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Puheenjohtajan terveiset
Tähän perinteiseen julkaisuun on koottu 
tietoa iltarastikävijöille ja myös aktiivisille 
kilpailijoille.

Päijät-Rasti järjestää iltarasteja tänäkin 
kesänä tiistaisin Padasjoella ja Kuhmoi-
sissa.

Uusia karttoja on valmistunut Kuhmoi-
siin Lammen Eeron toimesta useampiakin. 
Myös Kukkaron kartta on valmistunut lopul-
liseen muotoonsa. Eli uusia haasteita on 
suunnistajille tarjolla.

Kilpailullisesti on luvassa taas perintei-
sesti Jukolan viesti ja rastiviikot. Aluemes-
taruuskilpailut ja kansalliset kisat ovat myös 
seura-aktiivien ohjelmassa.

Olemme saaneet mukavasti nuoria lajin 
pariin. Siitä tarkemmin viereisellä sivulla.  
Vanhempikin kaarti jaksaa vielä käydä kil-
pailemassa ja tietysti toimia kimppakyytien 
järjestäjinä.

Puheenjohtajan toiveena olisi että var-
sinkin iltarasteille ilmaantuisi myös uusia 
kasvoja joko omasta pitäjästä Kuhmoisista 
tai sitten kesävieraista. Kaikki toivotetaan 
tervetulleiksi ja tarvittaessa opastetaan 
lajin pariin.

Suunnistusterveisin
Ari

Välähdyksiä junioriosaston peesistä
Uusi kesäsuunnistuskausi on jälleen käyn-
nistymässä ja kiireisimmät ovat avanneet 
jo kisakauden. On kutkuttavaa miettiä, mitä 
seikkailuja tämä uusi kausi taas tullessaan 
tuo! Ajatukset palaavat myös menneeseen 
kauteen, jota allekirjoittanut sai enimmäk-
seen seurailla pienen, mutta melko aktii-
visen junioriporukkamme vanavedessä. 
Laskin, että meidän perheestä osallistuttiin 
viime kaudella n. 30 suunnistuskisaan, joten 
monta kertaa on edellisenä iltana pakattu 
suunnistusreppu, tehty eväät ja auto startat-
tu pihasta kukonlaulun aikaan. Varsinaisten 
kisojen lisäksi ohjelmassa oli satunnaisia 
iltarasteja sekä suunnistusaiheisia leirejä.

Kesäkuun alussa lähdimme viiden 
leiriläisen (Tessa, Mikaela, Jake, Miska ja 
Akseli) ja kolmen ohjaajan (Timo, Vesa ja 
allekirjoittanut) voimin Savonlinnaan Tan-
huvaaran urheiluopistolle, jossa järjestettiin 
lapsille ja nuorille suunnattu Leimausleiri. 
Ei siellä ihan omalla porukalla tarvinnut 
olla, sillä leirille osallistui n. 1500 muutakin 
suunnistajaa. Vuokrasimme oman mökin n. 
10 km Tanhuvaarasta. Tämä vaihtoehto tar-
josi junioreille myös eksotiikkaa, kun mökki 
sijaitsi saaressa, jonne kuljettiin lossilla. 
Se oli monille ensimmäinen lossikokemus. 

Leirillä oli monipuolisia suunnistushar-
joituksia eri taitotasoille ja siinä sivussa 
myös runsaasti oheisohjelmaa ja viimei-
senä iltana luonnollisesti kovasti odotettu 
leiridisko. Leirillä ruokailtiin jäähallissa, 
jossa oli niin kylmä, että sapuskan lappoi 
äänen suuntaan mielellään mahdollisim-
man nopeasti ja sitten pikainen poistuminen 
paikalta. Vasta viimeisenä päivänä meille 
selvisi, että olisimmekin leirin ajan saaneet 
ruokailla joka toisen kerran lämpimässä ja 
siistissä ravintolatilassa. No, mitäpä tuosta 
– ehkä ensi kerralla luemme ohjeistuksen 
tarkemmin. 

