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Puheenjohtajan palsta

Viesti on kulkenut
Selailin juuri tuossa Pihkarastien käsi-
ohjelmaa. Silmiin osui myös viestiliigan tilan-
ne kuuden kilpailun jälkeen. Sijoitus on tosi
hyvä. Viesti on kulkenut tällä kaudella varsin
hyvin Miesten joukkue on sinnitellyt Tiomilan
ja Jukolan suurviestit ihan uusille
kymmenluvuille Viestiliigassa on pistepussi
karttunut kuudessa kilpailussa seitsemästä.
Homma on sujunut niin, että HyRa- miesten
viestihistoriaa on pantu uusiksi mennen
tullen. Porkkanaksi ensi vuodelle tarjoilen
joulun rastisanomissa muutamia kiinnostavia
viela voimaan jääneitä miesten viesti-
ennätyksiä arvioitavaksi ja ihmeteltäväksi.
Nuorten Tiomila ja Jukola onnistuivat melkein
tasatahtiin. Nuori joukkue suunnisti Ruotsis-
sa tasaisen hyvin alustä alkaen, sijoitus
mainiosti 4. Urheituvammojen kiusaamanakin
Nuorten Jukolassa tuli 7 sija ja kautta aikain
kolmanneksi paras suoritus, edellä Kouvolan
6. ja Porin 3. sija. Kalevan Rastiviestissä
H2O kiihdytti palkintorahoille. Viestikauteen
sopii monta mainiota yksilö- ja joukkue-
suoritusta mainituissa ja monessa muussa
viestissa. Mojovasti niistä kaikille potkua
tuleviin koitoksiin
Talvella pikkuisen spekuleerasin kaupungin
uudistuneesta liikunta-avustuskäytännöstä.
Rahaa jaettiin ohjauskertojenja osanotto-

määrien mukaan. Ei käynyt meille huonosfl,
mutta ei hyvinkään. Saimme hiukan enem-
män kuin olemme saaneet ohjauspalkkioita
edellisinä vuosina. Muuta emme sitten saa-
neetkaan karttarahaa lukuunottamatta.
Syntyi aukkoa budjettiin. Talkoilla on kiitettä-
västi tilannetta paikkailtu. Hauskat
hukkakauratalkoot ovat tuoreessa muistissa.
Syksyn aikana talkooponnisteluja jatketaan
ainakin linjakatujen raivauksessa. Talous-
ryhmä odottaa herkeämättä uusia
talkoovihjeltä.
Kesän suunnistuskausi siirtyy kohta tilastoi-
hin. Puntaroidaan tuloksia ja panostuksia.
Reunahuomautuksia ensi kautta varten
selataan toimintakalentereitten sivuilta. Pian
on edessä hetki paattää ensi vuoden suun-
taviivat. Pistäkäämme kokemukset ensi
vuoden peruslinjauksineen paperille nyt heti
kauden päättyessä  Mitäs, jos lähtisi mu-
kaan valiokuntatyöskentelyyn!
Sammakkoennustuksen mukaan säät jatku-
vat kesäisinä lokakuulle. Hyviä harjoitusintoja
kaikille!

KIITOS - PS Lämpimät kiitokset
rastilaisille muistamisesta - kun suunnistin
heinäkuun lopulla ”vanhuuden nuoruuteen ”

( Editoitu toimituksessa skannatusta tekstis-
tä, voi esiintyä riippumattomista tekijöistä
johtuvia tulkintoja )

Matti Nummela

Jukka ja Tuula Niinimäelle ihanasta leiripäivästä mökillänne 11.8.96, Hs
ryhmä vahvistuksineen

Kiitos

huolen siitä, ettei tylsyys iske.
Edustan Dresdenissä suunnistusseuraa nimeltä Post SV Dresden, monivuotinen
Suksi ja voidetilaukset Matti Lindille ensi tilassa, puh. 416189san viestimestari.
Dresden on Saksan jolitava suunnistuskaupunki ja siellä on jopa kaksi kovaa

seuraa. Itselläni kilpailukausi alkaa piakk0in
ja ylirasitustilan välttämiseksi olen
keventänyt harjoittelua entisestään, mutta
taidan kohta aloittaa harjoittelun. Parempi
myöhään, jos silloinkaan.
Muuten reissun kolme ensimmäistä kuukaut-
ta on varmasti kasvallanut ihmisenä sillä olen
jo ehtinyt kierrellä vähän Euroopassa. Puola,
Praha ja Budapest formuloineen on tullut ju
koettua. Lisäksi olen törmännyt uusiin aja-
tuksiin, sillä tunnen esimerkiksi bosnialaisen
opiskelijan. joka tuli Dresdeniin opiskele-
maan kolmen vuoden sotimisen jälkeen~
Että silleen.
Kaikille harjoitteluintoa ja hyvää kisakauden
jatkoa!!
Jussi Sumanen Semperstrasse 3/1 54
01069 Dresden Germany
e-mail puuttuu toistaiseksi’. ( Editoitu toimi-
tuksessa skannatusta tekstistä, voi esiintyä
riippumattomista tekojöitä johtuvia tulkintoja
)
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Päätoimittajan sanaPuheenjohtajan palsta

 Edellinen Rastisanomat oli poikkeusnumero,
olihan sille rajattu kiinteä takaraja
ilmestymiselle. Tämä numero ilmestyy vanhaan
jo Kaisan hyväksi havaitsemaan tapaan silloin
kun päätoimittajan mielestä numerossa on tar-
peeksi asiaa, asiattomuuksia ja kaikkea siltä
väliltä ja toimittajalla on aikaa, mikroverkon
postiohjelma kunnossa ja mielenkiintoa
perehtymällä  perehtyä Bill Gatesin ohjelmis-
ton yhteensovittamiseen muihin ohjelmiin. Vink-
ki, heittäkää kompuutterilla kuikkaa niin elämä
hymyilee.. No, kesä alkaa olla ohi, ei
suunnistuskesä, mutta maan vinosta
kiertoliikkestä elliptisellä radalla auringon ym-
päri johtuva vuodenaika. Positiivisesti ajatel-
len kesä oli jälleen kerran vähäluminen ja
helteistäkin kerettiin nauttia kunhan päästiin
euroloma-ajalle.. Päällimmäisenä mieleeni on
jäänyt Jukolan ykkösjoukkueen tykkijuoksut
Rautavaaran yöttömässä yössä. Ainakin
huoltojoukoissa oli intoa ja suunnistuksen rie-
mua ja loistofiilistä vaikka muille jakaa. Vuo-
den ensimmäisessä numerossa kirjoitin leikki-
mielellä:” Rasti tappelee kynsinhampain Juko-
lan voitosta .” Ensi keväänä pitänee kirjoittaa
vastaava lause haudanvakavasti. Kaikkien
jossittelujen äitinä todettakoon että Rasti olisi
ottanut megalomaanisen voiton jos ensimmäi-
nen ja viimeinen osuus olisi ollut hiihto-
suunnistusta ! Toivottavasti vain team-inva
kutistuu ensi vuonna olemattomiin niin kakkos-
ja kolmosjoukkueetkin nousevat henkseleitä
paukutellen sadanjoukkoon. Eli ensi talvena
lenkkeilyä juosten vähintään kerran viikossa.
Team-invassa Aino pitää piikipaikkaa, alku-
keväästä ei pystynyt puukotuksen jäljiltä juok-
semaan ja menestyksen varmisti rasitus-
murtuma keskikesällä. Janne Å pisti Ainolle
lujasti hanttiin hommaamalla rasitusmurtuman
reiteen, jonka paraneminen otti pari kuukaut-
ta, miehevä suoritus. Ylläkirjoittanut täräytti
saman vaivan, mutta suoritusta himmentää 5,5
viikon paranemisaika. Jotta tiimi ei kutistusi

aivan pieneksi, pisti Pete P. terveemmän
nilkkansa päreiksi työpaikkakisoissa ja Tapsa
P. Ruåtsinmatkaharjoituksissa. Jos joku kat-
soo saaneensa mainitsemisen arvoisen vam-
man niin pistetään tilastot uusiksi ensi nume-
rossa. Viime numerossa päätettiin jakaa nu-
meron rastilaisen titteli kesän kilpailu-
menestyksen perusteella ja ylidiktaattorisin
valtuuksin kesän pääkisaksi katson SM-
normaalimatkan. Parhaiten pärjännyt selviää
n. 28 sivua edempää. Invaillessaan Janne Å
on Tapsan avustuksella pistänyt Jukolasta tu-
loksellisesti ylös kaiken olennaisen paitsi
syötyjen puurojen ja juotujen kahvikuppien
määrän, lisäksi viestipörssissäkin komeilee 45
nimeä. Pekka on taulukoinut HyRa-cupin ja
kiitos muillekin jutun juurta aikaansaaneille. 25-
Manna joukkueille on numeroon tehty tauluk-
ko loppukirikellotus ajoille Ensi numeron ilmes-
tyessä on Rasti toivottavasti ylivoimaisessa
johdossa HS-viestiliigassa.

Eli Numeroa survotaan kasaan 15.12. jälkeen,
jolloin juttejen, kuvien ja piirrustusten tulisi olla
Jussilla, Paulalla tai ainakin menossa em.
 henkilöille.

Elämyksiä
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 MEHTÄJUKOLA 96  YHTEENVETOJA

Miesten kuntojoukkueet (3 - 6)  selvisi-
vät jukolaurakastaan  erittäin hyvin. Mukana
olleet olivat näin ollen riittävän valmistautuneet
osuuteensa ja tästä kaikille suuret kiitokset.
Hyvään suoriutumiseen osaltaan varmasti vai-
kutti  hyvin sopiva  kilpailuun meno aikataulu  ja
majoittuminen lähelle kilpailu-paikkaa , jolloin
viime tipassa matkustelu jäi minimiin.
         Koko tapahtuman kulkua voisi kuvailla
seuraavasti: Siilinjärven metsäoppilaitoksella
- ennen yöpuulle menoa (siis edellisenä iltana)
nuuhkittiin vielä ilmaa ja odoteltiin pimeän tu-
loa, jotta varmuudella tiedetään tarviiko sitä
lamppua eka osuudella vai ei. Janne S oli epä-
varma, kun käyttää laseja ja sama juttu myös
Pekka S:llä. Tytöt olivat vielä epävarmoja kun-
nostaan, ja lähtivät juoksentelemaan. Pikku
sadekuurot hätistelivät meidät kuitenkin pikku
hiljaa kämppiin ajatusenergiaa tankkaamaan
— zzzzz  —. Aamulla kaikki näytti ihanal-
ta, sää oli hyvä ja odotuksen tunne täytti mie-
let ja puuro loput. Matkalla kilpailukeskuk-
seen  pysähdyttiin  vielä ruoka-rastille Siilinjär-
ven S-marketiin ja pummi tuli , Pia yritti tyhjen-
tää koko kaupan.

Kilpailukeskuksessa -  todella hyvin jär-
jestetystä parkista oli helppo siirtyä teltta-alu-
eelle. Bussi-teamin ensimmäinen yhteishengen
pitävyyden osoitus oli leirin pystyttäminen , ja
se sujui kuin itsestään rivakasti.
Materiaalipaketit jaettiin ja kilpailunumerot et-
sivät kantajiaan ja lopulta löysivätkin, paitsi
Simo S , jonka oli kuultu jollakin asemalla kyse-
levän kyytiä ... , ja puhelinkaan ei ollut sillä
päällä. No tulihan se 6. aloittaja viimein. Jouk-
kueen johtajat jäivät laatimaan  herätyslistojaan
! Huoltopiste järjestäytyi ja alkoi toimimaan.
Sen  puolen know how oli perusteellisen
hyvin hanskoissa, myös yön aikana.
     Sitten asiaan. Venlojen viesti - tytöillä vies-
tin aikana sää oli mitä mainioin , välillä paistoi
ja kun tuli hiki, tuuli heti perään. Hyvin näytti
tyttöjen viestit kulkevan. Joukkueet olivat mai-
nioita  nuorten ja ei hyvin nuorten sekoi-

tuksia. Miehet yrittivät vertailla osuusaikojen
perusteella maaston vaikeutta ja kulku-
nopeuksia ja kerätä  oikeaa asennetta veljes-
ten koitokseen.

