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GOLDEN - GOLDEN - GOLDEN - GOLDEN - GOLDEN
Haluatko tienata seuralle rahaa?
Hyvälaatuisia kodin puhdistus- ja pesuaineita (Golden Products) sekä erilaisia lisäravinteita
on ostettavissa seuramme jäsenen, Jouko Lipsosen välityksellä. Puolueettomia laatu-
lausuntoja voit kysellä mm. Aila Saviaholta ja Pirkko Nummelalta. Joukon osoite on Pilventie
44 ja puhelinnumero 422646. Hankkimalla näitä tuotteita kartutat samalla seuran kassaa
merkittävästi.

On aika taas ihmetella, mihin Rastin tavarat ovat kadonneet. Itse en ole pysynyt vauhdis-
sa mukana. Niillä, jolla on hallussaan (lainassa) HyRan otsalamppuja ilmoittautukoon
Vähäselle.” Jukka Vähänen p.914-4581523
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Kesällä on punttisalivuoro ammattikoululla klo 19.30

UUSIA YLIOPPILAITA:
Anniina Kiiltomäki
Tommi Lindeman
Janne Myyrä
Martti Palokangas

Syvälliset onnittelut koko seuran
puolesta



R
astisanom

at

3

todistetun padon, joka oli kehitelty pää-
toimittajamme suojaksi valtavaa, lähinnä
kauniimmalta sukupuolelta odotettavissa
olevaa suosionosoitusten tulvaa vastaan.
Joten minun oli autettava ystävää hädässä,
otettava ohjakset käsiini, PAINETTAVA
puuta, poistettava ylimääräiset ajatukset
mielestäni ja kohdistettava kaikki voimavara-
ni Pareto-tehokkaasti tähän verbaalisen
maailmankaikkeuden ylimpään kastiin kuulu-
van jäsentiedotteen pääkirjoitukseen.
...SIIS ASIAAN...
VAIKKA terassit kutsuvat, linnut laulavat,
juhannus lähestyy ja tytöt ANELEVAT ran-
nalla LEVITTÄMÄÄN aurinkovoidetta NIIN
SILTI olisi syytä muistaa velvoitteet, joita
olette valmennussopimuksen mukaisesti
sitoutuneet noudattamaan kunnes kuolema
teidät Hyvinkään Rastista erottaa. Eli
rääkkiin vaan, kuten Hämeen Rykmentin
hiihtojoukkueen armoitettu valmentaja Mikko
”mikkihiiri” Viirret asian ilmaisisi. LOPUSSA
kiitos SEISOO!!!

Tämä on ensimmäinen (ja todennäköisesti
viimonen) pääkirjoitukseni lyhyen olemassa-
oloni historiassa. Meikäläinen ei oo pahem-
min ehtiny perehtyä näihin kevään
suunnistustapahtumiin, kun
opiskeluprojekti(t) ovat vieneet kaiken ajan.
Mutta sitähän mie aattelin teille, rakkaat
lukijat, vaan ilmoittaa, että kesä tuli, lumi suli
ja vosut alko strippaamaan (se kuumuus,
näääs) ... vai miten se loru nyt menikään.
Moni varmaan ihmettelee, kuinka MINÄ,
kauppatieteiden ylioppilas, olen alentunut
kirjoittamaan pääkirjoitusta tähän (sinänsä
varsin laadukkaaseen ja viihteelliseen)
jäsentiedotteeseen - onhan kirjoittamiseen
kuluvan aikani vaihtoehtoiskustannus monin-
kertainen mahdolliseen hyvän työn tulokses-
ta saamaani mielihyvän tunteeseen verrattu-
na. Päätoimittajaan kohdistetun sosiaalisen
paineen virta lähti vapun, tuon opiskelijoiden
jalon keskikesän juhlan, jälkeen paisumaan
eksponentiaalisesti (kiva sana) sellaisiin
mittoihin, että se oli murtava teknillisen
korkeakoulun laboratoriotesteissä 100 pro-
sentin varmuudella rikkoutumattomaksi

SPIIDI

Seuraava rastisanomat ilmestynee syyskuun alkupäivinä, joten aineistoa siinä
elokuun loppupuolella toimitukselle. Tarkempi deadline-päivämäärä seurat-
palstalla. Aineistoa mieluiten pc-yhteensopivilla levykkeillä hyvissä ajoin. Ide-
aali olisi Word tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettu teksti, mutta kaikki käy. (
päätoimittajan kyvyillä jopa ( konekirjoitus/printattu teksti saadaan
rastisanomiin, [ hyvä Kimmo K. ! ] ) Lisäksi toivottavaa olisi kyseisen tiedoston
otsikon jollain tavalla kuvaavan juttua. huom.Max 8 merkkiä. Tuloksia elikkä
numeroita ja vastaavia mieluiten exel 4.0 tai aikaisemmalla versiolla  (myös
5.0 käy, [ mutta ei mielellään upotettuja 9 taulukon systeemejä suojauksineen
mitä ei voi muuttaa päätoimittajan kyvyillä 4.0 muotoon, Janne Å ]  ), niin
päätoimittajan tarvitsee kikkailla vähemmän eikä napsahdakaan niin usein.

t t t t
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Tiomila-1996 Kimmo Karhu

Osakseni on koitunut(saatettu)
sykähdyttävän interrogatiivisen mielenkiintoi-
sen Tiomilajutun kerronta. Pääasiassa
juttunihan pi-täisi käsitellä vain miesten
viestiä, mutta, sillä ja koska jouduin PÄÄ-
TOIMITTAJAMME uhriksi vasta bussissa
paluumatkalla, ovat näin  ollen ymmärrettä-
västi kaikenkaikkiaan tarkimmat
tiedonjyväset hukkunee  kaiken muun mat-
kan varrelle sattuneen ja saatetun
epäolennaisen ja olemattoman tiedon tielle,
olen(siis minä) päättänyt löpistä tässä jutus-
sa, vaikken nyt mikään kynäniekka/jutun-
kertoja olekaan olevinani kaikkea mahdollis-
ta matkan tapahtumista, jotta kaikille jäisi
oikein epäselvä kuva reippailustamme ruot-
sin metsissä. Oma tarinani siis alkaa jo i
hemma när Tapsa (Maailmanmestari muu-
ten) ringde ja talade osuuteni muuttuneen.
Veikkailin hippusen tiden osuuttani ja pelkä-
sin värst. Yritin kyllä ainakin fem gängar
vaihtaa osuuttani johonkin (mihin tahansa)
>ei onnistunut (tiukka setä tuo Tapani). Olin
saanut hupaisan ankkuri osuuden ja löysin
siitä hieman positiivisiakin puolia, kuten
######.

Varsinainen tarina alkaa.
Olipa kerran pieni joukko

Hyvinkääläisiä(noin 43?), jotka väittivät
osaavansa suunnistaa, lähdössä Ruotsiin
suunnistamaan. Lähtö olisi sujunut ilman
nutturapäisen tontun töppöilyjä lähes
mauttoman hyvin. Turussa ainoa huolenaihe
oli Artsi, joka oli saanut joukkueenjohtajalta
(kapteeni) epäselvempääkin selvemmät
ohjeet junailla itsensä Vikingin terminaalille
(lähdemmehän aina sillä viereisellä luxus
risteilijällä, joka kelluu siinä laiturin vieressä).
Löytyihän se Arto ja niin pääsimme Iaivaan,
ja aikaisin nukkumaan. Saavutimme pää-
määrämme. Suuri pelto, paljon puolijoukkue-
telttoja ja kilpailukeskus viitoituksineen.

Jakauduttuamme kivoissa ryhmissä
telttoihin, lähdimme tutustumaan keskuksen
palveluihin ja kilpailun tuomiin strategisen
tärkeisiin kuvioihin. Päivä kului mukavasti
löböillessä ja olihan siellä (Ruotsissa) muu-
takin katseltavaa ja nähtävää. Lähes yksissä
tuumin seurailimme Smurffiliigaa ja naisten
viestiä ( toim. huom., juttu seuraa tämän
verbaalisen ilotulituksen/raiskauksen jäl-
keen). Tähän väliin muutama vinkki smurffien
valitsijoille:

1 Kannattaa käydä Ruotsissa ja hank-
kia paljon kruunuja.

2 Käykää useita todennäköisyys-
laskenta kursseja.

 3 Luottakaa hyvään säkään.(Ema
tsemaa)

.......  alkoihan se ilta pimetä ja lamput
loistaa. Kiilau-duimme kuka minnekin
lähtöviitoituksen (hurjan pitkä) varrelle kan-
nus-tamaan joukkueitamme (tvä kappaletta).
Emme odottaneet repäisevän alkukirin
omaavien aloittajiemme olevan aivan kärjes-
sä VIELÄ K-pisteellä, sillä numeromme 423
ja 424 eivät oikeuttaneet aivan eturivin
paikkoi-hin(aika outoa, vai mitä?). Lähdön
jälkeen viestin seurattavuusaste började
hitusen kärsiä omalta osaltani (alkoi väsyt-
tää). Tavoitteeni/välitavoite oli katsoa ensim-
mäinen vaihto... Heräsin. Pihistyksen pai-
neen estoltaan mahdottoman tukala
pissihätä. Katsoin kelloa 02.13. Pakko
vääntäytyä viileästä makuupussista ulos ja
kipaista baja-majaan. Onneksi ei satanut
(Göteborgissa kuulemma yhtenäistä sadet-
ta). Ennen kuin tuudittauduin uudelleen suloi-
seen uneen, kantautui korviini kuulutus
(suomeksi). Kolmas osuus oli maastossa ja
tuloksia toisesta vaihdosta. Pitkä lista suo-
malaisia joukkueita ja Hyvinkään Rasti
30.(alku lupaa hyvää).
Seuraavaksi selostus kaikesta mitä muistan,
kun Esa ja Jukka tulivat häiritsemään
suloista(ette ikinä arvaa millaista) untani.
Esa:-Sama juttu viimekin vuonna. Se nukkuu
vaan. -Hei se herää. Mä:—paljonks kello

KIMMO KARHU

TIOMILA
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on? Jukka:-05.20.Mä:-Tulkaa kymmenen
minuutin päästä uudelleen. Esa:-Eiku nyt sä
heräät! Mä:-Mikä meiän sijotus on? Jukka:-
Vaihdossa(Jannen jälkeen) 37 ja Antti on
metässä noin 30 paikkeilla. Mä:-Mahtavaa!

Hyvinkään
Rasti
1
km
totaltid
efter
sträcktid
59
Ta-
pa-
ni
Partanen
12.8
1.25.31
3.35
1.25.31
33
Sami
Vähänen
12.8
2.51.37
4.31

Ei Antti letkasta putkella tipu. Seuraava
havaintoni oli teltan kattoon ropiseva sade—
>t-semppifiilis kohosi heti
huippulukemiin(suihkukeli). Vääntäydyin ylös
ja ulos. Tarkastelin tuloksia turvallisesti

Hyvinhän tämä menee (loistavasti, kun
muistelee viimevuotisia sijoituksia). Puska-
radio kertoi Samin olleen osuudellaan jo
1.30 minuutin päässä kärjestä... Esa juoksi
osuutensa neljänneksi nopeimman ajan ja
Janne oli kahdenneksitoista nopein...
Kakkosjoukkueemme tarkat sijoitukset eivät
olleet aivan selvillä (laskettiin parhaillaa),
mutta sijoitus pyöri noin 300 paremmalla
puolella...

