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Lauantai-iltana kahdeksan jälkeen tavallisessa suoma-
laisessa kodissa ollaan käyty saunassa ja katsellaan eh-
kä yhdessä televisiota. Viikonloppuna Tanhuvaarassa 
ensimmäiset suunnistajat ampaisevat juuri tuolloin pi-
meään metsään tavoittelemaan suomenmestaruuksia 
ja mitaleita.

Olavin Rasti järjestää yösuunnistuksen SM -kilpai-
lut viikonloppuna Tanhuvaarassa. Savonlinnan seudul-
le odotetaan yli tuhatta suunnistajaa ja heidän huolto-
joukkojaan. Suunnistus sopii kaiken ikäisille. Siitä ker-
too mm. se, että sarjoja on tänäkin vuonna 15-vuotiais-
ta yli 85-vuotiaisiin.

Ei ihan tavallista  
suunnistusta
Yösuunnistus poikkeaa normaalista suunnistuksesta 
monella tavalla. Yökisat suunnistetaan pimeällä ja li-
sävarusteena täytyy olla otsalamppu. Nykyisin lamput 
ovat kevyitä ja valaisevat laajasti, kun vielä kymmenen 
vuotta sitten selässä kannettiin isoja akkupattereita, ei-
kä lampun valaisutehokaan ollut kummoinen.

Yöradat suunnitellaan hieman helpommiksi ja rasti-
väleillä on yleensä vaihtoehtoisia reittejä, jotta pahim-
mat pusikot voi kiertää.

Rastien löytyminen palkitsee suunnistajan ja pime-
ällä palkinto tuntuu monin verroin paremmalta. Yöras-
teilla lipussa käytetään heijastinnauhaa, joka hieman 
helpottaa rastien löytymistä.

Pimeässä metsä  
näyttää erilaiselta

Päivällä näkee laajasti pitkänkin matkan päähän maas-
tonmuotoja ja -kohteita, mutta yöllä voi nähdä vain ot-
salampun valaiseman alueen. Kartassa on paljon tie-
toa, jota etenemisessä voi päivällä hyödyntää, mutta 
yöllä näkee vain aivan lähimmät kohteet. Eron huomaa 
kokeilemalla.

Yösuunnistuksessa vaaditaan suunnistajalta pa-
rempia hermoja, koska tunnelma on metsässä erilai-
nen. Kaikki äänet kuuluvat selkeämmin ja on vain lam-
pun valo, muualla on pimeää.

– Voihan sitä kokeilla, ensin kauhuelokuva ja sitten 
yösuunnistamaan. Mielikuvitus kehittelee kaikenlais-
ta puussa istujaa, toteaa kokenut suunnistuksen har-
rastaja.

Kisoihin  
vapaa pääsy
Kisoja voi tulla seuraamaan paikan 
päälle Tanhuvaaraan. Live-seuran-
nat eli gps-käppyrät kartoilla nä-
kyvät myös netissä kisojen ko-
tisivuilla www.olavinrasti.net.

 
Hanna Kosonen

Yösuunnistuksen  
SM-kilpailut – erilainen 
tapa viettää lauantai-iltaa

Savonlinnassa suunnistetaan syyskuun viimeisenä 
viikonloppuna urakalla. Tanhuvaaran urheiluopiston 
lähimaastoissa ratkotaan yösuunnistuksen Suomen 
mestaruudet 26. – 27.9.2014 ja vielä 28.9. perinteiset 
Ruska-Rastit.

Olavin Rasti järjestää yösuunnistuksen suomenmes-
taruuskilpailut. Kilpailuihin odotetaan noin 1100 kil-
pailijaa. Tanhuvaaran urheiluopiston alue tarjoaa 
vaihtelevine maastoineen haastavan ja mielenkiin-
toisen kilpailuympäristön, joka toivon mukaan mit-
taa kilpailijoiden yösuunnistustaitoja monipuolises-
ti ja vaativasti. Perjantain karsintakilpailussa Kiilan-
mäen maastoissa ratkaistaan miesten pääsarjan lop-
pukilpailupaikat ja lauantaina kilpaillaan Suomen 
mestaruuksista Tanhuvaaran maastoissa. Kilpailu-
sarjoja on 15-vuotiaista 85-vuotiaisiin.

Ratamestarit Pekka Inkeri ja Jarmo Munck ovat hyö-
dyntäneet maaston eri piirteet ja kilpailijoille tarjo-
taan haasteellisia reitinvalintoja. Kilpailujen suoje-
lijana toimii Tanhuvaaran oma poika keihäänheiton 
tuore Euroopan mestari Antti Ruuskanen.

Suunnistuskilpailujen järjestäminen vaatii yhteis-
työtä maanomistajien, metsästäjien ja muiden yh-
teistyökumppaneiden kanssa sekä ahkeraa talkoo-
väkeä. Kiitän hyvästä yhteistyöstä maanomistajia, 
Savonlinnan kaupunkia, Tanhuvaaran urheiluopis-
toa, Sulkavan Urheilijoita sekä lukuisia talkoolaisia.

Toivotan kilpailijat tukijoukkoineen tervetulleiksi  
Savonlinnaan sekä rehtiä kilpailumieltä ja onnistu-
misen elämyksiä kaikille!

Hannu Kosonen
Kilpailunjohtaja

Kilpailun-
johtajan 
tervehdys

Elina Makkonen
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Kilpailuohjeet SM-yö Savonlinnassa 26.–27.9.2014

Olavin Rasti

Huomaa, että kisalehden ohje ei ole lopullinen. Näihin ohjei-
siin voi tulla muutoksia, joista tiedotetaan Olavin Rastin ki-
sasivuilla. Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä kilpailu-
keskuksessa ilmoitustaululla kisapäivänä.

Kilpailukeskuksena toimii Tanhuvaaran Urheiluopisto. Osoi-
te: Moinsalmentie1042, Savonlinna.  Perjantaina 26.9. suun-
nistetaan H21-sarjan karsintakilpailu Kiilanmäen maastossa, 
johon opastus alkaa urheiluopistolta, matkaa n. 5 km. Lau-
antaina 27.9. suunnistetaan loppukilpailut urheiluopiston 
maastossa.

  Päätoimitsijat 
Kilpailunjohtaja: Hannu Kosonen 
Ratamestarit: Pekka Inkeri (pääratamestari) ja Jarmo Munck 
Tulospalvelu: T:mi Kokkens, Tmi ResultSalo 
Kilpailunvalvoja, TA: Börje Vartiainen, SSL/KR 
Ratavalvoja: Antti Kanerva, SK Vuoksi 
Tuomarineuvoston pj.: Hannu Myllärinen, JoKu 
 

  Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän 
antamia ohjeita. 
 

