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SUUNNISTAMAAN
Ristiin Rastiin –tiedotteeseen on jälleen kerätty tietoa kesän suunnistusmahdollisuuksista. Viime kesän Rastiviikko näkyi oman jäsenistön tavallista
vähäisempänä osallistumisena sekä kilpailuihin, että kuntorasteille. Toivottavasti
tänä kesänä löytyy intoa enemmän. Etenkin aluemestaruuskisoihin toivoisi lisää
osallistujia. Kainuussa on laadukkaita tapahtumia hyvillä kartoilla ja am-kisat
ovat oiva mahdollisuus harrastajillekin käydä kokeilemassa kilpailemista.
Suunnistusliiton 75-vuotisjuhla tulee näkymään julkisuudessa ja tuo toivottavasti
myös uusia harrastajia lajin pariin.
Edelleen otan vastaan suunnistajien sähköpostiosoitteita, jos on kiinnostusta
liittyä jaoston sähköpostilistalle. Lähetän yleensä am-kilpailuiden kutsuja ja
kiireellisiä tiedotteita sähköpostitse. Jos halua mukaan tälle listalle, lähetä viesti
ja osoitteesi minulle osoitteella mirja.humalamaki (at) gmail.com.
Hyviä rastivälejä!
Mirja

Pari-ja yksilösarjat: A n. 20 km, B n. 15 km ja C n. 10 km. Osallistumismaksu 20
€/henkilö sisältäen kuljetuksen Luontokeskuksesta lähtöpaikalle, kartan,
kanootin, melontavälineet, ruokailun ja saunan.
Ilmoittautumiset 26.5. mennessä hossa66 (at) gmail.com. Ilmoita nimi, sarja
(pari/soolo, A/B/C), tarvitsetko kanootin/kajakin, puhelinnumero ja email.
Tapahtuman järjestävät Suomussalmen Rasti ja Hossanretki Oy.
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KELKKAKANKAAN RASTIVIIKKO
Rastiviikko saatiin jälleen onnistuneesti järjestettyä. Suuret kiitokset kaikille
mukana olleille. Ponnistus oli melkoinen. Säät eivät olleet parhaimmillaan, mutta
suunnistajia tilanne haittasi vähiten.
Kaikkiaan mukana oli 2479 kilpailijaa, jotka tekivät viikon aikana 9397
suoritusta. Kuntosarjoissa suunnisti 833 henkilöä ja he kiersivät 1970 rataa.
Viikkomme houkutteli paikalle siis 3312 suunnistajaa. Hyvä tulos!

Palaute vierailta on kerätty ja käsitelty. Toistettakoon tässä yksi palautteista
kaikille mukana olleille kiitokseksi.
”Rastiviikon 103 osakilpailua käyneenä voin edelleenkin lausua seuraavaa:
Kainuun kansa on ystävällistä ja altista palvelemaan. Yleensä täällä on
vastuksiakin uhmaten pyritty järjestämään vuosi vuodelta parempi viikko.
Siinä on onnistuttu.”
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SUUNNISTUS JUHLII RASTEILLA
Suunnistusliitto viettää tänä vuonna juhlavuotta, sillä toukokuussa tulee
kuluneeksi 75 vuotta lajin valtakunnallisesta organisoitumisesta. Suunnistusliiton
edeltäjä Suunnistamisvaliokunta perustettiin Suomen Urheiluliittoon vuonna
1935, ja liitto itsenäistyi kymmenen vuotta myöhemmin.
Juhlavuotta vietetään luonnollisesti rasteilla 75 tapahtumassa eri puolilla
Suomea. Juhlaviikko alkaa 7.5. Helsingin Pallomyllyssä järjestettävästä
avaustapahtumasta ja jatkuu 16.5. asti. Näiden tapahtumien lisäksi kesän
suurtapahtumat Jukolan viesti Hyvinkäällä, Kainuun Rastiviikko Puolangalla ja
Fin5-suunnistusviikko Imatralla ovat tärkeä osa juhlavuotta. Juhlavuoden
gaalatapahtuma järjestetään marraskuussa Helsingissä.