Heinäkuussa oli vuorossa Kainuun Ras-
tiviikko, jonne en itse harmikseni päässyt 
osallistumaan. Mutta hauskoja sattumuksia 
on siltäkin reissulta korviini kantautunut. 
Suunnistuksen lisäksi Kainuussa oli käyty 
mm. Raatteen tiellä. 

Elokuusta mieleeni on jäänyt ainakin 

elokuun lopun perinteinen Koululiikunta-
liiton suunnistusmestaruuskisa, joka tällä 
kertaa käytiin Kirkkonummella. Sää oli 
melko lohduton; vettä tuli kuin sen kuuluisan 
Esterin – tiedätte kyllä mistä. Olimme olleet 
onneksi näppäriä ja varautuneet reissuun 
seurateltalla. Turneehan ei nimittäin ollut 
ohi vielä siinä vaiheessa, kun metsästä oli 
selvitty pois ja palkinnot jaettu. Sen jälkeen 
oli vuorossa vielä kisadisko! Diskot jorattiin 
kilpailualueelle pystytyssä teltassa, jossa 
ilmeisesti tunnelma oli katossa siitä huoli-
matta, että elokuun hämärtyvä ilta oli todella 
viileä. Diskoon ei aikuisilla ollut asiaa, joten 
me Vesan ja Mikan kanssa palelimme ja 
paransimme maailmaa seurateltalla. Paluu-
matkalla sain kunnian kyyditä poikia, jotka 
yksi kerrallaan sammahtivat raskaan päivän 
päätteeksi. Muistan ihailleeni siinä ajellessa 
kauniita revontulia! Taisin myös ajatella, että 
aikaisista aamuherätyksistä ja ajetuista ki-
lometreistä huolimatta on tosi antoisaa olla 
kannustamassa ja tukemassa lapsia hyvän 
harrastuksen parissa! Tuollaiset ohikiitävät 
”välähdykset” pyyhkivät pois satunnaisen 
väsymyksen ja vieterin kiristymisen. 

Syyskuussa käänsimme auton nokan 
kohti Tampereen Epilää ja sprinttisuunnis-
tuksen SM-kisoja. Olimme liikkeellä Mika-
elan kanssa kahdestaan ja minä ainoastaan 
huoltajan ominaisuudessa, koska oma 
harjoitteluni ei ollut varsinaisesti tähdännyt 
sprinttiin... Aamupäivän karsinnan jälkeen 
oli taukoa. Siinä repun päällä istuskellessa 
fundeerasin, että mitähän mahtaisi joku 
suunnistamisesta täysin tietämätön ajatella, 
jos hänet olisi yhtäkkiä pudotettu keskelle 
kisakeskusta: Satapäin porukkaa ja iso osa 
retkipatjan tai vastaavan päällä selällään, 
jalat reppujakkaralla, joku riepu silmien 
eteen heitettynä ja napit korvissa. Ai tässä 
on meneillään suunnistuskisaan keskitty-
minen?! Me olimme keltanokkia emmekä 
olleet tajunneet ottaa retkipatjaa mukaan. 
Reissu oli siitä huolimatta onnistunut ja 
kotiin tuomisina Mikaelalla oli SM-hopeaa. 

Lokakuussa osallistuimme Halikkovies-

Lappee-Jukola 2016
Tämän vuoden viesteihin Lappeenrannassa 
18.–19.6. osallistuu Päijät-Rastista kaksi 
Venla- ja kaksi Jukola-joukkuetta. Miesten 
joukkueita kokoaa Vesa Tähtinen ja naisia 
Marika Liikola.

