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Tervehdys suunnistajat

Uusi suunnistuskausi kesän osalta on
pian  käynnistymässä, vaikka tätä kirjoi-
tettaessa (18.3.)  ei ihan siltä näytäkään.
Ulkona on vielä paksut hanget kisa-
maastoja peittämässä.

Hiihtosuunnistusta harrastavalla seu-
ramme aktiivisella porukalla on ollut hie-
no talvi, kun kilpailujakin on onnistuttu
järjestämään etelä-Suomea myöten.
Heille tämä talvi on ollut myös menes-
tyksekäs, josta puh.joht. onnittelee.

Seuran tämän kesän ohjelmaan kuu-
luu pääasiassa iltarastien järjestäminen
yhteistyössä Asikkalan Raikkaan kans-
sa. Yritämme panostaa niihin niin, että
kaiken tasoisille suunnistajille saadaan
mielekkäät radat mahdollisimman hyviin
maastoihin. Uusia ideoita vastaanote-
taan.

Emme järjestä tänä vuonna kilpailu-
ja, vaan keskitymme ensivuoden tapah-
tumiin karttoja päivittämällä.

Seuran pääkilpailu tänäkin vuonna on
Jukolan ja Venlojen viesti Salpa-Jukolas-
sa Virolahdella. Myös rastiviikot ja alue-
mestaruuskisat kuuluvat ohjelmaan. Toi-
von, että menestymme ja saamme hie-
noja elämyksiä lajin parissa.

Hyvää kesää. Nähdään iltarasteilla.

Ari
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Uusia suunnistus- ja lenkkipukuja
Päijät-Rastille on tilattu syksyllä uusia
suunnistuspukuja virolaiselta ISC:lta.
Harvempi uutta pukuaan varmaan on eh-
tinyt suuremmin koekäyttää, mutta aina-
kin näppituntumalla kangas ja työ vaikut-
taa varsin laadukkaalta. Mieleen kan-
kaasta tulee lähinnä seuran vanha sini-
nen puku, jonka kanssa sai törmäillä
metsässä vähän rajumminkin, ennen-
kuin kangas repesi.

Osalla ennakkotilauksen tehneistä on
vielä pukunsa lunastamatta ja niilläkin,
jotka eivät ennakkotilausta tehneet on
mahdollisuus itselleen uusi pusero lu-
nastaa, sillä seura tilasi niitä jokusen
myös varastoon. Sieltä löytyy kokoja M, L
ja XL. Housuja seura sen sijaan ei va-
rastoon tilannut, sillä se ovat ISC:n va-
kiomallia musta OLLI/OLLE ja näitä on
myynnissä ISC:lla melkein missä tahan-
sa, missä he ovat myymässä tuotteitaan.
Puseron hinta on 45 €.

Samaiselta toimittajalta on nyt kevääl-
lä tilattu seuralle uusia lenkkipukuja. Ne
mukailevat samaa värimaailmaa uusien
suunnistuspukujen kanssa. Housut ovat
mustat ja takki pääosin violetti mustalla
ja valkoisella tehosteella. Uusia lenkki-
pukuja ei vielä olla saatu, mutta odotus
on jo kova. Näitä pukuja seura ei tilan-
nut varastoon. Mahdollista kuitenkin on,
että kun halukkaat ovat päässeet tutus-
tumaan nyt jo omansa tilanneiden pu-
kuihin, voidaan kesällä tehdä lenkkipu-
vuista toinen tilauskierros. Lenkkipuvun
hinta on 118 € sisältäen housut ja takin.

Oletpa sitten kiinnostunut suunnistus-
puserosta taikka lenkkipuvusta, ota yh-
teyttä allekirjoittaneeseen. Iltarasteillekin
koitan keretä, mutta se voi näin istutus-
sesongin aikaan olla haasteellista.

Piia
045 633 7252
piia.sahramies@gmail.com

Kartantekokoulutusta

Olavi Erkkilä kertoi ja näytti käytännössä
9.4. miten suunnistuskarttaa tehdään
kannettavaan tietokoneeseen liitetyn
gps-vastaanottimen ja OCAD-ohjelman
avulla. Päijät-Rastin vanhojen karttojen
päivitystä varten harkitaan tällaisen va-
rustuksen hankintaa.

Kuulijoita oli uuteen urheilukentän
huoltorakennukseen tullut vajaa 10, jois-
ta monet pääsivät ensimmäistä kertaa
näkemään, miten kätevältä työskentely
näyttää. Jatkossa ehkä selviää miten se
sujuu käytännössä.
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Iltarastit ovat ensi kesänä
tuttuun tapaan aina
tiistaisin.
Lähdöt klo 17.00–18.00.