Myös Suomussalmella juhlarastit
Suomussalmella juhlavuotta vietetään
kuntorastien avauksessa Jätkänpuistossa keskiviikkona 12.5. klo 17
alkaen. Paikalla on mahdollisuus
tutustua kuntorastitapahtumaan
tutussa ympäristössä. Paikalla on myös
suunnistusvarusteiden kirpputori ja
kierrätys, jonne suunnistajat voivat
tuoda tarpeettomaksi käyneitä
varusteitaan.
Suunnistusliiton nykyinen puheenjohtaja Kirre Palmi kannustaa myös uusia
harrastajia mukaan juhlaviikon ja -vuoden suunnistustapahtumiin.
- Lähtekää kokeilemaan avoimin mielin. Sopivia ratoja löytyy jokaisen taidolle ja
kunnolle. Suomen kevät on juhlaviikon aikana parhaimmillaan, joten ratoja
kiertäessä ei välttämättä tarvitse pitää kiirettä, vaan voi rastien etsinnän
lomassa nauttia keväästä, puheenjohtaja Palmi muistuttaa.
Suunnistusliitolla on tällä hetkellä 378 jäsenseuraa eri puolilla Suomea. Seurat
järjestivät eri puolilla Suomea vuonna 2009 noin 3500 kuntosuunnistustapahtumaa, joissa tehtiin lähes 320 000 kuntosuunnistussuoritusta. Määrä on
ollut useana vuonna kasvussa. Samoin kilpailuihin osallistuvien määrä on
noussut viime vuosina, vaikka kisatapahtumien määrä on hieman laskenut.

OPASTUSTA ALOITTELIJOILLE
Aloittelijoille järjestetään Suomussalmella jälleen muutamien kuntorastien
yhteydessä opastusta, jonka avulla harrastuksessa pääsee alkuun. Mukaan voi
tulla kaikilla kerroilla tai käydä kertaamassa taitoja joillain kerroilla. Ohjaajana
on Mirja Humalamäki.
Opastuskurssi järjestetään klo 17:30 alkaen seuraavilla rasteilla:
to 20.5. Saukkokangas
to 27.5. Akonvaara

ti 8.6. Aittokoski
ti 15.6. Kelkkakangas
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LASTEN SUUNNISTUSKOULU
Kesäkaudella 2010 lasten suunnistuskoulu toteutetaan kolmena peräkkäisenä
toukokuun keskiviikkona (12., 19. ja 26.5.) sekä tämän jälkeen totuttuun tapaan
kevään, kesän ja syksyn kuntorastien yhteydessä.
Suunnistuskoulu on tarkoitettu ala-asteikäisille suunnistuksesta kiinnostuneille
lapsille. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta suunnistuksesta, mutta
intoa liikkumiseen ja iloiseen yhdessäoloon pitää olla. Alle kouluikäisetkin voivat
osallistua suunnistuskouluun huoltajansa kanssa.

Suunnistuskoulun ajat ja paikat
Suunnistuskoulun tämän vuoden ensimmäinen kokoontuminen pidetään
aiemmista vuosista poiketen Ämmänsaaren Jätkänpuistossa klo 17.00-18.30.
Keskiviikkona 12.5. aloitetaan Suomussalmen Rastin kuntosuunnistuskausi ja
samaan tapahtumaan on tänä vuonna liitetty myös suunnistuskoulun aloitus.
Toiminta Jätkänpuistossa alkaa klo 17.00, mutta mukaan voi tulla vähän
myöhemminkin.
Suunnistuskoulun muut kokoontumiset pidetään Ruukinkankaan koululla ja
koulun lähiympäristössä keskiviikkona 19. ja 26.5. klo 18.00 - 19.30. Tänä
vuonna suunnistuskoululaisille hankitaan suunnistusaiheiset t-paidat. Edelliset
hankittiin kolme vuotta sitten, jolloin yhteistyökumppanimme hankinnassa oli
tämän vuoden tapaan Suomussalmen Osuuspankki.

