
Päijät-Rastin toimintakertomus 1.10.2019-30.9.2020

Seurassa eletään jo toista puolivuosisataa, tulihan perustamisesta tammikuun 30. päivä 50 vuotta 
täyteen.  Päijät-Rastin perustaja jäsenistä Jukka Luukko ja Olavi Erkkilä kilpailevat edelleen seuran 
väreissä niin ulkomailla kuin kotimaassakin.  Kulunut kausi oli vaikea urheilullisesti kun eteläisessä
Suomessa ei lunta juuri näkynyt ja sitten puhkesi maailman laajuinen korona-virus epidemia. Tämä 
taudin pelko vaikutti monin tavoin seuramme ja jäsentemme toimintaan.

Iltarastit

Seuran hallitus teki helmikuussa normaaliin tapaan iltarasti kalenterin toukokuusta syyskuulle. 
Koronan takia jouduimme muuntamaan iltarastit ns. Omatoimirasteiksi toukokuussa neljän 
ensimmäisen tiistain iltarasteilla. Tämä tarkoitti sitä, että tiistai-iltaisin ei kokoonnuttu 
lähtöpaikoille odottamaan ratamestarilta karttaa ja lähtölupaa vaan halukkaat saivat tulostaa Päijät-
Rastin kotisivuilta kartan ja lähteä vapaasti omia aikojaan suunnistamaan.  Järjestely toimikin 
erinomaisesti ja jopa lisäsi kävijämääriä.  Aikojahan ei näin toimien saatu ei seuralle tullut 
karttamaksuja kassaan.  Tätä on syytä kehittää ensikaudella. Rasteja pidettiin 17 kertaa, joilla 
kävijöitä yhteensä 262 henkilöä ratamestareina toimi 12 henkilöä. Omatoimirasteista siirryttiin 
normaaliin iltarastikäytäntöön koronatilanteen helpottaessa 2.6. lähtien.

Jukolan viesti

Rovaniemen Jukola oli yksi monista peruutetuista kilpailuista, se siirrettiin ensi vuodelle -21.

Palkintosijat kaudella -20

Tuloksista erillinen liite MM- ja SM kisoissa, joissa menestyksestä huolehtivat Jukka Luukko, 
Veijo Tahvanainen, Olavi Erkkilä ja Unto Kanerva.

Muut kilpailut

Kansallisia kilpailuja oli vähän, mutta pieni porukka kävi vaihtelevalla menestyksellä lähialueen 
kisoja.

Valmennus ja koulutus

Nämä olivat omaehtoista toimintaa.

Muut tapahtumat

Seuran vuosikokous pidettiin Padasjoella Helmipankin kerhohuoneella perjantaina 29.11.2019 ja 
läsnä oli 12 jäsentä.  Valmistettiin sekä Kuhmoisiin että Padasjoelle ns. Mobo- rastit, jotka ovat 
eräänlaiset kiintorastit älypuhelimella käytettäväksi.

Talkoot

Talkoita ei nyt ollut.



Kartat

Lammen Eero päivitteli Kuhmoisissa muutamaa karttaa, jotka Tähtisen Vesa piirsi puhtaaksi.

Tiedotus

Seuran tiedotus on hoidettu lähinnä internetissä seuran kotisivujen kautta.  Lisäksi 
vuosikokouskutsu on julkaistu Padasjoen Sanomissa ja Kuhmoisten Sanomissa. Iltarasteista 
tiedotettu vielä em. lehtien seurapalstoilla.

Hallinto

Seuran puheenjohtajana on toiminut kaudella 2020 Marika Liikola, varapuheenjohtajana Hannu 
Lahti, sihteerinä Pekka Valtonen, rahastonhoitajana Timo Maaranen, kuntosuunnistusvastaavana 
Mauri Piltt ja karttavastaavana Vesa Tähtinen.  Hallituksessa on lisäksi ollut Eero Lampi, Ari 
Lahtinen ja Tessa Tähtinen.  Toiminnantarkastajina ovat olleet Jorma ja Tuija Heikkinen.  
Hallituksen kokouksia pidettiin kaksi kertaa.

 


