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Päätoimittajan sana

Ensimmäinen ja toivottavasti viimeinen vuosi
rastisanomien päätoimittajana on takana tei-
dän lukiessanne tätä pääkirjoitusta. Alku oli
ohdakkeinen mutta onneksi kivikkoinen, loppu
päätoimittajan lehteen käytettävän vapaa-ajan
muuttumisella normaali asteikolta logaritmisella
asteikolla luettavaksi johtuen hätäinen ja juos-
ten hoidettu. Tarkoituksena on luistella
vakanssista abiturienttien hoidettua lukio-opin-
tonsa loppuun, l. ensivuoden ensinumeron jäl-
keen.
Numeron rastilainen selviää jälleen tutulta pai-
kaltaan, tällä kertaa pää perustelu oli SM yk-
kösryhmän viestikatastrofin lievittäminen yh-
dessä Esan ja Janne K:n kanssa vain hieman
penkin alle menneeksi kisaksi.
 Päätoimittajan linjanvedolla mennyttä kautta
tarkasteltaessa HS-kausi meni erinomaisesti,
tosin pääsarjan henkilökohtainen menestys SM
tasolla jäi yllättävän vaisuksi, kansainvälisten
tehtävien ollessa tavoitteena. 16-sarjalaiset
ottivat plaketin/mitalin joka SM-kisasta lukuun-
ottamatta viestiä jossa herne taisi olla valmiik-
si ennen kisaa niin poikien kuin muidenkin
nenässä. Toivottavasti jotain opittiin. NuJu ja
U -10 meni 90-luvun alun malliin ja Essun tas-
kussa kirjoitettiinkin:” HyRa oli siis tänä vuon-
na neljäs mutta heidän päätavoitteensa on
vasta kahden vuoden päästä (!) joten kannat-
taa varoa.” Ikäsarjalaiset toivat plaketteja use-
ammasta sarjasta ja kisasta ja Juuli mitalin
yöltä. Sarjanvaihtojen myötä ensi kaudesta tu-
lee mielenkiintoinen, mahtuvatko ex-smurffit
miesten saappaisiin viesteissä ja alkaako ikä-
sarjoista kolista mitaleita useampikin kappa-
le. Jukolassa miehet näyttivät, että Rastista
voi vielä tulla huippukesäsuunnistusseura myös
yleisessä sarjassa.
Saariselän ensilumen leirillä tuli pohdiskeltua
syvällisiä filosofisia psyko-fyysisiä ja fyysisiä
arvoituksia. Miten on mahdollista että jotkut
maisemat näyttävät pimeällä lampun varjossa
hohtaen paremmalta kuin päivällä; miksi on

Nyt  reppu jupiset,  riimisi rupiset,  tai katkon sinulta nyörit

hiihto tuntuu hirvittävän helpolta 155 sykkeellä
kun Ähvä jää ähkimään taakse horisontin
hämärämmälle puolelle, kun taas Ähvän olles-
sa veto vuorossa jopa 150 löysällä lenkillä al-
kaa kone yskähdellä ja pikku-ukkojen olemas-
sa olo tuntua erittäin todennäköiseltä; miksi
hiihtofiiliskin riippuu suureksi osaksi maisemista;
miten keli voi vaikuttaa suksenluistoon minuu-
tin kilometriä kohden; miten on mahdollista
syödä kilo muusia ja 0,5 kiloa poronkäristystä
ja 0,2 kg makarooni-salamisalaattia ja silti olla
lihomatta grammaakaan viikon aikana kun
muilla aterioillakin syö suhteessa saman ver-
ran; miksi Ähvää ei kukaan voittanut
pingiksessä, miksi juuri minä täräytin sukseni
kiveen ja miten porot voivat paskoa puoli kilo-
metriä latua ruskeaksi; miksi japanilaistytöillä
oli siloposket;  ?

Hyvää Joulua ja menestyk-
sellistä Uuttavuotta kaikin
tavoin.

Matti Nummela

Hiihtosuunnistusviestiliiga tullee olemaan
HyRalaisittain varsin mielenkiintoista
seurattavaa ensi talvena, ja lähin mah-
dollisuus livenä seuraamiseen on HS-
seuranmestaruuskilkpailujen jälkeen
Valkeakoskella 16.2.
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 AJANKOHTAISTA..............