Suunnistuskoulun toiminta
Suunnistuskouluun osallistuvat lapset jaetaan ryhmiin ikänsä ja taitojensa
mukaan. Pienimmät lapset tutustuvat suunnistukseen pelien ja leikkien myötä,
vanhemmille lapsille on tarjolla jo enemmän varsinaiseen suunnistukseen
liittyviä harjoituksia.
Jätkänpuistossa tutustutaan Suomussalmen Rastin kuntosuunnistustoimintaan,
toteutetaan helppoja suunnistusharjoituksia ja tehdään muutakin kivaa
käytettävissä olevan ajan puitteissa.
Ruukinkankaan koululla suunnistuskoululaiset tutustuvat karttaan, kompassiin ja
karttamerkkeihin sekä saavat valmiudet osallistua kesäkauden kuntosuunnistuksiin. Välillä toki pelataan ja leikitäänkin. Vanhemmat voivat jättää
lapsensa ohjaajien huostaan suunnistuskoulun ajaksi, kuitenkin alle kouluikäisillä
olisi hyvä olla huoltaja mukana.
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Perhesuunnistus
Suunnistuskoulun ohjaajat järjestävät torstaina 10.6. Jätkänpuiston
ympäristössä perhesuunnistusillan, jonne kaikki ovat tervetulleita kokeilemaan
suunnistuskoulussa hankkimiaan taitoja tai aloittamaan uutta mahdollista
harrastusta. Tarjolla on eritasoisia ratoja eikä aiempi kokemus suunnistuksesta
ole välttämätöntä. Samaan aikaan samassa paikassa järjestetään myös
kuntorastit, joten tarjolla on myös haastavia ratoja sellaisista pitäville.

Suunnistus on hirveän kivaa, tervetuloa mukaan.
t. Suunnistuskoulun ohjaajat
Lisätietoja:
Päivi Tolonen: 0440 - 821 039
Mikko Turunen: 040 - 718 4774

KAINUUN NUORISOCUP
Pari kesää pyörinyt Kainuun Nuorisocup jatkuu tulevana kesänä. Kyseessä on
viiden osakilpailun sarja, joka toteutetaan kuntorastien yhteydessä. Pisteitä
lasketaan kolmesta kilpailusta ja parhaiten menestyneet palkitaan viimeisessä
osakilpailussa.
Sarjat ovat: H/D8RR, H/D10RR, H/D12 (voi olla tukireitti tai normaalisuunnistus), H/D13, H/D14, H/D16 ja H/D18.
Sarjan kilpailuiden aikoja ei ole vielä päätetty, mutta kisat avataan
Suomussalmella, Haverisessa 3.6.
Muut päivät selviävät Kainuun Suunnistuksen nettisivuilta
www.kainuunsuunnistus.fi
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KUNTORASTIT 2010
Yhtä varmasti kuin kesä tulee, alkavat Suomussalmen Rastin kuntorastit.
Ne eivät ole tarkoitettu vain vannoutuneille suunnistajille, vaan mukaan voivat
tulla kaikki luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet. Rasti-illat järjestetään
tiistaisin ja torstaisin.
Kuntorastit alkavat klo 17.00. Maastoon voi lähteä klo 17-19 välillä omaan
tahtiinsa. Karttamaksu, joka peritään vain yli 18-vuotiailta, on edelleen 2 euroa.
Kausikortti
Uutuutena tälle kesälle otetaan käyttöön kausikortti. 20 euron maksulla voi
osallistua kaikille rasteille. Maksu tulee suorittaa käteisellä järjestäjälle, joka
kuittaa kausikorttilaisten listaan maksetut suoritukset.
Ratoja on valittavissa eri pituisia ja taitovaatimuksiltaan eri tasoisia. Ratojen
ohjeelliset pituudet ovat: A-rata (vaativin) 5-8 km, B-rata 4-6 km, C-rata
(helppo rata aloittelijoille) 2-4 km. Lapsia ja muita aloittelijoita varten kesällä
vaihtelevat Rastireitti (siimari maastossa, johon tukeutuen suunnistetaan) tai
siihen verrattava todella helppo D-rata.
Leimaus ja ajanotto tapahtuvat elektronisella Emit-leimauskorteilla, joita on
lainattavissa järjestäjiltä. Rastit on mahdollista kiertää myös ilman ajanottoa,
mutta ilmoittautuminen järjestäjille metsään lähtiessä ja sieltä palattaessa on
ehdottomasti muistettava.
Kuntorasteista tiedotetaan Ylä-Kainuu-lehdessä Muista-palstalla. Tarkempi
opastus rastien pitopaikalle on nähtävissä Ämmän Erä-Urheilun näyteikkunassa.
Kalenteri on myös Suomen Suunnistusliiton ylläpitämässä koko maan kattavassa
kuntorastikalenterissa. Siellä on uutena palveluna myös kartta rastien
opastuspaikalle.