Radat: alle 2 km helppo,
4 km keskivaikea ja
6 km vaikeahko.

Karttamaksu 4 euroa/kerta
tai 50 euroa/kausi, alle 16-
vuotiaat ilmaiseksi. Myös
liikuntaseteli kelpaa!

Opastus VT 24:ltä.

Ilmoitukset ja tulokset
Padasjoen Sanomissa ja
www.paijat-rasti.net.

Tiedustelut Mauri Piltt
040 778 9719.

Päijät-Rastin iltarastit kesällä 2011

Jäsenmaksut
Seuran jäsenmaksu kaudel-
le 2011 on 10 euroa henki-
löltä tai 20 euroa perheeltä.
Maksa suoraan seuran tilil-
le 421200-144432. Käytä vii-
tenumeroa 20093.

Jäsenedut
1. Seura maksaa jäsenten-
sä osallistumisen aluemes-
taruuskisoihin, SM-kisoihin,
viesteihin ja kolmeen kan-
salliseen kilpailuun! Kukaan
ei tietysti pakota menemään
esimerkiksi SM-kisoihin,
mutta AM-kisat, Jukolan vies-
ti jne... Kisat eivät suunnis-
taen lopu.
2. Eksotiikkaa! Kesäaikaan
on mahdollista päästä mu-
kaan talkoina tehtäviin kulo-
tuksiin säiden salliessa.
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Nro Pvm Kartta Huom. Ratamestari
1. ti 26.4. Kirkonkylä Kortteli Ari Lahtinen
2. ti 3.5. Metsäkangas Tarusjärvi Timo Maaranen
3. ti 10.5. Velisjärventie Kuhmoinen Heikkiset
4. ti 17.5. Taulu Pekka Valtonen
5. ti 24.5. Maakeski Marika Liikola
6. ti 31.5. Harmoinen Hannu Lahti
7. ti 7.6 Hirtniemi Piia Sahramies
8. ti 14.6. Metsäkangas Tarusjärvi Jukka Luukko
9. ke 22.6. Majuanmäki keskiviikko! Asikkalan Raikas

10. ti 28.6. Taulu Vesa Tähtinen (AR)
11. ti 5.7. Taulu Mauri Piltt
12. ti 12.7. Kullasvuori Seppo Törmä
13. ti 19.7. Ansionmäki Kuhmoinen Eero Lampi
14. ti 26.7. Hirtniemi Jari Erkkilä
15. ti 2.8. Harmoinen Sorrit
16. ke 10.8. Kurhila keskiviikko! Asikkalan Raikas
17. ti 16.8. Metsäkangas Tarusjärvi Merja Lahtinen (AR)
18. ti 23.8. Taulu Jukka Luukko
19. ti 20.8. Kukkaro Pekka Valtonen
20. ti 6.9. Harmoinen Hannu Harkola
21. ti 13.9. Taulu Ari Lahtinen

Päijät-Rasti ry:n toimintakertomus 2010

Päättyvä kausi on ollut Padasjokelais -
Kuhmoislaisen suunnistuksen erikois-
seura Päijät-Rasti ry:n 41. toimintavuosi.

Iltarastit
Seura järjesti perinteisesti iltarasteja

tiistai-iltaisin. Kevään ensimmäiset ilta-
rastit järjestettiin 20.4 Kirkonkylällä ja il-
tarastikausi päätettiin Taululla 7.9. Kaik-
kiaan iltarasteja järjestettiin 21 kertaa ja
näistä neljät rastit yhteistyössä Asikka-
lan Raikkaan kanssa, kaksi kertaa Asik-
kalassa ja kaksi Padasjoella. Ratames-
tarivuoro kiersi keväällä laaditun listan
mukaisesti. Suorituksia kauden aikana
kertyi kaikkiaan 357 kpl (vuonna 2009
487 kpl). Emit leimaus oli käytössä kai-
killa iltarasteilla.

Muut harjoitukset
Kevätleiri järjestettiin 6.6.2010 Kytä-

jällä Jukola harjoituskartoilla. Timo Maa-
ranen järjesti lapsille suunnistuskerhoa.
Kerho kokoontui kuusi kertaa.

Talkoot ja sponsoritulot
Päijät-Rasti suoritti keväällä yhden ku-

lotuksen Kuhmoisissa ja rakennuspur-
ku työn Timo Maarasen talossa. Spon-
soreita seuralla oli kuluneella kaudella
Agri-market, Padasjoen Kirjapaino, Kun-
tohoitaja Timo Maaranen ja Jukka Luuk-
ko. Sponsorit saivat logonsa seuran
www-sivuille tai painettuun karttaan. Tal-
koista ja mainoksista kertyi seuralle tu-
loja 1065 euroa.