  Kartta 
Mittakaava on 1:10 000, käyräväli 5 m, painatus 9/2014 
Kajaanin Kirjapaino Oy. Kartan koko on loppukilpailussa A3 ja 
H21-sarjan karsinnassa A4, kartta on saumaamalla suljetussa 
muovisuojuksessa. Kartta on Mapline Oy:n Rauno Asikaisen 
valmistama.

Kartat kerätään maalissa pois seurapusseihin viimeisten kil-
pailijoiden lähtöihin saakka, jonka jälkeen kartat saa noutaa 
kuuluttajan ohjeiden mukaisesti.

  Rastimääritteet
Rastimääritteet on painettu loppukilpailussa karttaan, tilan-
puutteen vuoksi H21-sarjan määritteet ovat tavallista pie-
nemmät. H21-sarjan karsinnassa määritteitä ei ole painettu 
karttaan. Irralliset rastimääritteet ovat saatavilla lähtöpai-
koilla lähtökarsinassa. Rastimääritteiden kiinnitystarvikkei-
ta ei ole tarjolla.

  Maasto
Maasto on pääosin mäkistä ja hyvin hoidettua itäsavolais-
ta talousmetsää, jossa korkeuserot ovat suurimmillaan n. 40 
m. Kulkukelpoisuus on pääosin hyvää, mutta paikoin tihei-
köt hidastavat etenemistä. Muutama metsäautotie ja urhei-
luopiston ulkoilureitit halkovat aluetta. Paikoin korkeuserot 
ja maaston runsaat yksityiskohdat tekevät suunnistuksesta 
vaativaa. Helpompiakin alueita maastosta löytyy esim. nuo-
rimpien ja vanhimpien sarjojen ratoja ajatellen.
H21-sarjan karsintakilpailun maasto on samantyyppistä kuin 
loppukilpailussa.

  Viitoitukset ja kielletyt alueet
Viitoitus lähtöpaikalle lähtee opaspaalulta. Lähtöviitoituksel-
ta ei saa poiketa. Kilpailukartalle on merkitty muutama kiel-
letty alue. Kiellettyjä alueita ovat lajisääntöjen mukaisesti 
pihamaaksi merkityt alueet ja pistepellot. H21-sarjan karsin-
nassa on yksi peltoalue kuvattu keltaisella ilman pisteraste-
ria, joten ko. pellolla liikkuminen on sallittu.

  Erikoisvarusteet
Suunnistuspiikkareiden käyttö on kielletty, lajisäännöt kohta 
3.562. Nastarit on sallittu.

  Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Loppukilpai-
lun kilpailunumerot ovat saatavissa kilpailukeskuksessa ur-

heiluopistolla. H/D21 -sarjojen loppukilpailunumerot noude-
taan infosta, jolloin samalla saa gps-liivin. H21-sarjan karsin-
nan kilpailunumerot ovat saatavissa karsintakilpailukeskuk-
sessa. Loppukilpailun H21B-finaalissa suunnistavat käyttä-
vät karsinnan kilpailunumeroa. Numero kiinnitetään rintaan 
omilla hakaneuloilla. Hakaneuloja on tarvittaessa ostettavis-
sa kilpailukeskuksessa.

  Emit-kortti
Tarkista emit-korttisi numero lähtöluettelosta ja kortin toi-
mivuus mallirastin vieressä 0-leimasimella. Emit-kortin nu-
meroa ei tarkisteta lähdöissä. Virheellinen ja/tai toimima-
ton emit-kortti on vaihdettava infossa. Kortin toimintakun-
toisuuden ja oikean numeron toteaminen on kilpailijan omal-
la vastuulla. Jokaisen kilpailijan on käytettävä emit-kilpailu-
kortissaan tarkastuslipuketta, joka on saatavissa kilpailunu-
meroiden luota.

  Lähtöluettelot
Kilpailijoiden lähtöajat ovat nähtävissä tulostaululla, kilpai-
lun www-sivuilla ja lähdöissä. Lähtöluettelot muodostetaan 
SSL:n ohjeiden mukaisesti online-rankin 17.9.2014 tilanteen 
perusteella. H21-sarjan lähtöajat määräytyvät karsintaerien 
tulosten perusteella. H21A-finaaliin pääsee 50 parasta kään-
netyssä järjestyksessä siten, että karsintaerien voittajat läh-
tevät viimeisinä. Saman sijoituksen eri karsintaradoilla saa-
vuttaneiden keskinäinen lähtöjärjestys määräytyy arvonnan 
perusteella. Tarkemmat tiedot löytyvät SSL:n Suunnistuksen 
SM-kilpailujen ohjeet 2014 -julkaisusta www-sivuilta. Käy-
tännössä finaalissa on 52 kilpailijaa, jokaisen 4 karsintaradan 
13 parasta.H21-sarjan A-finaalista karsiutuneille, karsinnas-
sa keskeyttäneille ja hylätyille sekä karsinnasta poisjääneil-
le järjestetään sarjassa B-finaalit kansallisena kilpailuna. B-
finaalien lähtöjärjestys muodostuu perjantain karsintakilpai-
lun tulosten perusteella. Sarjan H21 finaalien lähtöajat ovat 
nähtävissä kilpailun www-sivuilla lauantaiaamuna.

  Lähtökynnys
Lähtökynnystä ei ole.

  Lähdöt
Lauantain loppukilpailussa lähtöön 1 on matkaa 2,0 km ja 
lähtöön 2 1,7 km. Lähtöpaikat sijaitsevat 300 m etäisyydellä 
toisistaan. Viitoitus lähtöön asfaltti- ja soratietä pitkin alkaa 
opaspaalulta. H21-sarjan karsinnan lähtöön on matkaa 0,8 
km karsintakilpailukeskuksesta soratietä pitkin. Ensimmäi-
set lähdöt tapahtuvat klo 20:15. Lähdöt sulkeutuvat 10 min 
viimeisten lähtöaikojen jälkeen. Loppukilpailussa K-pisteenä 
toimii lähtöpaikka. H21-sarjan karsinnan lähdöstä on viitoi-
tus erilliselle K-pisteelle. Loppukilpailun lähdöistä on varus-
tekuljetus kilpailukeskukseen. Kilpailija pakkaa, merkitsee ja 
lastaa varustepussinsa kuljetusperäkärryyn itse. Järjestäjä 
varaa tyhjiä muovipusseja, mutta omien helposti tunnistet-
tavien pussien käyttöä suositellaan. Keräyspiste on lähtöpai-
kan 2 vieressä. Samassa sijainnissa on käymälä.