Aika

Paikka

Järjestäjät

D/RR

Ke 12.5.

Jätkänpuisto

Jussi ja Jaana Kauppinen
Suunnistusliiton 75-vuotisjuhlarastit

D

To 20.5.

Saukkokangas

Pirjo, Kimmo ja Niila Neuvonen

RR

To 27.5.

Akonvaara

Eija Aarnio, Jari Anttonen

RR

To 3.6.

Haverinen

Mirja Humalamäki, Maija Aatsinki
Kainuun nuorisocupin 1. osakilpailu

RR

Su 6.6.

Hossa

Timo Laaksoviita, Eero Niskanen
Melontasuunnistus

D

Ti 8.6.

Aittokoski/
Rästinlampi

Pentti Seppänen, Martti Seppänen

D

To 10.6.

Jätkänpuisto

Mikko Turunen, Päivi Tolonen
Perhesuunnistusilta

RR
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Aika

Paikka

Järjestäjät

D/RR

Ti 15.6.

Kelkkakangas/
Heikinmerkki

Seppo Sirviö, Seppo Moilanen
Jukolaharjoitus

D

To 17.6.

Varisjärvi

Lauri Seppänen, Esa Kuvaja

RR

Ti 22.6.

Kelkkakangas/
Moksansänki

Jari ja Annikki Kyllönen

D

To 24.6.

Hulkonniemi

Mika ja Tuovi Kemppainen

RR

Ti 29.6.

Kelkkakangas

Heikki Laurinseppä, Timo Kinnunen
Pitäjänmestaruus

RR

To 1.7.

Akonvaara

Arvi Noponen, Rauno Pyykkönen

RR

Ti 13.7.

Kelkkakangas/
Kuljunkallio

Aku ja Atte Pyykkönen

D

To 15.7.

Haaraniemi
Akonvaara

Tauno Väisänen, Juhani Hellsten

RR

Ti 20.7.

Kelkkakangas

Timo, Maija-Liisa ja Hannu Sirviö

D

To 22.7.

Suomussalmi

Reijo ja Emma Hakonen
Sprintti

RR

Ti 27.7.

Hulkonniemi/
Hepolehdonaho

Juha ja Jaana Kvist

D

To 29.7.

Varisjärvi

Mikko ja Hannu Keränen

RR

Ti 3.8.

Kelkkakangas

Jukka ja Marja Hakala, Raimo Moilanen
Tunturiharjoitus

D

Ti 10.8.

Seitenahveninen

Jukka Falck, Ulla Lehtonen

D

Ti 17.8.

Kelkkakangas

Hannu, Kimmo ja Petteri Kymäläinen

D

Ti 24.8.

Lomakylä

Kirsi, Hannu ja Henna Huttu
Pyöräsuunnistus

D

Ti 31.8.

Hietasärkät

Pertti Oikarinen, Jarmo Tolonen

D

Ti 7.9.

Saukkokangas

Keijo, Anneli ja Antti Kanniainen
Yöharjoitus

D

Ti 14.9.

Haverinen/
Pitkälampi

Teuvo ja Pertti Minkkinen
Yöharjoitus

D

La 18.9.