Tässä jossakin vaiheessa se aamukin
sarasti ja saimme hieman näköhavaintojakin
tilanteesta, jota sade sotki ilkeästi. Antti
loikki metsässä 13.9 km:n putkiosuuden
mukavassa poikaporukassa, joka ratkaisi
vaihtosijat 18-37. Super-Antti oli saamieni
tulosten mukaan vaihtosijalla 31, vain 18
sekuntia letkan kärjestä. Edellisen letkan
peränpitäjään oli eroa jo hulppeat kahdek-
san minuuttia ja kärkeen 19.02 min. Taisi
pojilla (Esa, Janne ja Antti) olla tärkeää
ehtiä päivälautalle. Ei ne muuten noin kovaa
olis. Jännitys huipentuu. Oletteko vielä mes-
sissä (mukana)? Enään neljä osuutta jäljellä
ja vauhti metsässä vain kasvaa päivä-
miesten rynniessä pusikkoon. Hyvinkäällä on
asettaa loppuratkaisuihin rautaisenkovaa
kun-toa ja runsaasti fyysistä älykkyyttä
omaavat Litmasen veljekset ja talvenmittaan
teräsmieheksi ja lihaskimpuksi äitynyt Liljan
Arto, se-kä minä. Kilpailukeskuksessa voi jo
aistia miten muut seurat jännittävät,
pärjäävätkö heidän Supermiehensä Hyvin-
kään raakaa voimaa omaaville sprinttereille?
Seisemäs osuus(9.9km) ja Litmasen veljek-
sistä toinen(Jari Nikkinen) kiskoo rinta
kaarella vaihtoon sijalla 41. Eroa kärkeen

28.50 minuuttia. Kahdeksas ja yhdek-
säs osuus ovat viestin lyhimmät osuu-
det(6.8km) ja hajontaparina kenties
vaativimmat osuudet. Näillä kahdella osuu-
della putoamme ajallisesti yllättävän (ei
viime vuoteen verraten) kauas kärjestä,
eihän meillä ole laittaa osuudelle Petter Tho-
resenin kaltaista tykkiä. Osuudet taittuvat
Artsin ja Jykän näppärissä sormissa. Vaihto-
sijat 41. ja 53. eroa kärkeen 58.40 minuut-
tia. Oma kilpailuvalmisteluni läheni huippu-
aan, kun verkkailin sadeasu ja villapaidat
päällä pari kertaa K-pisteen ja telttojen väliä
joskus seitsemännen osuuden loppupuolella.
Välillä hörpittiin nestet-tä ja välillä seurattiin
tilanteen kehittymistä.
Tuli muuten pakostikin mieleen (kun kolmatta
kertaa aamulla baja-majassa istuin), että
pitäisiköhän ensi kerralla tuoda omat juo-
mavedet sieltä puhtoisesta kotisuomesta.
En varmaankaan ollut ainoa, joka vieraili
useammin kuin kerran sadesuojassa
pikavisiitillä (ainakin Sampo ja etenkin Tap-
sa*7). Vettä kannattaisi ehkä ensi kerralla
kiehuttaa hieman kauemmin kuin nyt. Pikku-
hiljaa, jossain kahdeksannen osuuden loppu-
puolilla oloni alkoi olla jo melko hyvä ja luo-
vuin villapuserosta, takista ja yksistä
verrareista. Juoksu kulki melko hyvin ja
ennen vaihtokarsinaan tepasteluani riisuin
vielä seuran verkkarit pois, mutta
sadeasusta ja käsineistä en luopunut vielä-
kään. Tassuttelin vaihtokarsinaan hyvissä
ajoin noin 10 min. ennen arvioimaani vaihto-
aikaa. Leimasin renglyni leimauslaitteessa ja
aloin katselemaan ympärilleni. Tuttuja seuro-
ja vilisi ympärillä (en vain ollut tottunut lähte-

seuratelttamme sisäpuo-lella, samalla kun mutustelin
maittavaa puuroa aamupalaksi.

Partanen 12.8km sij. 59 efter  3.35
Vähänen 12.8km sij. 33  4.31
Sillanpää 16.1 78        16.18
Niinimäki  7.7 42        12.24

       Äberg  7.7 37        13.01

             TIOMILA
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mään osuudelleni ennen näitä  suurseuroja.
Sadehousut pois ja jatkoin odottelua...
Sadetakin otin pois vasta, kun näin Jykän
tykittävän rentoa askellusta loppusuoralle.
Käsineet päätin jättää käteen kämmenien
kylmenemisen pelossa. Ja eikun menoksi...
Itse osuus sujui lähestulkoon hyvin. Ainoas-
taan 5-6 väli meni päin persliljaa ja pari
muuta pientä rastivälilenkuraa tuli tehtyä.
Rastien löytymisen kanssa ei ollut pienintä-
kään ongelmaa, mutta olin silti hieman häm-
mästynyt, kun Juhis huusi vaihtoaan
venaillessaan joukkueemme tulevan sijalle
noin 55. Olihan maastossa tuntunut välillä,
että sija tippuu. Hyvä näin. Loppusija 54. ja
eroa kärkeen 1.11.13. Tuli vilu. Ravasin
vikkelästi teltoille ja vaihdoin kuivaa ylle
(olihan suihkussa käyty monta kertaa jo
maastossa). Tässä vaiheessa (luultavasti)
pal1oilin milloin missäkin. Jossain vaiheessa
olin yö-kyöpeleiden teltassa, kun joukkueen-
johtaja selitteli miten taivaalta sataa
regnskogareita. Selitys olisi mennyt muihin
täydestä, mutta kun mukana oli kielimies
Sampo Sillanpää niin. . HEKO ....... Ennen
poislähtöä kävimme vielä katsastamassa
lopullisia tuloksia (Nakittajan tultua maaliin).

videolta elokuvaa ja koska sattumalta olin
henkilökohtaisesti sattunut näkemään kysei-
sen otoksen, selostin tapahtumia vieressä
istuville, jotta hekin pysyisivät juonessa
mukana. Kiittelyjä ropisi aivan pilvin pimein.
Tässä jossakin vaiheessa sitten sattui se,
mitä vähiten osasin odottaa... Nakkikone/
PäätoimIttaja/JUSSI Partanen iski. Kuin
salama kirkkaalta taivaalta, huomasin
hätkähdyksenomaisesti olevani yksi niistä
kolmesta, jotka kirjoittelevat lähiaikoina
kivaa/innoittavaa/miellyttävää/
ekspoentiaalIsta ( kiva sana) juttua seu-
ralehteemme. En ole katkera, mutta kuiten-
kin. Olisi nyt edes Alik. Vähänen voinut
takapenkin tarkalla vainullaan huikata esim.
"nakkisuojaan” tai edes ”viheltää”. Pienenä
vinkkinä päätoimittajalle=NAKKIKONE !
Lähetä ensi kerralla hyvissä ajoin (etukä-
teen) tarkoin valituille uhreille vaikkapa kirje,
joka alkaisi vaikkapa näin:

Onneksi olkoon! Olemme valinneet juuri
sinut_____________ niiden monien tuhansi-
en ha-lukkaiden joukosta, jotka...

Satamassa odottelimme hippusen ja
lopulta odottelu palkittiin—> meidät päästet-
tiin laivaan, yhdessä muutamien muidenkin
suunnistajien. Laivamatka sujui lähestulkoon
normaaliin tapaan, eli kaikki häröilivät siellä
sun täällä. Mielialatkin vaihtelivat rajusti
mökötyksestä aina riehakkaisiin
riemunkiljahduksiin asti, riippuen/johtuen
vastaan kävelleiden tyyppien
ominaispiirteistä???? Mielenkiintoinen koke-
mus oli eksyä naistentunnille???, jossa
nimeltämainitsemattomaksi jäävä henkilö
tilitti kokemuksiensa Plus+ ja Miinus- tilas-
toa. No, saapuihan se laiva(Viking) vihdoin ja
viimein Turun satamaan. Raahauduimme
bussiin ja kävimme nukkumaan. Tätä minä
juuri ihmettelin, sillä itse tunsin oloni oikein
pirteäksi, joten. . en nukkunut.
  Linja-autollaa on hauska matkustaaa...

Loppu hyvin, kaikki hyvi . Pääsimme
Hyvinkäälle, jossa läjä suunnistajia sinkoutui
kuka minnekin. Ja mitä sitten tapahtui? Sen
kuulemme sitten ensi kerralla.

Tähän väliin pientä spekulointia. Oma
tavoitteeni jäi saavuttamatta (sija 50 joukos-
sa). Parantamisen varaa löytyy vieläkin -> ei
heitetä renglyä kaivoon.. vielä. Kymmenen
minuutin parannuksella olisimme olleet sijalla
40., kahdenkymmenen minuutin
parannuksella sijalla 32. ja 26.02 paremmal-
la ajalla olisimme olleet sijalla 26. Joukkueel-
ta voidaan odottaa menestystä, kun joka
osuudelle löytyy äijä, joka pystyy ottamaan
kärkeä kiinni (meiltä löytyi yksi) (lainaus
jostain lähialueen seuralehdestä). Epäilisin,
että joukkueellamme kilpailusuoritus ei ole
enään taidoista kiinni, vaan vauhtiakin pitäisi
pikkuhiljaa alkaa löytyä. +++ Alun alkujaan
hyvä sijoitus. Taakse jäi monta kovaa viesti-
porukkaa. Paransimme viime vuoden sijoi-
tusta hulppeasti.

Paluumatka alkoi. Lastasimme bussin
täyteen. Matkustimme siis bussilla, jos joku
ei selonteostani sitä vielä aikaisemmin ole
saanut selville. Kaikki sujui rennon ja
rempseän tunnelman vallitessa. Katselimme

             TIOMILA
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Sanasto:
Ema tsemaa = sama suomeksikin (huudettava kimeällä kiljaisulla tai möreällä karjaisulla)
Baja-maja  = ruotsalainen muovinen helpotushotelli
en regnskog = sademetsä (tässä sadekuuro)
nakkikone = ( tässä ) henkilö, joka hankkii paljon nakkeja jakaaksees niitä kolmena kappa-
leena eteenpäin.