Seuran taloudenhoitaja ja johtokunta haluaa kiittää jäseniä talkootöihin osallistumisista
lämpimin ajatuksin. Toivomme jatkossa ensi vuonnakin yhtä hyvää talkoohenkeä löytyvän ja että
jäsenet, jotka eivät vielä tänä vuonna osallistuneet talkoisiin, tulisivat mukaan! Joulupukin aika
lähestyy, joten vielä ehdit ilmoittautua aattoillan pukkitouhuun, tyttöjen ryhmä ottaa vastaan ni-
mesi. Joulupukille maksetaan kulukorvaus 10 mk/käynti. Kilpailumaksut menneeltä kaudelta
tulevat maksuun joulukuun aikana. Muutama vanha rästimaksukin löytyy, tarkista, tarvittaessa
ota yhteys Pirkkoon puh. 430 120 tai ilt. 436 645.

HyRan myyntilista:

Sykemittarit:
         Sporttester PE 3000        3 kpl                       500 mk
         Sporttester Pe 3000        1 kpl    (uusin)           1000 mk

Rullasukset:
         perinteinen                2 kpl (leve„rullaiset)      300 mk
         luistelu                   1 kpl (Start)               600 mk

Lamput:
         Koko paketti 7 Ah (malli: ™hman)    1 kpl              550 mk
         P„„osa (10W, pistevalo)             3 kpl               50 mk

Hs-puku:
         kilpapuku L (vuorella)              1 kpl              435 mk
         kilpapuku M (vuorella)              1 kpl              435 mk
         kilpapuku 170 cm (vuoreton)         1 kpl              200 mk
         kilpapuku 160 cm (vuoreton)         2 kpl              200 mk
         housut 160 cm (vuoreton)            1 kpl              100 mk
         paita 160 cm (vuoreton, k„ytetty)   1 kpl               30 mk

Suksia: (siteet kiinnitettyn„, arvo 200 mk sis. hintaan)
         Supra Cap skate   2 pari   188 cm   yli      63 kg    1000 mk
         Supra     skate   1 pari   185 cm   noin     63 kg    1000 mk
         Zenith    perint. 1 pari   200 cm            84 kg     700 mk
         Zenith    skate   1 pari   190 cm            69 kg     700 mk
         Zenith    skate   1 pari   185 cm            71 kg     700 mk

Suksivoiteita (Matti Lindill„, sek„ normaali- ett„ fluoripaloja). Maun
mukaan joko Start tai Vauhti.
         normaali luistopala                                     30 mk
         fluoripala                                            80-100 mk

JOS EI HINTA MIELYT•, TEE TUOTTEESTA OMA TARJOUS.
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Jani Riissanen

            HYRA:N  2.-LEIRI SAARISELÄLLÄ (VKO 44 - 45)

Edellisen leirin hiihtäjät olivat käyneet lenkillä niin tiukkaa tahtia, että kitkan vaikutuksesta lumet
olivat sulaneet kokonaan pois. Niinpä 2-leiri aloitettiinkin vähän myöhässä. Ensimmäisenä Saa-
riselälle saapui Jani R., joka keskiviikko iltana tullessaan toi lumet mukanaan. Keskiviikko
aamuna Saariselällä oli vielä satanut vain vettä ja maa oli ollut täysin lumeton. Torstai aamuna
lunta olikin jo 25 cm, ja ladulla hiihteli jo aamusta alkaen innokkaita ja hymyssä suin olevia
urheilijoita. Tästä innostuneena loput HyRalaiset (Artsi, Tapsa, Sami V., Sami F. ja Jussi P.)
pakkasivat illalla hiihtokamat kassiin ja lensivät seuraavan päivän koneella Saariselälle. Artsi
tosin malttoi ottaa autonkin mukaan, mutta lähtikin sen takia jo torstai iltana matkaan. Artsin
mukana tuli seuraavan talven viestivastustajiin kuuluva LHR:n Sami Sikanen, joka lyötiin henki-
sesti jo näin alkukaudesta. Kun kaikki leiriläiset olivat nyt kasassa alkoi keli parantua, vauhti
ladulla kiihtyä ja kilometrejä kertyä nopeaan tahtiin.
Koska Lomarati alkoi tuntua jo tu-
tulta, vaihdettiin lauantaina maja-
paikkaa retkeilykeskus Tievaan,
lähelle Kiilopäätä (Viestiliigan
palkintoleiri). Siellä Artsi  erotet-
tiin START:in leirimajoitukseen ja
muut HyRalaiset sullottiin samaan
huoneeseen. Ruoka oli hyvää ja
palvelu pelasi. Päivät kuluivatkin
sitten hiihdellessä, syödessä,
saunoessa ja suksia voidellessa.
Jotkut yrittivät vielä opiskellakin.
Naapuriseuran hiihtäjille näytettiin
hiihtämisen vauhtia ja mallia, ja
kun se suksilla tuntui liian helpol-
ta, ohittivat Tapsa ja Sami V. la-
dun vieressä juoksemalla muuta-
man RR:n hiihtosuunnistajan. Jani
antoi loppuviikosta vähän liikaa-
kin tasoitusta katkaisemalla
sauvansa ja sairastumalla
flunssaan. Illan palavereissa pää-
tettiin olla kovempia kuin koskaan
ennen, voitetaan kaikki viestit,
SM-kisat ja Maailman Cup. Jos-
tain tavoitteesta voidaan tiukan
paikan tullen tinkiä.