Haverinen

Mervi Juntunen, Eeva Romppainen,
Elina Seppänen
Pyöräsuunnistus

D
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19 PÄIVÄÄ ELÄMÄSSÄNI
Suunnistusmatkailijan päiväkirjaa.
1.10.2009. Ajo aamuyöllä Ouluun, lento
Helsinkiin, Helsingissä klo 07.00. Laukku
tavararuumassa ja tulee tietysti viimeisten
joukossa sieltä. Klo 08.05 lento Lontooseen,
mahdoton kiire. Viimeisenä koneeseen.
Laukku ei joudu samaan koneeseen. Lento
Hongkongiin. Kentällä virkailijaneitosella
esillä lappu, jossa nimeni. Ihmettelyn jälkeen
selvisi, että laukkuni tulee eri koneessa.
Neitosen ohjauksella erään
matkatavarahihnan viereen ja käsky odottaa
siinä. Hetken kuluttua opasteeseen ilmesty
tieto Helsingistä tulevasta koneesta. Laukkuni
tuli siinä. Kiitokset Finnairille. Toiset odottivat
uloskäynnin ovella ja kaikki oli hyvin.
2.10.2009. Linja-autolla hotelliin. Huoneet
eivät olleet valmiit. Pääsimme aivan
suomalaiseen saunaan ja uimaan. Majoittuminen, lepoa ja ruokailu.
Tutustumista kaupunkiin, korkeita ”tupia” ja lämmintä sekä oudon tunkkainen
haju kaduilla.
3.10.2009. Kuljeskelua Hongkongissa, käynti varsinaisella Hongkongin saarella,
jossa niin pitkät jonot kaikkiin paikkoihin, että tyydyimme vai kävelemällä
tutustumaan saareen. Junalla salmen ali ja takaisin.
4. 10. 2009. Tutustuminen Hongkongin puistomaiseen puoleen ja illalla lento
Sydneyhin. Ei Hongkong sovi ”metsäsuomalaiselle” pidemmäksi aikaa, liian
korkeita ja tiheässä olevia taloja ja liikaa ihmisiä lähekkäin.
Tulo Sydneyhin, autojen vuokraus ja ajo Camperaan. Majoittuminen ja taas oli
sauna käytössä. Keittiö, olohuone ja 2 makuuhuonetta, pyykinpesukone,
tiskikone ja suihku huoneistossa, johon meitä majoittui 3 henkilöä.
5.10.2009. Ensimmäinen ns. valmistava kilpailu, Honeysuckle Creek. Ihan hyvä
ja suomalaisellekin sopiva maasto. Menestys tyydyttävä. Paikka on sikäli
historiallinen, että kun usalaiset lensivät ensi kerran kuuhun, tässä paikassa ollut
seuranta-asema oli se, mikä pystyi, sääolojen vuoksi, ainoana seuraamaan koko
ajan kuulentoa. Kilpailun jälkeen vierailu Nurmeksesta lähtöisin olevan Pauli
Piiraisen kotona. Hän on tullut tutuksi minulle ja Pelkosen Ellille ja Pentille
Suomessa suunnistuskilpailuissa. Taas saatiin saunoa.
6.10.2009. Toinen valmistava kilpailu, Campbell Park. Kylmä ja vesisade. Maasto
loistava, puistomainen, kenguruja reitillä. Menestys tyydyttävä. Paleli, onneksi
pääsi taas saunaan.
7.10.2009. Ajo Sydneyhin. Ilmoittautuminen Olympiapuistossa olleessa
kisakeskuksessa. Saatiin tarvittavat tavarat mm kisapassi, jolla pääsi ajamaan
paikallisissa junissa ja paikallisbusseissa. Majoittuminen vähän Sydneyn
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ulkopuolelle Parramatta-nimiseen kaupunkiin, josta lähes hotellin pihalta junaan
ja 30 minuutissa Sydneyn keskustaan.
8.10.2009. Välipäivä. Tutustumista Sydneyhin, mm käynti
Oopperatalolla. Sisään meno olisi maksanut paljon. On se
talo mahtava nähtävyys. Paljon miellyttävämpi paikka kuin
Hongkong.
9.10.2009. Sprinttisuunnistusharjoitus Callan Parkpuistoalueella meren rannalla. Kartan mittakaava 1:4000,
kuten kaikissa sprinttikilpailuissa. Aluksi tuntui oudolta,
mutta sitten alkoi sujua.