Hyvinkään Rasti 1
km totaltid efter sträcktid

59 Tapani Partanen 12.8 1.25.31 3.35 1.25.31
33 Sami Vähänen 12.8 2.51.37 4.31 1.26.15
78 Sampo Sillanpää 16.1 4.50.20 16.18 1.58.59
42 Esa Niinimäki 7.7 5.38.18 12.24 48.15
37 Janne Äberg 7.7 6.25.16 13.01 47.12
31 Antti Virtanen 13.9 7.55.00 18.53 1.30.01
41 Jari Nikkinen 9.9 8.58.47 28.50 1.04.04
41 Arto Lilja 6.8 9.49.40 40.29 51.18
53 Jyrki Nikkinen 6.8 10.47.31 58.40 58.12
54 Kimmo Karhu 14.0 12.18.38 1.11.13 1.31.30

Hyvinkään Rasti 2

295 Sami Friman 1.38.57 17.09 1.38.57
291 Janne Karri 3.33.06 46.15 1.54.09
305 Jere Laurila 6.04.10 1.30.16 2.31.04
294 Petri Palmunen 7.05.24 1.39.43 1.01.14
295 Jussi Saviaho 8.04.17 1.52.16 58.13
286 Janne Salomäki 10.08.01 2.32.20 2.03.44
276  Eero Sillasto 11,36.38 3,07.53 1.28.37
268 Simo Sillanpää 12,42.27 3,33.34 1.05.49
Omstart efter sträcka 9
262 Juha-Pekka Loikas 13,45.00 3,56.29 1.02.33
240 Jussi Partanen 15,24.09 4,16.35 1.39.09

             TIOMILA
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Olosuhteiden pakosta jouduin palauttamaan mieleeni tuon harmaan toukokuun lauantai
iltapäivän, jolloin juostiin naisten Tvåmila-viesti.Edellisen illan tiukan taktiikkapalaverin tulok-
sena oli joukkueellemme valittu uudeksi alottajaksi aina niin viileän rauhallinen Saviahon
Kaisa, välillä  hieman epävarman Ainon tilalle. Kellon kumahtaessa kaksi Kaisa säntäsi
takaa-ajopaikalta metsään 5.8 km radalleen yhdessä 400 muun aloittajan kanssa.Kaisa

             TIOMILA

Aino Sillanpää

kirmaili metsässä koko rahan edestä,
eikä malttanut tulla pois vielä kärjen
mukana.Kokeneena viestisuunnistajana
Kaisa jätti ratkaisun teon
loppuosuuksille. Toisella osuudella
eksyili Sillanpään Aino (allekirjoittanut).
Rata oli ykkösosuuden hajontapari ja
siksi päätinkin kartoittaa myös Kaisan
rastit: voisimme sitten kisan jälkeen
paremmin spekuloida tekemiämme
ratkaisuja... Kolmannen osuuden 8.3 km
verryttelypätkälle päästettiin Marjaana
Kiiltomäki. Rata taisi sittenkin olla liian
lyhyt Marjaanalle, koska kuuleman
mukaan hän oli lisännyt siihen parit omat
kuviot. Lyhyt mutta sitäkin tarkempi
neljäs osuus oli uskottu polvivammasta
kärsivälle Katja Kycklingille. Polvi haittasi
Katjan juoksua, mutta ei hyydyttänyt
aivoja.Katja taisi selvitä osuudestaan
joukkueen vähimmillä virheillä. Katjan
tullessa vaihtoon odotteli siellä Tukiaisen
Paula silmät innostuksesta sädehtien.
Paula poukkaisi metsään edessään
vaivaiset 9.1 km ja n. 10 000 pientä
kumparetta... Iltapäivän vaihtuessa
illaksi Paula juoksi loppusuoralla kohti
maalia. Kannustus oli tyttöjen (
+Nikkisten) ansiosta huima. Paulan
alittaessa maalikopperon näytti tulos-
taulu armotta loppusijaksemme
teelusikallisen verran alle kolmesataa.....
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ViestiPörssi on Hyvinkään Rastin pääsarjan miesten viestirankkaukseen tarkoitettu kapine,
jonka tarkoitus on selvittää se, että ketkä ovat ne seuran viestitykit ja ketkä ovat niitä viesti-
”.....”:ta. Säännötkin on olemassa ja ne kuuluvat näin: -Pisteet lasketaan erittäinkin vaikealla
mutta sitäkin monimutkaisella kaavalla eli: pörssipisteet = (osuuden nopein aika) /(oma
aika)*100 (jos oma aika on osuuden nopein , niin oma aika jaetaan toiseksi nopeimmalla
ajalla. -Pörssiviestiksi kelpuutetaan lähes kaikki tarjolla olevat viestit, lähes sen takia siksi
että, pörssitiimi pidättää itsellään oikeuden rajata sopimattomia viestikilpailuja pörssin ulko-
puolelle. -Aloitusosuuden juoksijoita rankaistaan 3%:n yhteislähtö vähennyksellä. -Loppu
pisteet muodostuvat neljän eniten pisteitä tuottaneen kilpailun keskiarvosta, jos kilpailija ei
saa tarvittavaa neljää kilpailua kasaan häntä rangaistaan 3%:n vähennyksellä jokaista puut-
tuvaa kilpailua kohden.

JANNE ÅBERG & TAPANI PARTANEN
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 HyRaCupin kärjessä Sami Vähänen ja Aino Sillanpää
Kevätkausi HyRaCupista on takanapäin. Viidestä kisasta on mukaan otettu kaksi parasta.
Miesten puolelta kärjessä on selvästi tasaisempaa kuin naisten osalta. Miesten cupia johtaa
Sami Vähänen ja naisten selvässä johdossa on Aino Sillanpää. Seuraavaksi lyhyt yhteenveto
jokaisesta osakilpailusta.
Isotonic 27.4 Miesten HyRaCupin kärjen valtaa H20-sarjan tiukka kaksikko Sami Vähänen ja
Esa Niinimäki hyvillä suorituksillaan (sijat 2. ja 4.). Kolmantena on hyralaisista ainoana
H21E:ssä juossut Tapani Partanen (23.) Runsaslukuisesta H16-sarjasta tulee varmasti
mielenkiintoinen. Viime vuoden cupin sarjavoittaja Antti Juntunen kiilasi Kemiössä kymmenen
joukkoon (9.) ja pistejohtoon. Seuraavina tulevat tasaisina Elmeri Vähänen (12.), joka ei
vuotta vanhempia kumarrellut, Tero Niemi (14.) ja Jari Juntunen (16.). H18-sarjassa ei Jan-
ne Salomäelle vielä ilmaantunut vastusta. Naisten HyraCupin ja D16-sarjan kärjen ottaa
Hanna Partanen (16.) ja lähituntumassa seuraavat Paula Tukiainen D20 (24.) ja Laura
Sumanen D21 (22.). D18-sarjan kärki on Johanna Nieminen .

Testi 1, Alhovuori 11.5 Alhovuoren viides sija nostaa Esa Niinimäen H20-sarjan ja HyraCupin
kärkeen ohi Samin. Miesten pääsarjassa parhaat pinnat juoksee Antti Virtanen ja nousee
sarjan toiseksi. Sarjan kärjessä ja HyRacupin kolmantena jatkaa Tapsa. H18-sarjassa ei
uusia tilastomerkintöjä! H16-sarjassa on viitteitä serkusten kamppailusta. Jari Juntunen
nousee kärkeen, niukasti ohi Antin. Sarjakärjellä on kuitenkin venähtänyt cupin kärkeen
melkoinen piste-ero, mikä viitannee siihen, että muillakin on onnistuessaan vielä mahdollisuu-
tensa. Naisten sarjoissa on useimmilla vasta yksi suoritus, joten cup-sijoituksiin voi tulla vielä
paljonkin muutoksia. D21-sarjalaiset kilpailivat kaikki A-sarjassa. Parhaiten onnistunut Laura
Sumanen siirtyy niukasti naisten HyRa-cupin johtoon. Cupin toisena on D16-sarjan Hanna
Partanen ja kolmantena D21-sarjan Kaisa Saviaho. D20-sarjassa tilanne pysyy ennallaan,
johdossa Paula Tukiainen ja D18-sarjan kärjessä jatkaa Johanna Nieminen.

JäPa 18.5 JäPan kisat toimivat katsastuksina Jukola-joukkueisiin ja siksi H/D21A-sarjoissa
juoksi myös muiden sarjojen edustajia. Otimme Pekan kanssa oikeuden soveltaa piste-
laskentaa siten, että H/D21A-sarjan pisteiden lisäksi kukin saa myös omaan sarjaansa
pisteet 5% (H/D20), 10% (D18) ja 15% (D16) korotettuna. Korjataan, jos tuntuu epäoikeu-
denmukaiselta.
Tapani Partanen (H21E/28.) parantelee asemiaan miesten cupissa
kiilaamalla H20-kaksikon Esa-Sami väliin. H21-sarjan kärki säilyy
sijoitusten osalta samana kuten H20-sarjassakin. H18-sarjassa
kisa on jo toinen peräkkäinen ilman suorituksia. Sensijaan H16-
sarjassa tapahtuu. Kisan 9 parhaan joukossa on neljä JCADiläistä!
Jari Juntunen (4.) joutuu päästämään sarjan kärkeen Antin (8.),
jolla on parempi toinen kisa. Nousun kolmanneksi tekee poikien
joukkoja täydentämään tullut seuran uusi kasvo Juho Saarinen
(6.)
Naisten HyRa-cupissa kärki vaihtuu. Kärjessä ollutta Lauraa lukuunottamatta lähes kaikki
cup-pisteillä olleet olivat paikalla ja juoksivat D21A-sarjassa. D20-sarjan Paula (4.) nousee
täpärästi Lauran ohi kärkeen. D21-sarjassa toisena ja cupissa kolmantena jatkaa Kaisa

TAPIO TUKIAINEN
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Saviaho (7.) D20-sarjan toiseksi siirtyy Anniina Kiiltomäki (11.) Myös D18-sarjassa tapah-
tuu. Aino Sillanpää ohittaa Johannan (16.) D16-sarjaa johtaa Hanna-Riikka. Päivän yllärin
tekee Ulla Borgenström D60, joka testasi kuntoaan SM-pitkää varten tyttöjen kanssa sa-
massa sarjassa. Sijoitus 14. ja 515 HyRaCup-pistettä! Saas nähdä missä joukkueessa
Venlojen viestissä?
Am-pika 28.5 Miesten pääsarjassa Takkulan hämärtyvässä illassa ja vesisateessa viihtyy
HyRalaisista parhaiten Jari Nikkinen (26.) mikä tiesi HyRaCupissa hyviä pisteitä. Tapani oli
kisasta poissa mutta jatkaa sarjan kärjessä. Antti (28.) on toinen ja Kimmo Karhu (35.)
nousi kolmanneksi. HyRaCupin H-sarjan kärjessä jatkaa H20-sarjan kärki. Kärjessä vuoros-
taan Sami joka jäi voittajasta 4 sekuntia. Sarjan ja cupin toinen on Esa (6.) H18 sarjan
yksinäinen nimi on Janne Salomäki (9.) H16 sarjan kärjen säilyttää Antti Juntunen (6.) Kärki-
taistoon ilmaantuu uusi nimi, kun Jukka-Pekka Uusitalo (4.) on HyRan pojista paras. Jari
Juntunen on kolmantena.
D21- ja D20-sarjassa ei tapahdu muutoksia. Sensijaan D18-sarjassa Aino ottaa pronssia ja
nousee HyRaCupin johtoon. D16-sarjassa Hanna-Riikka suunnistaa niinikään pronssille,
uudet pisteet nostavat Hannan cupissa Paulan edelle toiseksi.
Finlux-rastit 2.6 HyRaCupin kärjen osalta Nummi-Pusulan Kivimäen maastoissa suunnistetut
kisat eivät tuo muutok-sia. Kevätkauden jälkeen miesten sarjaa johtaa Sami Vähänen kan-
noillaan Esa Niinimäki. Seuraa-vina ovat pääsarjan kaksikko Tapani Partanen ja Antti Virta-
nen. Pääsarjan kolmanneksi nousee Sampo Sillanpää (22.) kisan parhaana HyRalaisena.
H18-sarjassa Janne Salomäki taitaa tuntea olonsa hieman yksinäiseksi. H16-sarjassa Juk-
ka-Pekka Uusitalo on saanut suunnistuksen sujumaan ja valtaa kärkipaikan kahden viimeisen
kisan pisteillä. Antti ja Jari Juntunen seuraavat tiukassa tuntumassa.
Naisten sarjassa Aino Sillanpää on parantanut otteitaan sitä mukaa kun kevät on edennyt.
Nyt tuli sarjavoitto ja ylivoimainen johtonaisten HyRaCupissa. Toisena on D16-sarjan Hanna-
Riikka Parta-nen ja kolmantena D20-sarjan Paula Tukiainen. D21-sarjan kärjessä on kevät-
kauden jälkeen Laura Sumanen niukasti ennen Kaisa Saviahoa.