jatkuu sivulla 8
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 Nro Pvm Kartta Huom. Ratamestari
 1. ti 3.5. Kullasvuori  Tessa ja Mikaela
 2. ti 10.5. Metsäkangas Tarusjärvi Ari Lahtinen
 3. ti 17.5. Leppäsenkorpi Kuhmoinen Sorrit
 4. ke 25.5. Majuanmäki keskiviikko! Asikkalan Raikas
 5. ti 31.5. Kukkaro  Mauri Piltt 
 6. ti 7.6. Kukkaro  Hannu Harkola
 7. ti 14.6 Hakinharju Kuhmoinen Eero Lampi
 8. ti 21.6. Hakinharju Kuhmoinen Eero Lampi
 9. ti 28.6. Taulu  Marika Liikola
 10. ti 5.7. Hirtniemi Metsäsprintti Jukka Luukko
 11. ti 12.7. Kukkaro  Pekka Valtonen
 12. ti 19.7. Kukkaro  Pekka Valtonen
 13. ti 26.7. Harmoinen  Hannu Lahti
 14. ti 2.8. Harmoinen  Hannu Lahti
 15. ti 9.8. Taulu  Jake ja Miska ja Vesa
 16. ke 17.8. Kurhila keskiviikko! Asikkalan Raikas
 17. ti 23.8. Taulu  Vesa Tähtinen
 18. ti 30.8. Taulu  Ari Lahtinen
 19. ti 6.9. Roninvuori Kuhmoinen Sampo Keskinen
 20. ti 13.9. Metsäkangas Rogaining Timo Maaranen

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 5 euroa/ker-
ta tai 55 euroa/kausi, alle 
16-vuotiaat ilmaiseksi. Myös 
liikuntaseteli kelpaa!

Opastus VT 24:ltä.

Ilmoitukset ja tulokset Pa-
dasjoen Sanomissa ja www.
paijat-rasti.net.

Tiedustelut Mauri Piltt
040 778 9719.

Päijät-Rastin iltarastit kesällä 2016

Jäsenmaksut
Seuran jäsenmaksu kaudelle 
2016 on 15 euroa henkilöltä 
tai 30 euroa perheeltä. Maksa 
suoraan seuran tilille FI49 
4212 1040 0012 44. Käytä 
viitenumeroa 20093.

Jäsenedut
1. Seura maksaa jäsentensä 
osallistumisen aluemesta-
ruuskisoihin, SM-kisoihin, 
viesteihin ja viiteen kansal-
liseen kilpailuun! Kukaan ei 
tietysti pakota menemään esi-
merkiksi SM-kisoihin, mutta 
AM-kisat, Jukolan viesti jne... 
Kisat eivät suunnistaen lopu.
2. Eksotiikkaa! Kesäaikaan on 
mahdollista päästä mukaan 
talkoina tehtäviin kulotuksiin 
säiden salliessa.

Päijät-Rasti ry:n toimintakertomus kaudelta
1.10.2014–30.9.2015

Timo Maarasen toimiessa ratamestarina ja 
kausi päättyi 15.9. niin ikään Kullasvuores-
sa järjestettyihin iltarasteihin, joissa Timo 
toimi jälleen ratamestarina. Kesän aikana 
järjestettiin yhteensä 15 iltarastit, joissa 
suunnistettiin yhteensä 298 suoritusta 
(vuonna 2014 vastaava luku 292 kpl). Rata-
mestarivuoro kiersi aiemmin keväällä laadi-
tun listan mukaisesti, joten Timo ei sentään 
joutunut järjestämään kaikkia iltarasteja.

Emit-leimaus oli käytössä kaikilla ilta-
rasteilla.

Iltarastien lisäksi syyskaudella pidettiin 
pari kertaa erityisesti nuorille suunnattuja 
taitoharjoituksia, joissa ratamestarina ja 
ohjaajana toimi Vesa Tähtinen.

