.

7. Pari kertaa viikossa.

5. Ahkera, määrätietoien ja iloinen.

8. Keskari.
9. Kangasmetsä.

6. Pitkät vaellukset tai sauvamäkitreeni.

10.Levykompassi.

7. Joka ilta ja joskus aamuisin.

11. Nastarit.

8. Sprintti.

12.Kaurapuuro.

9. Nopea ja kova juoksupohja, avoin
kangasmaasto.
10. Peukkukompassi.
1. Tuomas Akseli Outinen, H18.
2. SM-kisoissa 10-sakkiin.
3. Vahvuus on juoksu ja harjoitteluinto. Suunnistukseen on harjoiteltava lisää rutiinia ja tasaisuutta.
4. SM-erikoispitkällä oli 2017 oli niin
kylmä, ettei maalissa tuntenut
enää käsiä.
5. Harkitseva/-maton, innostunut ja
iloinen.
6. Vauhdikas metsäharjoitus.

1. Väinö Kotro, kesä H18, talvi H20.

7. Liian harvoin.

11. Nappulakenkä
12. Kisa-aamun aamupala: Puuro
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1. Nimi ja sarja: Akseli Virtanen, H16.

1. Nimi ja sarja:Ilari Nokka, H16.

1. Lassi Kaitainen, H16.

2. :Kehittyminen kokonaisvaltaisena
suunnistajana. Konkreettinen
tavoite nuorten EM-kisat.

2. Kymenlaakson 1.

2. Menestyä kilpailuissa mahdollisimman hyvin.

3. Vahvuudet kova vauhti raskaassa
maastossa. Kehittymiskohteet
sujuvuus, sekä venyttely.†

4. Leimausleiri viesti 2017.

4. SM-erikoispitkä 2017.
5. Määrätietoinen SM-tason suunnistaja.

3. Juoksu vahvuutena ja tavoite kehittyä suunistustaidoissa
5. Nopea, ihminen, suomalainen.
6. Fysiikka.
8. Sprintti.

6. Käyrä-/multiharkka.

9. Pehmeä kangasmetsä.

7. Venyttelen kun muistan. Tavoite on
jokapäiväinen.

10. Peukkukompassi.
11. Nastari.

8. Erikoispitkä.

12. Leipää ja muroja.

10. Peukkukompassi.

4. En pysty sanomaan yhtä hyvää
kokemusta.
5. Innokas, ärsyttävä ja aikaansaamaton.

7. 3 kertaa viikossa.

9. Suppa-kangasmaasto (Tipasoja,
Jämi)

3. Vauhtini metsässä vaatii harjoitusta.

6. En tiedä.
7. Harjoitusten jälkeen.
8. Keskimatka
9. Kangasmaasto
10. Peukalo
11. Nasta
12. Puuroa tai kananmunaa.

11. Nappula. Viva la Inov!
12.Kisa-aamun aamupala koostuu
siitä mitä on :D

Lehden tulosti
Kopioklubi Oy

Aineistoa toimittivat
Sari Kaitainen
Pauli Kainiemi
Mikko Kiiski
Sinikka Rantanen
Kaisa Snell
Peter Svahn
Kalle Tarhonen
Aapo Viippola

Akseli Virtanen
Jussi Virtanen
Anni Väyrynen
+ osin tuntemattomaksi
jääneet valokuvaajat