  Toiminnot lähdössä
- 4 min kutsu lähtökarsinaan, osallistujan varmistus, emit-
kortti nollataan (+ GPS H21/D21)
- 3 min irralliset rastimääritteet on saatavilla, ei kiinnitys- ja 
suojaustarvikkeita
- 2 min kilpailukartta on nähtävillä.
- 1 min kilpailijat siirtyvät karttansa viereen, karttaan saa 
koskea vasta lähtöhetkellä.
- 0 min lähtö

  Hajonta
H21A-finaalissa on käytössä salmiakkihajonta. Parittoman 
kilpailunumeron saaneet ottavat H21-1 määritteet ja kartan. 
Parillisen kilpailunumeron saaneet ottavat H21-2 määritteet 
ja kartan.

  Radat
Sarja Matka Rasteja Lähtö
H21 11,8 26 1
H35 8,3 17 1
H40 7,8 15 1
H45 7,1 13 1
H50 6,5 13 1
H55 5,8 12 2
H60 5,3 13 2
H65 4,5 8 2
H70 3,6 8 2
H75 3,1 8 2
H80 2,6 7 2
H85 2,6 7 2
H20 8,3 16 1
H18 7,0 16 1
H17 6,1 13 1
H16 5,3 11 1
H15 4,1 10 2
D21 7,0 14 1
D35 5,3 10 1
D40 4,8 11 2
D45 4,2 10 2
D50 3,7 9 2
D55 3,3 8 2
D60 3,0 8 2
D65 2,8 7 2
D70 2,6 7 2
D75 2,6 7 2
D80 2,6 7 2
D20 5,6 11 2
D18 5,1 13 2
D17 4,8 9 2
D16 3,6 9 2
D15 3,3 9 2
H21B1 9,2 13 1
H21B2 9,4 18 1

H21K1 6,5 9
H21K2 6,5 10
H21K3 6,5 9
H21K4 6,5 10

  Rastit
Mallirasti on nähtävissä kilpailukeskuksessa opaspaalun luo-
na. Rasteilla on rastilipun lisäksi heijastinteippi.

  Väliaikarastit
Loppukilpailun H21- ja D21-sarjoissa on 2 online-väliaikarastia 
maastossa, lisäksi väliajat saadaan kaikille sarjoille urheilu-
opiston alueelle saavuttaessa tien alittavassa tunnelissa n. 1 
km ennen maalia. H21-sarjan karsintakilpailussa on jokaisel-
la radalla 1 online-väliaikarasti.

  Juomapaikat
Loppukilpailun maastossa on 4 juomapistettä, rasteilla juo-
mapisteitä ei ole. Pisimmät radat sivuavat juomapisteitä use-
ampaan kertaan. Lyhyimmillä radoilla ei ole juomapisteitä 
matkan varrella. H21-sarjan karsintakilpailussa on 1 juoma-
piste. Juomapisteet on merkitty kaikkien sarjojen karttoihin. 
Juomana on tarjolla vettä. Mahdolliset omien energiageeli-
en tyhjät pakkaukset ym. roskat on jätettävä juomapisteellä 
roskapussiin eikä maastoon!

  Ensiapu
Loppukilpailussa ensiapu on kilpailukeskuksessa sisätiloissa 
sekä maastossa yhdessä pisteessä. H21-sarjan karsintakilpai-
lussa ensiapu on maalialueella teltassa maasto-olosuhteis-
sa sekä maastossa yhdessä pisteessä. Juoma- ja lähtöpaikoil-
ta on yhteys ensiapuhenkilöstöön sekä kilpailukeskukseen. 
Maaston ensiapupisteet on merkitty karttoihin.

  Maali ja keskeyttäneet
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jossa suoritetaan 
maalileimaus. Sen jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkistuk-
seen. Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa ja leimata 
maalileimasimella. Myös mahdollisessa loukkaantumistapa-
uksessa pitää keskeytyksestä tehdä ilmoitus maalihenkilös-
tölle. Maali suljetaan klo 01:30.

  Gps-seuranta
Kilpailussa hyödynnetään gps-seurantaa sarjoissa H21 (kaik-
ki) ja D21 (osa). Seurattavat suunnistajat ilmoitetaan ilmoi-
tustaululla ja kilpailun www-sivulla. Gps-seurantalaitteen 
käyttö on pakollista seurantaan valituille kilpailijoille. Gps-
seuranta tulee näkyviin kisapaikalle ja internetiin, aikatau-
lusta ilmoitetaan kisasivuilla. Tyhjä liivi on noudettava kil-
pailukeskuksen infosta ja kilpailija laittaa sen päälleen jo kil-
pailukeskuksessa. Seurantaliiviä voi pitää paidan päällä tai 
alla, ei kuitenkaan akkuliivin alla. Järjestäjä laittaa gps-lait-
teen liiviin lähtökarsinassa 5 min ennen lähtöä. Seurantalii-
vin alempaan taskuun voi laittaa akun, varakompassin tms. 
Taskuun mahtuu noin nyrkin kokoinen akku. Seurantalait-

teen voi laittaa myös omaan akkuliiviin, mikäli sille on veto-
ketjulla tai tarralla varustettu tasku. Seurantalaite on pienen 
matkapuhelimen kokoinen.
Suorituksen jälkeen gps-laitteet kerätään pois.

  Kilpailukeskus
Kilpailukeskuksena toimii Tanhuvaaran Urheiluopisto. Toi-
mintojen sijoittuminen kilpailukeskukseen selviää opaskar-
tasta ilmoitustaululla ja Olavin Rastin kisasivuilla.
Kilpailijoita pyydetään huomioimaan, että kilpailukeskuk-
sen alueella liikkuu suunnistajien lisäksi mm. matkailijoita ja 
muita urheilun harrastajia. Pääosa kilpailukeskustoiminnois-
ta on sisätiloissa.
Kilpailukeskuksen suunnistustoiminnot avataan klo 17:00. 
H21-sarjan karsintakilpailukeskus sijaitsee Kiilanmäen maas-
tossa, johon opastus alkaa urheiluopistolta, matkaa n. 5 km.

  Pysäköinti
Urheiluopiston alueen pysäköintipaikkoja käytetään pysä-
köinninohjaajien opastuksen mukaisesti. Linja-autot pyyde-
tään ilmoittamaan järjestäjälle etukäteen. Karsintakilpailus-
sa on tienvarsipysäköinti alkaen n. 200 m maalialueelta.