SM-hisut
Päijät-Rasti järjesti 31.1.–1.2.2015 Pa-

dasjoella hiihtosuunnistuksen SM-sprintti 
ja -viestikisat. Kisat olivat pienelle seuralle 
iso ponnistus ja talkootoiminnan voiman-
näyte. Kilpailunjohtajana toimi Pekka 
Valtonen ja ratamestareina Esko Jussila 

Päättyvä kausi on ollut padasjokelais-kuh-
moislaisen suunnistukseen erikoistuneen 
seuran Päijät-Rastin 46. toimintavuosi. 
Suunnistusvuoden kohokohta koettiin heti 
vuoden alussa, kun seura järjesti hiihto-
suunnistuksen SM-sprinttikisan ja viestit 
tammi-helmikuun vaihteessa. Vähäluminen 
talvi aiheutti näidenkin kisojen kohdalle 
melkoisen jännitysmomentin, mutta säiden-
haltijat olivat Päijät-Rastin puolella ja kisat 
saatiin lopulta vietyä onnistuneesti läpi. 
Kesäsuunnistuskausi avattiin aktiivisimpien 
kilpailijoiden osalta jo huhtikuussa ja kisoja 
on kierretty jälleen ympäri Suomen. Sekä 
Kainuun Rastiviikolla Suomussalmella että 
Fin5-rastiviikolla Liedossa ja Mynämäelle 
oli seurasta edustusta. Kilpailukauden 
osalta päätös koettiin 24.10. Salossa, jossa 
kilpailtiin perinteinen Halikkoviesti. 

Iltarastit
Seura järjesti perinteisesti iltarasteja 

tiistai-iltaisin. Kesäkauden ensimmäiset ilta-
rastit järjestettiin 5.5. Kullasvuoren kartalla 
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(henkilökohtaisen kisan karsinta) ja Eero 
Lampi (henkilökohtaisten finaali ja viesti). 
Kilpailukeskus oli Kullasvuoren koululla ja 
paikoitus oli järjestetty läheiselle Saksalan 
pellolle. Karsintakisojen radat risteilivät pää-
asiassa Saksalan kartanon mailla ja finaalit 
ja viestit hiihtosuunnistettiin Kullasvuores-
sa. Henkilökohtaiseen kisaan ilmoittautui 
henkilökohtaisen SM-sprintin historian en-
nätysmäärä osallistujia eli 602 hisustelijaa. 
Viestiin ilmoittautui 205 joukkuetta.

Alkutalvi oli leuto ja vähäluminen ja 
pitkälle tammikuuhun saatiin jännittää, pys-
tytäänkö kilpailut ylipäätään järjestämään. 
Säidenhaltija oli Päijät-Rastin puolella ja 
kisat saatiin vietyä olosuhteisiin nähden 
mainiosti läpi. Viikkoa myöhemmin tilanne 
olikin jo lumien osalta toinen ja jos kisat olisi 
pidetty silloin, ne olisivat olleet todennäköi-
sesti peruutusuhan alla. Kilpailujen järjes-
täminen vaati satojen tuntien talkootyön ja 
itse tapahtumapäivinä oli talkootöihin saatu 
runsaasti myös seuran ulkopuolista väkeä, 
eri järjestöjen edustajia jne. Kisapäivinä 
järjestelytehtävissä häärikin toistasataa 
talkoolaista. Kilpailijoilta saatu palaute oli 
pääsääntöisesti positiivista ja näin ollen voi-
daan sanoa, että Päijät-Rasti sai järjestettyä 
onnistuneet kisat. 

Kisojen talkoolaisia muistettiin järjestä-
mällä toukokuussa illanvietto Kellosalmen 
Pitokärjessä, jossa nautittiin hyvästä ruuas-
ta, kakkukahveista ja ohjelmasta. Samassa 
yhteydessä palkittiin myös eri osa-alueiden 
järjestelyvastaavia.

Talkoot ja sponsoritulot
Kesäkuussa Päijät-Rasti osallistui kulo-

tukseen Kuhmoisten Sopesjärvellä. 

Viestit

Jukolan Viesti
Jukolan viesti suunnistettiin tänä vuon-

na Paimiossa. Päijät-Rastista kyseiseen 
viestitapahtumaan osallistui yksi Jukola-
joukkue ja yksi venlajoukkue.

Jukolan viestissä Päijät-Rastin sijoitus 
oli 723. (Viime vuonna ykkösjoukkueen 
sijoitus oli 593.) Joukkueessa suunnistivat 
Pasi Nieminen, Kimmo Vänni, Esko Jussila, 

Heikki Pelkonen, Hannu Harkola, Henri 
Törmä ja Sampo Keskinen.