10.10.2009. Sprintin karsinta Sydeneyn yliopiston alueella.
Puistikkoa, katuja ja korkeita taloja. Erittäin miellyttävä
sprinttikilpailu. Autoliikenne lienee ollut kielletty kilpailun
aikana. Reilusti A-finaaliin.
11.10.2009. Sprintin finaali Olympiapuistossa. Erittäin avointa puistomaista
aluetta jossa rasteja mm Olympiastadionin muurin katveessa. Maali stadionilla,
josta on nähty kuvia puiden katkontakilpailuista, jossa katkonta aloitetaan
latvasta päin. Ei autoliikennettä kilpailun aikana. Sijoitus 8.
12.10.2009. Siirtyminen autoilla Blackheath-nimiseen pikkukaupunkiin. Maasto
muuttui vuoristoiseksi. Majoittuminen huvilamajoitukseen, jossa toiminnat
itsepalveluna. Pyykki- ja tiskikoneet oli, samoin suihkut ja sähkölämmitys. Meitä
majoittui 7 veljestä samaan huvilaan. 6 mahtui päärakennukseen ja minä
ulkorakennukseen, jossa oli hyvät tilat ja lämmitettävällä patjalla varustettu
parisänky, mutta ”kaivoa ja huusia” ei ollut, joten niillä asioilla oli käytävä
päärakennuksessa. Televisio minulla oli, mutta sillä voi katsella vai videoita, joita
oli hyllyllä pitkä rivi, mutta vain lasten ohjelmia.
13.10.2009. Ajo harjoitukseen Lithow-nimiseen paikkaan. Ensimmäinen havainto
oli hyvä ja aika puhdas maasto. Toinen havainto – KAUHEETA – ” paksulla
kynällä” piirrettyjä jyrkänteitä, omakotitalon kokoisia kiviä, avokallioita,
kallioiden välisiä notkoja ja ruskeanpisteen kumpareita, jotka olivat avokallioita.
Kun vuorilta pääsi alas, maasto oli taas miellyttävää. Illalla ruokailu paikallisessa
intialaisravintolassa. Erkkilän Olavi ensimmäinen mahatautipotilas ja Jokisen
Jussi muuten huonovointinen.
14.10.2009. Ensimmäinen karsinta aivan harjoitusmaaston vieressä ja osaksi
samassa maastossa. Lyhyemmät radat eivät käyneet vuorilla, vaan
nopekulkuisessa, hyvässä maastossa. Korkeuseroa 3,3 km:n radalla 95 m. Afinaalipaikassa kiinni.
15.10.2009. Toinen karsinta lähes samassa maastossa ja finaalin
kilpailukeskuksesta. Pääosin hyvässä maastossa, mutta myös käynti niillä isoilla
jyrkänteillä. Korkeuseroa 3,5 km:n radalla 125 m. A-finaalipaikka varmistui.
Illalla käynti samassa intialaisravintolassa, seurauksena mahatauti Hermanin
Stigulla ja minulla.
16.10.2009. Välipäivä. Toiset kävivät tutustumassa mm läheiseen suureen
kanjoniin, minä makasin tiukasti vuoteessa syömättä tai juomatta mitään. Olin
aivan varma, että en kykene osallistumaan seuraavana päivänä finaaliin.
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17.10.2009. Aamulla vähän teetä, muroja ja jukurttia pysyi sisällä. Ei kun
autoon ja kilpailuun. ”Laahustus” lähtöpaikalle ja matkaan. Maasto sitä mihin
olin varautunut. Suuria jyrkänteitä, louhikoita, jyrkänteiden juuria, mutta myös
hyvää, nopeakulkuista maastoa. Korkeusero 3,6 km:n matkalla 160 m.
Suunnistuksellisesti sujui toiseksi viimeiselle rastille asti hyvin ja sitten se
emämunaus, käynti väärällä rastilla. Ei harmittanut aivan suunnattomasti, sillä
olin pystynyt tasaisilla ja alamäessä tekemää juoksunomaisia liikkeitä, mutta
ylämäessä ja louhikoissa, osin etenin ”nelivedolla”. Ainut hellepäivä koko
Australiassa oloaikana. Toiset illalla Joki-Jussin mitalikahville, Minulle
vuodelepoa.