  Pukeutuminen ja pesu
Lauantaina naisten pukeutumis- ja pesutilat ovat Tanhuvaa-
ran Spa:n pukuhuonetiloissa. Naisille on varattu sekä mies-
ten, että naisten pukeutumis- ja suihkutilat klo 21:30 alka-
en. Saunat ja allastilat eivät ole käytössä. Miesten pukeutu-
mis- ja pesutilana toimii monitoimi- sekä palloiluhallin suih-
ku- ja pukuhuoneet (4 kpl). H21-sarjan karsintakilpailussa on 
pukeutumismahdollisuus maalialueella teltassa maasto-olo-
suhteissa. Pukeutumiseen ja peseytymiseen on käytettävis-
sä urheiluopiston monitoimi- sekä palloiluhallin suihku- ja 
pukuhuoneet. Tanhuvaaran Spa on avoinna perjantaina klo 
13:30-21, lauantaina klo 10-21 ja sunnuntaina klo 10-21. Tanhu-
vaarassa majoittuville Spa:n käyttö kuuluu majoituksen hin-
taan, ei-majoittuville normaalin hinnaston mukaisesti.
Kilpailukeskuksen sisätiloissa nastareiden/suunnistusjalki-
neiden käyttö on ehdottomasti kielletty!

  WC
Urheiluopiston sisätilojen, myös pukeutumistilojen, WC:t 
ovat käytössä. Loppukilpailun lähtöpaikalla on käymälä, jos-
sa on rajallisesti tilaa. Karsintakilpailukeskuksessa on käy-
mälä, mutta lähtöpaikalla ei.

  Info
Info/kilpailutoimisto sijaitsee urheiluopiston tiloissa. Info 
avataan klo 17. H21-sarjan karsinnassa info palvelee karsinta-
kilpailukeskuksessa.

  Ravintola
Urheiluopiston monipuolisessa ravintolassa on mahdollisuus 
ruokailla ja vastaanoton yhteydessä on käytettävissä kah-
vila- ja kioskipalvelut. Tanhuvaaran vastaanotto ja kahvila 
ovat avoinna perjantaina ja lauantaina klo 01:00 saakka. Li-
sää urheiluopiston palvelujen aukioloajoista tiedotetaan Ola-
vin Rastin kisasivuilla.
Loppukilpailun aikana myös monitoimihallissa on kahvila ja 
kioski. Karsintakilpailukeskuksen maalialueella toimii teltta-
kahvila maasto-olosuhteissa.

  Myynti
Kilpailukeskuksessa on urheilutarvikeliikkeiden myyntipis-
teitä.

  Palkinnot
Palkinnot jaetaan urheiluopiston monitoimihallissa. Mesta-
ruusmitalien (sijat 1–3) lisäksi jaetaan plaketit sarjoissa H/
D15–H/D21 sijoille 4–10 ja muissa sarjoissa sijoille 4–6 sijoit-
tuneille. Mitalistit palkitaan myös tuotepalkinnoilla. H21B-fi-
naalisarjoissa voittajat palkitaan. Palkintojenjako tapahtuu 
useammassa erässä sitä mukaa kun sarjojen tulokset selviä-
vät. Palkintojenjaon alkamisesta ilmoitetaan tarkemmin kuu-
lutuksella.

  Löytötavarat
Löytötavarat toimitetaan infoon. Kilpailun jälkeen löytötava-
roista ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla.

Onnea 
suorituksiin!

SAVONLINNA ›  
SHANGHAI

SEK

Suora yhteys maailmalle.

BLC:n Laajakaista

BLC Center Olavinkatu 44 ......... ma-pe 9–17, la 10–14  ....puh. 029 001 2002
  ........................................................................myynti@blc.fi
BLC Turva Oy ma-pe 8–16  ............ puh. (015) 273 803 .........savonlinna@blcturva.fi
Asiakaspalvelu ma-pe 9–16  ............ puh. (015) 577 5310 ........asiakaspalvelu@blc.fi
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Kilpailumaasto on pääosin mäkistä ja hyvin hoidettua itäsa-
volaista talousmetsää, jossa korkeuserot ovat suurimmillaan 
n. 40 m. Miesten sarjan karsintakilpailun maasto Kiilanmäen 
seudulla on samantyyppistä kuin Tanhuvaaran loppukilpailus-
sa. Maaston kulkukelpoisuus on pääosin hyvää, mutta paikoin 
tiheiköt hidastavat etenemistä. Maaston juostavuus ja näky-
väisyys paranee syksyn edetessä, kun puiden lehdet ja alus-
kasvillisuus lakastuvat. Metsässä on viime vuotisten myrsky-
jen jäljiltä yksittäisiä kaatuneita puita korjaamatta. Suot ovat 
melko kuivia. Muutama metsäautotie ja urheiluopiston ulkoi-
lureitit halkovat aluetta. Paikoin korkeuserot ja maaston run-
saat yksityiskohdat tekevät suunnistuksesta vaativaa. Hel-
pompiakin alueita maastosta löytyy esim. nuorimpien ja van-
himpien sarjojen ratoja ajatellen.

Kilpailukartta on mittakaavassa 1:10 000 ja käyräväli on 5 
m. Kartan koko on loppukilpailussa A3 ja miesten sarjan kar-
sinnassa A4. Kartta on saumaamalla suljetussa muovisuojuk-
sessa. Kartan pohja-aineistoina on käytetty Maanmittauslai-
toksen laserkeilaus-, kartta- ja ilmakuva-aineistoja. Maastokar-
toitus ja piirustus on Mapline Oy:n Rauno Asikaisen käsialaa. 
Kartoitus on tehty pääosin syksyllä 2013, jolloin maaston kul-

kukelpoisuus on vastannut lähes kilpailuajankohdan tilannet-
ta. Viimeiset kartoituksen tarkistukset ja korjaukset on tehty 
9/2014. Kartan painatuksen on tehnyt Kajaanin Kirjapaino Oy. 
Kilpailukartta antaa hyvän, selkeän ja luotettavan kuvan maas-
ton yksityiskohdista ja kulkukelpoisuudesta. Kartta on tasa-
laatuista ammattikartoittajan työtä, jossa paikoin muodokas 
maasto on onnistuttu puristamaan hyvin luettavaan muotoon. 

Ratojen laadinnassa tavoitteena on ollut taidollinen ja fyy-
sinen vaativuus. Yön pimeyden takia ratoihin ei ole tehty hel-
potuksia. Maasto ja radat antavat mahdollisuuden reitinvalin-
tatehtäviin pitkillä rastiväleillä. Paikoin hyvää suorituksen hal-
lintaa vaaditaan tarkkaan rastinottoon. 