Jukolan viesti - seuran kuuden joukku-
een 1. osuuksien juoksijat olivat jo valmiina
verryttelyalueella osalla lamput, osalla vaan
fikkarit mukanaan. Sää oli vaihteleva, puol i -
pilvinen, tuuli edelleen kova, joten verkkarit sai
olla päällä. Huoltajia tarvittiin. Tarkasteltiin läh-
dön aluetta, ja narutettua karttatelinetta. Pek-
ka S  4-j. aloittaja  totesi, että tarpeeksi yl-
häällä minullekin ja sitten muisteli  hymyissä
suin kuinka  hän Juvalla lähtöhetkellä kar-
tan otettuaan sai kiristyneen narun  suoraan
päin otsalohkoa, pyllähti sen voimasta ja
luvun laskun noin 8 jälkeen selvisi sitten
taipaleelle. Tällä kertaa lähto onnistui kaikilta
osin , ja hyvähän oli tasaista peltoa alamä-
keen kiihdyttää. Moni taisi juosta  maito-
hapoille jo K-pisteelle mennessä.
     Avausosuudelta seuran joukkueet tulivat
hieman odottamattomasti, nimittäin järjestyk-
sessä 3-j. Janne S (s.160 , +4 ) , 2-j. Janne K
(s.196, +5), 1-j. Antti V (s.285, +8), 4-j. Pek-
ka S (s.496, +17), 6-j. Simo S(s.578,+20), 5-
j.Raimo L(s.595,+21).Yllättävän tasaisi oltiin.
     Toisesta osuudesta ei tullut pitkää yötä,
pitkä kylläkin.Tosin vihreillä alueilla lamppua
tarvittiin. Alku ja loppu helppoa, välillä
vaikeeeeta, siinä kommentteja. Seuran jouk-
kueista sijat nousevat  1:llä (Sami V oikea
tykistys s.58) ja  4:lla, muilla lievästi laskevat.
Ikämiehet selvittivät osuutensa kunnialla.
       Kolmas osuus oli kuin seurallemme luotu,
sillä kaikilla joukkueilla sijoitus nousee. 1-j. Kim-
mo K (s.46) kärjen tahtiin, 3-j. Yrjö N ja 4-j.
Matti T innostuvat kisaamaan kuitenkaan toi-
siaan näkemättä (4-j. 5 sek. joutusampi), myös
2,5 ja 6-j. hivuttautuvat ylöspäin.

Neljäs ja viides osuus olivat poikien osuuk-
sia, paitsi 1-j. nuorten miesten. Nuoret miehet
etenivät kärkijoukkueiden tahtiin, ja 1-j. oli jo
sijalla 20. Hyvä pojaaat ! Poikien osuuksilla
kaikkien joukkueiden sijat joko nousivat tai
asemat säilyivät ennallaan. 2-j.  Jari J, Kimmo

Jukka Kokkoniemi

JUKOLA  EXTRA
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Jukka Kokkoniemi

N (nousee), 3-j. Antti J, Jukka U (asemat), 4-
j.Tero N, Juho S (asemat), 5-j. Elmeri V, Jouni
T (nousee), 6-j. Jussi S, Tero L (nousee).
Tsemppiä pojat !

Kuudes osuus 1-j. Sampo S, edelleen
lähes kärjen tahtia, Tapanilla jo kutisee
jalkapohjissa. 2,3-j. Jyrki N ja Petri P hiukan
nostivat. 4,5,6-j. säilyttivät asemansa. Hyvä
i k ä m i e h e t .

Nyt alkaa uni painaa. Menen torkkumaan
n. 5 aikoihin.  Tuntikin voisi  auttaa. En tiedä
nukuinko, ravistan itseni hereille, klo on 6.15,
äkkiä vaihto alueelle. Ehdin näkemään voitta-
jien maaliin tulon. Aina se on yhtä juhlavaa !

Ankkuriosuudella oli mittaa muhkeat 16.1
km. 1-j. Tapani P juoksee ja suunnistaa hyvin,
vaikka vetikin tornimäen huipun kautta. Tulok-
sena sijoitus 33 ( +20), kiitos koko j o u k -
kueelle. Sanomalehti Keski-Uusimaan veikka-
us HyRa:n sjoituksesta (< 50) osui k e r -
rankin oikeaan. 2-j. Jere L sinnittelee tyylik-
käästi hieman nostaen sijalle 217. 4-j. Seppo
V (s.390) on hieman vauhdikkaampi, kuin 3-j.
Timo R (s.411). Olen vaihtoalueella seuraa-
massa viimeisiä vaihtoja. Matti N tulee vaih-
toon hyvin jaksaen ja lähettää 5-j. Kenneth R
matkaan. 5-j. sijoitus 558. Paulin kanssa odot-
telemme Marttia  6-j. viimeiseen vaihtoon. Ar-

kava. Kiitos vielä kaikille mukana olleille !

viomme mukaan kerkiää n. tuntia ennen
yhteislähtöä. Suunnittelemme Paulin kanssa
ankkuriosuuden taktiikkaa. Matka tuntuu pit-
kältä, niin oli Sipoossakin, mutta menee se kun
ikämies on kunnossa, rauhallisesti kiiruhtaen.
Onneksi sääkin suosii vielä. Nyt Martti jo tu-
leekin, hiukan ottaa tuo viimeinen mäen ...
nyppylä voimille. Otan Paulin varusteet ja toi-
votan onnea. Kasvot virneessä miehet vaihta-
vat kartan, ja ankkuri pyyhältää kohti K-pistet-
tä. 6-j. sijoitus on 725. Hyvin juostu!

Kaiken kaikkiaan joukkueiden viestit su-
juivat hyvin, metsässä ei tapahtunut isompia
haavereita, jaksettiiiiin juosta, ja rastit löytyi-
vät kohtuullisesti. Yksi herätys ei pelannut, ja
siitä syystä 3-j. antoi n. 10 min. tasoitusta,
häviten mm. sen verran 4-j.  Vuoden päästä
ollaan tarkempia ja vaaditaan herätystä.

Sitten kotiin - leiri saatiin purettua yhtä
ripeästi, kuin oli koottukin. Paitsi Kenneth:n
kamoja ei osattu pakata, eikä miestä näkynyt
missään. Oli jäänyt nautiskelemaan saunan
makoisistalöylyistä. No ankkurismiehelle tämä
nautinto suotiin ja ehdittiinhän ennen bussin
lähtöä. Onneksi HyRa:ssa ei vielä toimita
Curren oppien mukaan (selitys löytyy kirjasta
Poppamies). Kotimatka, sekin aina yhtä mu-

JUKOLA  EXTRA
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JUKOLA  EXTRA

osuus tykki sija ero kärk. aika ero os.nop matka Km-aika tiimi

1. Antti Virtanen 285 0:09:43 1:22:52 0:09:43 13,1 6,33 H
2. Sami Vähänen 80 0:07:30 1:21:06 0:03:06 13,5 6,01 y
3. Kimmo Karhu 46 0:09:18 1:02:55 0:03:29 10,7 5,88 R
4. Arto Lilja 20 0:07:40 0:44:42 0:01:30 8,9 5,02 a
5. Esa Niinimäki 20 0:07:35 0:45:38 0:04:29 8,9 5,13
6. Sampo Sillanpää 23 0:10:39 1:11:25 0:05:08 12,2 5,85 I
7. Tapani Partanen 33 0:20:43 1:41:42 0:12:56 16,1 6,32

1. Janne Karri 196 0:06:44 1:19:53 0:06:44 13,1 6,10 H
2. Sami Friman 278 0:23:46 1:40:21 0:22:21 13,5 7,43 y
3. Jari Nikkinen 258 0:39:01 1:16:22 0:16:56 10,7 7,14 R
4. Jari Juntunen 232 0:46:33 0:53:52 0:10:40 8,9 6,05 a
5. Kimmo Niemi 225 0:55:15 0:54:25 0:13:16 8,9 6,11
6. Jyrki Nikkinen 221 1:15:45 1:28:51 0:22:34 12,2 7,28 II
7. Jere Laurila 217 1:38:19 1:54:12 0:25:26 16,1 7,09

1. Janne Salomäki 160 0:05:44 1:18:53 0:05:44 13,1 6,02 H
2. Janne Turpiainen 505 0:47:46 2:05:21 0:47:21 13,5 9,29 y
3. Yrjö Nikkinen 416 0:59:22 1:12:43 0:13:17 10,7 6,80 R
4. Antti Juntunen 407 1:15:15 1:02:13 0:19:01 8,9 6,99 a
5. Jukka Uusitalo 421 1:38:22 1:08:50 0:27:41 8,9 7,73
6. Petri Palmunen 410 2:04:52 1:34:51 0:28:34 12,2 7,77 III
7. Timo Rautio 411 2:41:59 2:08:45 0:39:59 16,1 8,00

1. Pekka Savela 496 0:19:04 1:32:13 0:19:04 13,1 7,04 H
2. Jukka Kokkoniemi 479 0:46:16 1:50:31 0:32:31 13,5 8,19 y
3. Matti Tikkanen 398 0:57:47 1:12:38 0:13:12 10,7 6,79 R
4. Tero Niemi 405 1:15:07 1:03:40 0:20:28 8,9 7,15 a
5. Juho Saarinen 397 1:33:02 1:03:38 0:22:29 8,9 7,15
6. Aarno Saviaho 410 2:04:58 1:40:17 0:34:00 12,2 8,22 IV
7. Seppo Valtonen 389 2:34:38 2:01:18 0:32:32 16,1 7,53

1. Raimo Loikas 595 0:23:48 1:36:57 0:23:48 13,1 7,40 H
2. Hannu Salomäki 649 1:01:01 2:00:32 0:42:32 13,5 8,93 y
3. Risto Partanen 606 1:23:50 1:23:56 0:24:30 10,7 7,84 R
4. Elmeri Vähänen 542 1:36:39 0:59:09 0:15:57 8,9 6,65 a
5. Jouni Tukiainen 529 1:56:54 1:05:58 0:24:49 8,9 7,41
6. Matti Nummela 564 2:38:11 1:49:38 0:43:21 12,2 8,99 V
7. Kenneth Reinikka 558 3:21:09 2:14:36 0:45:50 16,1 8,36

1. Simo Sillanpää 578 0:22:36 1:35:45 0:22:36 13,1 7,31 H
2. Matti Lind 768 1:13:09 2:13:52 0:55:52 13,5 9,92 y
3. Paavo Partanen 721 1:38:26 1:26:24 0:26:58 10,7 8,07 R
4. Jussi Saviaho 649 1:51:34 0:59:28 0:16:16 8,9 6,68 a
5. Tero Laurila 557 2:02:57 0:57:06 0:15:57 8,9 8,42
6. Martti Väkeväinen 671 3:05:41 2:11:05 1:04:48 12,2 10,74 VI
7. Pauli Nieminen 725 4:10:43 2:36:40 1:07:54 16,1 9,73
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JUKOLA SPEKTAAKKELI

Tapani Partanen

Tämän vuotinen Jukolan viesti alkoi Rastin
osalta jo keskiviikkoiltana, jolloin pieni, mutta
kuitenkin niin tehokas joukko huippusuunnistajia
käänsi Volvojen keulat kohti Nilsiää, jossa odotti
järven rannalla, piilossa toimittajilta tarkkaan
valittu piilopirtti. Erilaisten kiireiden takia ryh-
mämme oli supistunut lähes puolella lähtöä
edeltäneinä päivinä, mutta se  ei iloista
joukkoamme häirinnyt. Torstain ja perjantain
aikana tutustuimme paikallisiin maastoihin ja
havaitsimme ne vaihteleviksi(Käärmekalliolla
n.10 min/km, jukolan harjoituskartalla PK-VK
vauhdilla 6,5 min/km). Urheiluhenkisinä
keskityimme myös vedonlyöntiin ja totesimme
asiantuntemuksemme riittämättömäksi(Jereä
huijattiin, eikä muitakaan onni pahemmin
potkiskellut). Kun kiireiltämme ehdimme kä-
vimme tutustumassa kilpailukeskukseen, jos-
sa suoritimme perinteisen teltta-alueen vara-
uksen ja kuuntelimme kilpailevien seurojen
kehuja sopivan kokoisesta varauksesta. Pe-
rinteitä noudattaen pyrimme myös pitämään
saunan lämpimänä useamman tunnin ajan joka
päivä. Teimme myös uuden aluevaltauksen kun
ryhdyimme pohtimaan meteorologisia asioita.
Erityisesti meitä ihmetytti, kun teimme päiväl-
lä kaksi tunnin mittaista harjoitusta ja samana
päivänä satoi(niin että Schumacherkin olisi
spinnannut) tasan kaksi tuntia, luonnollisesti
sadekin tuli kahtena tunnin mittaisena
ryöpsäyksenä minuutin tarkkuudella
harjoitustemme aikana. Ja lopun päivää
paistoikin sitten AURINKO. Regnskogareista
ja muista kohtaamistamme ongelmista huoli-
matta ja osittain niiden ansiosta tunsimme it-
semme valmiiksi tähän keskikesän
happeningiin, joka kerää vuosi toisensa jälkeen
n.10 000 huippusuunnistajaa vertailemaan tai-
tojaan ja kuntoaan + vähintään saman verran
toinen toistaan rutinoituneempia ja
asiantuntevimpia huoltajia + loput n. 5 000 000
suomalaista suunnistusfania vuorokaudeksi
teksti-tv:n ja radioidensa ääreen. Puhumatta-
kaan kaikista kymmenistä ellei peräti sadois-