H75-sarjan finaalikilpailun radan alku

18.10.2009. Ajo vuoristosta Sydneyhin ja paluulennolle. Ei onnistunut kahvittelu
vielä lentokentälläkään.
19.10.2009. Tulo parin välilaskun kautta Helsinkiin. Lentokoneissa ”vesi ja vessa
-linjalla”, vasta Kajaanin koneessa tee- ja sämpyläateria.
Vaikka suunnistukset eivät menneet hyvin, jäi matkasta ja matkaseuralaisista
erittäin miellyttävät muistot. Australiasta – maana - jäi rikkaan ja siistin maan
kuva.
Tässä pieni hetki minun elämääni.
Tulevana kesänä Sveitsiin.
Suunnistusmatkailija Arvi.
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OHJEITA KILPAILUIHIN
VERKKOVIHKO
Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu internetissä Verkkovihkon kautta. Linkki
sivuille on Rasti sivuilla ja seuran yhteinen salasana on
. Kilpailuihin
ilmoittaja on Jaana Rautiainen (050-349 0006), jaana.m.rautiainen (at)
gmail.com.
Kilpailuihin tulee ilmoittautua 2 vuorokautta ennen kilpailukutsussa ilmoitettua
määräaikaa. Kilpailu suljetaan verkkovihkossa ja ylläpitäjä lähettää
ilmoittautumiset järjestäjille ja maksaa osallistumismaksut yhdellä kertaa.
Kilpailun sulkemisen jälkeen siihen ei voi enää ilmoittautua seuran kautta vaan
ilmoittautuminen ja kilpailumaksut pitää hoitaa itse. Seuran viitenumero
maksuissa on 4967.
Jos sinulla ei vielä ole liiton lisenssiä, eikä nimeäsi siis ole verkkovihkon listassa,
ilmoita asiasta Mirjalle. Hän voi lisätä Verkkovihkoon uusia nimiä. Lisenssiähän ei
tarvita esim. Jukolan viestissä.

MAKSUT
Seura maksaa osallistumismaksut kansallisiin kilpailuihin jäsenmaksun
maksaneista jäsenistään. Rastiviikoille osallistuvien tulee maksaa puolet
osallistumismaksusta seuran tilille OP Suomussalmi, 544 209-515 2863.
Jaosto maksaa laskua vastaan majoitukset SM-kisoissa halvimman majoituksen
mukaan. Matkakorvausta maksetaan 0,20 €/km edellyttäen, että auto on kerätty
täyteen ja seura ei ole järjestänyt muuta yhteiskuljetusta.
Kilpailuihin osallistuvilta edellytetään seuran jäsenmaksun maksamista ja jos
maksulappua ei kilpailuihin mennessä postilaatikkoon tipahda, kannattaa
sellainen pyytää tilitoimisto Tilivariasta (08 – 711 710).
Rastin bussi on myyty ja tulevalla kaudella tulee käyttää vuokra-autoja
yhteiskuljetuksiin. Lisätietoja Rauno Pyykköseltä.

KAINUUN RASTIVIIKKO
Kainuun Rastiviikko suunnistetaan heinäkuussa Paljakassa. Rastilaisia on kisaan
ilmoittautunut jo 19, mutta mukaan ehtii vielä. Ilmoittautumisaika päättyy
15.6.2010. Jaosto maksaa osallistumismaksusta puolet.
Puolikkaat eli jaostolle suoritettavat maksut ovat:
sarjat H/D 8-16
muut sarjat

