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Jarmo Pesonen

S
avonlinnassa suunniste-
taan tulevana viikonlop-
puna urakalla.

Tanhuvaaran urheiluopiston 
lähimaastoissa ratkotaan yö-
suunnistuksen Suomen mesta-
ruudet lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä.

Sunnuntaina suunnistus-
kautta päästään lopettelemaan 
perinteisillä Ruska-Rasteilla sa-
moissa maastoissa.

Viime viikonloppuna oralai-
set urakoivat kunnolla ja kaiken 
pitäisi olla valmista suunnistaji-
en tulla.

– Lähtöpaikkoja ja viitoitus-
ta vaille hommat on tehty. Tällä 
viikolla juostaan vielä koejuok-
suja, sanoo ratamestari Pekka 
Inkeri.

SM-kisat alkavat perjantaina, 
kun miesten H21-sarjaan ilmoit-
tautuneesta 121 suunnistajasta 
karsitaan 50 parasta A-fi naaliin. 

Suomen mestaruusmitale-
ja tavoittelee kaikkiaan 1070 

suunnistajan joukko. Ykkös-
suunnistajistamme yörasteja 
tulee etsimään muun muassa 
Jani Lakanen, Jere Pajunen, 
Mikko Sirén, Sofi a Haaja-
nen, Merja Rantanen ja Ma-
rika Teini.

Järjestelyistä vastaavassa 
Olavin Rastissa ollaan tyytyväi-
siä siihen, että tuhannen kilpai-
lijan raja rikkoutui.

– Itä-Suomi on hieman haas-
teellinen paikka suunnistuskil-
pailujen järjestämiselle. Suun-
nistus-Suomi on Helsingin, 
Tampereen ja Turun muodosta-
massa kolmiossa. Viime vuonna 
Alastarossa yösuunnistajia oli1 
300, sanon toinen ratamestari 
Jarmo Munck.

Ratamestareiden mukaan Sa-
vonlinnaan tuleville suunnis-
tajille on luvassa haasteellisia 
suunnistustehtäviä fyysisesti 
raskaassa maastossa. Korkeus-
eroja on vähintään riittävästi.

– Totta kai SM-kisoihin rato-
jen teko on erilaista kuin kansal-
lisiin kisoihin. Vaativuutta pitää 
olla, Inkeri sanoo.

Munck arvelee, että maali-
alueella saattaa kisan jälkeen 
olla syvään puhaltelevia urhei-
lijoita. Kun maali on urheiluken-
tällä, niin viimeiset 150 metriä 
päästään juoksemaan rataa pit-
kin. 

– Kyllä tällä radalla saa itses-
tään kaikki mehut irti.

Oman mausteensa keitokseen 
tuo pitkään kuivana jatkunut 
syksy ja vahvana säilynyt alus-
kasvillisuus.

– Esimerkiksi saniaiset ovat 
vielä pystyssä. Kävin heinäkuun 
lopussa sateen jälkeen koejuok-
semassa reitillä ja kun märkä sa-
niainen otti reiteen kiinni, niin 
tuntui ettei pääse mihinkään, 
Inkeri sanoi.

Munckin mukaan ratamesta-
reiden tavoitteena on ollut teh-

dä mahdollisimman vaihtele-
vat radat.

– Toivottavasti ollaan onnis-
tuttu. Itä-Suomen rehevät maas-
tot, joihin metsätalous on muo-
kannut omat erityispiirteensä, 
ovat perin erilaisia kun niitä 
verrataan esimerkiksi Varsinais-
Suomeen.

SM-kisojen miesten pääsarjan 
reitillä on mittaa vajaat 12 kilo-
metriä ja rasteja on 26. Ihanne-

aika on tunti ja kuusitoista mi-
nuuttia.

Naisten kisassa kärjen ar-
vellaan saapuvan maaliin tun-
nissa.

Inkerin mukaan huippujen 
osalla pimeys ei hirveän paljon 
hidasta menoa valoisan aikaan 
verrattuna jos sää on kohtuul-
linen.

– Ehkä meno on 10–15 sekun-
tia hitaampaa per kilometri.

Mikä sitten ratkaisee yö-
suunnistuksessa?

– Taidon pitää olla kohdal-
laan. Sohaisemalla ei tule osu-
mia, vaan tarkkuus korostuu, 
Munck sanoo.

– Ja jalan pitää myös olla ke-
vyt. Toki fysiikan pitää voittoon 
tähtäävillä olla kunnossa suun-
nistetaan sitten yöllä tai päiväl-
lä, Inkeri muistuttaa.

– Monet asiat näyttävät eri-
laisilta päivänvalossa. Samais-
tusvirheitä tulee yösuunnistuk-
sessa enemmän, Munck lisää.

Yörastit odottavat löytäjäänsä

”Sohaisemalla 
ei tule osumia, 
vaan tarkkuus 
korostuu.
JARMO MUNCK
RATAMESTARI

Tanhuvaarassa 
ratkotaan lauantai-
na yösuunnistuk-
sen SM-tittelit.
Sunnuntaina 
samoissa maise-
missa etsitään 
Ruska-Rasteja.

Ratamestarikaksikko Pekka Inkeri ja Jarmo Munck ei ole ensimmäistä kertaa SM-tason suunnistusratoja tekemässä. Yhteistä kokemusta on vuodelta 2006 Sulkavalla 
pidettyjen erikoispitkien matkojen SM-kisoista ja vuonna 2009 Savonlinnan Naistenlahdella pidetyistä keskimatkan mittelöistä. – Yhteistyö sujui tälläkin kerralla hyvin, 
Pekka suunnitteli radan ja minä hyväksyin sen, Munck virnistää.