Yhteen kokosi
Mika Kilpinen,
p. 040 481 4291
mika.kilpinen@kopioklubi.fi
Kiitos!
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SERENDIPITEETTI
Se on rakkautta ehkä toisella silmäyksellä. Rinnassa kuplii,
sydänalassa läikkyy. Ilmassa on innostavaa odotusta.
Kohta on aika, pian se tapahtuu. Pälyilyä ympäriinsä.
Huomaako kukaan? Mitä jos joku ei ymmärrä? Onhan se
hieman yllättävää, mutta ei se iästä ole kiinni. Ei kukaan
varmasti naura tai pidä kummallisena ja jos niin tekeekin,
aivan sama. Antaa kiinnostuksen näkyä, ihastuksen loistaa. Ei se ketään satuta tai ole keltään pois. Pieni silmäpeli
on aina poikaa. Pitkän talviunen jälkeen on luonnollista,
että tunteet ovat pinnassa. Kevättä se on rinnassa lintusillakin.
On vaikea keskittyä mihinkään muuhun, kun mielessä
pyörii vain yksi ja ainoa. Jännittyneenä sitä kokeilee eri
asuja. On kyllä komeita. Nyt ei tarvitse noloilla kuluneissa
ja jo kauan sitten kauhtuneissa kretongeissa. Uusinta
uutta on tullut tilatuksi. Kyllä näillä kelpaa esiintyä.
Varmasti tulee huomatuksi. Olisipa jo hetki… Ei homma
jää kiinni ainakaan ulkokultaisten krumeluurien puutteesta.
Alkaa olla valmista. Merkintä on ollut kalenterissa jo pitkään: ensitreffit. Pian pitkä kaipuu palkitaan. Onkohan
kaikki varmasti tehty, mitä on ollut tehtävissä? Sattuman
varaan ei haluaisi jättää mitään. Parhaan mahdollisen
ensivaikutelman antaminen on tärkeää, mutta illuusioksi ei mikään saa jäädä. Nyt ollaan tosissaan liikkeellä
eikä pelätä pakkeja, sillä esityöt on hoidettu hyvin. Pikku
flirttiä on harrastettu, kepillä on kokeiltu jäätä - kantaa.
Yllätyksiin on pyritty varautumaan kaiken kattavalla lämmittelyllä, keimailulla ja kuhertelulla. Pikkuisen on vaikeasti tavoiteltavaakin yritelty. Salaisia kaihonkatseita on
luotu jo kuukausia.
Kyllä, silmistä näkee, että on vastakaikua. Nauhat kiinni,
teipit tiukalle. Sydän sykkii jo tiuhempaan. Koko kehossa
kihelmöi pelkästä ajatuksesta. Silkka lähes huomaamaton
kosketus saa aivan sekopäiseksi. Mitä todellinen, sovittu
kohtaaminen saakaan aikaan? Onko sitä varmasti valmis

moiseen? Jospa siitä ei tulekaan mitään. Ehkä kuitenkin
pitäisi perua koko juttu, piiloutua välinpitämättömyyteen
tyyliin: ei se sittenkään ole niin tärkeää, ei se merkitse
mitään. Pikkuisen pelkoa pukkaa pollaan. Onko kyse kuitenkaan tosirakkaudesta? Pahoittuuko mieli, jos jääkin
vain nallina kalliolle? Kaiken sen tunteenpalon jälkeen?
Joku toinen saakin palkinnon.
Ei, enää ei paeta. Nyt urheasti kaikki likoon. Jos ei nyt
uskalla, katuu lopun ikäänsä sitä, ettei ollut kanttia tavoitella jotain, mihin on pistänyt koko sydämensä. Ei sitä
ole turhaan piinannut ympäristöään pitkillä monologeilla
siitä, mikä on vallannut lähes kaiken aivotoiminnan aktiivisen kapasiteetin. Niin paljon on jo panostettu, ettei
kaikkea kannata heittää hukkaan. Jos tulee pummi tai
jopa hylsy, ei siihen maailma kaadu. Uutta silmään sitten
suruajan jälkeen. Yrittänyttä ei laiteta tai Rohkea rokan
syö…, mitä näitä nyt onkaan.
Jännitys on kova muttei sentään sietämätön. Tarvittavat
välineet ovat mukana. Mitään ei ole unohtunut - ei edes
ne puhtaat nimettömät, jotka kiusallisesti joskus jäävät
matkasta. Kommandojoukot eivät siis kutsu missään vaiheessa. Lämpöä nostamaan, vetreyttä hakemaan. Kohta
lähestytään ja katsotaan suoraan silmiin - pitkään.
Sitä paitsi se, mikä on tarkoitettu tapahtuakseen, tapahtuu tavalla tai toisella. Sydän löytää tien… Joo joo, siis keskity nyt! Viimeinen piippaus – nyt se alkaa. Kartta kouraan,
silmäys rataan ja juoksu rullaamaan. (Kauden) ensimmäinen suunnistuskisa on käynnistynyt. Lykkyä tykö!

Selja
Serendipiteetti: Onnekkaiden sattumien summa; tietoinen
pyrkimys kohti jotakin, mikä voi osoittautua onnekkaasti
joksikin muuksi toivottavaksi.
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