Leirin loputtua Artsi suuntasi vie-
lä Jerismajalle harjoittelemaan ja
muu joukko tyytyväisenä kohti
kotia. Tullaan uudestaan taas
ensi syksynä (Viestiliigan voitta-
jina). Tapsa kärjessä viestiliigan yleisörastilla
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HYVINKÄÄN RASTI RY
KULUJEN KORVAUSPERUSTEET JÄSEN- JA KILPAILULUPAMAKSUN MAKSANEILLE v. 1997

1 Kilpailumaksuja korvataan
- Kotimaan viestit, paitsi Jukolasta 2D/3H ja Lumitoukolasta 1D/2H -joukkue
- Ulkomaan viestit edustusjoukkueille budjetin ja jk:n harkinnan mukaan
- Sm:t ja aluemestaruuskilpailut I-luokan suunnistajille
- 1-2-päiväiset kansalliset:
---- nuoret 19-20-sarjaan asti 6/8 kpl (hs/suunn)
---- opiskelijat ja armeijassa olevat 6/8 kpl
---- muut aikuiset 2/3 kpl
Rastiviikkoja ja ulkomaan kisoja ei korvata. Jk:lla on eri tilanteissa harkintaval-

laskutetaan.

2 Muut kulut
- Majoitus- ja matkakuluja leirien, Sm-kisojen ja viestiliigan osalta budjetin ja jk:n 

harkinnan mukaan. Matkakorvaus 10p/henkilö/km.
- Koulutuskulut budjetin ja jk:n harkinnan mukaan, yleensä kaikki, pl. matka- 

materiaalikulut
- SSL:n ryhmien, VOL:n, aluevalmennuksen ja piiriryhmän leirikuluista (oma 

budjetin ja jk:n harkinnan mukaan, enintään 50 %
- Leirikuluista budjetin ja johtokunnan harkinnan mukaan, enintään 50 %
- Edustusjoukkueiden ulkomaan kilpailu- ja leirikuluista budjetin ja jk:n harkinnan 

mukaan.
- Ateriakuluja ei yleensä korvata

3 Valmennusraha
Valiosarjojen suunnistajille myönnetään valmennusrahaa:
- Perusraha (16-20-sarjat):300/200 mk(hs/suunn), I-lk:sta edell. kaudella
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6 Valmennusraha -  pääsarjat
Ranki

Hiihtosuunnistus Suunnistus
rankisija rankisija              
H D mk H D           1.
15. 10. 500,- mk mk
30. 20. 400,- 50. 30. 150,- 350,-
45. 30. 300,- 100. 50. 125,- 275,-
      1. LK 150,- 150. 75. 100,-

200. 100.    75,- 150,-
         1. LK    50,-

SM  (kohdan 3. lisäksi)

Hiihtosuunnistus Suunnistus
sija H D sija H D
paikka 100,- - finaali 200,- 150,-
30. 200,- 150,- 30. 250,- 200,-
20. 300,- 200,- 20. 300,- 300,-
10.  kohdan 3.mukaan 10. kohdan 3.mukaan

Viestiliiga ja Tiomila

Hiihtosuunnistus Suunnistus

5 mk/piste/joukkueen jäsen 5 mk/piste/joukkueen jäsen

-  joukkueen on sijoituttava 70 %:n joukkoon lähteneistä joukkueista
-  yläraja 5000 mk kummassakin lajissa
-  poikkeustilanteissa johtokunnan harkinnan mukaan

Ruoka miehen ja naisen tiellä pitää
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Johanna K

             Oravien vaellusretki Usmissa !