TT

PEKKA TUKIAINEN
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Isotonic Testi 1 JäPa Am-pika FinluxYhteensä
H21 Tapani Partanen 907 764 855 694 1762

Antti Virtanen 755 807 686 823 1630
Sampo Sillanpää 744 769 796 1565
Kimmo Karhu 768 701 771 765 1539
Jari Nikkinen 700 839 570 1539
Janne Åberg 733 - 737 718 L 1470
Jouni Nissinen 649 687 1336
Jere Laurila 492 L 596 739 1335
Jyrki Nikkinen 703 578 1281
Jussi Partanen 667 596 1263
Janne Turpiainen 629 518 1147
Arto Lilja 746 746
Janne Karri 619 619
Jussi Sumanen 599 599
Petri Palmunen 249 249

H20 Sami Vähänen 939 802 951 924 1890
Esa Niinimäki 925 891 883 1816
Janne Karri 810 770 650 499 1580
Jussi Saviaho L 0

H18 Janne Salomäki 760 727 597 1487

H16 Jukka-Pekka Uusitalo 390 297 695 816 741 1557
Antti Juntunen 768 531 718 766 516 1534
Jari Juntunen 631 680 778 726 744 1522
Juho Saarinen 576 740 721 719 1461
Pekka Itävuo 472 498 420 711 1209
Kimmo Niemi 374 772 1146
Elmeri Vähänen 658 366 285 346 1024
Jouni Tukiainen L 75 472 502 34 974
Tero Laurila 465 451 485 L 39 950
Tero Niemi 648 163 811
Juha-Pekka Loikas 566 566

D21 Laura Sumanen 703 769 351 1472
Kaisa Saviaho 747 710 526 557 1457
Anuleena Varjonen 342 689 1031
Paula Tukiainen 746 746
Aino Sillanpää 695 695
Elisa Niinimäki L 665 0 0 L 665
Marja Mattila 661 661
Hanna-Riikka Partanen 599 599
Anniina Kiiltomäki 553 553
Ulla Borgenström 515 515
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Elina Borgenström 0 509 509
Johanna Nieminen 499 499
Leena Tikkanen 468 468
Anneli Miettinen 409 409
Lotta Sumanen 362 362

D20 Paula Tukiainen 709 L 783 491 1492
Anniina Kiiltomäki 333 580 913
Katja Kyckling 546 - 546
Marjaana Kiiltomäki 499 499

D18 Aino Sillanpää 643 765 894 916 1810
Johanna Nieminen 499 230 549 655 709 1364
Lotta Sumanen 335 L 398 585 983

D16 Hanna-Riikka Partanen 732 716 689 816 1548
Paula Miettinen 684 684

Tapani Partanen porskuttaa miesten pääsarjan Hyra-Cupin ja viestipörssin
piikkipaikalla
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Muista aina... Viesteissä ei tyritä! Eli ohjeita viesteihin:

t t t t

Ei näin:
+ Olen paskalla, kun minulle tuodaan kartta. (tapahtui viime vuonna)
+ Juoksen itseni hapoille lähtöviitoituksella.
+ En pysty noudattamaan viitoitusta K-paikalle.
+ Unohdan leimata yleisörastilla.
+ Leimaan väärällä yleisörastilla.
+ Kaadun loppuviitoituksella.
+ Annan seuraavan osuuden kaverille kaikki loput kartat.
+ Pummaan ja löysäilen loppumatkan.
+ Menen väärälle puolelle järveä.
+ Eksyn polulla.

Mallisuoritus
Tulen kilpailupaikalle ajoissa. Tutustun vaihtoon ja viitoituksiin hyvissä
ajoin ennen kilpailusuoritusta. Tarkistan myös samalla, missä oma
karttani sijaitsee, suunnistusvälineitteni kunnon (esim. yöllä lamppu &
akku) ja joukkueeni numeron.

Kun lähtööni on aikaa vajaa tunti, laitan kamat päälle ja
aloitan huolellisen verryttelyn. Samalla käyn vielä läpi tärkeimmät
toimintamallit (esim. verryttelykartta). Menen ajoissa vaihtopaikalle ja
pidän siellä yllä tarvittavaa henkistä ja fyysistä vireyttä, muistan
myös vastustajieni henkisen nujertamisen.

Teen suunnitelman jokaiselle rastille (huom ! Myös rastin-
otto). Kahtiajakautunut fiilis: pääni pysyy kylmän rauhallisena, olipa
tilanne mikä tahansa, jaloissa aggressiivinen juoksufiilis. En tee
mitään ennen kuin tiedän mitä teen. Varmistan, tarvittaessa vaikka
pysähdyn ja ennen kaikkea pidän huolen siitä, ettei ”oma reppu
heilu”. Jätän virheiden tekemisen muille joukkueille. Se
joukkue voittaa, joka tekee vähiten virheitä. Koodi, koodi, koodi
,koodi...!!!!!!!!!!!! Jos kuitenkin, hyvästä valmistautumisesta huolimat-
ta teen virheen, en anna sen vaikuttaa suoritukseeni. Periksi en
anna, ...kele!

Kun tulen vaihtoon, pyrin siirtämään samanlaisen tappami-
sen meiningin seuraavan osuuden kaverille (esim. kunnon
loppukiri). Varmistan, että annan oikean kartan.
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Muista aina...
 Osa 2

Eli ohjeita huoltajille
Jo muutamia viikkoja ennen kilpailua varmistan, että majoitus- ja muonituskalusto on varattu
ja asianmukaisessa kunnossa. Yhdessä matkanjohtajan kanssa sovimme omat henkilökoh-
taiset vastuualueemme.

Kilpailua edeltävällä viikolla hankin tarvittavat elintarvikkeet ja valmistan osan sapuskoista
valmiiksi etukäteen. Muistan myös porkkanat ja mansikat (luetaan: vihannekset ja marjat).

Tulen kilpailupaikalle ajoissa. Tutustun kilpailukeskukseen  hyvissä ajoin ennen kilpailua.
Tarkistan myös, että huollettavat ovat tutustuneet huolella ”Muista aina... Osa 1:een”.
Suunnittelen yhdessä muiden huoltajien kanssa huoltoaikataulun (ruoka-ajat, herätykset,
juottamiset...).

Kilpailun aikana pidän huolen, että suunnitelluista aikatauluista ei lipsuta ja pidän huolen, että
joukkueen taisteluhenki ja suunnistusmoraali pysyvät korkealla. Jätän virheiden tekemisen
muiden joukkueiden huoltajille. Omalta osalta olen valmis menemään vaikka läpi
metallinpaljastimen (luetaan: harmaan kiven).

Muistan myös, että hyvä huolto ja taustatuki ovat 20% kilpailusuorituksesta.

MAASTA SE PIENIKIN PONNISTAA
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                                                              JUKOLA   96
07.06.96

                                            Miesten  joukkueet   1 ..   7                                                           1

JUKOLAN  VIESTI  96   JOUKKUEET :

Osuuspituudet  :       1.  12.9 -  13.3  2.  13.3 -  13.7
       3.  11.5  -          4.  8.4 -
       5.  8.7 -  9.1      6.  12.4 -

7.  16.3 - 16.5  km.  (Jj)   =  joukkueen johtaja
.

1.   joukkue :
1. Antti Virtanen
2.  Sami Vähänen
3.  Kimmo Karhu
4.  Arto Lilja
5.  Esa Niinimäki
6.  Sampo Sillanpää
7.  Tapani Partanen (Jj)
2.   joukkue :
1. Janne    Karri
2. Jari       Nikkinen
3. Jyrki     Nikkinen
4. Jari       Juntunen
5. Kimmo Niemi
6. Jussi     Partanen  (Jj)
7. Jere      Laurila
3.   joukkue :
1. Janne    Turpiainen  (Jj)
2. Sami     Friman
3. Yrjö     Nikkinen
4.  Antti     Juntunen
5.  Jukka    Uusitalo
6.  Janne    Salomäki
7.  Petri     Palmunen
4.   joukkue :
1.  Pekka   Savela
2.  Matti    Tikkanen
3.  Risto      Partanen
4.  Tero     Niemi
5.  Juho     Saarinen
6. Jukka   Kokkoniemi  (Jj)
7. Timo      Rautio
5.   joukkue :
1.  Raimo    Loikas  (Jj)
2.  Hannu    Salomäki
3.  Paavo   Partanen
4.  Juha-P.   Loikas
5.  Jouni      Tukiainen
6.  Tapio     Tukiainen
7.  Seppo     Valtonen
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                                                              JUKOLA   96
07.06.96

                                            Miesten  joukkueet   1 ..   7                                                           1

JUKOLAN  VIESTI  96   JOUKKUEET :

Osuuspituudet  :       1.  12.9 -  13.3  2.  13.3 -  13.7
       3.  11.5  -          4.  8.4 -
       5.  8.7 -  9.1      6.  12.4 -

7.  16.3 - 16.5  km.  (Jj)   =  joukkueen johtaja
.

1.   joukkue :
1. Antti Virtanen
2.  Sami Vähänen
3.  Kimmo Karhu
4.  Arto Lilja
5.  Esa Niinimäki
6.  Sampo Sillanpää
7.  Tapani Partanen (Jj)
2.   joukkue :
1. Janne    Karri
2. Jari       Nikkinen
3. Jyrki     Nikkinen
4. Jari       Juntunen
5. Kimmo Niemi
6. Jussi     Partanen  (Jj)
7. Jere      Laurila
3.   joukkue :
1. Janne    Turpiainen  (Jj)
2. Sami     Friman
3. Yrjö     Nikkinen
4.  Antti     Juntunen
5.  Jukka    Uusitalo
6.  Janne    Salomäki
7.  Petri     Palmunen
4.   joukkue :
1.  Pekka   Savela
2.  Matti    Tikkanen
3.  Risto      Partanen
4.  Tero     Niemi
5.  Juho     Saarinen
6. Jukka   Kokkoniemi  (Jj)
7. Timo      Rautio
5.   joukkue :
1.  Raimo    Loikas  (Jj)
2.  Hannu    Salomäki
3.  Paavo   Partanen
4.  Juha-P.   Loikas
5.  Jouni      Tukiainen
6.  Tapio     Tukiainen
7.  Seppo     Valtonen

6.   joukkue :
1.  Simo      Sillanpää
2.  Aarno     Saviaho   (Jj)
3.  Matti      Nummela
4.  Jussi       Saviaho
5.  Hannu    Nummela
6.  Jukka     Niinimäki
7.  Kenneth Reinikka
7.   joukkue :
1.  Matti    Lind   (Jj)
2.  Pauli    Nieminen
3.  Martti  Väkeväinen
4.  Elmeri  Vähänen
5.  Tero     Laurila
6.
7.
EI   VARAMIEHIÄ  !