Ratamestareille on ollut kunniatehtävä saada jatkaa Ola-
vin Rastin 45-vuotisia perinteitä tässä kilpailussa. Toivottavas-
ti olemme onnistuneet tarjoamaan SM-kilpailun arvoiset puit-
teet mestaruuksien tavoittelemiseen. Toivotamme kaikille kil-
pailijoille taitoa, voimaa ja onnea suorituksiin! 

Pekka Inkeri ja 
Jarmo Munck

Ratamestarien lausunto

Suunnistajien liikuntapaikka, suunnistuskartta, rakentuu usein 
kymmenien omistamille maa-alueille. SM-yösuunnistuksen kil-
pailualueella on  26 maanomistajaa, joiden tilat tulevat ”talla-
tuksi” kisojen aikana. Kilpailualueella on n. 20 loma-asuntoa, 
joiden ikkunoihin voi pimeällä, kisan aikana, näkyä otsalam-
pun valokeiloja. 

Lauantai 27.9. klo 20.15 tapahtuma alkaa ja lamppujen tui-
ketta Tanhuvaaran lähimetsissä riittää yli puolenyön sunnun-
tain puolelle noin  klo 01. asti.

SM-kisakartta on vielä tätä luettaessa ”jakelukiellossa”, 
mutta heti kilpailujen jälkeen sunnuntaina jakelussa maan-
omistajille, alueella asuville, sekä loma-asunnoille. Kartta on 
valmistunut laajemmaltakin alueelta kuin kisassa suunniste-

taan. Kesäkuun 2.-5.päivä ensi vuonna kirmaa metsissä noin 
1500 nuorta suunnistajaa ohjaajineen valtakunnallisella Lei-
maus-leirillä ja harjoitukset tu-
levat toteutumaan samalla ki-
sakartalla.

Suunnistajien kiitos kaikil-
le maanomistajille, Te olette jo 
nyt vaikuttaneet myönteisel-
lä suhtautumisellanne kisata-
pahtumien järjestelyyn ja on-
nistumiseen!

Kauko Piironen

Maanomistajille –  
jo nyt on kiitoksen paikka!

..Olavin rastin  
45-vuotisia perinteitä...

..kilpailukartta
antaa hyvän, selkeän ja 
luotettavan kuvan...

..mäkistä ja
hyvin hoidettua...

YHTEISTYÖSSÄ:

KERIMÄEN
PELTITYÖ OY

www.rkl-terhokaskinen.fi

YHTEISTYÖSSÄ:

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
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Kun ensi kesäkuussa Savonlinnan Urheiluopistolla Tan-
huvaarassa järjestettävän Leimaus-leirin ilmoittautumi-
nen avautui perjantaina 1. elokuuta, meni vain muuta-
ma minuutti siihen, että ennakkovarauksissa rikottiin 
tuhannen ilmoittautuneen raja. Parissa päivässä luke-
ma oli jo 1400. 

Viime vuosina nuorten suunnistajien keskuudes-
sa suuren suosion saanut Leimaus-leiri on siis mittava 
myös Tanhuvaarassa. Ensimmäinen Leimaus-leiri jär-
jestettiin vuonna 1995. Aluksi leirejä oli parin vuoden 
välein, mutta nykyään tapahtuma on jokavuotinen. Tä-
nä kesänä Leimaus pidettiin Lapin Urheiluopistolla Ro-
vaniemellä ja Tanhuvaaran jälkeen kesällä 2016 suun-
nataan Ikaalisiin.

Leimaus-leiri on Suomen Suunnistusliiton lajitapah-
tuma 8-18-vuotiaille suunnistajille. Leiri kestää neljä 
vuorokautta ja se järjestetään ensi kesänä 2.–5. kesä-
kuuta. Tiistain ja perjantain välille mahtuu 1-2 suunnis-
tusharjoitusta päivässä, kattava valikoima oheisohjel-
mia, ruokailua ja palautumista sekä tietysti leirielämää 
uusien ja vanhojen kavereiden kanssa. 

Monipuolisia  
harjoituksia
Tärkeintä osaa leiristä ovat suunnistusharjoitukset. 
Niitä varten Tanhuvaaran alueelta on kartoitettu uu-
destaan kaikki lähialueet tämän ja viime vuoden aika-
na. Kartoituksesta on vastannut sulkavalaisen Mapli-
ne oy:n Rauno Asikainen. 

Osallistujat jaetaan iän ja taitojen mukaan kuuteen 
eri tasoryhmään. Tasoryhmille on tarjolla monta eri-
laista vaihtoehtoa jokaisessa harjoituksessa. Kokonai-
suudessaan erilaisia ratoja tehdään yli 120.

Tanhuvaaran Urheiluopiston lähellä olevat maas-
tot tarjoavat hyvät edellytykset onnistuneille lasten 
harjoituksille, koska metsät ovat hyväkulkuisia ja pol-
kuverkosto on kattava. Vanhemmille suunnistajille 
löytyy haasteita erityisesti mäkialueilta ja niiden rin-
teiltä. Tanhuvaarasta lounaaseen sijoittuva Kiilanmä-
en maasto sekä luoteessa oleva Nousialan Jouhenjär-
vi tavoitetaan sukkulabusseilla. Näistä molemmista 

löytyy erityisesti hyväkulkuista mäntykan-
gasmetsää.

Sprintterit tulevat  
keskustaan
Leirin kolme vanhinta tasoryhmää pääsevät suunnista-
maan myös Savonlinnan keskustaan, kun Olavinlinnan 
lähikadut ja pihat otetaan suunnistuskäyttöön. Harjoi-
tusta varten on tehty uusi sprinttisuunnistuskartta ja 
alueen taloyhtiöiden kanssa sovitaan syksyn aikana 
piha-alueiden käytöstä. 

Mårten Boströmin ja Venla Niemen MM-sprintti-
mitalit vuoden 2013 kisoista Sotkamosta kannustavat 
nuoria suunnistajia, ja varmasti leiriläisten joukosta 
löytyy myös tulevaisuuden menestyjiä. Suunnistuk-
sen MM-kisoissa kaupunkiympäristössä suunnistetta-
va sprintti on saanut entistä suuremman roolin, kun 
mestaruuksia jaettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran 
henkilökohtaisen kisan lisäksi sprinttiviestissä. Suun-

Leimaus-leiri tuo 1500 suunnistajaa 
ensi kesänä Savonlinnaan

Jussi Virtanen

Juha Levonen

Savonlinna Works Oy 
We accept the challenge! 