23 €/vko, 7 €/pv
42 €/vko, 11,50 €/pv

Kunto- ja perhesarjoissa ilmoittautuminen ja maksu tapahtuvat paikanpäällä,
eikä jaosto maksa osallistumisia.
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”JUKOLAN KAKKOSJOUKKUEESSA TILAA”
…pyysi puheenjohtaja mainostamaan Jukolaa.
Hyvinkäällä 19.-20.6. juostavaan Kytäjä-Jukolaan ollaan jälleen lähdössä
suurella joukolla. Sekä Venloihin, että Jukolaan on ilmoitettu Rastista kaksi
joukkuetta ja mukaan haluavien tulee käydä laittamassa nimensä
Verkkovihkoon.
Joukkueita ilmoitetaan niin paljon kuin on lähtijöitä, joten nyt ei haluta kuulla
mainintaa siitä, että siellä näytti jo olevan joukkueet koossa. Kaikki
ilmoittautuneet pääsevät mukaan. Jukolan on elämys, joka kaikkien
suunnistusta harrastavien kannattaa käydä kokemassa. Ilmoittautumisaika
Jukolaan päättyy 17.5., joten nyt nimiä listaan!
Lisätietoja Anttosen Jarilta ja Humalamäen Mirjalta.
Osuuspituudet ovat:
Jukola:
1. 9,8 km
2. 10,0 km
3. 11,3 km
4. 6,9 km
5. 6,9 km
6. 9,3 km
7. 13,3 km
Venlat:
1. 5,1 km
2. 4,5 km
3. 6,5 km
4. 7,6 km

Halikko-viestiin kauden päätteeksi?
Itämään myös ajatus Halikko-viestistä!
Suunnistuskauden päättää perinteisesti Angelniemen Ankkureiden järjestämä
15-osuuksinen Halikko-viesti Salon seudulla 23.10. Muutamat aktiivit ovat
kyselleet, eikö meiltäkin saataisi kasulaisten malliin joukkuetta tuohon
suurviestiin. Katsotaanko syksyllä?

15

2
Julkaisija: Suomussalmen Rasti, suunnistusjaosto, Kiannonkatu 42, 89600 Suomussalmi

---------------------------------------------------------------------------------------

Rasti-Hyry, AM-partio ja AM-sprintti
Sinkki-Sepot, Vihannin kansallinen
Kokkolan Suunnistajat, Kärppäjahti
OK Orient, SM-sprintti, R2
Someron Esa, SM-erikoispitkä
Oulaisten Taru, Tarun 90-vuotisjuhlakilpailut
Suonenjoen Vasama, Vasaman kevätkansallinen
SK Pohjantähti , Pohjantähtirastit

1.
6.
12.-13.
12.-13.
19.-20.

Kajaanin Suunnistajat, maakuntaviesti, oravapolkuviesti
Siilin Rasti , Siilin Rastin kansallinen
Pellon Ponsi , Tornionlaakson rastipäivät
Savon Suunta , Kansalliset
Kytäjä-Jukola

HEINÄKUU

3.
4.
5.-10.
12.-17.
15.
25.-26.
25.
31.-1.

Haukiputaan Heitto PeRa, 54. Kalevan rastiviestit
Haukiputaan Heitto Perämeren Rasti, Keskimatkan PSM
Puolangan Ryhti , Kainuun rastiviikko
SK Vuoksi , Fin5
Kaustisen Pohjan-Veikot, Festivaali-kansalliset
Kuusamon Erä-Veikot , Koillismaan rastipäivät
Iisalmen Visa , KevytOlo-rastit
Nurmeksen Sepot , Pielisrastit

7.-8.
14.
28.

Lapin Veikot, Suomen Tunturisuunnistus
Suomussalmen Rasti, Am-pitkä matka
Kuhmon Peurat, Am-keskimatka, oravapolkukilpailu

4.-5.
4.-5.
11.
18.
18.
19.
19.
25.

Karjaan Ura , SM-pitkä matka, R1
Suunta Jyväskylä, SM-pitkä matka, R2
Oulunsalon Vasama, OSVA-rastit
Rastivarsat , SM-keskimatka, R1
Teuvan Rivakka , SM-keskimatka, R2
Rasti-Jyry, Mesikämmenet, SM-viesti, R1
Kauhajoen Karhu , SM-viesti, R2
Kajaanin Kuohu, Am-yö

1.-2.
23.

Mynämäen Suunnistajat -52, SM-yö
Angelniemen Ankkuri , Halikko-viesti

LOKAKUU

SYYSKUU

KESÄKUU

TOUKOKUU

13.
15.
16.
22.
23.
23.
29.
29.-30.

ELOKUU

KESÄN KILPAILUKALENTERIA
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