Lähdimme Usmin pohjoiselta parkkipaikalta klo 10.05 vaeltamaan kohti Kypärälampea. Retki-
päivä oli hieman sateinen. Jokaisella oli päällä takit tai viitat. Mukana olivat Mari-Anna, Mari,
Annika, Leena, Matti, Ella-Mari (+isä),Riikka, Miikka(+isä ja äiti), Mirkku, Anneli, Heikki, Oskari
ja veli(+äiti), ja vielä Liisa, Jukka ja Mä!  Tähän väliin aploodit kaikille mukana olleille. No niin,
sitten retkeen. Retki oli vetinen niinkuin kerroin. Usmin järveltä lähdettiin vaeltamaan jonossa
kohti tavoitetta. Mutta eihän jono kauaa pysynyt kasassa, vaan levisi ainakin puolen kilometrin
pituiseksi. Edellä kulki kaksi kovaa Maria. Ketä kulki loppupäässä, siitä ei ole tietoa. Usmista
Kypärälammelle oli matkaa n. 2,5 km. Pienemmätkin selvisivät siitä kuitenkin. Perillä Matti
keksi, että piti etsiä eri marjojen lehtiä. Pitkän etsinnän jälkeen löytyi mustikkan, puolukan,
lakan, ja karpalon lehtiä. Niitä sitten tutkisteltiin. Sitten paistettiin makkaraa. Se oli hupaisaa
touhua, jotkut saivat makkaransa palamaan, ja kun ilma oli tuulinen niin savua tuprutti vuoroin
kenenkin kasvoille. Sitten vain syötiin makkarat ja muut eväät. Muita eväitä vaeltajilla oli esim.
leipää ja mehua. Syönnin jälkeen juostiin kilpaa, ja muuta kivaa. Sitten tuli lähdön aika. Kun
lähdettiin, Leena jakoi kaikille ihanaa suussa sulavaa.. suklaata. Porukka oli taas lievästi sa-
noen hajallaan. Oikeastaan tulomatka oli vaellusretken ikävin osa. Se tuntui tosi raskaalta.
Jalat painoivat kuin synti !  Kun tultiin perille , kaikki mielellään lähtivät kotia kohti. Ps. retkellä
oli kivaa säästä huolimatta ! Johanna K. 10v.
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”Tämän vuotinen Jukolan viesti oli täy-
dellistä Hyvinkään konkareiden näytöstä. Jouk-
kue oli kärjessä ensimmäisen osuuden jälkeen
ja kasvatti sen jälkeen etumatkaansa tasai-
sesti. Maalissa toiseksi tullut joukkue oli jäl-
jessä jo lähes kymmenen minuuttia. Joukku-
een jäsenet olivat kuitenkin hieman pettyneitä,
koska etukäteiskaavailujen mukaista
kaksoisvoittoa ei tullutkaan, vaan HyRan kak-
kosjoukkue sijoittui paljon virheitä tehneenä
vasta kolmanneksi. Jo keväällä Tiomilan yli-
voimaisesti voittanut joukkue oli tänä vuonna
jälleen ainoa voittajasuosikki ja tämä olikin jo
HyRan 16. peräkkäinen voitto Jukolassa. Näin
se nousi myös Jukolan maratontaulukon kär-
keen ohi viime vuosituhannella parhaat päivän-
sä nähneen sienimiesten erikoisseura HS:n.
Joukkueen rungon ovat muodostaneet jo vuo-
sien ajan lähes samat miehet nuorempien jou-
tuessa vieläkin odottamaan koukkupolvien tah-
din hiljenemistä. Ja ensi vuonna uudelleen...”
Näin komeasti otsikoi valtakunnan päälehti
vuonna 20xx HyRan menestystä. Nilsiän Ju-
kola leirillä asetettu maraton tavoitekin saavu-
tettiin. Miten tähän tilanteeseen päästiin? Kaik-
ki alkoi vuonna 1996, kun kesän viesti-
menestyksestä innostuneet, silloin vielä nuo-
ret miehet, päättivät 25-Mannan jälkitunnelmis-
sa olevansa tulevina vuosina, jos mahdollista
vieläkin kovemmassa kunnossa. Kova harjoit-
telu aloitettiin saman tien ja koska
ykkösjoukkueen paikat tulisivat olemaan kiven
alla mm. Team Randomin ikääntymisen takia,
harjoitustahti olikin päätähuimaavaa ja tulos-
takin syntyi. Olisitko halunnut olla mukana täs-
sä menestystarinassa? Onneksi se ei ole vie-
lä myöhäistä eli tuumasta toimeen ja lenkille.
Palataan kuitenkin vielä hetkeksi maanpinnal-
le ja pohditaan päättynyttä kautta. Kuten kai-
kille on jo varmasti tullut selväksi välillä on
menestyttykin. Tässä kuitenkin vielä pieni yh-
teenveto, eli vuosi -96 (kookos)pähkinän kuo-
ressa.  Jo maaliskuussa kotimaan harjoittelu-