Venlojen viestissä Päijät-Rastin sijoitus 
oli 588. (Viime vuonna 493.). Joukkueessa 
suunnistivat Marika Liikola, Tessa Tähtinen, 
Päivi Sorri ja Katri Mäntylä.

Nuorten Jukola
Nuorten Jukola suunnistettiin tänä 

vuonna Raaseporissa ja naapuriseurat 
Asikkalan Raikas ja Lammin Säkiä muo-
dostivat yhdessä Päijät-Rastin junioreiden 
kanssa yhdistelmäjoukkueen, jonka sijoitus 
viestissä oli 122. Joukkueessa suunnistivat 
Mikaela Karjalainen, Peter Uusitalo, Iida-
Maria Tuomainen, Elias Ala-Heikkilä, Tiina 
Kolila, Tessa Tähtinen ja Tomi Nykänen.

Kultainen Kompassi
13–14-vuotiaille tarkoitettu Kultaisen 

Kompassin finaali kisailtiin tänä vuonna 
Ylöjärvellä Tampereen Pyrinnön järjestä-
mänä. Päijät-Hämeen suunnistusalueen 
ykkösjoukkueessa suunnistivat myös 
seuramme juniorit Mikaela Karjalainen 
ja Miska Tähtinen. Joukkueen sijoitus oli 
8. Päijät-Hämeen kakkosjoukkueessa oli 
mukana Jaakko Maaranen ja joukkueen 
sijoitus oli 24.

Halikkoviesti
Perinteiseen Halikkoviestiin Päijät-Rasti 

lähti tänä vuonna mukaan yhdellä joukku-
eella, joka oli koottu juniorisuunnistajien ym-
pärille. Nuoret onnistuivat mainiosti ja jouk-
kue sai hyväksytyn suorituksen sijoituksen 
ollessa 74. Joukkueen muodostivat Sampo 
Keskinen, Hannu Lahti, Esko Jussila, Vesa 
Virkki, Akseli Karjalainen, Miska Tähtinen, 
Jaakko Maaranen, Riikka Pelkonen, Tessa 
Tähtinen, Mikaela Karjalainen, Leevi Pelko-
nen, Timo Maaranen, Henri Törmä, Marika 
Liikola ja Vesa Tähtinen. 

Palkintosijat AM-kisoista kaudella 2015

 AM-erikoispitkä
 D16 3. Mikaela Karjalainen
 AM-keskimatka
 D14 1. Mikaela Karjalainen

 H70 3. Hannu Harkola
 AM-pitkämatka
 D14 1. Mikaela Karjalainen
 H12TR 3. Akseli Karjalainen
 H14 3. Miska Tähtinen 
 H70 2. Eero Lampi
 AM-sprintti
 D14 1. Mikaela Karjalainen
 H70 3. Eero Lampi
 AM-yö
 D14 1. Mikaela Karjalainen

SM-kisat

 SM-sprintti
 D14 2. Mikaela Karjalainen
 SM-yö
 D75 4. Anu Tähtinen

Hiihtosuunnistus

MM-kisat
 MM-keskimatka
 H75 3. Veijo Tahvanainen 
 4.Olavi Erkkilä
 MM-pitkämatka
 H70 6. Jukka Luukko
 H75 3. Olavi Erkkilä

 SM-erikoispitkä
 H75 1. Veijo Tahvanainen
 SM-viesti
 H210 4. Olavi Erkkilä, Markku Salo, 
   Veijo Tahvanainen

 AM-sprintti
 H70 3. Markku Salo
 H75 1. Olavi Erkkilä
   3.Esa Klinga
 AM-pitkämatka
 H50 2. Esko Jussila
 H70 3. Markku Salo
 H75 1. Olavi Erkkilä

 KLL:n mestaruuskisat
 D14 5. Mikaela Karjalainen

Yhteenveto AM- ja SM-kisojen menestyk-
sestä
Mestaruuksia:   7 kpl (2014: 5 kpl)
Palkintosijoja yht.: 13 kpl (2014: 11 kpl)

Muut kilpailut
Kesällä järjestettiin perinteiset rastiviikot 

Fin5-rastiviikko Liedossa ja Mynämäellä. 
Kainuun Rastiviikko (KRV)suunnistettiin 
puolestaan Suomussalmella. Kainuuseen 
suuntasi toistakymmentä päijät-rastilaista. 
KRV:n voittoa pääsi juhlimaan Mikaela 
Karjalainen D14-sarjassa.