Prisma • Pääskylahti • Enonkoski
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nistaminen kaupunkiympäristössä vaatii eri-
tyistä tekniikkaa ja leirillä sitä pääsee har-
joittelemaan kaikille uudessa ympäristössä. 

Leiri rakentuu  
yhteistyössä

Harjoitukset Tanhuvaaran Leimaukselle te-
kee Olavin Rastin työryhmä, jota johtaa Antti 
Turkki. Noin sadan talkoolaisen joukko toimii 
erilaisissa järjestelytehtävissä ennen leiriä ja 
leirin aikana. Tanhuvaaran Urheiluopisto hoi-
taa leiriläisten majoittamisen, ruokailun se-
kä muut ohjelmat. Leirinjohtaja on Sami Pii-
silä ja leirisihteeri Mirka Kupiainen. 

Tapahtuman suojelijana toimii maajouk-
kuesuunnistaja ja viisinkertainen Jukola-voit-
taja Hannu Airila. Hannu on viettänyt aikaa viime vuo-
sina enemmänkin Savonlinnan seudulla ja tuntee hy-
vin alueen maastot sekä Tanhuvaaran Urheiluopiston.

– Tanhuvaara on suunnistajille loistava leiripaikka 
uudistettujen tilojen ja laadukkaiden karttojen ansi-
osta. Tanhuvaaran Urheiluopistolla juoksin muutaman 
vuosi sitten SM-maastot, ja mieleen jäi hyvät järjeste-

lyt ja mukava ilmapiiri, Airila kertoo.
Olavin Rastin puheenjohtaja Hannu Kosonen on in-

noissaan yökisan järjestelyjen lomassa tulevastakin ta-
pahtumasta.

– On hienoa olla mukana isossa roolissa suoma-
laisen suunnistusurheilun kehittämisessä tämän lei-
rin kautta. Nuorisotoiminta on lajin kannalta tärkein-

tä toimintaa. Tulemme tarjoamaan monipuolisia ja ke-
hittäviä harjoituksia leiriläisille. Mukavaa, että heitä 
on tulossa suuri joukko.

Nettisivulta www.leimaus2015.fi löytyy aihees-
ta lisätietoa.

Antti Turkki

Jussi Virtanen

KUNTOILIJAN YKKÖSRASTI

TERVETULOA!

MODERNI JA RAIKAS KUNTOSALI
MONIPUOLINEN RYHMÄLIIKUNTA
ELÄMYKSELLINEN SISÄPYÖRÄILY
AMMATTITAITOINEN JA ILOINEN HENKILÖKUNTA
LOISTAVA TEKEMISEN MEININKI

KUNTOILUN SUUNTA HUKASSA?
PERSONAL TRAINING PALVELUT 
RAUTAISELLA AMMATTITAIDOLLA!
KYSY LISÄÄ 
VALMENNUSPAKETEISTA:
tero.vanttinen@kristallisport.fi 
050 5396308 

RAVINTOAINEMITTAUS + ANALYYSI
SYKSYN TARJOUSHINTAAN 
Ravintoainemittaus kertoo kehon 
vitamiinit, kivennäisaineet, aminohapot, 
koentsyymit, kehoon kerääntyneet 
haitalliset aineet, ruoansulatus- ja immuuni-
järjestelmän toiminnan ja paljon muuta.
VARAA AIKA: 
eero.piironen@kristallisport.fi / 044 3410071

40€

ma-pe 8.30 - 20
la 8.30 - 18 
su    12 - 16

Palvelemme kaikkina 
K-citymarketin 
aukiolopäivinä

Suunnistajan ykkösrasti

Riittävästi 
ilmaista 

paikoitustilaa 

facebook.com/
uusiapteekki 

Tulliportinkatu 10, Savonlinna   puh. 0400 257 502
Myös verkkokauppa: www.lääkkeitänetistä.fi

”Apteekkimme tukee 
paikallista urheilua 
monissa eri lajeissa. 
Tervetuloa!”
toivottaa suunnistava 
apteekkari Päivi Pelkonen

Katso tarjoukset

Metsänomistajat
ITÄ-SAVO

Ota suunnaksi 
Metsänomistajat!

Me teemme metsänomistajan 
eteen enemmän.

Mhy Itä-Savo • Olavinkatu 23 A 5 
57130 Savonlinna • Puh. 015-555 0480 
itasavo@mhy.fi • www.mhy.fi

Minna Kauppi

KU
VA

: M
A

RK
U

S 
LA

U
KK

A
N

EN

Intersport Savonlinna
Olavinkatu 52,57100 Savonlinna ● P. 010 2815 700
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www.intersport.fi/savonlinna
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Olavin Rasti – itäsavolaista suunnistusta 45 vuotta (1969-2014)
Olavin Rastin lähes viisikymmentä vuotta kestänyt toimin-
ta on ollut aaltomaista ja verrattavissa monien muiden ur-
heiluseurojen sekä yhdistysten toimintaan.  Vuosia on seu-
ratyö ollut aktiivista, talous kunnossa ja kilpailuissa tullut 
menestystä. Välillä on vedetty henkeä ja etsitty uusia har-
rastajia, toimintamuotoja, kilpailijoita, ohjaajia ja valmenta-
jia uuden nousun toteuttajiksi. 

Seuraavaan juttuun on koottu joitakin poimintoja vuosi-
en varrelta. Lähteenä ovat pääosin Itä-Savon lehtileikkeistä 
kootut seuran mainiot leikekirjat.

Toiminta  
käynnistyy 
Olavin Rasti, suunnistuksen erikoisseura, perustettiin mar-
raskuussa 1969. Perustavaan kokoukseen osallistui parikym-
mentä suunnistuksen harrastajaa Savonlinnasta, Säämingis-
tä, Kerimäeltä, Enonkoskelta, Sulkavalta ja Punkaharjulta. 

”50-luvun puolella suunnistusta harrastettiin reserviläis-
järjestöjen ja retkeilijöiden toimesta. 60-luvulla näillä kulmil-
la aloitettiin sitten kilpasuunnistus.” Näin kertaa seuran syn-
tyhistoriaa sen ensimmäinen puheenjohtaja Toivo Hienonen. 
Lainaus on Olavin Rastin 30-vuotisjuhlien lehtihaastattelusta.