Omat kisat
Järjestettiin aluemestaruus yö-kilpai-

lu ja kansallinen yö-kisa 24.9.2010 Tau-
lun kartalla. Kilpailunjohtajana toimi
Vesa Tähtinen, ratamestarina Eero Lam-
pi. Kilpailijoita oli ilmoittautunut yhteen-
sä 138 kpl.

Jukolan viesti
Jukolan- ja Venlojen viesti suunnis-

tettiin vuonna 2010 Kytäjällä, Hyvinkääl-
lä.
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Jukola joukkueet
1. joukkue: 206. Niklas Colliander,

Juha Villa, Pietari Sorri, Heikki Tanhua,
Vesa Tähtinen, Kimmo Vänni, Niko Nät-
tinen

2. joukkue: 552. Heikki Pelkonen,
Esko Jussila, Asser Vuola, Hannu Lahti,
Henri Törmä, Ilpo Märkjärvi, Jari Lahti-
nen

3. joukkue: 1090. Pekka Valtonen,
Timo Maaranen, Mauri Piltt, Jukka Luuk-
ko, Eero Lampi, Seppo Törmä, Ari Lahti-
nen

Venla joukkueet
1. joukkue: 314. Merja Lahtinen, Ma-

rika Liikola, Katri Mäntylä, Riikka Pelko-
nen

2. joukkue: 853 Piia Perälä, Anu Täh-
tinen, Riikka Sorri-Vepsä, Päivi Sorri

Palkintosijat SM- ja AM-kisoista kaudel-
ta 2010

AM-pitkämatka
D10RR 1. Mikaela Karjalainen
H21 3. Juha Villa
AM-oravapolku
D9RR 1. Mikaela Karjalainen
AM-sprintti
H65 3. Hannu Harkola
Hiihtosuunnistus AM-pitkä
H45 1. Esko Jussila
H70 1. Esa Klinga
H70 3. Olavi Erkkilä
Hiihtosuunnistus AM-keskimatka
H45 1. Esko Jussila
H70 1. Olavi Erkkilä
H70 3. Esa Klinga

Mestaruuksia: 6 kpl (2009: 5 kpl)
Yhteensä palkintosijoja: 10  kpl (2009:

21 kpl)

Kartat
Eero Lampi on kartoittanut kartan An-

siomäki Kuhmoisissa. Taulun kartta päi-
vitettiin yö-kilpailua varten Eero Lammen
toimesta.

Valinnat
Vuoden Nuori Suunnistaja: Mikaela

Karjalainen

Vuoden Aktivistit: Timo Maaranen ja
Eero Lampi

Tiedotus
Seuran tiedotus tapahtuu pääosin In-

ternetissä. Lisäksi ilmoituksia on ollut
paikallislehdessä. Keväällä julkaistiin tie-
dotuslehti Pärahdus.

Hallinto
Seuran puheenjohtajana toimi Pekka

Valtonen. Hallituksen muut jäsenet oli-
vat: Hannu Lahti (varapj.), Merja Lahtinen
(siht.), Timo Maaranen, Mauri Piltt, Heik-
ki Pelkonen, Hannu Harkola, Ari Lahti-
nen ja Piia Sahramies. Rahastonhoita-
jana toimi Timo Maaranen. Tilintarkasta-
jina toimivat Tuija ja Jorma Heikkinen.
Hallitus kokoontui neljä kertaa (10.1.
2010, 8.2.2010, 24.8.2010, 24.10.2010).

Muuta
Kilpailuihin ilmoittautuminen on hoi-

dettu verkkovihkon kautta, jota on hoita-
nut Ilpo Märkjärvi.

Eero Lampi toimi valvojana Jämsän
Retki-Veikkojen kansallisessa kilpailus-
sa.

Timo Maaranen tehnyt tulospalveluoh-
jelman, joka oli ensi kertaa käytössä yö-
kilpailuissa.

Seuran 40-vuotisjuhlia vietettiin Taruk-
sella Palokärjessä 3.10.2010. Paikalla
oli perustajajäsenistä Olavi Erkkilä, Jor-
ma Kortesalo, Jukka Luukko, Rauno Nie-
minen ja Kalervo Siltala.

Seuralle hankittiin uusia suunnistus-
pukuja ISC:ltä.