Leirit
Seuramme juniorit Tessa Tähtinen, 

Mikaela Karjalainen, Jaakko Maaranen, 
Miska Tähtinen ja Akseli Karjalainen osal-
listuivat kesäkuun alussa Tanhuvaaran 
urheiluopistolla Savonlinnassa pidetylle 
Leimaus-leirille. Ohjaajana ja autonkuljetta-
jina toimivat Marika Liikola, Timo Maaranen 
ja Vesa Tähtinen.

Mikaela Karjalainen osallistui Kultaisen 
Kompassin finaalin yhteydessä pidetylle 
leirille Tampereella. Marika Liikola toimi sa-
malla tämän Päijät-Hämeen suunnistusalu-
een joukkueen (yksi osallistuja!) ohjaajana.

Helatorstaina Kullasvuoressa suunnisti 
parisenkymmentä nuorta pihkaniskaa 
ohjaajineen, kun Päijät-Hämeen suunnis-
tusalueen nuorten kevätleirin järjestelyvas-
tuussa oli Päijät-Rasti. Ratamestarina toimi 
Marika Liikola. Päivä oli sateinen ja kolea, 
mutta tunnelma oli korkealla. Vastaava 
syysleiri pidettiin Orimattilassa ja sinne 
osallistui seurasta Tuuli Ahokas ja Jaakko 
Maaranen. Marika Liikola toimi autokuskina.

Kartat
Kullasvuoren sekä Saksalan alueen 

suunnistuskartoista muokattiin seuran omin 
voimin hiihtosuunnistuskartta SM-kisoja 
varten. Kukkarojärven karttaa on ajanta-
saistettu ulkopuolisen kartoittajan toimesta 
ja kartta on valmistumassa lopulliseen muo-
toonsa loppusyksystä 2015. Eero Lampi 
on jatkanut Hakinharjun karttaprojektiaan 
siten, että on laajentanut aluetta kartan 
pohjoispuolella ja kartta on nyt lopullisessa 
pinta-alassaan.

Seura-asut
Seuralle hankittiin ennakkotilausten 

perusteella uusia seura-asuja; suunnistus-
paitoja sekä lenkkipukuja. Vaatetoimittajaksi 



valikoitui Trimtex. Uudet seura-asut saatiin 
käyttöön kesäkuussa. Ennakkotilausten 
lisäksi seuralle hankittiin muutamia suun-
nistuspaitoja varastoon.

Tiedotus
Seuran tiedotus on hoidettu pääasiassa 

seuran kotisivujen välityksellä internetissä. 
Iltarasteista on tiedotettu lisäksi Padasjoen 
Sanomien tapahtumakalenterissa. Keväällä 
julkaistiin seuran oma Pärähdus-lehti.

Hallinto
Seuran puheenjohtajana on toiminut 

kaudella 2015 Ari Lahtinen, varapuheen-
johtajana Hannu Lahti, sihteerinä Marika 
Liikola ja rahastonhoitajana Timo Maara-
nen. Hallituksessa ovat lisäksi olleet Hannu 
Harkola, Sampo Keskinen, Mauri Piltt, Vesa 
Tähtinen ja Pekka Valtonen. Hallituksen 
kokouksia pidettiin 2 kertaa.

tiin periaatteella, että joukkue kasataan 
nuorten ympärille. Mukaan pääsi muutama 
entinenkin nuori. Tessaan ja Mikaelaan 
joukkueen johdolla oli kova luottamus, mut-
ta kieltämättä lyhimmälle osuudelle sijoitetut 
”pikkupojat” olivat etukäteen pienoinen 
jokerikortti. Mutta Akseli, Miska ja Jake 
yllättivät kaikki ja suunnistivat osuutensa 
tosi miehekkäästi! Saimme hyväksytyn 
suorituksen ja viestistä jäi kiva fiilis!