olosuhteisiin kimpaantunut nelikko
TapsaEsaKimmoSampo kerran kauppatorilla
kävellessään päätti hypätä laivaan ja seuraa-
vana päivänä oltiinkin jo Lapissa, vaikka paik-
kakunnalta löydetyt muut suunnistajat väittivät
sijainniksemme 55 56N ja 14 18E. Seuraava-
na viikonloppuna nelikkomme taisteli kynsin
hampain NRL:n (pohjoismainen viestiliiga) pis-
teistä ja tulihan niitä jokaiselle 0.75 eli yhteen-
sä 3 (kolme). Tässä viestissä saimme todeta
parhaiden (Carsten) menevän varsin kovaa ja
palasimmekin kotimaahan vauhtiamme
parantelemaan. Valitettavasti koto-Suomen
olosuhteet eivät antaneet mahdollisuutta kun-
nolliseen taitoharjoitteluun ennen vappua (Pää-
siäisenä epätoivoinen vaellus Jukola-kartalla,
lunta metri, 25 min/km). Talvi rupesi kuitenkin
pikkuhiljaa hellittämään otettaan ja perinteises-
sä Turun Kevätyönviestissä olimmekin jo yllät-
tävän kovassa iskussa. Ensimmäisellä osuu-
della hallivedoista herkkyyttä hakenut
futarimme Litti Nikkinen paineli kakkosjoukku-
een aloittajan itsevarmuudella karkuun ykkö-
sen Mick Jagger Partaselta eron kasvaessa
vaihtoon tullessa viiteen sekuntiin. Kärjen
painellessa pienen hajuraon päässä. Toisella
osuudella Höylä Niinimäki piti asemat eron
kuitenkin hieman kasvaessa. Kakkosessa
Junnu-Janne Salomäki tipahti kovassa kyydis-
sä muutaman minuutin. Kolmannella putki-
osuudella Kimmo ”mä oon nähny tän leffan”
Karhu tassutteli kärkiletkaan jättäen kuitenkin
pienen porkkanan vielä seuraavalle osuudel-
le. Jermu Laurila kikkaili muutaman minuutin
rauhallisemmassa letkassa parantaen vähän
tilannetta. Neljäs osuus nosti parrasvaloihin
Sam The Spaceman Vähäsen, joka sorvasi
melkein nopeimman osuusajan vaihtaen aivan
kärjen tuntumassa. Kakkosen juuri harmaista
luopunut Nutipää Karri jatkoi jo tutuksi tullutta
linjaa häviten Samille öbaut viisi minuuttia.
Ankkurien kovassa taistossa Samp
O`Sillanpää ja Jan E. Åberg yrittivät tarjota