Seuran mestaruuskilpailu

järjestetään Asikkalan Raikkaan iltaras-
teilla 10.8. Kurhilassa.
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Kilpailujen järjestämisestä
Suunnistuskilpailuja seura on järjestä-
nyt lukuisia. Kansallisten ja piirin- tai
aluemestaruuskisojen lisäksi mm. am-
pumasuunnistuksen SM-kisat on pidetty
Taruksen maastoissa. Myös polkupyörä-
suunnistusta seura on isännöinyt muu-
tamaan otteeseen.

Harmoisten alueelta valmistui kartta
90-luvun alussa. Maasto oli hieno, ja kar-
toituksessa Veijo Tahvanainen ja Petteri
Moilanen olivat onnistuneet mainiosti.
”****n hieno rata ja maasto!” kommentoi
maajoukkuesuunnistaja Reijo Mattinen
tultuaan maaliin alkuperäisellä kartalla
pidetyssä kisassa. Muutaman vuoden
jälkeen kartta päivitettiin oman seuran jä-
senten tehdessä sekä maastotyön että
piirtämisen OCAD-ohjelmalla. Päivitys
onnistui hyvin, ja tämän jälkeen myös
seuran muita karttoja on ajantasaistettu
omatoimisesti samalla tavalla. Harmois-
ten upeat maastot saivat laajaa tunnus-
tusta suunnistusväen keskuudessa. Mm.
netissä O’news Cosmos -sivustolla Päi-
jät-Rastin kisoja kiiteltiin ja pidettiin eh-
dottomasti kauden parhaisiin kuulunei-
na.

Auttoisilla Syrjäinmäen kartalla pidet-
tiin yhteistyössä Lammin Säkiän kans-
sa kaksipäiväiset kisat (LamSä:n Haku-
Veikon suunnistus ja PäijRa:n kansalli-
nen kisa). Kun radat oli jo suunniteltu ja
rastit viety maastoon huomasivat rata-
mestarit, että hyvin lähellä ratojen ensim-
mäisiä rasteja oli aukio, jolle paikallisen
sikatilan isäntä oli kasannut kuolleiden
eläinten ruhoja. Kesähelteellä paikan
haju oli tyrmistyttävä, eikä näkymääkään
saattanut kauniiksi kuvailla. Mitäpä sit-
ten, jos joku suunnistaja päätä pahkaa
törmää kettujen ja supien ontoksi syö-
mään harmaaseen, kaksisataakiloiseen
emakonraatoon? Eipä siihen muuta kek-
sitty, kuin että ratamestarit kisaa edeltä-
vänä iltana ottivat lapiot kouraansa ja
henkeä pidätellen kävivät lapioimassa
hiekkaa hurjimpien ilmestysten päälle.
Kisat sujuivat hyvin, eikä kukaan herkkä-
sieluinen saanut vammaa sielullensa.
Ruokintapaikkaa ympäröivässä maas-

tossa oli pikkupetojen kuljettelemia luita
runsaasti, mutta eipä kartan käteensä
saanut suunnistaja sellaisista juuri hät-
kähdä, tuskin niitä edes huomaa! Eivät
metsien pikkupedot nälkään jääneet
suunnistuskisojen takia; hyvin pian oli
ruhot taas kaivettu esiin, ja syömingit
saattoivat jatkua.

Syksyllä 2001 isännöi Päijät-Rasti
Kalevan Kierroksen suunnistusta, jälleen
Tarusjärven maastoissa. Kyseisestä ki-
sasta ei kenelläkään järjestystehtävissä
olleella ollut juuri mitään kokemusta.
Maukka oli kai joskus käynyt jossakin kat-
somassa KK:n suunnistusta, mutta ku-
kaan ei ollut ollut osanottajana kisassa
mukana. Se tiedettiin, että osallistuja-
joukko pääosin ei ole aktiivisia tai koke-
neita suunnistajia: joukossa saattoi olla
jopa täysin ensikertalaisia kartan, kom-
passin, kuvallisten rastimääritteiden tai
Emit-leimauksen suhteen. Kärkinimet
toki olivat tekijämiehiä ja -naisia myös
suunnistuksessa. Vanhoja kisaratoja tut-
kittaessa todettiin, että radat olivat pitkiä
mutta suunnistuksellisesti helpohkoja.
Ratojen pituus oli määritelty ohjeaikana,
joka tarkoittaa viiden parhaan suunnis-
tajan ajan keskiarvoa. ”Hakala saa men-
nä omia menojaan, ohjeaika lasketaan
muiden mukaan” oli KK:n suunnistus-
vastaavan Aarno Hovikorven ohje rata-
mestareille. Täysmatkan todella voitti
selvästi Rauno Hakala, ja muiden aiko-
jen perusteella laskettu tavoiteaika osui
kohdalleen lähes sekunnilleen. Samoin
kävi myös puolikasmatkalla. Koejuoksu-
ja oli tehty runsaasti, ja niistä oli selvästi
ollut hyötyä! Taruksen maastossa on pal-
jon syviä, ylitsepääsemättömiä ojia. Nii-
den ylitykseen jouduttiin rakentamaan lu-
kuisia siltoja, joihin materiaalia saatiin
mm. kunnalta (Vesijaon jääkiekkokauka-
lon vanhat laidat) sekä seurakunnalta
(tuulen kaatamia puunrunkoja).