Toiminta pohjautui johtokunta- ja jaostotyöskentelyyn. 
Varainhankintaa toteutettiin  metsänlannoituksin sekä puun-
taimia istuttamalla. Joulukuusien myynti oli myös merkittä-
vä tulonlähde aina vuoteen 1993 saakka. Seuran alkuajan pit-
käaikaisina sihteereinä toimivat Arvi Parviainen ja Ilkka Sil-
vennoinen, joiden lehtileikekirjojen kokoaminen heti alku-
vuosikymmeninä on tuottanut myöhemmin iloa sekä histo-
riikin laatijoille että seuraan liittyneille. 

Sanomalehti Itä-Savon kanssa ideoitiin perinteikkäät Rus-
ka-Rastit yli 40 vuotta sitten. Kesäkauden päätöstapahtu-
man suunnistajamäärä on vaihdellut 140-200. Kuntien väli-
nen kisailu on jakanut seuratovereita uusiin ”joukkueisiin”, 
mikä osaltaan on tuonut mielenkiintoa keskinäiseen kisai-
luun. Ruska-Rastien leppoisasta ilmapiiristä on saatu jatku-
vasti mukavaa palautetta ja samaan tavoitellaan myös tule-
vana sunnuntaina 28.9. kello 11 alkaen Tanhuvaaran urhei-
luopiston maastoissa.

Järjestettyjä  
kilpailuja
Linnan Pässin suunnistus kaksipäiväisenä kilpailuna, yhdes-
sä Enonkosken Urheilijoiden kanssa ( 500 osallistujaa) aloit-
ti kilpailujen järjestämisketjun, joka on jatkunut ja huipen-
tuu jälleen yösuunnistuksen Suomen mestaruuksista 26.–
27.9.2014 käytävään kilpailuun. Vuoden 1976 Linnan Pässin 
suunnistuksessa olivat mukana yli 700 osallistujan joukos-
sa myös kaikki suunnistuksen Suomen kärkinimet. Kilpailun 
osanottajamäärät laskivat vuonna 1981 400 suunnistajaan.

Seuran ensimmäiset Suomen mestaruuskilpailut (erikois-
pitkät matkat) suunnistettiin elokuussa 1975 Kerimäen Huosi-
on kankailla. Osallistujia oli reilut 500. Seuran puheenjohtaja 
Lauri Koivikko pohdiskeli tulevaisuutta mm.: ”Jukolan Vies-
tiä ei järjestetä lähiaikoina. Seuran omat voimat eivät siihen 
riitä ja se vaatisi kaikkien alueen suunnistusvoimien kerää-
mistä yhteen. Rastiviikon järjestämistä alueen Imatra-Jout-
seno-Joensuu- Varkaus-Savonlinna-Juva alueella pitäisi tut-
kia. Tulevana talvena seurassa perehdytään hiihtosuunnis-
tuksen nikseihin ja laaditaan hiihtosuunnistuksen erikois-
kartta.” Vei lähes 30 vuotta, ennen kuin Olavin Rasti oli jär-
jestämässä Jukolan Viestiä 2003 yhdessä Sulkavan ja Juvan 
suunnistajien kanssa.

Seura järjesti 1980 kakkosryhmän (35 v.+) SM-kilpailut 
500 suunnistajalle Lehtiniemen maastoissa kaupungin poh-
joispuolella ja tasan kolmekymmentä vuotta sitten oli ensim-
mäisten SM-yösuunnistuskilpailujen vuoro. Kerimäen Huo-
sion maastoissa, tasan kolmekymmentä vuotta sitten, seu-
ra oli ensimmäisten SM-yösuunnistuskilpailujen järjestely-
vastuussa ja näihin koitoksiin osallistui yli 1000 pihkanis-
kaa. Pikamatkan SM-kisat Tanhuvaaran lähistöllä Ikoinnie-

messä suunnistettiin vuonna 1991, SM-erikoispitkät Sulka-
valla yhteistyössä SU-41 ja Juvan Urheilijoiden kanssa vuon-
na 2006 ja SM-keskimatkojen (R1) suunnistuksen järjestelyt 
olivat vuorossa 2009 seuran 40. toimintavuotena Aholahden-
Uimalammen suunnassa.

Hiihtosuunnistuksen ensimmäisen tarkkailukilpailun seu-
ra järjesti Pihlajaniemen maastoissa vuonna 1981 ja kevään 
1982 katsastuskilpailut keräsivät Aholahteen yli 1200 pihka-
niskaa. Hiihtosuunnistuksen katsastuskilpailut 1989 kokosi-
vat Kerimäelle 450 osanottajaa. 

Hiihtosuunnistuksen Maailman cupin (7. ja 8. osakilpai-
lu) finaali Savonlinnassa Aholahden hiihtokeskuksessa vuon-
na 1995 toi kokemusta kansainvälisistä tapahtumien järjes-
tämisestä.  Paikalla oli myös kansainvälisen olympiakomi-
tean edustaja. 

Koululiikuntaliiton SM-kilpailut suunnistettiin 1997 Sa-
vonlinnassa Olavin Rastin järjestäminä.

Saavutuksia ja  
kilpailumenestystä
Olavin Rasti ”lopetti kuntoilun” jo vuonna 1972 ja seuran edus-
tajia osallistui ensimmäistä Ruotsin viisipäiväiselle rastivii-
kolle. ”Suomessa ei ole yhtä mittavaa kilpailua eikä yhtä hy-
viä karttoja”, pohdiskeli seuran vahva valmentajavoima Ris-
to Saramäki. Ruotsin tuliaisina oli Timo Mutikaisen rastivii-
kon kirivoitto M-17-sarjassa.

Vuoden 1973 Jukolan Viestissä Olavin Rastin ykkösjouk-
kue oli sijalla 50 ja seuraavana vuonna Puumalassa seura 
teki ”Viittä vaille jymypaukun” olemalla neljännen osuuden 
jälkeen neljäntenä ja viidennenkin jälkeen vielä viidentenä. 
Kuudennen osuuden suunnistajan loukkaantumisen ja ank-
kuriosuuden taipumisen jälkeekin loppusijoitus oli mainio 
22. Vuoden 1978 Jukolan Viestissä Olavin Rastin sijoitus oli 
historian paras 15.

Kankaanpään Venlojen juoksussa Olavin Rastin kolmik-
ko Kaija Halonen, Vuokko Pesonen ja Marja Saramäki aihe-
uttivat yllätyksen nappaamalla sijat 3.–5. ”Mitään yhteistä 
taktiikkaa ei ollut. Oli pelkkää sattumaa, että tulimme pe-
räjälkeen maaliin.”