ta miljoonista ulkomaailman kiinnostuneista
silmäpareista, jotka kiroten näppäilevät
kaukosäädintään toivoen löytävänsä viikonlo-
pun aikana edes yhden kanavan, joka lähet-
täisi nonstoppina koko viikonlopun suunnistus-
ta Suomen suvesta. Lauantaiaamuna lähetim-
me edellisenä iltana joukkoamme vahvista-
maan saapuneet atleetit teltanpystytys- ja
treenireissulle Rautavaaran lentokentän
lähimaastoihin. Saapuessamme itse pääkallo-
paikalle hieman myöhemmin jouduimmekin jo
keskelle toimittajien ristitulta, mutta kokeneina
erämiehinä tetsasimme itsemme
seuratovereidemme luo jättäen toimittajat nuo-
lemaan näppejään. Naisten viestiä
katsellessamme pohdimme tulevaa koitosta ja
loimme joukkueemme taistelustrategian. ”Ei
mitään turhia kikkailuja” oli tunnuslauseemme
tuona kesäyönä. Illan mittaan jännitys nousi
lähes yhtä kestämättömäksi kuin Usminjärven
jää huhtikuisena kevätpäivänä. O s a
joukkueestamme siirtyi illan mittaan vielä ta-
kaisin piilopirtillemme, jäljelle jääneiden kes-
kittyessä kilpailuun paikan päällä
huoltajiemme(JÅ&JP) tarkkailevien silmien alla.
 Lähtöhetken lähestyessä aloittajamme jo aloit-
taessa alkuverryttelyään neljän viimeisen osuu-
den juoksijamme olivat jo vetäytyneet
makuupusseihinsa odottamaan nukkumatin
saapumista, mikä osoittautuikin varsin
pitkäveteiseksi hommaksi. Lähtölaukauksen
pamahdettua yli 1 000 kovakuntoista urhoa
rymisteli kohti nopeakulkuisia mäntykankaita,
joista osa osoittautui yllättävän kuusikkoisiksi
ja peitteisiksi. Aloittajien joukossa oli luonnolli-
sesti 1-joukkueemme viestinviejänä Antti, jon-
ka odotimme selviytyvän reissustaan puhtain
paperein. Antti kuitenkin menetti balanssin ja
spinnasi pari kertaa. Tutkijat ovat kilpailun jäl-
keisissä tutkimuksissaan todenneet, että sade-
kelin renkailla olisi ehkä kosketus rataan säi-
lynyt täydellisempänä muutaman sadekuuron
rikastamassa kisassa. Aloituksessa
Rastilaisista nopeimpana kunnostautui 3-jouk-
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JUKOLA  EXTRA

rupesi sujumaan ja olin uskoin vielä pystyväni
nostamaan sijoitusta kun letkan (P.Forsman,
M.Donner, Ants Grende ja NTHI) vauhti tuntui
mukavan leppoisalta. Sitten se tapahtui eli tein
perinteisen virheen. Juoksun tuntuessa helpol-
ta lähdin lisäämään vauhtia ja parin kilometrin
päästä olin pihalla kuin Alexeev. Viimeisten
kuuden kilometrin aikana havaintoni maastos-
ta ja kilpailun kulusta ovat hieman puutteelli-
set. Vähän kympin jälkeen vyöryi ohitseni kah-
ta puolta pikajuna, jonka vetureina kunnostau-
tuivat T.Karppinen ja V.Rousu. Vaunuina junas-
sa kulkivat havaintojeni mukaan ainakin S.Sild,
O.Coupat, J.Ingelsson, Y.Omelchenko ja
Carsten. Seuraavaksi silmiini pisti noin 1,5 km
ennen maalia tien varteen kutsuvan näköisesti
pysäköity polkupyörä, jonka käyttäminen ei
luonnollisesti käväissytkään mielessäni. Sitten
olikin jo ns. loppukirin vuoro. Tällä kertaa mat-
kan rasitukset ja Per Ek veivät loppukirissä
voiton, mikä ei tule toistumaan. Maaliin tultua-
ni havaitsin hämmästyksekseni jääneeni kär-
keen ”vain” kymmenen minuuttia ja
menettäneeni kymmenen sijaa. Matkan var-
rella tilanne oli tuntunut pahemmaltakin. Tu-
loksena oli kuitenkin historiallinen 33. sija ja
roppakaupalla itseluottamusta tuleviin
taistoihin. Tällä kertaa onnistuimme erinomai-
sesti väliosuuksilla, aloituksen ja ankkuroinnin
hieman epäonnistuttua. Jotain väliosuuksien
onnistumisesta kertovat osuussijoitukset(10.,
30., 6., 35. ja 24.). Tulevien vuosien ankkureille
pari vinkkiä: Luottakaa OMAAN
suunnistustaitoonne, Uskokaa OMAN
juoksuvauhtinne riittävän, Älkää peesailko muita
(vaikka nimi olisi Petri Forsman, se ei tarkoita
että osaa suunnistaa) ja LOPPUKIRISSÄ EI
SAA HÄVITÄ!!!!! ??

kueen Janne S, joka ehti vaihtoon muutaman
silmänräpäyksen ennen 2-joukkueen kaima-
ansa K:ta. Tovi tämän jälkeen kirmasikin Antti
vaihtoon sijalla 285 eron kärkeen ollessa 9.43.
Toisella osuudella joukkueessamme eteni en-
nenkin hissihommissa Vähäsen kunnostautu-
nut Sami, joka tällä kertaa saattoi muiden seu-
rojen niin sanotut ”yötykit” naurunalaisiksi
kirmattuaan taipaleellaan ohi 205
kilpakumppanistansa vaihtaen sijalla 80. Vii-
meisellä lamppuosuudella kirmasi muiden
metsänelävien seassa ”Masalan tiikeri” lempi-
nimeltään Kimmo, joka jatkoi siitä mihin Sami
jäi. Vaihtoon Kimmo vyöryi 46. sijalla. Neljän-
tenä viestinviejänä matkaan ampaisi Arto, joka
jatkoi puolituspäivän teeman mukaista etene-
mistä runnoen vaihtoon 20. sijalla 7.40 minuuttia
kärjen jälkeen. Toiselle ”baanapätkälle”
startannut Esa jatkoi alkumatkasta edeltäjien-
sä viitoittamaa tietä ollen väliaikarastilla pa-
haa enteilevästi 13. Loppumatkasta piiiiiitkä
hajonta hidasti Esaa sen verran, että
vaihtosijaksi tuli jälleen 20. Maajoukkuemiesten
kansoittamalle kuudennelle sträckalle lähti
jaloittelemaan Sampo, joka itseluottamusta
uhkuen heitti alkumatkasta toisen piilolinssinsä
pois pitääkseen pelin tiukkana. Vaihtoon Sam-
po ampui Donnerin ja Sörkan imussa ollen 23.
Itse säntäsin ankkuriosuudelle normaalilla
hölkkävauhdilla ja jätin heti Kenkun katsele-
maan kantapäitäni(valitettavasti vain tilapäises-
ti, maalissa Kenkku oli 8.). Alkujärkytyksestä
toinnuttuani totesin suunnistuksen ja 110%
juoksuvauhdin yhteen sovittamisen lähes mah-
dottomaksi, mistä johtuen suunnistus välillä
töksähteli kun en uskaltanut tinkiä vauhdista.
Noin kahdeksan kilometrin jälkeen suunnistus
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joukkue oli parhaana hyralaisena 164. Paran-
nusta siis siihen nähden mutta vielä rutkasti
h a r j o i t e l t a v a a .

Mutta takaisin tähän vuoteen, jona kaikki
hyralaiset venlat suorittivat jälleen osuutensa
kunnialla päätökseen jättäen luovuttamiset,
hylkäykset ja muut sähläykset muille
joukkueille. Meidän kolmos-, nelos-, ja
viitoskokoon-panomme olivat melko
tasaväkisiä. Nämä joukkueet olivat
loppusijoissa 14 minuutin sisällä.
Urakkansa jälkeen suihkunraikkaat venlat oli-
vatkin sitten valmiita seuraa-maan veljesten
edesottamuksia, jotka sitten olivat hyralaisittain
varsin jännittäviä ja nauttimaan Jukolan yön
tunnelmasta (ja tietysti keittämään puuroa…)
Mehtä-Jukolaa venlojen puolesta muistellen,
Paula

t a i s e t
kilpailu-
hermot
ja suosta
päästy-
ään jat-
koi va-
k a a t a
tahtiaan
tykittäen
l o p p u -
suoraa
s i j a l l a
1 4 3 .
T ä s s ä
koh taa
k a i
muistel-
l a a n
a i n a
edellis-
vuot ta .
S i l l o i n
kakkos-

kakkososuutta, joka oli aloitus-osuuden
hajontapari, pituutta 8 km. Kaisankin matka
taittui ilman suurempia etsintöjä ja tunnin ku-
luttua hänkin jo kapusi viimeistä rinnettä kohti
vaihtopuomia ja siellä innokkaasti roikkuvaa
Hannaa vaihtosijalla 169.
Hanna pinkaisi kuuden kilometrin ”pätkälleen”
basiliskot niskassaan, mutta eivätpä nuo
Hannaa ainakaan harhateille viekotelleet eivät-
kä hirveästi tuntuneet vauhtiakaan hidastaneen.
Hanna luukutti loppusuoralla, kun yhteisaikaa
oli kulunut vartin vaille 3 tuntia ja sijaluku
vaihtokopperon näyttötaululla osoitti joukkue-
emme kulkevan sijalla 141.
Ankkuriosuudelle laskettiin irti Aino, jolla oli
edessään 9 kilometriä suunnistusta, ja kuten
olimme jo tähän mennessä huomanneet,
kilometrit juostiin tässä maastossa rivakkaa
tahtia. Ainonkaan metsässä viettämä aika ei
liiemmälti pummailuun tuhraantunut, mutta
ankkurillamme oli toisenlaisia ongelmia. Eräs
ruotsalainen kilpasisko oli sekoittanut Kaleva-
lan Seitsemän Veljeksen ja Jukolan tapahtu-
miin ja yritti laulaa Ainoa suohon. Aino-ressuk-
ka oli suossa kainaloitaan myöten ruotsittaren
vain nauraessa va-hingoniloisesti vieressä.
Ankkurimme osoitti kuitenkin omaavansa rau-

Kimpsuineen ja kampsuineen saapuivat jälleen
myös venlat valloittamaan uutta, suurta ja tun-
tematonta lääniä, jopa viiden joukkueen voi-
min, suurta kansallistunnetta ja urheilumieltä
puhkuen. Taas oli vuosi vierähtänyt ja uusi Ju-
kolan kylä odotti myyntikojuineen (mutta mis-
sä olivat kirsikat?) ja vieri vieressä kyhjöttävine
sotilastelttoineen iloluontoisia ja rajojaan etsi-
viä venloja. Ykkösjoukkueen kiperät
juoksujärjestysongelmat saivat jälleen jatkoa
(muodostunut jo perinteeksi…). Viime hetkel-
lä saatiin rivit kuitenkin järjes-tykseen ja pie-
nen panikoinnin jälkeen allekirjoittanut lähtövii-
valle. Aloitus muodostui kokemuksena
hienoksi, joskin myös raa’aksi, ja kaikkeni anta-
neena ilman suurempia suunnistusongelmia
saavutin viimeisen rastin, vii-meisen ylämäen
(joka kasvoi silmissäni sitä suuremmaksi, mitä
lähemmäs saavuin) ja vaihtopuomin sijalla 180,
kun aikaa oli mennyt noin tunti.
Kaisa-venla lähti kiidättämään ykkösen

Poimintoja tulostaululta ja menossa mukana olleita hyralaisia

1.  Bäkkelagets SK - NOR         3.01.54
2.  Halden SK - NOR                3.06.35
3.  LiePa                                   3.06.52

143.  HyRa I                               3.51.38
                                os.aika       sija
        Paula T            58.58         180.
        Kaisa S            1.01.20      169.
        Hanna P           44.26        141.
        Aino S             1.06.54      143.