JOUKKUEET OVAT VOINEET MUUTTUA/ VOIVAT MUUTTUA JONKIN VERRAN, JA NAIS-
TEN JOUKKUEITA EI OLLUT VIELÄ VALITTU TIEDOTTEEN MENNESSÄ PAINOON
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II lk

Jussi Partanen
Jussi Saviaho
Jyrki Nikkinen
Jari Nikkinen
Risto Partanen
Seppo Juntunen
Erkki Kallela
Tapio Tukiainen
Paavo Partanen
Matti Nummela
Eero Palmunen
Tommi Lindeman
Esa Niinimäki
Janne Myyrä
Marja Mattila
Kaisa Saviaho
Päivi Karimies
Pia Vähänen
Juulia Salmela
Paula Tukiainen
Aino Sillanpää
Kirsi Kallela
Jyri Kallela
Petra Karimies
Ville Karimies
Eeva-Leena Niinimäki
Anuleena Varjonen

1996
I lk
Arto Lilja
Tapani Partanen
Antti Virtanen
Jani Riissanen
Jouni Nissinen
Sami Friman
Timo Rautio
Aarno Saviaho
Yrjö Nikkinen
Matti-Juhani Lind
Sami Vähänen
Tero Laurila
Jari Juntunen
Juho Saarinen
Kimmo Niemi
Tero Niemi
Elmeri Vähänen
Antti Juntunen
Jouni Tukiainen
Hanna-R.Partanen
Marja Tukiainen
Ulla Borgenström

Yht. 22 kpl

III lk

Petri Palmunen
Janne Turpiainen
Jari Kuvaja
Jukka Niinimäki
Elisa Niinimäki
Anneli Miettinen
Mirva Kallela
Anja Selenius
Johanna Nieminen
Visa Nieminen

Yhteensä  10 kpl

Yhteensä 27 kpl

Hyvinkään Rastin hiihtosuunnistajien luokitus

Pia Vähänen

HISUSIVUT
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III lk

Petri Palmunen
Janne Turpiainen
Jari Kuvaja
Jukka Niinimäki
Elisa Niinimäki
Anneli Miettinen
Mirva Kallela
Anja Selenius
Johanna Nieminen
Visa Nieminen

Yhteensä  10 kpl

HISUSIVUT

Luokituksen sai yhteensä nyt 58 henkilöä, joiden lisäksi mukana oli
muutama joka jäi ilman luokitusta. Viime vuonna luku oli 55. 16-pojat
olivat kaikki hienosti I-luokassa ja 39:n joukossa listalla. Miesten
pääsarjassa on yhtä monta I-luokkaa kuin vuosi sitten. Kolmasluokkalaiset
tsemppiä!

Liiton valmennusryhmiin pääsivät seuraavat henkilöt

Miesten MM-ryhmä: Arto Lilja
Nuorten AV-ryhmä: Hanna-Riikka Partanen
Hiihtosuunnistus-VOL: Tero Laurila ja Jari Juntunen
Miesten seurantaryhmä: Tapani Partanen ja Sami Vähänen

Muuta.......

Ensi kauden suksitilaukset tehdään jo tässä vaiheessa, jotta uusi kalusto
olisi alla heti ensi lumilla testattavana. Ota pikaisesti yhteys Matti
Lindiin puh 416 189. Matti on lupautunut myös hankkimaan eri valmistajien
suksia, monoja, voiteita yms. varusteita.

Polkupyöräsuunnistuksesta kiinnostuneet ja etenkin kunnon maastopyörästä
Helkamasta, ota yhteys Matti Lindiin oman tallin perustamiseksi.

Ensi talven leireille Pia kerää ilmoittautumisia vas-
taan jo tässä vai
heessa taataksemme väljähköt majoitustilat
leiriläisille. Leirien etu
maksut peritään syyskuussa. Leirejä pidetään kaksi
Saariselällä ja Yl
läksellä 30.11.-7.12.96. Saariselän leiri liitettäneen
palkintoleirin
yhteyteen matkakulujen vuoksi eli jotkut voivat olla
kaksi viikkoa
leirillä Saariselällä.
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KILPAILUKALENTERI
   19.6.-27.10.1996

*= HyRa-cup (sarjoissa 16-21)

KESÄKUU
19. ke AM-pitkä, Helsingin Poliisi-Voimailijat
23.-24. MM-katsastus, nuoret, Kuusamon Erä-Veikot
23. su Sarastus-pika, Turengin Sarastus, Janakkala
28. pe Pyöräsuunnistus, Hämeenlinnan Suunnistajat
29.-30. Hämeen Rastit, KooVee, Tampere

HEINÄKUU
6. la Kalevan rastiviesti, Oulun Suunnistajat, VL5
7.-13. Kainuun rastiviikko, SotJy
vko 28 Pyöräsuunnistus, SotJy (rastiviikon välipäivänä)
14. su Rasti-Perniö
15.-20. FIN 5-suunnistusviikko, KouRa
25. to XII Haku-Veikon rastit, iltakilpailu, Lammin Säkiä
27.-28. Lahti-suunnistus, Lahden Suunnistajat -37
27.-28. Varsinais-Suomen rastipäivät, Hirvensalon Heitto,

Turku

ELOKUU
3. la Nuorten 10-mila

* 3. la Testi 2, Sahalahden Kunto
4. su Kymen rastiviesti, Kymin Suunnistajat, Kotka VL6
6. ti AM-partio, Pihkaniskat
10. la Nuorten Jukola, Mynämäen Suunnistajat -52
10. la Espoon Akilles
11. su Rasti-Jyry, Helsinki

* 17. la AM-päivä, Rajamäen Rykmentti
18. su AM-viesti, Hiidenkiertäjät
24. la Akilles OK, Porvoo
24. la Pyöräsuunnistus, Hyvinkään Rasti
25. su Sisurastit, Leppävaaran Sisu, Espoo
30. pe Yötestikilpailu, Lappeen Riento
31. la Pihkaniska-kisat, Vantaa
1.9. su Pihkaniska-viesti, Vantaa VL7

SYYSKUU
* 7.-8. SM-normaalimatka R1, karsinta ja finaali, Espoon Suunta

7.-8. SM-normaalimatka R2, karsinta ja finaali, Lynx ja OK 77
13. pe YÖtestikilpailu, IF Sibbo Vargarna
13.-14. KLL-suunnistus, Karkkila
14.-15. Pyöräsuunnistus, Kokkolan Suunnistajat
15. su Hämeen Rastiviesti, Kangasala SK, VL8
15. su Helsigin Poliisi-Voimailijat
21. la SM-viesti R1, Keravan Urheilijat, VL9
21. la SM-viesti R2, Hämeenlinnan Suunnistajat

* 22. su SM-pikamatka R1, Vehkalahden Veikot
22. su SM-pikamatka R2, Hämeenlinnan Tarmo
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* 24. ti AM-yö, Riihimäen Suunnistajat
28. la SM-yösuunnistus, Raja-Karjalan Suunnistajat, Lappeenranta

LOKAKUU
5. la Pyöräsuunnistuksen SM, Kaakon Rasti, Hamina

* 6. su Oravatonni, Mynämäen Suunnistajat -52
6. su Pyöräsuunnistus, viesti?, Vehkalahden Veikot
12. la 25-Manna, Tukholma
19. la Halikko-viesti, Angelniemen Ankkurit, Halikko
26.-27. Småland

HyRa-cupiin otetaan loppukauden nimetyistä kilpailuista mukaan kaksi parasta.

Hiihtosuunnistusryhmän harjoitukset kesä-syksy -96

Harjoituspäivä on muuttunut torstaiksi kesän ajaksi, kesäkauden pää-
tyttyä voitaneen jatkaa tiistaisin. Harjoitukset alkavat klo 18.00.

To       13.6.    Rullahiihtoa Ritasiin, Erkyän P-Paikka, PV

To       27.6.    Tasatyöntötesti, Erkylän P-Paikka, TT

To        4.7.    Rullahiihtoa, AL

To        8.8.    Viivasuunnistus pyörillä ja saunailta JP

Su       11.8.    Minileiri I

To       22.8.    Tasatyöntötesti II, Erkylän P-Paikka, TT

Su       25.8.    Minileiri II

To       29.8.    Rullahiihtoa,AS

To       12.9.    Taitoharjoitus, TT

To       19.9.    Yhteislenkki juosten, saunailta kesäporukan kanssa
                  JN

To       26.9.    Sauvarinne, Kulomäki, AVi

Ti       1.10.    Sauvarinne, Kulomäki EJ

TAITOHARJOITUKSET

Taitoharjoitukset jatkuvat kesätauon jälkeen heinä-elokuun vaihteessa Ohjelma tulee Kesoilin
kansioon Juhannuksen jälkeen.

Harjoituksen vastuuhenkilö
vie viikonlopun tapahtumas-
ta ilmoituksen jo keskiviikon-
torstain lehtiin ja torstain
harjoitukesta viimeistään
keskiviikon lehteen. Muista
mainita urheiluseurat toi-
mii....  Seuraavan päivän
lehteen ilmoitus jätettävä klo
13 mennessä.
Harjoituksia on vähennetty
aikaisemmasta lukuisien
kesäkilpailutapah-tumien ja
Sm:ien vuoksi, joissa lähes
kaikki hisulaiset käy. Uutuu-
tena on minileirit, jotka ovat
” yhden päivän juttuja”,
sisältäen 1-2 harjoitusta
kesämökeiltä/ majoilta
käsin. Harjoitellaan yhdessä
yhteisen päämäärän saavut-
tamiseksi. Tutustutaan
joukkuetovereihin paremmin
sekä muihin ryhmäläisiin.
Toiminta on mielekestä ja
hauskaa. Minileirin paikat
avoimet, otan vastaan
kutsuja ! T.Pia
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Nuorten Jukola juostaan tänä kesänä juuri ennen koulujen alkua lauan-
taina 10.8.96. Paikka on Mynämäki Varsinais-Suomessa
Tarkoitus on koota taas ainakin kolme (ehkäpä neljäkin) viestijoukkuetta
Hyralaisista alle 18-vuotiaista nuorista.

Nuorten Jukola sisältää 7 osuutta kuten
esikuvansakin. Alkuun kaksi ensim-

mäistä osuutta juokseva 16-
sarjan pojat. Kolmannen
osuuden juoksevat 14-sarjan
tytöt ja neljättä osuutta
kiidättävät saman sarjan
pojat. Viides osuus on
putkiosuus eli 16-sarjan
tytöt juoksevat kaikki
saman radan ilman
hajontoja. Kuudetta
osuutta juoksevat 18-
sarjan tytöt ja ankkuri-
osuudelle porhaltavat
saman ikäiset pojat.
Alle 14-vuotiaiden

osuuksiin voivat osallistua
11-14-vuotiaat ty- töt ja pojat. Radat on pyritty
tekemään niin lyhyiksi ja helpoiksi, että tukireittiläinenkin selviytyy kunni-
alla.
Kilpailukeskus sijaitsee Mynämäen urheilukeskuksessa. Lyhimmät reitit
kulkevatkin siis pururadan liepeillä, jossa saa olla tarkkana polkujen
kanssa. Maasto on nopeakulkuista ilman suuria korkeuseroja, joten
odotettavissa on mahtavia rutistuksia ja maaliviitoitus-kanppailuja.
Edellä mainittuja rutistuksia ja suunnistusta on hyvä harjoitella alkuke-
sän harjoituksissa, iltarasteilla ja heinäkuun rastiviikoilla.