HyRalle Jukolan voitto (taas)
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toisilleen tilaisuutta olla nopeampi, Sampon
onnistuessakin tässä. Janne siis pari minuut-
tia Sampoa nopeampi noin 20 min. kärjelle li-
sää jääneenä. Että semmonen tapaus. Kevään
jo kolkutellessa ovelle lähdimme valloittamaan
IsoTonicia peräti neljällä joukkueella. Kokoon-
panot olivat seuraavanlaiset: Polvi Partanen,
Hytti Sillanpää, Esa&Vesa Niinimäki, Kiri
Vähänen; Hisu Virtanen, Earl The Bear, Akil-
les Åberg, Herkkyys Nikkinen; Kortteli Nikkinen,
Tappi Karri, MM2. Lilja, Britti Laurila; Plaketti
Salomäki, Rilli Juntunen, Lätkä Saviaho ja se
toinen Niemi. Ei siis ihme ettei menestystäkään
tullut. Sijoituksemme olivat 61., 85., 125. ja
159. Se siitä. Tiomilaan saimme jalkeille kaksi
(2) joukkuetta!!! Ykkönen: Linford Partanen,
Yölegenda Vähänen, Långa Sillanpää, Hartsa
Niinimäki, Reisi Åberg, Vauhti Virtanen, Yngre
Nikkinen, Kunto Lilja, Äldre Nikkinen ja Pesu
Karhu. Kakkonen: Sami Ähvä, Letka Karri, Hela
Laurila, Jonsered Palmunen, Sokeri Saviaho,
Putki Salomäki, Eurochart  Sillasto, Puntti Sil-
lanpää, Jokeri Loikas ja Päätoimittaja Parta-
nen. Tulostakin tuli. Aamuhyytymisestä kärsi-
nyt ykkösjoukkue taisteli melkein tavoitteeseen
ollen 54. Valaistusongelmien yms. hidastama
kakkonen oli 240. Alkukesän pikkuviesteissä
pistepussimme karttui yllättävän reippaasti,
vaikka ongelmiakin oli matkassa. Näissä vies-
teissä mainetta ja kunniaa niittivät seuraavat
henkilöt: Treeni Lilja, Väsy Sillanpää, Tykki
Karhu, Keho Partanen ja Rätti Niinimäki. Ja
sitten olikin jo Jukolan vuoro joka lienee niin
hyvin kaikkien muistissa ettei siitä tarvitse enää
kirjoittaa, jos näin ei kuitenkaan ole niin arkis-
toista esiin Rastisanomat 3/96 niin eiköhän se
siitä. Kalevan rastiviestissä olimme edustet-
tuina niin yleisessä kuin nuorissa, joille suuri
kiitos että on edes jotain muistelemista, kun
se yleisen viesti ei oikein kulkenut (ensimmäi-
nen kerta tänä kesänä). Poijaat (JK&EN&SV)
siis keräsivät rahat Lapualaisten taskuista ja
iloisin mielin lähdettiin kotimatkalle. Miesten
viestistä kerrottakoon, että joukkue oli paikal-
la ja pistekin tuli. Kesätauon jälkeen, ko-
lean syksyn jo kolkutellessa ovella, turnee jat-
kui helteisessä Kotkassa Kymen rv:llä. Taas
oli tarjolla viisi osuutta kymenlaaksolaista kal-
liota. Haasteeseen vastasivat: K-piste Parta-

nen, Very Tired Sillanpää, Rinkka Karhu, Air
Niinimäki ja ”Sano Logelle, ett mä voitan sen”
Vähänen. Lopputulos noudatteli jo tutuksi käy-
nyttä linjaa kärjen mennessä edellä ja HyRan
tullessa perässä. Loppusija kahdenkympin pin-
taan ja pientä tupsuuntumistakin oli jo aistitta-
vissa. Miten voi jäädä näin paljon viidellä osuu-
della? Viimeisenä kunnon kesäpäivänä
suunnistava kansa kokoontui Pihkaniskojen
kutsumana Laukkoskelle, jossa olimme luon-
nollisesti myös suurella joukolla mukana. Vii-
me hetken palaverissa joukkueidemme ko-
koonpanot muovaantuivat seuraavanlaisiksi:
Jermu, Kiri, Junnu, Långa; Rinkka, Vauhti,
Letka, Hartsa; Yngre, Päätoimittaja, Äldre,
Reisi. Ja jälleen kerran oli lopputulos saman-
lainen kuin miehetkin eli melkein hyvä. Ykkös-
joukkue taisteli kynsin hampain pisteistä ollen
23. ja kakkosjoukkuekin lähenteli ensimmäis-
tä kertaa rahapalkintoja. Kolmosjoukkue sen
sijaan pelastui täpärästi yhteislähdöltä. Parin
viikon päästä matkasimme kohti Hämettä!!!!
Ainoa syy tähän hairahdukseen oli Pälkäneellä
käyty Hämeen rv. Kuten lukija varmasti jo
arvaakin olimme taas matkassa kovaakin
kovemmalla miehistöllä. Ykkösjoukkueen muo-
dostivat Jermu, Pesu, Keho ja Yölegenda.
Kakkosjoukkueeseen nousivat täten Air, Hisu,
Hytti ja Maratoonari Nikkinen. Kaikkien kilpai-
lua seuraamaan saapuneiden huomio kiinnittyi
joukkueidemme kovaan keskinäiseen kilpai-
luun, joka ratkaistiin vasta ankkuriosuuden vii-
meisellä kilometrillä. Ykkönen 27., kakkonen
28. Tämän vuotisen viestiliigan päätti Asko-
lassa pidetty SM-farssi. Varsinais-suomalais-
ten koodikikkailut pilasivat täysin miesten pää-
sarjan joukkueidemme viestin, mutta onneksi
nuoret pelastivat jälleen tilanteen. Näin ollen
viestiliiga oli käyty osaltamme loppuun (jotkut
jatkoivat vielä muutaman viikon kabineteissa)
ja loppusijoitukseksi tuli 21.Kuten introssa
kävi jo ilmi, ensi vuonna HyRa jyrää laajalla
(dieetti söisi liikaa miestä) rintamalla. Kevääl-
lä vauhtia haetaan Spring Cupista ja 25 paik-
kaiselta Södertäljen leiriltä. Back stage kes-
kusteluissa on tavoitteet asetettu jo korkeam-
malle kuin stadionin torni. On puhuttu paljon
puolituksesta ja tuplauksesta, nimittäin sijojen
ja pisteiden.
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HIIHTOSUUNNISTUKSEN ALUSTAVA KILPAILUOHJELMA 1996-1997