270.  HyRa II                             4.18.54
                                              Anniina K       1.10.44       395.
                                              Marjaana K     1.04.52       309.
                                              Johanna N       53.17          285.
                                              Laura S           1.10.01        270.

329.  HyRa III                           4.32.27
        Erja R             1.10.14        382.
        Marja T          1.09.10        353.
        Anneli M        56.40           329.
        Päivi H           1.16.23        329.

358.  HyRa IV                          4.40.55
                                             Leena T          1.10.11        381.
                                             Lotta S            1.09.00        349.
                                             Ulla B             57.51           336.
                                            Pirkko N         1.23.57        358.

374.  HyRa V                          4.46.18
        Elisa N          1.09.43        373.
        Heidi C          1.17.40        391.
        Pia V             1.01.57        392.
        Elina B          1.17.18        374.

    Venlojen viesti,

Paula Tukiainen
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Sija Nimi
1. Sami Vähänen 95,13 ##### 91,57 92,44 96,18 74,14
2. Kimmo Karhu 93,64 84,71 97,99 85,73 83,64 85,14 96,01 94,46 86,10
3. Esa Niinimäki 93,38 83,61 93,14 77,72 98,26 91,94 90,18 87,46
4. Tapani Partanen 92,74 91,54 94,28 91,05 92,95 87,39 83,32 87,28 92,17
5. Sampo Sillanpää 88,24 88,75 72,14 85,69 84,79 84,94 83,41 92,81 85,72
6. Arto Lilja 87,84 80,77 78,08 83,40 90,55 96,64
7. Antti Virtanen 87,12 90,59 93,24 85,63
8. Jari Nikkinen 83,25 94,43 76,14 84,60 77,83
9. Janne Åberg 81,55 73,37 83,25 95,60
10. Janne Salomäki 79,93 79,69 82,45 67,62 89,95
11. Janne Karri 79,24 91,28 67,23 69,63 88,82
12. Jere Laurila 75,54 85,04 72,76 66,63 77,73
13. Jyrki Nikkinen 74,84 88,24 68,61 74,60
14. Matti Tikkanen 74,46 81,83
15. Yrjö Nikkinen 74,38 81,73
16. Sami Friman 74,22 80,19 77,73
17. Jari Juntunen 72,98 80,20
18. Jussi Partanen 70,24 77,19
19. Pekka Savela 70,02 76,94
20. Jussi Saviaho 70,02 67,74 76,17 72,65
21. Petri Palmunen 69,06 77,05 69,88
22. Kimmo Niemi 68,81 75,62
23. Raimo Loikas 66,60 73,19
24. Seppo Valtonen 66,59 73,18
25. Elmeri Vähänen 66,46 73,03
26. Antti Juntunen 66,28 71,58 69,43
27. Tero Laurila 65,58 72,07
28. Risto Partanen 64,44 70,81
29. Jukka Kokkoniemi 64,23 70,58
30. Simo Sillanpää 63,24 60,45 74,10
31. Timo Rautio 62,74 68,94
32. Paavo Partanen 62,60 68,79
33. Aarno Saviaho 60,15 66,10
34. Kenneth Reinikka 60,01 65,95
35. Tero Niemi 59,34 58,40 67,85
36. Hannu Salomäki 58,89 64,71
37. Juho Saarinen 58,85 64,67
39. Jouni Tukiainen 56,77 62,38
40. Janne Turpiainen 56,63 62,23
41. Eero Sillasto 55,30 60,77
42. Matti Nummela 55,02 60,46
43. Jukka Uusitalo 54,40 59,78
44. Matti Lind 53,02 58,27
45. Pauli Nieminen 51,56 56,66
46. Martti Väkeväinen 46,01 50,57
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Pekka Tukiainen

S
ijo

itu
s

E
d.

 s
ijo

itu
s

Testi 2 Am SM Am-yö Oravatonni Kevät Yhteensä

H21 1 2 Antti Virtanen 794 869 1630 3293
2 3 Sampo Sillanpää 746 477 1565 2788
3 1 Tapani Partanen 923 1762 2685
4 5 Kimmo Karhu 644 1539 2183
5 4 Jere Laur ila 797 ⊗ 1335 2132
6 10 Jussi Partanen 634 1263 1897
7 6 Jar i Nikkinen 1539 1539
8 7 Janne Åberg 1470 1470
9 8 Jouni Nissinen 1336 1336
10 9 Jyrki Nikkinen 1281 1281
11 11 Janne Turpiainen 1147 1147
12 12 Arto Lilja ⊗ 746 746
13 13 Janne Karr i 619 619
14 14 Jussi Sumanen 599 599
15 15 Sami Friman 576 ⊗ 0 576
16 16 Petri Palmunen ⊗ 249 249
17 - Jar i Kuvaja 212 0 212

H20 1 1 Sami Vähänen 941 962 1890 3793
2 2 Esa Niinimäki 876 906 1816 3598
3 3 Janne Karr i 737 906 1580 3223
4 - Martti Palokangas 244 0 244

H18 1 1 Janne Salomäki 770 1487 2257

H16 1 1 Jukka-Pekka Uusitalo 767 1557 2324
2 2 Antti Juntunen 680 1534 2214
3 3 Jar i Juntunen 680 1522 2202
4 4 Juho Saarinen 682 1461 2143
5 5 Pekka Itävuo 825 1209 2034
6 6 Kimmo Niemi 693 1146 1839
7 7 Elmeri Vähänen 708 1024 1732
8 10 Tero Niemi 665 811 1476
9 9 Tero Laurila 175 950 1125
10 8 Jouni Tukiainen ⊗ 974 974
11 11 Juha-Pekka Loikas 566 566

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. Seuraavina ovat pääsarjan kaksikko Tapani Partanen ja Antti Virta-

HYRA-CUP
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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.
Testi 2, Sahalahden Kunto, 3.8 Osanotto testi 2:een oli totuttuun tapaan laimeaa kun käy-
tännössä kaikki 16-18-sarjalaiset ovat kisan aikaan Nuorten Tiomilassa. H21-sarjan kärki
säilyy entisellään, Tapani P saa hyvät pisteet 8. sijastaan. H20-sarjassa pojat hankkivat
pisteitä aivan cup-sijoitustensa mukaisessa järjestyksessä, siis ei muutoksia järjestykseen.
Parhaat pinnat Sami V:lle kisan 3. sijasta.
Naisten puolella Paula T on ainoa pisteitänsä kartuttanut.
Am-päivä, Kytäjä, RR, 17.8 Antti V suunnistaa Kytäjän pusikoista kohtuullisen hyvät pisteet
ja siirtyy taulukossa ohi Tapanin, joka jätti kisan väliin maratonkokeilun vuoksi. H20-sarjassa
Sami V ei anna hitaan maaston haitata: aluemestaruus ja vankka ote koko HyRa-Cupin
voitosta. Esalle ja Janne K:lle ”tasapääjuoksulla” (6.) myös hyvät pinnat. H16-sarjan kärki
pysyy muuttumattomana: Jukka-Pekka (4.), Antti J (9.) ja Jari J (8.. Pekka Itävuo ottaa am-
hopeaa mutta HyRaCupin sijoitus ei vielä parane.
D21-sarjan kärjessä jatkaa Laura S (26.) ja toisena Kaisa S (29.). Seuraavina Hyran naisis-
ta am:ssa parhaiten sijoittuneet Anuleena (21.) ja Elisa N (22.). D20-sarjassa pisteissä
toiseksi nousee Katja Kyckling (12.). D18-sarjassa Ainon 5. sija am:ssa vankistaa asemaa
HyRa-cupin naisten sarjan johdossa. D16-sarjassa kärjessä on Hanna-Riikka (8.). Kirsi
Kallela (13.) kirjauttaa kesän ensimmäiset pisteensä.

TT

D21 1 1 Laura Sumanen 476 1472 1948
2 2 Kaisa Saviaho 316 1457 1773
3 3 Anuleena Varjonen 627 1031 1658
4 6 Elisa Niinimäki ⊗ 607 665 1272
5 4 Paula Tukiainen 746 746
6 5 Aino Sillanpää 695 695
7 7 Marja Mattila 661 661
8 8 Hanna-Riikka Partanen 599 599
9 9 Anniina Kiiltomäki 553 553
10 10 Ulla Borgenström 515 515
11 11 Elina Borgenström 509 509
12 12 Johanna Nieminen 499 499
13 13 Leena Tikkanen 468 468
14 14 Anneli Miettinen 409 409
15 15 Lotta Sumanen 362 362

D20 1 1 Paula Tukiainen 616 710 1492 2818
2 3 Katja Kyckling ⊗ 645 546 1191
3 2 Anniina Kiiltomäki 913 913
4 4 Marjaana Kiiltomäki 499 499

D18 1 1 Aino Sillanpää 823 1810 2633
2 2 Johanna Nieminen 631 1364 1995
3 3 Lotta Sumanen 499 983 1482

D16 1 1 Hanna-Riikka Partanen 664 1548 2212
2 2 Paula Miettinen 684 684
3 - Kirsi Kallela 350 0 350
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Osu
us

pää
luku

mat
ka

vaikeus
aste

Osallistujat

1 1 7,5 vaikea kaikki
2 1 7,5 vaikea kaikki
3 4 4,5 keski naiset
4 4 3,0 helppo ei D19-34,H 15-49
5 4 7,5 vaikea kaikki
6 4 4,0 helppo ei h 17-39
7 4 4,5 keski kaikki
23 1 3,0 helppo ei D19-34,H15-49
24 1 4,5 vaikea naiset
25 1 8,0 vaikea kaikki

Taulukko täytettäväksi 25-Mannaan.
Juokkueita ei ole vielä päätetty, joten nimet voi täyttää esim. Seavindin
h y t i s s ä .

nimi osuus
aika

loppu
kiri
aika

nimi osuus
aika

loppu
kiri
aika

nimi osuus
aika

1. 2.
23. 24 25.
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7

25 Mannaan lähtee kaksi joukkuetta, lähtö
bussilla pe iltana 11.10, kisa lauantai aamu-
na ja takaisin koto-Suomessa ollaan jo
sunnuntai aamuna. 5 osuutta suunnistetaan
4-hengen partion voimin

Ilm
oittautum

isia ottaa vielä vas-
taan P

ia V
ähänen, m

utta asialla
alkaa olla jo kiire, puh. 415462
k.,4593367 t.
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Oravapolkulaisten sarjakilpailu 1996.

Neljästä kilpailusta laskettiin mukaan kolme parasta suoritusta. Pisteet laskettiin sijalukupisteinä
siten, että voitosta sai yhden pisteen, toisesta sijasta kaksi jne. Puuttuvasta osallistumisesta sai
viimeisen sijan pisteet ( huomioitu sarjan koko osanottajamäärä.
Tasapisteissä sijoitus määräytyy siten, että osallistumisesta saadut pisteet ovat arvokkaammat kuin
poissaolosta annetut pisteet.
Jotkut oravapolkulaiset ovat juosseet kahdessa sarjassa, jolloin pisteet jakautuivat ja kokonaistulos
huononi.
Sarjassa oli mukana 85 oravaa.
Lopputulokset:

Hakala/ Jokela/ Lentok./ Ridasj. yht.
D14 (4)
1. Petra Karimies 1 - 1 2 4
2. Eeva-Leena Niinimäki - - - 1 9
3. Karoliina Kinnunen 2 - - - 10
4. Miia Pitkänen 3 - - - 11
H14 (2)
1. Anssi Juntunen 1 1 1 1 3
2. Visa Nieminen 2 - 2 - 6
D12 (3)
1. Mari Uusitalo - - - 1 7
1. Riikka Kivistö 1 - - - 7
3. Pilvi Kattainen 2 - - - 8
H12 (5)
1. Mikko Koskinen 1 3 2 1 4
2. Jyri Kallela 5 2 1 2 5
3. Antti Salomäki 3 1 - 3 7
4. Ville Karimies - 2 3 - 9
5. Mikko Laine 4 - 4 - 13
D12TR (4)
1. Johanna Kokkoniemi 1 - 1 3 5
2. Riikka Kivistö - 1 - 4 9
3. Riina Jämsänen - - - 1 9
3. Tiina Lepistö - - - 1 9
H12TR (2)
1. Antti Koivu 1 1 1 - 3
2. Heikki Aitakangas 2 2 2 1 5
D10RR (11)
1. Marianna Tikkanen 5 2 1 1 4
2. Anni Mäkeläinen 7 1 2 3 6
3. Emmi Rahkonen 3 6 3 5 11
4. Leena Väre 4 8 4 7 15
5. Anniina Matikka - 3 - 2 16
6. Miranda Smed - -4 7 22
7. Jenni Alho - - - 4 26
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8. Kaisa Malinen - 9 - 6 26
9. Elisa Virtanen - 4 - - 26
10. Maria Honkanen - 8 7 - 26
11. Niina Martinkauppi 6 - - - 28
H10RR (11)
1. Henri Rautajärvi 1 1 1 1 3
2. Antti Raiko 2 2 2 6
3. Miikka Virtanen 6 3 3 2 8
4. Tuomas Lindholm 3 4 7 4 11
5. Juho-Petteri Oksanen 4 5 5 5 14
6. Aapo Roukkula 9 - 6 3 18
7. Joni Stenholm - - 4 6 21
8. Niklas Laitakari 5 - - - 27
9. Eero Väisänen 7 - - - 29
9. Joona Seppälä - 7 - 29
11. Pekka Käpynen 8 - - - 30
D8RR (13)
1. Liisa Kokkoniemi 3 1 2 2 5
2. Mirkku Miettinen 6 - 3 4 13
3. Noora Mahlamäki - 5 - 1 19
4. Anna Koivisto 4 - - 2 19
5. Kaisa Malinen 8 - 1 - 22
6. Irene Raunio 8 6 - - 27
7. Saija Rilla 1 - - - 27
8. Enni Rautio 2 - - 28
8. Mari Mustalahti - 2 - - 28
10 .Laura Turunen - 3 - - 29
10. Marita Kuittinen - 3 - - 29
12. Camilla Sjöholm 5 - - - 31
13. Noora Martinkauppi 7 - - - 33
H8RR (14)
1. Joona Stenholm - 2 1 3 6
2. Juho Rahkonen 5 2 5 1 8
3. Joona Jokinen 4 3 2 4 9
4. Jarmo Laine 1 - 3 5 9
5. Juho Rahkonen 5 2 5 - 12
6. Toni Stromberg - 3 8 2 13
7. Tuomo Väre 8 1 10 6 15
8. Ari Pylvänäinen 7 - 5 8 20
9. Ville Tuomi 6 - 4 - 24
10 .Antti Patala 3 5 - - 22
11. Lauri Loiskekoski - - 7 7 28
12. Lasse Rasimus - 6 - - 34
13. Joona Puupponen - - - 9 37
13. Ville Kilpi - - 9 - 37
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D6RR (12)
1. Anna-Riina Juntunen - 4 4 1 9
2. Annika Tikkanen 6 - 2 4 12
3. Kaisa Karimies 1 - 1 - 14
4. Riikka Virtanen 2 2 - - 16
5. Benita Reinikka 3 - - 2 17
5. Jonna Alho 3 - - 2 17
7. Ella-Mari Vierikko - 1 - - 25
8. Milka Jokinen - 2 - - 26
8. Heidi Pylvänäinen - - 2 - 26
10. Riikka Jokinen - - 3 - 27
11. Sari-Anna Salminen 5 - - - 29
12. Mari Mustalahti 7 - - - 31
H6RR (4)
1. Jani Rahkola 2 - 2 1 5
2. Arttu Rautio - - 1 2 7
3. Markus Laine 1 - - - 9
4. Miika Jokinen 3 - 3 - 10

Pisteet tietyistä
kisoista ovat
voineet muuttua,
eli jos olet saanut
pisteitä kisasta
missä olet ollut ja
pisteitä on jäänyt
tulematta jostain
kisasta on syy
toimituksessa.
Toissijainen syy
löytyy pää-
kirjoituksesta s. 3.
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HIIHTOSUUNNISTUKSEN ALUSTAVA KILPAILUOH-
JELMA 1996-1997
MARRASKUU 1996
30.11.96 Ylläksen Rasti, Kolari
JOULUKUU 1996
1.12.96 Ylläksen Rasti Kolari
7.12.96 Ounasvaaran Hiihtoseura, Rovaniemi
8.12.96 Ounasvaaran Hiihtoseura, VL 1
14.12.-15.12.96 Lappeen Riento, valinta MC-

katsastukseen
Kuhmon Peurat, valinta MC-
katsastukseen

21.12.96 Savon Suunta, Varkaus
28.12.-29.12.96 Kalevan Rasti, maailmancupkatsastus 1
TAMMIKUU 1997
4.1.- 5.1.97 Epilän Esa, Tampere
11.1.-12.1.97 Petäjäveden Petäjäiset, VC 1 ja VL 2

18.1.-19.1.97 Ylä-Savon Rasti, Kiuruvesi, Pohja-Games ja
maailmancupkatsastus 2

25.1.-26.1.97 Aluemestaruudet, HYRA
 HELMIKUU 1997
1.2.- 2.2.97 Joutsenon Kullervo, bonuskilpailu ja VL 3
8.2.- 9.2.97 Lammin Säkiä
15.2.-16.2.97 Valkeakosken Haka, VC 3 ja VL 4
22.2.-23.2.97 Savon Rasti (ryhmä 1), SM-normaalimatka ja viesti,

VC 4, VL 5
Keski-Karjalan Rastu (ryhmä 2). SM-normaalimatka
ja viesti

MAALISKUU 1997
8.3.-  9.3.97 Itä-Päijänteen Rasti, Joutsa

Kankaanpään Suunnistajat, henk.koht. ja VL6
15.3.97 Saarijärven Pullistus, SM-PIKA, VC 5

16.3.97 Viitasaaren Suunta, Lumi-Toukola, VL 7
28.3.- 30.3.97 Suunta 2000, Keminmaa, Lapin Lumirastit
HUHTIKUU 1997
12.4.- 13.4.97 Hetan hukat, Enontekiö,

talvitunturisuunnistus
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VIESTILIIGAN OSAKILPAILUT
8.12.96 VL 1 Ounasvaaran HS
12.1.97 VL 2 Petäveden Petäjäiset
2.2.97 VL 3 Joutsenon Kullervo
16.2.97 VL 4 Valkeakosken Haka
23.2.97 VL 5 Savon Rasti
9.3.97 VL 6 Kankaanpään Suunnistajat
16.3.97 VL 7 Viitasaaren Suunta

VUOKATTICUPIN OSAKILPAILUT
11.1.97 VC 1 Petäjäveden Petäjäiset
25.1.97 vc 2 Perämeren Rasti
15.2.97 VC 3 Valkeakosken Haka
22.2.97 VC 4 Savon Rasti
15. 3.97 VC 5 Saarijärven Pullitus

RASTIN SALIVUOROT 1996-97
Maanantai 19-20.30 Ammattikoulu kuntosali

- tytöt ja pojat 14v. alkaen nuorille ohjattu
alkuverryttely ja  lihaS kuntoharjoituksia

Keskiviikko 20-21.30 Yhteiskoulun palloilusali
>12-v. sählyä

Torstai 16.30-18.30 Martinhalli, kentät 2 ja 3
- liikuntaleikkikoulu ja oravapolkulaisten
vuoro

17.30-19.00 Maaseutuopiston liikuntasali
- koripalloa

Perjantai 18-20.00 Maaseutuopiston liikuntasali
- kuntopiiri ja sählyä kaikenikäisille
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LOPPUVUODEN HARJOITUKSET
T0 12. 9. klo 18  Taitoharjoitus rullasuksilla Rantasipin parkkipaikka

T.Tukiainen
Ti 17. 9.  klo 18. Viestiharjoitus + saunailta, Erkylä, J.Niinimäki
To 19. 9 .  klo 18. Rullalenkki, Erkylä, P.V
Su 29. 9.  klo 9.30 Poronpolku Lopen Laakasalo, S.Friman
Ti 1.10 .  klo 18. Sauvarinne, Kulomäki E.Juntunen
La 5.10 .  klo 14. Sauvaviestiharjoitus,Erkylä, A.Virtanen
Ti 8.10 .  klo 18  Sauvarinne, M.Lind
Ti 15.10. klo 18  Sauvarinne, J.Niemi
Su 20.10. klo 10. Vaellus, S.Sillanpää
Ti 22.10. klo 18  Sauvarinne, J.Laurila

To 24.10. klo 14  Muistiharjoitus, T&K.Niemi
Ti 29.10. klo 18  Sauvarinne, A.Virtanen
Su 3.11.   klo 10  Vaellus, Usmi, J.Niinimäki
Ti 5.11.   klo 18  Sauvarinne, J.Saarinen
La 9.11.   klo 14. Taitoharjoitus P.Vähänen
Su 10.11. klo 10. Vaellus, R.Loikas
Ti 12.11. klo 18  Sauvarinne. A.Saviaho
La *16.11. klo 9-10 Verikoe ( Ensiapu , Hämeenk. 3)*
La 16.11. klo 18  Aaronpäivän pähkinä-taitoharj.
Su 17.11. klo 10  Vaellus, T.Partanen
Ti 19.11. klo 18  Hiihtoa teemana tasapaino tai Sauvarinne M.Lind
La 23.11. klo 14  Taitoharjoitus J.Partanen & J.Nissinen
Su 24.11. klo 10. Hiihtoa/vaellus J.Salomäki
Ti 26.11. klo 18  Hiihtoa/sauvarinne/ P.Palmunen

Ti 10.12. klo 18  Hiihtoa/sauvarinne/S. Juntunen
La 14.12. klo 14  Hiihtoa/muistiharjoitus/E.Juntunen
Su 15.12. klo 10. Hiihtoa/vaellus Erkylä/J.Nikkinen

To 26.12. klo 10  Jouluvaellus/hiihto Erkylä K.Saviaho

* Eliittisarjat korvaa seura, muut omasta pussista

Harjoituksen vastuuhenkilö vie Hyvinkään Sanomien Seurat palstalle ilmoituksen hyvissä ajoin. Ti-
harjoituksesta jo edellisviikon la-lehteen ja viikonlopun tapahtumista jo to-lehteen ja tietenkin
samanpäiväiseen.
Mikäli faxaat numero on 485 117, muista mainita ”urheiluseurat toimi-vat”.Harjoituksen tekijöitä
muistuttaa Seppo Juntunen ja Helena pitää kirjaa harjoituksissa kävijöistä. Harjoitukset sopivat
oraville kuin mummoille ja vaareille ( = kaikille), tule mukaan!
Seuratpalstalle voi myös toimittaa aineistoa sähköpostilla, otsikkoon urheiluseuratpalstalle ja päivät
minä julkaistaan osoitteeseen:   toimitus@hysa.fi
Jos taitoharjoituksen suunnittelussa ilmenee ongelmia, neuvoa antaa mm. Virtasen Antti, puh. 416313
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Aloin kirjoittelemaan tätä juttua AM-
kilpailujen jälkifiiliksissä, ja yritän tässä
miettiä, että mitä Finillä oikeastaan tapahtui.
Vai tapahtuiko siellä oikeastaan yhtään
mitään? Tämä juttu olisi hyvin nopeasti
kirjoitettu, (ja se olisi varmasti ollut kaikkien
kannalta paras ratkaisu) jos siellä ei olisi
tapahtunut yhtään mitään. Mutta kun päätoi-
mittaja halusi lehteensä hieman tilan täytet-
tä, niin että kyllä kai siellä sitten jotain ta-
pahtui. Eli lopetetaan siis tämä tilan täyttä-
minen ja jutun väkinäinen pidentäminen
tähän, ja mennään asiaan. Kahden ensim-
mäisen osakilpailun kilpailukeskuksena oli
Kuusankosken uimahalli ja paikallinen
”urheilustadioni”. Kilpailijoiden paremmuus
ratkaistiin pääosin paikallisella pururadalla,
joten kilpailussa pääosaan nousi yllättäen
loppusuoran merkitys. Parhaiten
loppusuorataistoissa kunnostautuivat Spiidi
ja Laurilan veljekset, mutta myös päätoimit-
tajan ensimmäisen päivän suoritus ansaitsee
kunniamaininnan. Koko viikon ajan majoitus-
paikkana toimi Kirjokiven lomakeskus. Pai-
kan löytäminen tosin tuotti aavistuksen
verran tuskaa ensimmäisenä päivänä, ja
kyydissämme ollut hiihtäjätyttönen sai erin-
omaisen näytön suunnistajien kartanluku-
taidosta. No lopussa kiitos seisoo!!!? Maja-
paikassa huolto toimi todella hyvin.
Evästyspuoli toimi todella hyvin, ja siitä
erityinen kiitos seuran naisväelle. Samoin
saunomispuoli oli hyvin järjestyksessä, sillä
sauna oli lämpimänä suunnilleen 12 tuntia
päivässä, ja kyllä siellä viihdyttiinkin. Välillä
tosin pelattiin hieman jalkapalloa yms.,
syötiin, nukuttiin ja käytiin kilpailuissa, mutta
muuten sauna oli todella tiiviisti käytössä.
Jos kilpailuissa tehtiin huippusuorituksia, niin
melkoisiin ”urotekoihin” venyttiin myös sau-
nan puolella. Hurjien huhujen mukaan Timppa