Marraskuussa pakkasimme Mikaelan 
kanssa vielä kerran suunnistusreppumme 
ja lensimme Budapestiin harrastamaan 
jaloa lajiamme. Ensin ohjelmassa oli Bu-
dasprint Budalinnan alueella. Se oli hieno 
kokemus! Vanhan linnankukkulan alueella 
radat risteilivät muurien suojissa ja por-
taikoissa; keinotekoisia esteitä ei tarvittu, 
kun muutenkin radat olivat enemmän kuin 
haastavia. Viikonloppuna kisailimme kak-
sipäiväisessä Spartacus Cup:issa noin 
tunnin ajomatkan päästä Budapestistä. 
Siitä viikonlopusta jäi mieleeni ystävälliset 
unkarilaiset, jotka tarjosivat auliisti kyytiä 
henkilöautoissansa, kun seurueemme käy-
tössä ollut bussi ei päässyt tien kapeudesta 
johtuen viimeistä neljän kilometrin etappia 
kisapaikalle. Myös kisakeskuksen leppä-
kertut hämmensivät: Ilma oli mustanaan 
leppäkerttuja, tunnelma oli kuin Hitchcockin 
”Linnuista”. No, itse suunnistaminen oli toki 
erilaista kotimaastoihin verrattuna; tammi-
valtaisessa metsikköpohjassa oli nilkkoihin 
asti kuivia lehtiä ja jyrkissä alamäissä teki 
mieli välillä laskea persmäkeä liukkaan 
lehtimassan päällä. Käyrienlukutaito oli 

ratkaisevassa roolissa niissä(kin) maastois-
sa ja kyllä me molemmat olimme kisassa 
pienoisissa vaikeuksissa. Jos rastipisteenä 
oli kivi, niin se oli luonnossa mitätön, vain 
vaivoin ympäristöstä erottuva kivenkärki 
ruskean lehtimassan seassa. Reissusta jäi 
kuitenkin ihanat muistot ja saimme uusia, 
mukavia tuttavia, joiden kanssa olemme 
pitäneet yhteyttä reissun jälkeenkin; tervei-
siä vaan Hannulle ja Anjalle Sastamalaan! 

Talvi huilattiin. Tai no... huilattiin ja 
huilattiin; ainakin pidettiin taukoa suunnis-
tuksesta. Ja näin on alkamassa taas uusi, 
mielenkiintoinen suunnistuskausi. Takana 
on jo hauska juniorileiri Ankkurikellarilla 
Salossa. Siellä suunnistettiin ja asiasta on 
Timon kuvaamia videokollaasejakin todis-
teena. Kollaasit löytyvät seuran nettisivuilta. 

Iloksemme olemme saaneet seuramme 
junnutoimintaan mukaan Tuulin Kuhmoisis-
ta – toivotamme hänet lämpimästi tervetul-
leeksi hyvän harrastuksen pariin! Kesäkuun 
alussa junioriosasto kääntää kompassinsa 
kohti Leimausleiriä, joka tänä vuonna jär-
jestetään Ikaalisissa. Uskon, että niin sieltä 
kuin monista muistakin kesän suunnistus-
tapahtumista karttuu roppakaupalla iloisia 
muistoja matkaan. Toivon myös, että kaikki 
seuramme jäsenet ottaisivat mahdollisim-
man aktiivisesti osaa kesän ”karuselliin”; 
että kisoihinkin lähdettäisiin mitättömän ma-
talalla kynnyksellä isolla porukalla pitämään 
hauskaa ja kannustamaan muita – eritoten 
meidän junnujamme! 

Kaikille aurinkoista suunnistuskesää ja 
paljon halkaistuja rastilippuja!

Marika
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