28.12.-29.12.96   Kalevan Rasti, maailmancupkatsastus 1

TAMMIKUU 1997
 4.1.- 5.1.97     Epil„n Esa, Tampere
11.1.-12.1.97     Pet„j„veden Pet„j„iset, VC 1 ja VL 2
18.1.-19.1.97     Yl„-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 S„ki„
15.2.-16.2.97     Valkeakosken Haka, VC 3 ja VL 4, Seuran mestaruus
22.2.-23.2.97     Savon Rasti (ryhm„ 1), SM-normaalimatka ja viesti,
                  VC 4, VL 5
                  Keski-Karjalan Rastu (ryhm„ 2). SM-normaalimatka ja
                  viesti

MAALISKUU 1997

 8.3.-  9.3.97    It„-P„ij„nteen Rasti, Joutsa
                  Kankaanp„„n Suunnistajat, henk.koht. ja VL6
15.3.97           Saarij„rven 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, Enonteki”, talvitunturisuunnistus

VIESTILIIGAN OSAKILPAILUT

 8.12.96 VL 1     Ounasvaaran HS
12. 1.97 VL 2     Pet„veden Pet„j„iset
 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     Kankaanp„„n Suunnistajat
16. 3.97 VL 7     Viitasaaren Suunta

VUOKATTICUPIN OSAKILPAILUT

11. 1.97 VC 1     Pet„j„veden Pet„j„iset
25. 1.97 vc 2     Per„meren Rasti
15. 2.97 VC 3     Valkeakosken Haka
22. 2.97 VC 4     Savon Rasti
15. 3.97 VC 5     Saarij„rven Pullitus
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SM-päivä, EsSu, OK77, 7.-8.9
Siuntion pienipiirteinen avokallio- ja kalliometsämaasto vaati tarkkaa kartanlukua ja rokotti
hetkenkin herpaantumista keskittymisessä. Näissä taidoissa onnistuivat parhaiten arvokkaan
SM-pronssin saavuttanut Juho Saarinen, H15 ja plaketille (6. sija) yltänyt Pekka Itävuo,
H16. Yleisesti ottaen moni muukaan meikäläinen ei tehnyt pahoja virheitä mutta kärkipään
vauhdinpitoon ei vain ollut varaa, edettiin kartanluvun asettamilla ehdoilla.

H21-sarjassa sunnuntain loppukilpailupaikat jäivät odottamaan vielä aikaa parempaa. Sam-
po (16.) oli jo lähellä, A-finaali jäi vain vajaan kahden minuutin päähän. HyRaCupissa sarjan
järjestykseksi palautui Tapani-Antti-Sampo kun Tapsa (37.) hankki syksyn toiset pisteensä.
H20-sarjan ja myös miesten cupin kärki ei SM:ssä yltänyt tasonsa mukaisiin suorituksiin,
Sami (18.), Esa (47.). H18-sarjassa Janne S (24.) täydensi tiliään syksyn kakkospisteillä.
H15-16-sarjan pojat, JCAD-ryhmä, esiintyi kokonaisuudessaan tasokkaasti. Juhon SM-
pronssi nosti hänet cupissa toiseksi ja Pekan 6. sija tiesi cupissa 4:ttä tilaa. Sarjan kärjessä
on tiukkaa sillä Jukka-Pekalla (20.) on enää vain 5 pisteen johto ennen kahta viimeistä ki-
saa.