”meidän isä” Väre olisi heittänyt vettä kiu-
kaalle jopa saunan toiselta puolelta. Siinä
saavutusta yhdelle miehelle. Ja jos isä Väre
kunnostautui saunan puolella, niin poika
kunnostautui järvessä sukeltelemalla pituus-
ennätyksiä. Keskiviikkona oli välipäivä, mutta
tuskin kukaan on erityisemmin kiinnostunut,
mitä silloin tapahtui (jotkut kävivät Repo-
vedellä katsomassa MM-katsastuksia, jotkut
kalastelivat ja jotkut potivat turnaus-
väsymystään sängyssä ja viettivät kansallis-
ta hyljepäivää). Eli palataan siis edelliseen
iltaan. Koska Kirjokivi eikä Vuohijärven
keskustakaan tarjonneet suuremmissa
määrin illanvietto mahdollisuuksia, jouduim-
me lähtemään Kouvolaan. Ilta vierähti urheili-
joiden suosimalla terassilla ja paikallisessa
”junnupubissa”, jonka nimi ei tule nyt mie-
leen. Illan tapahtumien jälkipuinti käytiin
majapaikassa öbayt neljän aikaan aamuyös-
tä. Jäi vähän epäselväksi, mitä oli tapahtu-
nut? Kuka ja kenen kanssa? Ja kuinka pal-
jon? Minkä takia? Mutta kuitenkin. Ja ketä
oikeastaan loppujen lopuksi  kiinnostaa!!
Kolme viimeistä osakilpailua käytiin Vuohi-
järven suppamaastossa. Loppusuoran
kellotus päättyi, koska loppusuora ei tarjon-
nut tarpeeksi haastetta. Mutta joka tapauk-
sessa HyRan jätkien loppukirit löivät muilta
takuulla savet housuun vähäksi aikaa. Kilpai-
lujen suurin tragedia koettiin neljännessä
osakilpailussa, kun Tapani ”keho, hiusmalli”
Partanen hyljättihin toiseksi viimeisen rastin
väärän leiman vuoksi. Mutta ensiapupakkaus
auttoi hieman toipumaan tästä tragediasta.
Kaksikymppisten poikasten taisto huipentui
viimeiseen osakilpailuun, joka käytiin takaa-
ajokilpailuna. Vähäsen poika veti pisimmän
korren loppujen lopuksi (kaikkien mutkien
jälkeen), ja Niinimäen Esa sijoittui hienosti
kolmanneksi. Myös H21AL2- sarjassa käy-
tiin tiukka taistelu päätoimittajan, Jouni
”Spiidi” Nissisen ja Jere ”Jermu” Laurilan

Fin 5

Petri Palmunen
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Petri Palmunen välillä. Tiukka kamppailu ratkesi vasta viimeisessä osakilpailussa Jermun hyväksi. (Huom!
myös allekirjoittanut osallistui tähän sarjaan ja hävisi edellä mainituille vaivaisen tunnin
yhteisajoissa. Niin että silleen.) Kaikesta huolimatta viikko sujui loppujen lopuksi ihan muka-
vasti ja säätkin olivat siedettävät.

Internet asiaa !

Jari pitää edelleen yllä seuran kotisivua osoitteessa http://
www.hut.fi/~jjnikkin/hyra.htm, sieltä löytyy linkkejä seuralaisten
kotisivuille ja sähköpostiosoitteita. Hyracupia ylläpitää Pekka http:/
/proffa.cc.tut.fi/~t153273/hyracup.htm ja rastisanomia löytyy
jussilta http://www.helsinki.fi/~jppartan/kotisuun.htm

Pete myhäilee

Kuvassa tyytyväinen Jonsered-moottorisahan käyttäjä.
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Ekstriimii, upeeta, -eli mitä tapahtuu kun
yhdistetään reilut 150 kilsaa vaativinta Lapin
tunturimaastoa ja Rastin Mieskuoron johto-
kaksikko.
Tarkoin suunnittelemamme Haltin leiri (18.-
25.8.) Suomineidon kainalossa alkoi sään
puolesta synkissä merkeissä. Sehän ei
tietenkään tahtia haitannut, vaan kävimme
oitis innosta puhkuen takaapäin
Saanan(tunturi) kimppuun. Kevein askelin
oikaisimme Norjan huokeiden TaxFree-
myymälöiden kautta ensimmäiseen
yöpymispaikaamme Saarijärvelle. Seuraava
aamu sarasti ehkä vieläkin kosteampana,
kunnes yllättäen lounastauollamme
Meekonjärvellä jouduimme ottamaan arskaa
ihan tosissaan. Ympärillemme levittäytyneet
lumihuippuiset tunturit eivät myöskään liiem-
min laskeneet fiiliksiä. Unelmaolosuhteissa
30kg:n lisäpainomme eivät tuntuneet mis-
sään ja maisemat vaihtuivat
nopeaan(näkyvyyttä tollaset 15km eteen-
päin). Kesken taivalluksemme aloimme
kuulla voimakasta kohinaa. Se ei johtunut
pelkästään kohisten nousevasta kun-
nostamme, sillä silmiemme edessä esitteli
avujaan maamme suurin vesiputous.
Putouksen kuohuja ihaillemmessamme ja
toinen toistaan vaarallisempia
poseerausasentoja ottaessamme liika alku-
innostus kostautui jälleen kerran märällä
lopulla. Ainokainen kameramme pääsi nautti-
maan parinkymmenen metrin vapaasta
pudotuksesta. Ihmeen ja selkäytimeemme
imeytyneiden elvytystaitojemme avulla värkki
selvisi hämmästyttävän lievin vammoin.
Keskiviikkoaamuna herättyämme jälleen
huomattavan pirteinä aloimme katselemaan
pääprojektiamme Haltia sillä silmällä. Tum-
maan taivaaseenkin alkoi aueta uhkaavia
rakoja. Pitkän kiipeilyn lomassa pääsimme
nauttimaan tavanomaisista elokuisista
akstiviteeteista kuten mäenlaskusta ja lumi-

sodasta. Itse Haltin päällä saatoimme tyyty-
väisinä todeta olevamme Suomen huipulla
(huomenna koko maailman?). Odottamaton-
ta arvonnousuamme juhlistimme itse huipun
bileiden (boolitarjoilu) lisäksi Lapin ehkä
upeimmalla hiekkapiitsillä. Tunnelman nosti
kattoon hehkuvan rakovalkean äärellä käy-
dyt urheilulliset kilvat ja laatukirjallisuuden
novelliklassikot. Nestetasapainokin pysyi
riittävänä hela natten... Illan ehdoton
kliimaksihetki oli lauluskaba Hyra:n Mieskuo-
ro vs. paikalliset linnut eli tiput. Lopulta koko
tunturialue kietoutui samettisen äänemme
pehmeään syleilyyn.
Luulimme siis jo kokeneemme edellisiltana
kaiken, mutta jo aamulla saimme
harmiksemme todeta olleemme väärässä.
Kulkuamme siivitti jyrkän harjun laella kulke-
va polku,jolta aukeni maisema, joka heitti
tunteja sitten syödyn aamupalan väärään
kurkkuun. Valtavan  jokilaakson voisi
maantiedonkirjojen perusteella yhdistää
lähinnä Afrikkaan. Päivämme kruunasi jo
auringon laskettua 50 metriä leveän vuolaan
kosken kohtaaminen. Lämpötilan laskeudut-
tua nollan pintaan ei kastautuminen liiemmin
houkutellut (vaikeuskerrointa kuvannee se,
ettei seuraavan aamun erä-SM
kilpailijatkaan selvittäneet koskea ilman
pelastusliivejä). Salskeina
urheilijanuorukaisin kellotimme kuitenkin
kuivin vartaloin epävirallisen pohja-ajan.
Seuraavan aamun tunnelmaa nostatti riemu-
kas toteamus siitä, että ainoa karttamme oli
ilmeisesti kosken viemää. Lisättyämme vielä
erehdyksessä puoli purkkia suolaa
aamuteehemme, totesimme että extriimi on
in ja vain prole tarvii karttaa tai teetä. Seit-
semisen tuntia auringon avulla
suunnistettuamme saimme itsemme kiinni
loistavan hillapaikan vierestä.
Huomattuamme hyvinkypsyneiden lakkojen
vapauttavan vaikutuksen ampaisimme uu-

Jee, Ekstriimii !!!

Esa ja Spiidi
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teen nousuun. Tunnin harhailun
jälkeen löysimme puolilta öin
autiotuvan, joka oli täysi, kiitos
Erä-SM-järjestäjien.
Haasteltuamme kilpailuiden
johtajan kanssa päätimme yrittää
pohjia myös kisojen viralliselle
pikataipaleelle. Takanahan oli
vasta reilut 30km ja edessä 15
kilsaa pimeää yötä. Aamuyön
pikkutunteina lysähdimme väsy-
neinä ja kaikkemme antaneina
maahan likelle maaliamme
Saanan etumusten viereen.
Revontulet leikkivät yllämme
sysimustalla taivaalla
tunkiessamme  itsemme
makuupussien lämpöön. Parin
tunnin yöunien jälkeen
tiputtelimme tunnottomin jaloin
hotellille. Aurajuustofileen,
valkosipuliperunoiden ja kuuman
rantasaunan jälkeen pyörsimme
hieman puheitamme ja totesim-
me myös sivistyksen olevan
välillä in. Rattoisan reissumme
filmausoikeuksista vielä
neuvotellaan(Pistä Renny siihen
pari nollaa lisää!!).
HyRa:n Mieskuoro suosittelee
11/10p. (TM ’18/96)
Special thanx to: Familyt Niemi &
Arvola(keittovälineet), Family
Hietamäki(Jounin rinkka), Mikko
Reitti(Esan rinkka), Family
Alsio(teltta), Primalco Oy(special
effects), Monimedia Oy (korkea-
kulttuuri).
??

Spiidi syöksyy kohti hs-kisakautta 97 ko-
vemmassa iskussa kuin ehkä koskaan.

Esa ja Spiidi
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Sampo Sillanpää

                                 Tää on meidän kisa

Jaa mikä kisa ?  Suomen taisteleva armeijakin ratkaisee kerran vuodessa omat
suunnistusmestarinsa. Tänä vuonna kilpailtiin Oulussa ja 28.-29.8 juostussa partiokilpailussa
oli mukana myös HyRa.

Partiokilpailussa on kaksi sarjaa, A ja B. A-sarja on tarkoitettu kanta-
henkilökunnalle ja varusmiehille. Partion muodostavat johtaja (upseeri) varajohtaja (aliupsee-
ri) ja kaksi miehistöön kuuluvaa (varusmiehet). B-sarjassa kilpailevat reserviläiset
(reserviläispiirit), sekä maanpuolustuskoulujen (MpO ja MPKK) kakkos- ja
kolmosjoukkueet. Partion kokoonpano ei ole yhtä tiukka kuin A-sarjassa. Radat ja tehtä-
vät ovat molemmissa sarjoissa samat. Varustuksena on maastopuku, saappaat, reppu ja
rynnäkkökivääri.

Partiokilpailu alkaa yösuunnistuksella. Alussa on yksi tai useampia yhteisiä raste-
ja. joilla jokaisen partion jäsenen on käytävä. Viimeisellä yhteisellä rastilla partio jakautuu
kahteen osaan ja samantapainen rastirypäs kuin esim. AM-partiossa jaetaan. Tämänjälkeen
kumpikin partion osa kiertää omat rastinsa kokoontuakseen jälleen lopussa yhteen. Täs-
tä jatketaan yhden tai useamman yhteisen rastin kautta yösuunnistuksen maaliin  ja
piilotukikohtaan, jossa myös yövytään.