Tsemppiä !!
Päivi Karimies

Nuorten Jukola lähestyy

Päivi KarimiesNUORISOSIVU
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ORAVASIVUT

Esa Niinimäki, otti tiomilassa kärkeä 4 minuuttia kiinni

 Hanna Partanen, sarjansa kärkipaikoilla kesät talvet
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KEVÄTLEIRI
HYRA:n nuorilla suunnistajilla oli hauska viikonloppu Jokelassa 25.- 26.5. Heti jäähallilla
käytyjen kisojen jälkeen porukka lähti kohti Kisan majaa, jossa päästiin ensimmäiseksi ruo-
kapöytään. Iltapäivä kuluikin sitten suunnistusharkoissa pihalla juostessa. Lopulta hikiset
oravat pääsivät saunaan, missä pojat saivat oppia kylpemään ilman lämmintä vettä - kiitti
vaan tytöt.
Saunan jälkeen kokoonnuimme nuotiolle makkaran paistoon. Kymmenen aikaan oli joka iikka
nukkumassa enemmän tai vähemmän makoisasti.
Aamupuuron jälkeen alkoivat uudet harjoitukset, joissa tuli nähtyä kyykäärmekin. Aamupäivä
ulkona sai lihasopan maistumaan. Palkintojen jaon jälkeen leiriläiset pakkasivat kamppeensa
tai sitten unohtivat ainakin osan.
Kiitos ohjaajille opastuksesta oravapoluille ja emännille herkullisesta ruuasta.
Eero Väisänen

Oravapolkuleiri Jokelassa 25.-26.5.1996
Lähtö tapahtui jäähallilta. Mä ja Iina jouduttiin Jukan autoon. Matka ei ollut hirveen pitkä,
joten se meni nopeesti, mutta se oli kuiteskin niin pitkä et siinä kerkis kysyy kaikki tarpeelli-
set leirin majoituksesta. Sattuneesta syystä Jukka ei ollut ikinä käynyt itse paikan päällä,
joten se ei oikein voinut vastata meiän kysymyksiin. Matkan aikana varasimme ittellemme
kahden hengen huoneen telkalla, suihkulla ja vessalla ja kun me päästiin perille lähimme
ettimään huonettamme. Kävimme puuvajan läpi ja romuvajan ennen kuin päädyimme
lehtiroskikseen. Valitettavasti valitsemamme paikka oli niin sanottua kiellettyä aluetta ja
meidät häädettiin ulos sieltä. Koska ulkoa ei löytynyt meille mitään paikkaa lähimme sisäti-
loihin etsimään sviittiämme. Lopulta se löytyi hämäävästä paikasta nimittäin pingis-pöydän
takana olevan oven takana olevasta tuolivaras-tosta. Se oli sitten meijän paikka. No joo...
Että silleen...
Ulkona me tutustuttiin sitten muihin leiriläisiin. Omaa hauskaa pitäen me sitten mentiin
kiikkumaan kiikkulau-dalle ja siihen sitten tunkes kaikki muutkin etupäässä semmonen Kari-
miehen alku ja Teräsmies-Henri. Muut sitten uskals tulla vähän myöhemmin ja niitä oli sitten
Saku Koivun serkku, toinen Henri, Sari, Juho-Petteri ym...
Meijän alkupahat oli sitten Teräsmies-Henrin mustelmat kun se lensi hienoisen pomputuksen
myötä mahalleen kiikkulaudalta. Se oli tahallinen vahinko. Kyl siinä sit muitakin lensi, joskus
myöhemmin esim. me Iinat.
Sitten siäl oli pihakartan täydennystehtävä ja suunnistus sen avulla ja lopux oli viesti. Me
jouduttiin Iinankaa eri joukkueisiin, joten ei ollut hauskaa, mutta suori-timme kuitenkin tehtä-
vämme hyvin. Kun oltiin sitten niitä harjoituksia tehty kaikki naispuoliset lukuunottamatta
kahta henkilöä eli tietysti meitä lähti lenkille. Me sitten pidettiin hauskaa keinulaudassa poiki-
en kaa ja siinä oli sitten niin kivaa, että yhet tyypit innostui ottamaan mun lippiksen ja sitten
kun ne ei antanu sitä takasi me alettiin toimia. Kun mun lippis oli yhellä hyypiöllä (näin nimiä
mainitsematta) ihan luvan kanssa annoin sille pari iskua palleaan ja sillee. Kun sinne sitten
tuli näitä ohjaajia me saatiin tunnin porttikielto keinulautaan ja lähettiin pelaamaan futista.
Kun oltiin jonkun aikaa pelattu Juho-Petteri sai jäähyn ja lopulta punaisen kortin. Me sitten

Eero Väisänen

ORAVASIVUT
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Iina & Iina

Iinan kaa lähettiin saunaan ja jätettiin Jari Litmaset pelaamaan ilman meiän vahvistusta.
Saunasta ei oo mitään muuta kerrottavaa kun, että moni sai ihan sairaan naurukohtauksen
nähdessään jätkien istuma-alustan. Näin kommenttina, että sen alustan keksijältä ei kyllä
puutu huumorintajua. Ne, jotka ei nähny sitä niin voin sanoa, että ette menettänyt kyllä paljo-
akaan.
Saunan jälkeen oli ohjelmassa makkaranpaistoa ja me kärtsäsimme Karimiehen alun kaa
makkaramme sisätiloissa. Illalla me sitten järkättiin huoneemme ja majotuttiin sinne. Sitten
tapahtui ihme, nimittäin me löysimme oven joka johti ulos. Totta kai ajattelimme juuri sitä, eli
pientä yökävelyä. Ajatuksemme olivat kuitenkin ihan turhia, koska melkein ovemme eteen
leiriytyi telttojensa kanssa lauma retkeämme estävää porukkaa. Kaiken kukkuraksi yöllä
alkoi sataa, joten retken sijasta tyydyimme pelaamaan korttia yöseuran kera näin nimiä
mainitsematta. Illalla pidettiin vielä tietokilpailu ja se oli aika kiva. Me valvottiin myöhään ja
aamulla oli pienii vaikeuksii eräillä herätä.
Aamulla meillä oli sitten viuhkasuunnistusta. Iina 2 joutu tietenkin eri ryhmään kuten aina. Mä
sitten suunnistin 2 vikaa paikkaa Saku Koivun serkun kaa ja meillä oli matkalla vähän ongel-
mia. Yhteen reittiin meni ainakin puoli tuntia, mutta hauskaa oli. Muillakin varmaan oli kivaa,
mutta silti. Me tultiin sitten Saku Koivun serkun kanssa viimisinä pois suunnistamasta ja totta
kai melkein kaikki oli keinulaudan kimpussa. Se oli sitten suosittu vempain. Mekin sit mentiin
mukaan ja taas joku lenteli ja sai ’turpiinsa’, ja hauskaa oli.
Ruokailun jälkeen sitten lähettiin pois ja jätettiin Jokelan mökki odottamaan seuraavia käyjiä.
Uskon, että kaikilla oli hauskaa nimittäin meillä Iinoilla ainakin oli ja kiitän ohjaajia heidän
kärsivällisyydestään meitä kohtaan, vaikka joskus se varmaan meinas kyllä loppua.
  By: IINA 1 & (hengellisenä tukena ollut) IINA 2

oravakuva, viestistä

ORAVASIVUT



26

R
as

tis
an

om
at

MARI-ANNA TIKKANEN, 9V., INNOKAS
ORAVAPOLKULAINEN

Mari-Anna lähti mukaan suunnistuksen mie-
lenkiintoiseen maailmaan vanhempiensa
innostamana.
Hän aloitti oravapolkukoulun 2 vuotta sitten.
Nuoresta iästään huolimatta Mari-Anna on jo
ehtinyt olla monessa mukana: Hän on
mm.kilpaillut sekä henkilökohtaisissa kisois-
sa että viesteissä. Henkilökohtaisista kilpai-
luista Mari-Annalle on päällimmäiseksi jäänyt
mieleen piirin oravapolkukisat, joissa kilpaile-
vat nuoret suunnistajanalut ympäri Etelä-
Suomea. Viesteistä hän sanoo pitävänsä,
koska niissä on jännittävä tunnelma.
Hauskinta suunnistusmuistoa Mari-Anna ei
osaa nimetä, mutta mielessä hänellä on
kuitenkin viime kesäinen nuorten suurleiri
Leimaus -95 Pieksämäellä. Siellä oli ohjel-
massa muutakin mukavaa suunnistuksen
lisäksi. Erityisesti Mari-Anna piti
narunpudonnasta, jossa sai tehdä ranne-
renkaita. Ja leirille kuului tottakai myös
discoilta. Mari-Anna on ottanut osaa myös
Rastin järjestämälle oravapolkuleirille.
Viime kesänä hän oli perheen mukana FIN 5
- rastiviikolla lomailemassa ja ensi kesäksi
on suunnitteilla
Kainuun Rastiviikko kilpailumielessä. Mutta
kesään on vielä aikaa, joten tällä hetkellä
Mari-Anna keskittyy taidon hiomiseen orava-
polkukoulussa.

ANSSI JUNTUNEN, 14

Juntusen Anssi on ollut tuttu näky
suunnistustapahtumissa jo 8 vuoden ajan.
Urheilijan ura alkoi isoveljen, 16-vuotiaan
Antin, esimerkistä. Kilpailuihin Anssi meni

rohkeasti mukaan jo 7-vuotiaana.
Merkittävimpänä kilpailusaavutuksenaan hän
pitää piirin oravapolkukisojen voittoa joskus
11-vuotiaana tukireittiläisenä. Anssi alkaa
olla vanhimpia oravapolkulaisia ja hän on
kuuluu jo 16-vuotiaiden poikien
tavoitteellisesti harjoittelevaan ryhmään
nuorimpana tulevaisuuden lupauksena.

Anssi pitää leireilystä. Erityisesti Rastin leiri
Eerikkälän Urheiluopistolla oli hauska. Rastin
mukana
Anssi on matkannut Ruotsiin asti. Hän on
ollut mukana alle 18-vuotiaille tarkoitetussa
10-osuuksisessa
Nuorten 10-mila viestissä. Suuressa viestis-
sä oli hieno tunnelma ja säpinä vaihtopaikalla
oli melkoinen.
Ikimuistoista ensimmäisellä ulkomaan-
kilpailumatkalla oli kova ukkospyörremyrsky,
joka repi vasta pystytetyt teltatkin irti
maasta.Suomen suunnistuksen suur-
tapahtumista Anssi on ollut mukana Jukolan
Viestissä katsomassa isoveljensä juoksua ja
Kainuun Rastiviikolla jo viisi kertaa kilpaile-
massa.

Suunnistukseen ei Anssin mielestä kyllästy,
koska siinä suorituspaikat vaihtuvat joka
kerta. Erityisesti hän pitää voittamisesta.
Tavoitteekseen Anssi nimeää Suomen mes-
taruuden, mutta haaveilee idolinsa Janne
Salmen tavoin maailmanmestaruudesta. Nyt
jäämmekin vain odottelemaan Anssin varttu-
mista oravapolulta mestariksi.

  Aino Sillanpää

ORAVASIVUT
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ORAVAT PIINAPENKISSÄ

Oravapolkuleiriltä satunnainen haastattelija bongasi leiriläisten joukosta Henrin ja Sarin,
jotka joutuivat vastaamaan allaoleviin kiperiin kysymyksii.

1. Onko leirillä ollut mukavaa?
    Mikä on ollut kaikkein mukavinta?
2. Miten meni HyPon kisat eilen (25.5.) ?
3. Miten aloitit suunnistuksen?
4. Miksi suunnistat?
5.Muita harrastuksiasi?
6. Tavoitteesi suunnistuksessa?
7. Miten kuvailisit itseäsi?
8. Millainen suunnistaja olet?
9. Paras suunnistusmuistosi?
10. Mitä/kenet ottaisit mukaan yölliselle suunnistusretkelle kartan ja lampun lisäksi?
11. Mitä tekisit, jos törmäisit norsuun metsässä?
12. Terveisesi hyralaisille?!?

HENRI RAUTAJÄRVI, n.10 vuotta
1. On ollut kiva leiri. Kivointa on ollut makkaranpaisto ja viesti. Eka kerta, kun olen yötä
leirillä.
2. Kisat meni hyvin. Yksi oikomisvirhe tuli, kun en huomannut polkua. Oli eka kerta, kun sain
mitalin         kisoissa, jossa oli ulkopuolisia mukana.
3. Juntusen Jari pyysi mukaan, viisi vuotta sitten.
4. Oppii luonnosta; tietää, ettei saa vahingoittaa luontoa.
5. Yleisurheilu.
6. Ei mulla ole tavoitetta.
7. Hauska, äkkipikainen, en tykkää, että kiusataan.
8. Nopea ja ketterä.
9. Kun sain ensimmäisen mitalin Rastin pikkujouluissa.
10. Kaverin.
11. Lähtisin penkomaan pitkin metsää.
12.  Onnea ja menestystä hyvinkääläisille suunnistuksessa!