Myös Asikkalan puolella on kisoja pi-
detty. Päijänne-tunnelin kupeessa Pätiä-
län maastoissa ratamestari- ja koejuok-
sijaryhmä hölkkäili maastoontutustumis-
lenkillään, kun ryhmän kärjessä juossut



Aluemestaruuskilpailut kesällä 2011

Päijät-Hämeen suunnistusalueen mestaruuskilpailut pidetään seuraavasti:

ke 4.5. sprintti Nastolan Terä
ke 18.5. pyöräsuunnistus Renko (Hämeenlinnan suunnistajat)
su 29.5. keskimatka (ranki) Rastivarsat
la 13.8. pitkämatka (ranki) Nastolan Terä
su 14.8. viestit Nastolan Terä
ma 23.8. oravapolkukilpailu Iitin Pyrintö
pe 28.9. yösuunnistus Yökuppi
avoin partiosuunnistus
avoin erikoispitkämatka

Kansalliset kilpailut Päijät-Hämeen suunnistusalueella  2011

29.5. Keskimatka Rastivarsat
2.6. Kansallinen Lahden Taimi, Lahden Kaleva
9.6. Haku-Veikon rastit Lammin Säkiä
30.–31.7. Lahti-suunnistus Lahden Suunnistajat -37
11.9. Hollola-rastit Hollolan Urheilijat -46

Jukolan viesti

Jukolan viesti on ollut pitkään yksi seu-
ran pääkilpailuista Halikkoviestin ohella.

Tänä vuonna tuo tapahtuma järjeste-
tään Virolahdella Salpa-Jukolan nimellä.

Nimi Salpa-Jukola tulee itärajalle ra-
kennetusta linnoitusketjusta, joka alkaa
Suomenlahdelta ja päättyy Petsamoon.
Linnoitusketjun pituus on noin 1200 km.

Juha Nieminen yhtäkkiä hätkähti ja py-
sähtyi osoittaen kädellään eteenpäin.
Noin kymmenpäinen sarvipääjoukko blok-
kasi tehokkaasti kulkuväylän ja katseli
tuiman näköisenä hölmistyneinä seiso-
via suunnistajia. Pätiälän kartanon mul-
likkalauma siinä isännän ominaisuudes-
sa tiedusteli syytä, miksi vierasjoukko
kulki heidän aitauksessaan. Maastotie-
dustelu tuotti  tulosta, eikä kilparatoja ve-
detty karjan laitumille. Yhteisymmärryk-
sessä erottiin, eikä tiedustelijoiden tar-
vinnut nousta hiidenkivelle sonneja pa-
koon Jukolan veljesten tavoin.

Esko Jussila

Se rakennettiin marsalkka Mannerhei-
min käskystä vuosina 1940-1941 ja vuon-
na 1944. Enimmillään sitä rakentamas-
sa oli keväällä 1941 35000 miestä ja hei-
tä muonittamassa 2000 lottaa. Salpalin-
jalla ei koskaan taisteltu vaan, vihollinen
saatiin pysäytettyä jo ennen linjaa kesäl-
lä 1944. Linnoitusketjun merkitys oli kui-
tenkin sikäli merkittävä, että Neuvosto-
liitto oli hyvin tietoinen sen olemassa-
olosta. Osa linnoitusketjusta on muse-
oituna nähtävillä tänäkin päivänä tulevan
kesän Jukolan maastoissa.

Edellisen kerran näillä samoilla alu-
eilla on juostu Jukolan viestiä vuonna
1992. Viestin voitti sillä kerralla IK Ha-
karpspojkarna. Päijät-Rastin joukkue
Pietari Sorri, Mikko Lampi, Vesa Virkki,
Veikko Virkki, Pekka Valtonen, Pasi Nie-
minen ja Esko Jussila suoriutui sijalle
342.

Venlat eivät joukkuetta silloin lähtövii-
valle saaneet ja pääsevät sikäli korkkaa-
maan aivan uuden kisamaaston.

Toivotan onnea ja menestystä vuoden
2011 Jukolan ja Venlojen viestiin.

Ari