Päiväosuudelle lähdetään aamulla samassa järjestyksessä kuin yöosuudellekin.
Suunnistustehtävä on muuten samanlainen kuin yölläkin, mutta rasteja on paljon enemmän ja
partio jakautuu neljään osaan. Suunnistuksen viimeiseltä rastilta on viitoitus pikataipaleen
lähtöön. viitoitetun pikataipaleen aika otetaan kaksinkertaisena ja sen aikana suoritetaan
rynnäkkökivääriammunta ja kranaatinheitto.
Ammunnassa on jokaisella partion jäsenellä käytössään kolme patruunaa. Ammunta suorite-
taan samantapaiseen maaliin kuin esimerkiksi ampumahiihdossa, eli jokaisesta osumasta
maalitäplä kaatuu. Tuhottavia maaleja on neljä kappaletta. Jokaisesta ohilaukauksesta ja
pystyyn jääneestä maalista saa viisi minuuttia sakkoa. Viimeinen tehtävä on käsikranaatin
heitto. Jokainen heittää kolme kranaattia 25 m:stä 2,5 m x 2,0 m poteroon. Jokaisesta
ohiheitosta lisätään aikaan kolme minuuttia. Tämän jälkeen on enää jäljellä viimeinen puris-
tus maaliin.
Mitä miehiä Maineikkaasta suunnistusseura Hyvinkään Rastista lähtivät mukaanUudenmaan
Reserviläispiirin partioon Arto, Tapsa, Sami ja Sampo. Lisäksi Päijät-Hämeen ResP:n parti-
ossa oli mukana Kimmo.
Ja sitten matkaan... Junamatka tiistainana Hyvinkäältä Ouluun sujui leppoisissa merkeissä.
Tuttujakin näkyi: Espoon Suunnan Jussi Mäkilä ja Pauli Hanhiniemen Perunateatterin kitaristi.
Kun Sami saatiin Tampereelta kyytiin alkoi partiomme olla Tapsaa vaille kasassa. Aika kului
syödessä, juodessa , lukiessa ja nukkuessa. Sami tuoreena fuksina tuskaili lukujärjestyksen
teon kanssa ja Artsi luki kirjaa huippujen valloittamisesta.
Oulussa saimme pienellä onnella järjestetyksi kyydin Hiukkavaaran kasarmille ja ehdimme
käydä syömässä pizzat. Lopulta haimme Tapsan linja-autoasemalta kyytiin ja nakittamamme
kuski vei meidät perille.
Ohjelmaa Keskiviikko alkoi mukavasti aamupalalla kello 7.30  ja ilmoittautumisella. Seuraa-
vaksi oli vuorossa ”lääkärintarkastus” ja sitten taas syömään. Tarjolla oli silakkalaatikkoa,
mutta minun ja Samin oli tyytyminen spaghettiin ja jauhelihakastikkeeseen, joka
joukkuetovereissa herätti pientä närää. Tämän jälkeen oli vuorossa pakollinen sotilaskoti-
vierailu. Pelattiin bilistä ja kuunneltiin jukeboxista AC/DC:tä. Tapsa söi kääretorttua.
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Rynkkyjäkin käytiin kokeilemassa. Kyllähän ne osaavissa käsissä toimii...
Kisaa yöllä...  Jossain puoli kahdeksan paikkeilla illalla rupesimme pikkuhiljaa
kasailemaan remeleitä tulevaa koitosta silmälläpitäen. Reppuihin pakattiin vaihtovaatteita,
patruunat laitettiin varmaan paikkaan, lamppujen jännite tutkittiin ja juomapullot täytettiin.
Lopulta maastopuku päälle, reppu ja rynnäkkökivääri selkään sekä lamppu päähän. Olimme
valmiita kohtaamaan taas kerran partiokilpailun kovan haasteen.
Kuljetus yöosuuden lähtöpaikalle lähti kello 21.15.Bussissa istui hiljaista porukkaa. Moni
tuijotteli ilmeettömästi eteensä. Jotkut juttelivat. Poppi vaan olisi saanut olla kovemmalla.

 Kilpailunumeromme oli kaksi, ja lähtöaika siten 22.33. Kärkeen (klo 22.30) nu-
merolla yksi lähti Kimmon poppoo, joten metsässä oli luvassa melkoinen henkien taisto.
Esilähdön kautta lähtöpaikalle ja mallikartan tutkiskelua. Teimme päätöksen, että minä ja
Artsi jaamme rastit, Samin ja Tapsan hoitaessa suunnistuksen ykköselle, jossa partion
jakautuminen tapahtuisi.
Mielikuvat kilpailumaastosta eivät olleet mitään hirveän mukavia. Aikaisempien vuosien
tuoman kokemuksen perusteella tiesimme, että näihin kisoihin haetaan aina maasto, jossa
eteneminen on vaikeata soiden, risujen ja ojien takia (Tähän varmaan sopii kisojen valvojan
kommentti maastosta:”Kyllä vitutti kävellä päivälläkin !”). Ennakkoluulottomasti lähdimme
kuitenkin taipaleelle. Etenimme rauhallisesti. Reppu ja ase tuntuivat istuvan mukavasti
nilkkateipin suojaamassa selässä. Hiki tuli äkkiä. Yö oli aika lämmin. Oli täysikuu ja
ympäröiviltä soilta nousi usvaa ympäröiden meidät kosteaan syleilyynsä.
Maasto osoittautui melko vaativaksi, vaikkei korkeuseroja liiemmälti ollutkaan. Pohja oli
tyypillistä oululaista kivikkoa ja kartta melko suuripiirteinen (maastokartta, mittakaava 1:20
000 ja käyräväli 2,5 m). Ykkönen löytyi ongelmitta. Myös jako oli heti alusta selvä. Kaksi
samanpituista lenkkiä hahmottuivat yllättävän helposti. Kun Sami ja Tapsa lähtivät omalle
radalleen, huudettiin vielä perään, että ”Tää on meidän peli !”.
Rastipisteet olivat paljon suurempia, kuin mihin suunnistuksessa on totuttu. Isoja kumpareita,
kiviä ja ojan haaroja. Levykompassi ja matkanmittaus nousivat arvoon arvaamattomaan.
Pyrimme rauhalliseen, kokoajan etenevään suoritukseen.  Välillä meinasi usko jo omiin
kykyihin loppua, mutta vittuperkeleen avulla siitäkin selvittiin. Reilun puolentoista tunnin
puurtamisen jälkeen alkoi kokoontumisrasti ja Kimmon heijastin häämöttää edessä. Siellä
Sami ja Tapsa jo malttamattomina odottelivat. Yhdessä sitten pinkaisimme
yösuunnistuksen maaliin. Matka reilut 8 km, aika oli 1.46.09 ja B-sarjan kärki komealla
11.07 minuutin marginaalilla. Pitkähkö rasitus vaatii veronsa, joten safkaa joutuu vetämään
yöllä ja päivällä. Huopiin kääriytyneinä siirryimme kohti järjestäjien tarjoamia leväitä. Leivät,
murot, banaanit ja ennenkaikkea Mars-suklaapatukat siirtyivät nopeasti ravintoketjun ylä-
päähän. Mahat täynnä oli mukava vetäytyä lämpimään telttaan muutaman tunnin yöunille.
...ja päivällä Aamulla ylös kello 0600 ja aamiaiselle. Nyt piti vain varoa syömästä liikaa.
Sitten vähän lepäilyä ja vielä hieman nihkeät kamat niskaan. Juomapullot täyteen maltoa ja
urheilujuomaa. Pientä kiirettä oli aistittavissa, mutta kaikesta huolimatta ehdimme ajoissa
päiväosuuden lähtöön, joka oli kello 8.03. Nyt rasteja oli jaettavana kokonaista 43 kappalet-
ta, joten kilpailukorttikin oli melkein A4 kokoa. Heti ykkösellä mennessä saimme Kimmon
porukan kiinni kolmella minuutilla. Pikkuhiljaa myös jako avautui meille ja saimme aikaan
mielestämme näppärät radat. Minulle ja Tapsalle tipahti vähän pidempi pätkä Artsin ja
Samin hakiessa hieman lyhyemmällä radalla enemmän rasteja.
Suunnistuksessa valttia olivat taas kerran varmat reitinvalinnat suurten ja selvien pisteiden
kautta. Päätin ettei virheitä saanut tulla. Pyrin pitämään kokoajan yllä samaa tasaista vauh-
tia. Kokoajan piti tarkkailla omaa elimistöä ja juoda riittävästi kramppien ym. kivojen yllä-
reiden välttämiseksi. Suurin virhe minulle tuli, kun ajauduin suunnasta parisataa metriä oike-
alle ja tulin joen rantaan. Hetkeen en tiennyt, sijaitsiko ylityspaikka oikealla vaiko vasemmal-
la, mutta pienellä onnella ja taaksepäinajattelulla siitäkin selvisin.

Sampo Sillanpää
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Parin tunnin puurtamisen jälkeen saavuin kokoontumisrastille, jossa muut olivat jo hetken
odotelleet. Varajuomapullosta nestettä koneeseen ja porukalla kohti viimeistä rastia.
Ennen pikataipaleen alkua piti muistaa vaihtaa päässä ollut rätti taskusta löytyvään
maastolippikseen. Sitten ei muuta kuin kartta rullalle ja parin kilsan revitys kohti maalia.
Jouksu kulki ihan kivasti.
Ampumapaikalla kuulosuojaimet päähän, piipunsuojus pois ja reppu tueksi. Hyvästä
valmistautumisesta huolimatta ilmeisesti tähtäimet olivat saaneet sen verran tällejä, etteivät
laikat tahtoneet millään pudota. Artsi sentään pelasti maineemme pudottamalla kaksi maa-
lia. Kun vielä kranaateistakin meni seitsemän ohi, saatoimme pinkaista maaliin tyytyväisinä
hyvään suunnistussuoritukseen.
Saldo Matkaa tuli päivällä reilut 12 km, aika 1.57.55. Pikataival 16.57, sakot
ammunnasta 60 minuuttia ja kranaatinheitosta 21 min. Lopputuloksissa UudResP löytyi B-
sarjan kakkospaikalta ajalla 5.38.58. Itseasiassa keskisuomalaisten ammunnan jälkeen
olimme melko varmoja kunniakkaasta kakkossijastamme, koska muut olivat käytännössä
pelanneet itsensä ulos huonommalla suunnistuksella.

Tässä tuloksia kummastakin sarjasta. Huomatkaa erityisesti UudResP:in erinnomainen suunnistussuoritus (ennen
ammuntaa reilu 6 min johto koko kisassa) !!

Partio Yö Päivä Yö+päivä Pikataival Ammunta Kranaatti Lopputulos Ero

A-sarja

KarPr 1:56:27 1:55:51 3:52:18 13:18 5 9 4:32:54
UrhK/HämR 1:43:44 2:10:23 3:54:07 14:43 15 15 4:53:33 0:20:39

PsPr 1:54:17 2:06:17 4:00:34 13:43 10 21 4:59:00 0:26:06
PKarPr 1:38:21 2:12:28 3:50:49 14:29 20 24 5:03:47 0:30:53
SavPr 1:50:26 2:09:42 4:00:08 14:45 15 21 5:05:38 0:32:44

B-sarja

KSResP 1:57:16 4:56:57
UudResP 1:46:09 1:57:55 3:44:04 16:57 60 21 5:38:58 0:42:01
KymlResP 1:58:40 5:51:32 0:54:35
PKResP 2:09:18 5:54:28 0:57:31
EKResP 2:06:38 6:31:05 1:34:08

Kuvassa: Torni jyrää
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Tässä tuloksia kummastakin sarjasta. Huomatkaa erityisesti UudResP:in erinnomainen suunnistussuoritus (ennen
ammuntaa reilu 6 min johto koko kisassa) !!

Partio Yö Päivä Yö+päivä Pikataival Ammunta Kranaatti Lopputulos Ero

A-sarja

KarPr 1:56:27 1:55:51 3:52:18 13:18 5 9 4:32:54
UrhK/HämR 1:43:44 2:10:23 3:54:07 14:43 15 15 4:53:33 0:20:39

PsPr 1:54:17 2:06:17 4:00:34 13:43 10 21 4:59:00 0:26:06
PKarPr 1:38:21 2:12:28 3:50:49 14:29 20 24 5:03:47 0:30:53
SavPr 1:50:26 2:09:42 4:00:08 14:45 15 21 5:05:38 0:32:44

B-sarja

KSResP 1:57:16 4:56:57
UudResP 1:46:09 1:57:55 3:44:04 16:57 60 21 5:38:58 0:42:01
KymlResP 1:58:40 5:51:32 0:54:35
PKResP 2:09:18 5:54:28 0:57:31
EKResP 2:06:38 6:31:05 1:34:08

Pekka Itävuo, Jukkis, Jari ja Niemi Tuulettaa

 ??