SARI KEKKI, n. 11 vuotta
1. On ollut kivaa. Harjotukset on ollut mukavia.
2. Oli mun ekat kisat. Olin tukireitillä ja meni ihan hyvin, eikä jännittänyt paljoa. Seuraavat
kisat on jo  tähtäimessä (AOK).
3. Aloitin 8 vuotiaana. Kaveri pyysi mukaan talvella Rastin salivuorolle.
4. Oppii kulkemaan luonnossa ja saa kavereita.
5. Partio, kuvataideloulu, hiihto, laskettelu...
6.Kattelen vaan eteenpäin, miten menee...
7. Puhelias.
8.Varma.
9. Paras muisto on Leimaus-95 leiri.
10. Kompassin.
11. Jos olis kiltti taputtaisin, jos ei olis kiltti jähmettyisin.
12. Menestystä kisoihin! Ja uusille: lähtekää rohkeasti mukaan!!!

ORAVASIVUT
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 WELCOME TO THE JUNGLE ELI TAITOSUUNNISTUSTA TANSKASSA

Kotiuduttuaan Toukolasta Rastin
iskukykyinen nuorten miesten joukko ei
jäänyt pyörittelemään peukaloitaan vaan
tarttui tilaisuuteen ja suuntasi kulkunsa kohti
keväistä Etelä-Ruotsia ja Tanskaa. Odotuk-
set olivat vielä tässä vaiheessa kovat ja
tutustuttuamme laivalla
matkakumppaneihimme suorastaan
pursusimme harjoitusintoa.
Täydennettyämme Jönköpingissä
ruokavarastomme aloitimme valmistautumi-
sen illan harjoitukseen, josta tulisi ikimuistoi-
nen (käyräväli 1 m, korkeusero 6 m ja edes-
sä pimeä metsä).Illan mittaan pääsimme
maistelemaan mestarikokkiemme uskomat-
tomia luomuksia ja totesimme ettemme itse
pystyisi läheskään vastaavaan. Seuraavana
päivänä päätimme heti ottaa muilta luulot
pois ja laadimme suunnitelman, jonka mu-
kaan Sampo ”Carsten” Sillanpää ja Tapani
”Chris” Partanen etenivät maastossa 6.5
min/km. Samaan aikaan Esa (ja Vesa)
Niinimäki ja Kimmo ”Kokki” Karhu keskittyi-
vät psykologiseen sodankäyntiin. Päästyäm-
me vauhtiin jatkoimme iltapäivälläkin samaa
rataa ja kaaduimme puolikuolleina
sänkyihimme luxus-tasoisessa
kämpässämme. Seuraavana päivänä fiilikset
nousivat jälleen kerran lähes kattoon
havaittuamme AngAn ja Strängnäsin
suunnistuslukion saapuneen harjoittelemaan
aurinkoiseen ja lämpimään Åhusin kesä-
kaupunkiin. Tästä innostuneena järjestimme
herkullisen lounaan jälkeen armeija-aiheisen
kilpailun, jossa saimme havaita taitojemme
ruostuneen. Voittajina ratsastivat nimittäin
auringonlaskuun elokuvafriikeillekin tutut Esa
ja Vesa. Tämän jälkeen emme olleet pysyä
housuissamme kun kuulimme, että seuraava
harjoitus olisi Svensk armenin ampuma-
alueella. Lähes aurinkoisessa ja tyynessä
säässä meidän olikin varsin helppo pujotella
ratamme läpi ristitulesta huolimatta. Illalla

toteutimme haaveemme ja kävimme tutus-
tumassa paikallisiin alkuasukkaisiin ja syö-
mässä halpaa pizzaa. Seuraavan päivän
raakojen harjoitusten jälkeen matkan-
johtajamme kävi ilmoittamassa, että
matkaisimme Tanskaan seuraavana aamu-
na jo ennen auringon nousua. tästä
kimpaantuneina söimme riittoisan päivälli-
sen (3kg perunoita, 1kg lihapullia, 400g
ketsuppia

kastikkeeksi, leipää ja jälkiruoaksi suklaa-
ta). Ruokailtuamme voimme hyvin ja
nukahdimme. Perjantaina siis lähdimme
valloittamaan Tanskan mannerta, mikä
osoittautuikin varsin helpoksi hommaksi.
Illalla kyyristellessämme kuumassa
saanassa meille selvisi, miksi idolimme
Carsten J. juoksee kuten juoksee (tainnut
saunoa liikaa). Lauantain kilpailussa HyRan
A-maajoukkue näytti kyntensä, mutta ha-
vaitsi ne vielä hieman liian lyhyiksi. Palasim-
me kilpailuista hieman sekavin ajatuksin,
sillä idolimme Carsten J. oli pettänyt meidät
edettyään jopa 4.8 min/km ja sijoituttuaan
vasta kolmanneksi. Viestiin lähdimme kui-
tenkin päättäväisinä ja voitontahtoisina,
mutta jouduimme jälleen pettymään.
Edettyämme viidakkoveitsen kanssa lähes
läpipääsemättömässä viidakossa 5.0 min/
km luulimme jo hetken voittaneemme, mutta
tarkempi vilkaisu tulostaululle paljasti
sijoitukseksi 88. ja eroksi kärkeen n. 17
min. päivän pelasti kuitenkin edellisenä
päivänä pettänyt Carsten J. runnottuaan
9.8km n. 44 minuuttiin. Tästä iloisina läh-
dimme positiivisin mielin paluumatkalle.
Saavuttuamme majapaikkaamme
Huskvarnaan lähes ikuisuudelta tuntuneen
bussimatkan jälkeen vaivuimme saman tien
horrokseen, josta meidät herättivät keske-
nään kuiskailleet naapurihuoneeseen ma-
joittuneet henkilöt. Nautittuamme ruotsalai-
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10.4.1996 Tahkovuori Heippa Kaisa! Meillä on ärtsin hurjan kivaa taalla Savon sydänmailla,
Tahkolla, poikain kanssa. Olemme hiihtäneet, lasketelleet, pelanneet korttia, ratkoneet
visaisia ristisanatehtäviä ja tanaan kävimme myös kuntosalilla. Soimme juuri erittäin
makoisaa Jalostajan hernekeittoa ja ravitsevaa ruisleipää. Voi hitsi, et arvaa kuinka hyvää
se oli. Kohta alkaa puoli yhdeksän uutiset; odotamme tiedonjanolla  innosta puhkuen huomi-
sen sääennustetta, jotta osaamme faxata murtsikoihimme luistavat voiteet. Nyt lähdemme
pesemään hampaita ja Tommi lausuu miehisella, sympaattisella äänellään meille iltasadun
(Reginasta). Sitten käymme riemumielin yöpuulle, koska huomenna on jälleen uusi päivä.
Terveisin Jussit, Jouni, Simo, Tommi, ja Jere saapuu junalla vahvistamaan jo ennestäänkin
vankkaa joukkoamme. Jepu, jepu; taka, taka; TIRPUNEN!!!

sen aamiaisen jatkoimme matkaamme kohti Tukholmaa ja edelleen Helsinkiä. Matkalla
pidimme kilpailuja, kerroimme vitsejä ja teimme nuoren urheilijan uran kannalta merkittäviä
päätöksiä. Södertäljessä poikkesimme vielä metsän puolellekin, mutta kaikkien mielissä
vilkkui jo koti. Laivaan päästyämme unohdimme vielä hetkeksi kodin ja keskityimme
hauskanpitoon. HyralaisEssulaisen karaoketiimin räjäytettyä ravintolayleisön loppumattomiin
suosionosoituksiin meille selvisi, että monet muusikot laittavat mikrofonin päälle laulaessaan.
Pian tämän jälkeen tutustuttuamme uusiin ihmisiin päätimme mennä nukkumaan. Hytille
palattuamme huomasimme unohtaneemme avaimet hyttiin ja jouduimme odottelemaan tovin
että saisimme jo aiemmin nukkumaan menneen viestitykkimme heräämään... Reissun ope-
tus: Ennen ulkomaille lähtöä kannattaa ottaa yhteyttä ilmatieteenlaitokseen! ??
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Oravapolkulaisten sarjakilpailu 1996

Sarjakilpailussa on mukana neljä osakilpailua, joista ohessa on ensimmäisen tulokset. Ennen
kesälomaa on kisa vielä 12.6 Jokelassa, ja sitten loman jälkeen
kaksi kilpailua seuraavasti: 28.8 lentokentän kartalla ja 4.9 Ridasjärvellä.

Sarjakilpailun tulokset lasketaan sijalukupisteinä siten, että vähiten pisteitä saanut on voittaja eli
esim. osakilpailun voittaja saa yhden pisteen. Tuloksiin otetaan mukaan kolme parasta
osakilpailusuoritusta.

Hyvinkään Rastin oravapolkulaisten I sarjakilpailu 22.5.96

Paikka: Hakalan kartalla, iltarastien yhteydessä
Ratamestari: Jari Juntunen

Tulokset:

D14 1 Petra Karimies 27.36
2. Karoliina Kinnunen 43.10
3. Miia Pitkänen 43.10

H14 1. Anssi Juntunen 25.25
2. Visa Nieminen 31.30

D12 Riikka Kivistö 31.10
2. Pilvi Kattainen 32.10

H12 1. Mikko Koskinen 24.00
2. Ville Karimies 25.30
3. Antti Salomäki 29.10
4. Mikko Laine 44.40
5. Jyri Kallela kesk.

D12TR 1. Johanna Kokkoniemi 41.40

H12TR 1. Antti Koivu 40.15
2. Heikki Aitakangas 63.00

D10TR 1. Sari Kekki 32.30

D10RR 1. Nina Sjöholm 24.15
2. Maiju Raita 26.15
3. Emmi Rahkonen 26.30
4. Leena Väre 29.00
5. Mari-Anna Tikkanen 30.25
6. Niina Martinkauppi 33.30
7. Anni Mäkeläinen 40.05
8. Maria Honkanen 41.10
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HYVINKÄÄN RASTI
ORAVAPOLKU

6.6.1996 1
___________________________________________________________________________________
H10RR 1. Henri Rautajärvi 6.10

2. Antti Raiko 17.40
3. Tuomas Lindholm 19.30
4. Juho-Petteri Oksanen 24.00
5. Niklas Laitakari 25.30
6. Miikka Virtanen 28.15
7. Eero Väisänen 34.30
8. Pekka Käpynen 34.45
9. Aapo Roukkula 44.50

D8RR 1. Saija Rilla 26.15
2. Enni Rautio 27.45
3. Liisa Kokkoniemi 31.40
4. Anna Koivisto 38.10
5. Camilla Sjöholm 43.05
6. Mirva Miettinen 44.15
7. Noora Martinkauppi 44.40
8. Irene Raunio 47.30
8. Kaisa Malinen 47.30

H8RR 1. Jarno Laine 22.45
2. Joona Stenholm 27.40
3. Antti Patala 27.45
4. Joona Jokinen 30.20
5. Juho Rahkonen 32.00
6. Ville Tuomi 39.00
7. Ari Pylväläinen 39.25
8. Tuomo Väre 49.45

D6RR 1. Kaisa Karimies 35.20
2. Riikka Virtanen 37.40
3. Jonna Alho 40.05
3. Benita Reinikka 40.05
5. Sari-Anna Salminen 40.30
6. Annika Tikkanen 43.10
7. Mari Mustalahti 44.10

H6RR 1. Markus Laine 23.40
2. Jani Rahkola 36.15
3. Miika Jokinen 53.00
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Ajankohtaista rtm-rintamalta...