Soila Puurtinen

Yösuunnistus eroaa normaa-
lisuunnistuksesta siinä, että 
kilpailija käyttää otsavaloa 
ja rasteilla on normaalien 
rastilippujen lisäksi pienet 
heijastimet.

Savonlinnan SM-kisojen 
toisen ratamestarin Pekka 
Inkerin mukaan nykyisillä, erit-
täin hyvillä otsalampuilla rastit 
näkyvät heijastinten ansiosta 

jopa 50–100 metrin päähän.
– Kartat ja valot ovat ny-

kyisin niin laadukkaita, että 
heijastimet ovat jopa hieman 
turhia. Jos sattuu oikein hyvä 
tuuri, niin oikeasta kulmasta 
rastin näkee jo kaukaa, vaikka 
suunnistuksellisesti ei olisi-
kaan kohteessa.

Inkeri on itsekin kokenut 
suunnistaja ja yösuunnistus on 

hänelle tuttua. 
– Voihan se aluksi tuntua, 

että miksi sinne pimeään pitää 
mennä, mutta kun saa itsensä 
lähtemään ja näkee valokei-
lassa vain sen olennaisen, niin 
kyllä se vaan vie mennessään. 
Jos kelikin sattuu kohdalleen, 
niin on siinä oma viehätyk-
sensä. Vesisade on tietenkin 
ikävää, mutta jos vettä sataa, 

niin sitten mennään sateessa.
Maanantaina Tanhuvaarassa 

ropotteli vettä reippaanlai-
sesti, eivätkä säätiedotukset 
lupaa Savonlinnan seudulle 
juurikaan parempaa suunnis-
tuskeliä lauantaiksi. 

Sunnuntain Ruska-Rasteja 
sen sijaan päästään ennustei-
den mukaan käymään kuivem-
massa kelissä.

VALOKEILASSA NÄKYY VAIN OLENNAINEN

Puolalainen lentopalloylei-
sö pääsi juhlimaan kotijouk-
kueen maailmanmestaruutta, 
kun Puola pudotti Brasilian 
miesten lentopalloilun val-
taistuimelta. Puola kukis-
ti kolmien edellisten kisojen 
mestarin Brasilian MM-lop-
puottelussa erin 3–1.

Mestaruus oli Puolalle 
MM-kisahistorian toinen, ja 
edellisestä ehti vierähtää 40 
vuotta.

Katowicen fi naalissa Puola 
hävisi avauserän 18–25, mut-
ta voitti perään kolme tiuk-
kaa erää numeroin 25–22, 25–
23 ja 25–22. 

Puola oli kotikisoissaan ai-
noa joukkue, joka pystyi voit-
tamaan vuosien 2002, 2006 
ja 2010 mestarin Brasilian. 
MM-fi naalin lisäksi Puola löi 
edelliset mestarit kisojen jat-
kolohkossa.

Pronssin vei Saksa, joka 
päihitti Ranskan kolmessa 
erässä.

Mitaliottelut pelattiin sa-
massa Katowicen Spodek-
areenassa, jossa Suomi pelasi 
MM-kisoissa alkulohkon otte-
lunsa. Suomi sijoittui kisoissa 
lopulta yhdeksänneksi. STT

Puolassa
juhlitaan
lentopallo-
mestaruutta

Keilaaja Osku Palermaa si-
joittui kolmanneksi Euroo-
pan-kiertueen kilpailussa Ni-
euwegeinissa Hollannissa. 
Englantilaiset ottivat kak-
soisvoiton. Vasuri Paul Moor 
voitti ennen viimevuotista 
voittajaa Dom Barrettia.

Moorille voitto oli kau-
den ensimmäinen ja uran 14:s 
Euroopan-kiertueella. Hän 
nousi voittolistalla kärkeen. 
Toisen sijan jakavat 13 voitol-
la Palermaa ja belgialainen 
Gery Verbruggen.

Tänä vuonna kiertueen 
kärjessä on tanskalainen 
Thomas Larsen ennen Joo-
nas Jehkistä ja Barrettia. To-
dennäköisesti voitto ratkeaa 
vasta kauden viimeisessä kil-
pailussa marraskuussa Qata-
rissa, sillä siellä pisteitä jae-
taan kertoimella viisi. STT

Palermaa 
keilasi 
kolmanneksi

Qatar ei järjestä vuoden 2022 
MM-jalkapalloa, arveli saksa-
lainen Fifan johtokunnan jä-
sen Theo Zwanziger maa-
nantaina saksalaislehti Bildin 
haastattelussa.

Qatarin suurin ongelma on 
paahtava helle.

– Lääkintähenkilökunta sa-
noo, ettei se voi hyväksyä vas-
tuuta moisissa olosuhteissa 
järjestettävissä MM-kilpai-
luissa, Zwanziger kertoi.

Qatarilaisjärjestäjät ovat 
vakuuttaneet, että pulma 
poistuu ilmastoiduilla stadio-
neilla, harjoituskentillä ja fa-
nialueilla. 

Zwanzigerin mielestä se ei 
riitä. STT–Reuters

Virkailija: 
Qatar ei järjestä
MM-kisoja