HELTEINEN NUORTEN JUKOLA HUOLTAJAN VINKKELISTÄ
   Yhdestoista Nuoten Jukola juostiin helteisissä merkeissä 10.8.  Mynämäellä.

Hyvinkään Rastista oli koottu kolme vahvaa joukkuetta. Suurin osa oli ”vanhoja”
konkareita, mutta joukkoon mahtui myös ensikertalaisia jukolan kävijöitä. Ykkös-
joukkue lähti kisapaikalle perjantai-iltapäivällä ottamaan tuntumaa kisakarttaan ja -
maastoon. Pääsimme harjoittelemaan kisakartalle-tosin kisan ulkopuoliselle
maastonosalle. Harjoitus sujui hikisissä merkeissä-pummeja tehden. Illalla
täyttäessämme järjestäjien kyselylomakkeita, päätimme parantaa reilusti edellis-
vuoden sijoitusta mikä toteutuikin hienosti seuraavana päivänä. Kisat käytiin
Mynämäen keskustan tuntumassa ulkoilualueella, joka oli tyypillistä Varsinais-Suo-
malaista avokalliomaastoa. Maasto oli sateisen alkukesän vuoksi peitteistä ja jär-
jestäjät joutuivatkin avaamaan polkuja siimaleikkurilla. Ratamestari Jarmo Jokilan
osuusihanneajat eivät aivan pitäneet paikkaansa, mutta kunkin osuuden kärki juok-
si kuitenkin lähelle ihanneaikoja. Järjestäjät olivat onnistuneet hienosti kaikissa jär-
jestelyissä ja kun vielä ilmakin oli mitä helteisin, niin koossa oli nautittava lauantai-
päivä jännittävää kisaa seuratessa.

Jukka Niinimäki

Norjassa
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                     Matkamme alkoi kello 17.00
Suomen aikaa Aseman koulun pihalta, jossa
hurja joukkomme kokoontui. Matkaan lähdet-
tiin noin viisi minuuttia myöhässä lasketusta
ajasta. ja ensimmäinen pysähdys tapahtui
Forssan bensa-asemalla, jossa ammatti-
pelaajien markka vyö keveni huomattavasti.
Minä en tietenkään pelannut, koska en olisi
jaksanut kantaa sitä raha määrää koko mat-
kaa. Tämän jälkeen matkamme kävi kohti
tuttuakin tutumpaa seawind laivaa kohti.
Rattoisan yö jälkeen pääsimme haistelemaan
Tukholman hajuja. Tämän jälkeen matka jatkui
vanhoja tuttuja teitä pitkin kohti kilpailu paik-
kaa. Ennen kisapaikalle saapumista oli läpi-
kotaisin tutkittu ostoskeskuksen alkkarit ja
kokeiltu veden lämpötilaa vakio uimarannalla.
Saavuttuamme kilpailupaikalle totesimme
vessojen olevan taattua ruotsalais muotia. Ei
niin millään meinannu päästä ylös kuuli monen
suomalaisen sanoneen. Puoliksi nukutun yön
jälkeen aloitajamme Kimmo oli valmiina
starttaamaan metsään. Ensimmäinen osuus
alkoi Kimmolta todella hyvin väliaika pisteellä
Kimmo oli vielä kolmantena, mutta lopun pieni
pummi ja väsähtäminen tiputtivat hänet vaih-
dossa sijalle 56 noin 3.10 kärjestä Toiselle
osuudelle lähti Kimmon veli Tero, joka tutun
omaiseen tyylii nosti joukkuetta kohti kärkeä.
Tero tuli vaihtoon sijalla 29 noin 7 min. kärjes-
tä. Kolmannelle osuudelle lähti Mäntsälästä
Hyvinkään rastiin siirtynyt Juho Saarinen, joka
posotti varmana yömiehenä kärkeä 3 minuut-
tia kiinni ja tuli vaihtoon sijalla 9. Neljännelle
osuudelle paineli Hyvinkään oma poika Jari
Juntunen, joka taisteli itsensä kärkikolmikkoon
2 minuuttia kärjestä. Viidennelle ja pisimmälle
osuudelle lähti Jukka-Pekka Uusitalo, joka
pysyikin kartanvaihtoon asti kärjen vauhdissa,
mutta pieni pummi lopussa ja Jukka tuli vaih-
toon sijalla 12. Kuudennelle osuudelle lähti
Hyvinkään salainen ase, eli partio-osuuden
miehet: Jouni Tukiainen, Juha-Pekka Loikas

ja Elmeri Vähänen. Tämä trio eteni metsässä
semmoista vauhtia, että he tulivat vaihtoon 1.30
kärjen jälkeen sijalla 3. Seitsemännelle osuu-
delle starttasi Riihimäen lahja Hyvinkään ras-
tille Tero Laurila. Jonka osuus kulki varmoin
ottein ja tuli vaihtoon sialla 3. Kahdeksannelle
osuudelle lähti rutinoitunut viestimies Antti Jun-
tunen, joka tuli vaihtoon 3.04 kärjen jälkeen,
mutta edelleen kolmantena. Yhdeksäs osuus
ja matkaan lähti Tuusulasta siirtynyt Pekka
Itävuo, jolla oli uskoa tuulettaa jo lähtiessä.
Hyvinhän se menikin Pekka tuli vaihtoon kol-
mantena edelleen 3.04 kärjen perässä. Vii-
meinen osuus ja ankkurimme Janne Salomäki
pääsi vauhtiin. Janne ankuroi loistavasti, vaik-
ka tekikin alussa pienen virheen. Salomäki tuli
maaliin neljäntenä vain muutaman sekunnin
Espoon Suunnan jälkeen. Palkintojenjaon ja
ruuan jälkeen päätimme aloittaa matkan kohti
kotimaata. Hyvin sujuneen laiva matkan jälkeen
saavuimme lähtösatamaamme Turkuun, josta
tiet veivät meidät Aseman koulun pihalle ja siel-
tä nukkumaan.
KIITÄMME MUKANA OLLEITA HUOLTAJIA.

Poikamme maailman äärissä, osat  356 ja  357

Nuorten tiomila 1996

Niemen Veljekset
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Edustan Dresdenissä suunnistusseuraa
nimeltä Post SV Dresden, monivuotinen
Saksan viestimestari. Dresden on Saksan
johtava suunnistuskaupunki ja siellä on jopa
kaksi kovaa seuraa. Itselläni kilpailukausi
alkaa piakkoin ja ylirasitustilan välttämiseksi
olen keventänyt harjoittelua entisestään,
mutta taidan kohta aloittaa harjoittelun.
Parempi myöhään, jos silloinkaan.
Muuten reissun kolme ensimmäistä kuukaut-
ta on varmasti kasvallanut ihmisenä sillä olen
jo ehtinyt kierrellä vähän Euroopassa. Puola,
Praha ja Budapest formuloineen on tullut ju
koettua. Lisäksi olen törmännyt uusiin aja-
tuksiin, sillä tunnen esimerkiksi bosnialaisen
opiskelijan. joka tuli Dresdeniin opiskele-
maan kolmen vuoden sotimisen jälkeen~
Että silleen.
Kaikille harjoitteluintoa ja hyvää kisakauden
jatkoa!!
Jussi Sumanen
Semperstrasse 3/1 54
 01069 Dresden
Germany
e-mail puuttuu toistaiseksi.

 ( Editoitu toimituksessa skannatusta teks-
tistä, voi esiintyä riippumattomista tekojöistä
johtuvia tulkintoja )

Niin siinä sitten kävi, että kun tuli tieto työ-
harjoittelupaikasta Saksassa, ei Sumasen
poika paljoa empinyt, vaan ryntäsi pää
kuudentena varpaana suoraan seikkailuun.
Tie vei Dresdenlin, Saksan itäosaan, entisen
suuren ja inahtavan DDR-valtion maille.
Työharjoitteluni tapahtuu yksityisessä
maannmittausfirmassa, jolla on ”tavallisten”
rakennusmittausten lisäksi oikeus tehdä
maanmittaustoimituksia (Suomessa esim.
lohkominen ja halkominen). Siltä osin siis
harjoittelupaikkani on loistava ja vielä kun
toirnitalo on aivan uusi, autot hyväkuntoisia
ja työhenki hyvä, ei puitteissa ole valittamis-
ta.  Mutta, kun palkkaa ei makseta, niin
jossain täytyy olla vikaa. Ei kuitenkaan auta
valittaa, sillä tämän Olen työ-sopimuksessa
tietoisesti hyväksynyt.
Maanmittausala kukoistaa tällä hetkellä
itäisessä Saksassa, sillä uudelleen-
rakentaminen on kovassa kurssissa, kunnes
rahat ovat loppuneet. Vielä tuntuu rahaa
piisaavan, Dresdenissäkin on tällä hetkellä
n. 15 yksityistä maanmittausfirmaa. Muuten-
kin systeemi on erilainen kuin Suomessa,
Saksassa yksityiset firmat hoitavat valta-
osan mittauksista, kun taas Suomessa valtio
ja kunnat ovat hallitsevia.
Asun opiskelija-asuntolassa ja täytyykin heti
todeta, että suomalaiset opiskelija-asunnot
ovat luksusta saksalaisiin verrattuna. Mä
maksan huoneestani kahden edestä, sillä en
TODELLAKAAN halua jakaa sitä toisen
opiskelijan kanssa~ Vuokra on kohtuullinen
<600 mk/kk, siis kahdelta), mutta eipä sillä
kovin paljoa saa (kerrossänky, kaksi
yöpöytää, jää(olut)kaappi. vaatekaapit ja
pesuallas) vessat ja keittiö on käytävälläja
suihkut kellarissa. Tärkein eli opiskelijaelämä
on sitä vastoin erittäin kehittynyttä eli hyvää
Bileitä riittää. ja jos ei oma talo pysty niitä
tarjoamaan, lukuisat opiskelijaclubit pitävät
huolen siitä, ettei tylsyys iske.

 Kivaa mutta kansainvälistä

Jussi SumanenNiemen Veljekset
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Aiemmin Sarjassa Ilmestyneet:
Arto Lilja
Matti Lind

Juho Saarinen

Juho Saarinen on Mäntsälän Urheilijoiden lahja Hyvinkään Rastil-
le, eikä nuorimies mikään turha jätkä olekaan, pronssimitali SM-
normaalimatkalla 15-sarjassa ja hopeakin jäi ainoastaan muuta-
man kymmenen sekunnin päähän. Mitalin arvoa nostaa se karu
tosiasia, että ykkösryhmän kisoista ei SM-henkilökohtaisella
normaalimatkalla ilman suksia ole mitalia tippunut pitkään, pit-
kään aikaan. Päätoimittaja ei ainakaan muista mitalia heruneen.
Edellinen voi kenties jopa olla 80-luvun alusta. Vanhempi polvi
voisi valistaa toimitusta asiassa. Suurimmaksi syyksi Hyvinkään
Rastiin siirtymiselle Juho pitää viestikilpailuja. ( Toim. huom.
Nuorten 10-mila 4., ja SM-viestit on vielä edessä.) Uudessa
seurassa ihmisten nimien oppiminen kestää aikansa ja Rastin
toimintaan Juho on ihan tyytyväinen. SM-pronssia tuoneessa
suorituksessa Juho teki yhden keskisuuren pummin ja yhdessä
reitinvalinnassa olisi ollut parantamisen varaa, mutta kokonaisuu-
tena hän on kisaan varsin tyytyväinen. Hirveänä yllätyksenä
saavutusta ei sovi toki pitää, onhan aikaisemmilta vuosilta 2 kpl
KLL:n mestaruuksia ja päätoimittaja muistaa ainakin Saarisen
Vähäsen Elmerin kanssa pokkaamassa hs-kisojen voittoja liuku-
hihnalta 3 talvea sitten. Juho käy koulua Mäntsälässä Ehnroosin
yläastella. Mieluisimpana aineena koulussa hän pitää köksää ja
aiheeseen sopivasti mieliruoka on spagetti. Ensi talvelle tavoit-
teeksi Juho asettaa mitalin ja onnistumisen viestissä. Ensi kesän
varalle ei vielä ole kummempia suunnitelmia. Harjoitusmäärä on
15-vuotiaalle varsin kunnioitettavav 370 h vuodessa. Harrastuk-
siksi Juho luettelee suunnistuksen oheislajeineen. ( hiihto- ja
pyöräsuunnistus )
- Luistaako Suksi ensi talvena ? - Toivottavasti.
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