Hiihtosuunnistukseen panostaminen tuotti jo vuoden 
1977 MM-kisoissa tulosta. Kaija Halonen (nyk. Silvennoinen) 
oli henkilökohtaisessa kilpailussa Bulgariassa neljäs ja kuu-
lui MM-kultaa voittaneeseen Suomen naisjoukkueeseen ja 
jatkoa oli tulossa. Myös 1980-luku alkoi hiihtosuunnistuksen 
MM-kisamenestyksellä. Kaija Silvennoinen (s. Halonen) saa-
vutti henkilökohtaisen hopean ja viestissä kultakanta säilyi. 
Timo Mutikainen oli MM-viestin hopeajoukkueessa aloittaja-
na ja henkilökohtaisessa kilpailussa neljäs. Kaija Silvennoi-
nen päätti vuonna 1984 upean kymmenvuotisen kansainvä-
lisen hiihtosuunnistajan uransa viestin MM-hopeaan ja hen-
kilökohtaisen kisan seitsemänteen sijaan. Mikko Kosonen sai 
vuoden 1986 hiihtosuunnistuksen MM-kisoissa pronssia vies-
tissä ja oli kuudes henkilökohtaisessa kilpailussa. 

Hiihtosuunnistuksen Suomen mestaruus vuodelta 1982 
tuli seuralle joukkueella Jari Kapanen, Mikko Kosonen, Ti-
mo Mutikainen (H21). Anita Taskisen (D17-18) vuosi oli viesti-
menestysten lisäksi mainio: mestaruus erikoispitkiltä ja ho-
peaa hiihtosuunnistuksessa sekä pitkiltä matkoilta. Hiihto-
suunnistuksen Suomen mestaruus D17-20-sarjassa joukku-
eella Virpi Behm, Hannele Pantsar ja Anita Taskinen oli vuo-
rossa vuonna1985. 

Hiihtosuunnistusmenestys jatkui myös 90-luvulla. Kajaa-
nin talvisuurkisojen yhteydessä pidetyissä Suomen mesta-
ruuskilpailuissa Pertti Pantsar saavutti kultaa H50- sarjas-
sa , Kaija Silvennoinen hopeaa D35-sarjassa ja Reetta Heiska-
nen antoi merkkejä tulevasta ottamalla pronssia D16-sarjas-
sa. Seuratyötä tukemaan perustettiin valmentajakerho 1990.

Hiihtosuunnistuksessa tuli edelleen mestaruuksia sekä 
mitaleita viesteissä ja henkilökohtaisissa kilpailuissa usei-
na peräkkäisinä vuosina. Trio Reetta Heiskanen, Hanna Ko-
sonen, Kaisa Kosonen D17-20-sarjoissa sekä Kimmo Vilska, 
Topi Suomalainen, Timo Riissanen H16-H18-sarjoissa kunnos-
tautuivat monissa SM-koitoksissa. Naisjoukkue Reetta Heis-

kanen, Kati Similä, Hanna Kosonen voitti naisten hs-viesti-
kultaa vuonna 1998.

Hiihtosuunnistuksen nuorten MM-kilpailuissa 90-luvun 
loppu oli menetyksen osalta vertaansa vailla. Reetta Heiska-
nen oli viides sekä normaali- että pikamatkalla Rovaniemel-
lä 1994. Hanna Kosonen voitti kaksi MM-kultaa ja oli viestis-
sä pronssijoukkueessa kaksi vuotta myöhemmin. Topi Suo-
malainen saavutti vuosituhannen lopussa MM-kultaa ja oli 
viestissä maailmanmestaruuden voittaneessa joukkueessa.

Uusi vuosituhat alkoi Hanna Kososen aikuisten henkilö-
kohtaisella MM-pronssilla ja viestin maailman mestaruudel-
la sekä jatkui 2001 pikamatkan EM-pronssilla.

Rasti-Saimaan kokemukset  
uudella vuosituhannella
Juvan Urheilijat, Sulkavan Urheilijat-41, Olavin Rasti (Savon-
linna) ja Rantasalmen Urheilijat perustivat 1998 ”Delta-mal-
lin” mukaisesti Rasti-Saimaan. RaSa oli vuoden 1999 Jukolas-
sa 69. ja nuorten Tiomilassa kuudes sekä Nuorten Jukolassa 
9. Asikkalan Jukolassa 2002 Rasti-Saimaan sijoitus 
oli 40. Rasti-Saimaasta palattiin takaisin erillisseu-
roihin vuoden 2004 lopussa.

Karttatuotanto  
”omissa käsissä”
Suunnistusliitto avusti ensimmäistä Aholahden 
maastosta laadittua suunnistuksen erikoiskart-
taa vuodelta 1973 500 markalla. Karttaleike Aho-
lahti 1:20000 vuodelta 1973 tähän

Kerimäen-Harjumajan sekä Lähteelän maas-
toista julkaistiin seuraavat suunnistuksen eri-
koiskartat, joita seurasivat Tanhuvaaran urhei-
luopistoa ympäröivät alueet eri mittakaavoissa. 
Kartta-avustukset liikuntapaikkojen järjestämi-
seksi ovat varsinkin arvokisoja järjestettäes-
sä olleet merkittäviä unohtamatta ajantasais-
tukseen liittyvää runsasta talkootyön osuut-
ta.  Kiitos kuuluu vuosikymmenten saatossa 
lukuisille kartoittajille mm. Antti Kanervalle 
ja Jukka Pyyköselle. 

Nykyisin seuran jäsenillä on käytettävis-
sä 18 suunnistuskarttaa, yhdeksän opetus/

sprinttikarttaa sekä kuusi pihakarttaa. Osassa pohjatyö on 
Kristian Liljeströmin tekemää, mitä materiaalia nykyaikai-
sin menetelmin täydennetään ja pidetään ajan tasalla. Tu-
losteet voidaan tilata seuran pitkäaikaisen yhteistyökump-
panin Mapline Oy:n tiedostoista. Kiintorasteja on sijoitettu 
viidelle eri alueelle. 

Olavin Rasti  
tänään
Seuran vuosikello raksuttaa pääpiirteissään seuraavassa tah-
dissa: hiihtosuunnistus/Lumi-Toukola, kevätleiri, kuntosuun-
nistukset tiistaisin läpi kesän yhdessä naapuriseurojen kans-
sa, koulujen opetuskartat, Hippo-suunnistuskoulut, Jukolan ja 
Venlojen Viestit, rastiviikot, Suomen mestaruus- ja aluemes-
taruuskilpailut sekä Ruska-Rastit. 25-osuuksinen eri ikäryh-
mille tarkoitettu suunnistusviesti (25-manna) Ruotsissa ko-
hottaa seurahenkeä ja päättää suunnistusvuoden. 
 
Pekka Vilska