Kilpailujen järjestelytehtävät ovat ehkä lajillemme kaikista luonnollisinta talkootoimintaa ja sa-
malla myös varainhankintaa. Tänä vuonna suurin koitoksemme, aluemestaruuslatukisa, on
onnistuneesti ohi, mutta syksyllä järjestämme vielä ainakin yhden pyöräsuunnistuskilpailun elo-
kuun lopulla sekä Sveitsin kiertoon liittyvän Hyvinkää-Suunnistuksen syyskuun alussa. Ensi
talvena ovat vuorossa aluemestaruushisukisat ja sitten loppukesällä aluemestaruuspartiokisat.
Ja tulevina vuosina järjestämme ainakin kansallisen tason kilpailuja...

Kilpailut tarvitsevat tekijänsä. Kaikki tehtävät järjestettävissä kisoissa ovat toki tärkeitä, mutta
kiistatta tärkeimmiksi nousevat kilpailunjohtaja-, ratamestari- ja kilpailunvalvojantehtävät. Näitä
hommia ei opi kuin tekemällä, mutta jonkinlainen koulutus on hyvä ja osittain pakkokin olla
takana. Suunnistajassa 3/96 oli lista ratamestareista, joilla on voimassa oleva ratamestari-
kortti. Toisen luokan rtm-kortti tarvitaan kansallisten kilpailujen ratamestaruuteen ja
kilpailunvalvojuuteen, ensimmäisen luokan kortti sitä suurempiin kilpailuihin (Sm-kisat). Kortti ei
sinänsä takaa sitä, että on hyvä ratamestari, mutta kertoo ainakin sen, että ratamestari on
kiinnostunut itsensä kehittämisestä, ja on tehnyt ratamestarityötä käytännössä.

Ratamestarikortti on voimassa viisi vuotta. I tai II lk ratamestarin pyrkiessä uusimaan rekisteröintiä
hänen on osallistuttava alueen (Suunnistava Uusimaa) järjestämään jatkokoulutukseen. Uusinta-
rekisteröinnin edellytyksenä on koulutuksen lisäksi lähiaikoina tehty käytännön ratamestarityö.

Ratamestarikoulu

Alueiden järjestämät ratamestarikoulut on tarkoitettu henkilöille, jotka pyrkivät II lk rtm-päte-
vyyteen. Rtm-koulun lisäksi II lk luokan reksiteröinti edellyttää käytännön ratamestarityöhön
osallistumista.

Ratamestariseminaari

Seminaarin suoritus vaaditaan, mikäli henkilö pyrkii saamaan I luokan ratamestaripätevyyden.
Seminaariin on syytä osallistua myös sellaisen I lk ratamestarin, jolla on kulunut runsaasti aikaa
koulutuksesta. Seminaarin lisäksi I lk rekisteröinti edellyttää näyttöä siitä, että henkilö on osal-
listunut käytännön rtm-tehtäviin.

Seurassamme on tällä hetkellä 15 I tai II lk ratamestaria, joista kahdeksalla olisi kiire uusinta-
koulutukseen. Suunnistajan 3/96 mukaan tilanne on seuraava:

Miten koulutukseen pääsee?

Esitietovaatimuksia ei ole ja ikärajana voidaan pitää 15 vuotta. Seuraava rtm-koulu ja -semi-
naari järjestetään syksyllä - seuraa Suunnistajasta Suunnistavan Uusimaan ilmoituksia!

Kaisa Saviaho

ASIASIVU
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Ratamestari Taso Voimassa

Sami Friman 2 31.12.1996

Pertti Hara 1 31.12 2000

Taisto Jakoaho 1 31.12.1995

Eino Jokinen 2 31.12.2000

Pauli Laurila 2 31.12.1995

Terhi Laurila 2 31.12.1995

Arto Lilja 2 31.12.1996

Yrjö Nikkinen 2 31.12.1996

Matti Nummela 1 31.12.1996

Eero Palmunen 1 31.12.1997

Mauri Saarinen 1 31.12.2000

Aarno Saviaho 2 31.12.1996

Kaisa Saviaho 1 31.12.2000

Pia Vähänen 2 31.12.2000

Sami Vähänen 2 31.12.2000

Jos jonkun nimi puuttuu listasta, vaikka on mielestään käynyt rtm-koulun, tai jos viimei-
nen voimassaolopäivä on listassa väärin, ottakaa yhteys seuran ratamestarirekisteriä
ylläpitävään Kaisaan. Hän hoitaa myös I ja II lk korttien anomiset eteenpäin.

Uusia kykyjä tarvitaan

Ratamestarilista on aika miesvoittoinen - tosin onhan seuramme jäsenistöstäkin suurin osa
miespuolisia. Nuoria listalle kaivattaisiin myös enemmän; ratamestarityön tekeminen ja rata-
mestareiden ajatusmaailmaan perehtyminen auttaa kilpailuissakin ratamestareiden ymmärtä-
mistä. Tulevissa kilpailuissamme on kaikille halukkaille paikka ratamestariryhmässä. Siinä on
oiva tilaisuus päästä seuraamaan käytännön rtm-työtä läheltä ja vastuuta jakamalla sitä ei
keräydy yhden ihmisen harteille liikaa.

Onnistumisen elämys on suuri, kun viikkojen työn jälkeen ensimmäinen kilpailija juoksee maaliin
aivan arvioidussa ajassa ja kehuu rataa hyväksi. Tärkein palaute ja samalla oppimistilaisuus
onkin juuri asiantuntijoiden - eli kilpailijoiden - kommentit.
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NUMERON KASVO

JK. Päätoimittajalle yllättäen iskeneestä aikapulasta johtuen edellinen juttu perustuu puhelinhaastatteluun
ja päätoimittajan omiin näkemyksiin ko. haastattelusta ja edellisestä vuodesta.

sarjassa aiemmin ilmestyneet:
Arto Lilja

Matti Lind

Talkootyöstään ja suksibisneksistä Matti ei ole pitänyt lukua,
seuratyö on itseisarvo sinänsä. Rastissa Matti arvostaa erityi-
sesti koko seuran kattavaa toimintaa, oravapolulta ( ks. kansi )
aina ikäsarjalaisiin asti toiminta on vilkasta ja vaikka Rastista on
tullut myös valtakunnan kärjessä keikkuva huippusuunnistus-
seura ovat huiput täysin rinnoin mukana koko seuratoiminnassa.
Matti odottaa seuran joukkuehengen pysyvän ennallaan/para-
nevan. Tulevaisuudessa Matti toivoisi meitä kaikkia ympäröivän
yhteiskunnan arvostavan enemmän seuratyötä.

Matti Lind aloitti suunnnistuksen partiossa Oulussa 50-
luvulla, mutta kilpailumielessä Hyvinkään Pontevassa varsi-
naisesti 70-luvulla Myyryläisen innoittamana. Suunnistus-
kilpailuissa Matti pitää parhaahaana saavutuksenaan TUL:n
mestaruuskisojen hopeasijaa 35-sarjassa ja SM-pitkien 9.
tilaa tänä kesänä ( H 50 ).  Jukolaan Matti starttaa 7.
joukkueen aloittajana leikkimielellä mahdollisimman hyvä
suoritus tavoitteena.

Matti Lind
Päätoimittaja-diktaattori valitsi Matti Lindin numeron rastilaiseksi,
komeileehan Matin nimi talkootilaston piikkipaikalla viereisellä sivulla ja viime-
syksyn talkoissa lienee ollut sama tilanne unohtamatta suksi-, pyörä- ja
muita neuvotteluja ja Peltosella asiointia. Kun seura on täynnä työmyyriä niin
yhden henkilön nostaminen esiin on kenties perusteetonta mutta vakanssini
jatkuu ja... Lisäperusteluina ja ansioina mainittakoon vertaansa vailla oleva
innostus hiihtosuunnistusleireillä ja -kisoissa viime talvina. Seuraavan nume-
ron kasvo luvataan raakata sitten karusti tuttuun tuntemattomaan tapaan
tämänvuoden kisamenestyksen perusteella.



R
astisanom

at

35

TALKOOTILASTOT - TIENVARSISIIVOUKSET KEVÄT 1996
6.5 9.5 13.5 14.5 20.5

Lind Matti x x x x x 5
Loikas Raimo x x x x x 5
Mäkipaakkanen Maija x x x x 4
Niinimäki Jukka x x x x 4
Saviaho Aarno x x x x 4
Tukiainen Marja x x x x 4
Friman Sami x x x 3
Karri Janne x x x 3
Miettinen Heikki x x x 3
Partanen Risto x x x 3
Partanen Tapani x x x 3
Saviaho Aila x x x 3
Tukiainen Tapio x x x 3
Vähänen Elmeri x x x 3
Vähänen Pia x x x 3
Vähänen Sami x x x 3

Em. henkilöiden lisäksi talkoissa kävi 25 henkilöä 2 kertaa ja 46 henkilöä
kerran. Tiedustelut ja kommentit Matti Lindille puh. 416189

M
atti lappaa kesät talvet
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, pyydetään
palauttamaan osoitteella
Jussi Partanen
Ida Aalbergin Tie 1 B 57
 00400 Helsinki

JOHTOKUNTA
Pj Matti Nummela puh. 472 119
Varapj Kaisa Saviaho    (931) 3171 069
Talhoit Pirkko Uusitalo 436 645
Jäsen Sami Friman       (931) 3171 069
Jäsen Matti Lind 416 189
Jäsen Anneli Miettinen 468 033
Jäsen Jukka Niinimäki 433 718
Jäsen Timo Väre 465 093

VALIOKUNNAT YHTEYSHENKILÖINEEN:

Valmennus- ja nuorisovaliokunta
Pj Jukka Niinimäki
Miesten ykkösryhmän valmentaja:

Tapani Partanen (90) 288 289
Oravapolkupäällikkö:

Anneli Miettinen
Muut ryhmävetäjät:

Päivi Karimies 465 360
Anniina Kiiltomäki 431 790
Martti Kiiltomäki 431 790
Hannu Salomäki 483 252
Pia Vähänen 415 462

Talousvaliokunta
Pj Aarno Saviaho 488 675

Kilpailuvaliokunta
Pj Sami Friman

Tiedotusryhmä
Pj Matti Nummela

MUUT TOIMIHENKILÖT:

Kilpailusihteeri
Pirkko Nummela 472 119

Varustehankinnat
Juulia Salmela 489 008

Karttavastaava
Sami Friman

Iltarastivastaava
Timo Väre 465 093

Jäsenrekisteri
Kaisa Saviaho

Rastisanomat 1/96  toimitus:

Päätoimittaja
Jussi Partanen

Assistentit
 Aino Sillanpää, Paula Tukiainen
Nakitetut ( ks. nakkikone )
2 * Iina, Vähäset, Tukiaiset, Saviahot, Tapsa
P., Kimmo K. Matti T.., Jukka N., Päivi K.,
Eero V., Janne Å.

SEURAN TILIT:
Keski-Uudenmaan osuuspankki / Hyvinkää
Jäsenmaksut 506203-44104
Kilpailutili 506203-424201

SEURAN OSOITE:
Matti Nummela
Nykiöntie 16
05400 JOKELA

SEURAN TELEFAX:
(914) 436 104

HYVINKÄÄN RASTI RY:N TOIMIHENKILÖT 1996

INTERNET
http://www.hut.fi/~jjnikkin/hyra.html
seuran kotisivulta löytyy linkkejä
jäsenien kotisivuille

muut yhteystiedot: puh. 90-5621749 e-mail: jppartan@penger.helsinki.fi

Aleksis Kiven katu 1 as. 4
05900 hyvinkää

Jussi Partanen