D21-sarjan kärkeen nousi Kaisa lauantain karsinnasta (47.) saamillaan pisteillä. D20-sarjas-
sa ei tilastomerkintöjä. D18-sarjassa Aino (25.) oli tyytyväinen virheiden pieneen määrään
mutta ei vauhtiinsa. Jatkaa selvässä johdossa naisten cupissa. D16-sarjassa Hanna-Riikan
(25.) entisestä juoksukunnosta alkaa taas olla viitteitä mutta virheet rikkoivat suorituksen.

Am-yö, Hikiä, RiSu, 24.9
Miesten pääsarjassa paras meikäläisistä on varamiehenä mukaan tullut Sami V (7.), joka
heti kisan jälkeen totesi edenneensä vain pienin virhein, vauhtia pidätellen ja olevansa tyyty-
väinen jos ero kärkeen jäisi viiteen minuuttiin. Mikko Vehmas voitti kisan tasan 4 min. parem-
malla ajalla!! Sampon hyvä syyskunto jatkuu. 10. sija nostaa hänet cupissa ohi Antin. H20-
sarjassa Esa ja Janne suunnistavat sijoille 3. ja 4. parannellen samalla HyRaCup-pisteitään.
H16-sarjassa Jarin ja Antin sijat 4. ja 5. nostavat heidät cupissa Juhon (17.) edelle. Myös J-
P (8.) kohentelee pisteitään sen verran, että sarjan kärkipaikka HyRaCupissa säilyy. Todet-
takoon, että H16-sarjan 20:stä osallistujasta peräti 10 oli HyRan poikia!!

Naisten HyRaCupissa pimeään metsään uskaltautuivat vain Katja D20 ja Johanna D18. Mo-
lemmille hopeaa ja hyvät pisteet.

Oravatonni, Mynämäki, 6.10
Oravatonni suunnistettiin vuodenaikaan nähden loistavissa olosuhteissa, aurinkoisessa sääs-
sä. Meikäläisten osanotto vain oli kovin laimeaa, taidettiin jo keskittyä seuraavan viikonlopun
kansainvälisiin koitoksiin.

Miesten pääsarjassa ja H20-sarjassa ei nähty tilastomerkintöjä, joten näiden sarjojen ja sa-
malla koko miesten HyRaCupin lopullinen kärki on se, miksi se oli jo ehtinyt vakiintua: Sami
ensimmäinen, Esa toinen ja Tapani kolmas. H18 sarjassa sensijaan Janne (5.) paranteli
pisteitään mukavalla suorituksella. H16-sarjassa Jukka-Pekan (9.) sarjavoitto HyRaCupissa
varmistuu kun Jari (17.), jolla vielä olisi ollut mahdollisuutensa, ei oikein onnistu. Elmeri (3.)
ja Jouni (16.) tekevät parhaat pisteensä Oravatonnisarjassa H15.

Naisten pääsarjassa Elisa on 20, HyRaCupissa sarjan paras on Kaisa.  D20-sarjassa Paula
on kisassa neljäs ja samalla sarjansa cup-voittaja. Naisten HyRaCupin kärkisijat menevät
kuitenkin nuorempiin sarjoihin. Aino on Oravatonnissa hienosti D18-sarjan kolmas ja samalla
naisten cupin selvä voittaja. D16-sarjassa Hanna-Riikka on myös hyvällä suorituksellaan kol-
mas ja cupissa oman sarjansa voittaja. Naisten HyRaCupissa Hanna-Riikan sijoitus on toi-
nen ja Johannan kolmas.

Hyra Cup

Tapio ja Pekka Tukiainen
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Hyra Cup

Tapio ja Pekka Tukiainen
                          HyRaCUP ´96-POKAALIT SAMILLE JA AINOLLE

Sami Vähänen ja Aino Sillanpää ovat tämänvuotiset HyRaCup-voittajat. Kummallekaan
tilanne ei ole uusi, sillä Aino vastaanotti voittopokaalin jo vuosi sitten ja Samin nimi löytyy
palkinnon kyljestä HyRaCupin perustamisvuodelta 1993. Tämänvuotisessa kisassa molemmat
saivat hyvän otteen kärkipaikkaan jo varhaisessa vaiheessa kevätkaudella.

Tänä kesänä mukaan laskettiin kaksi kisaa niin keväältä kuin syksyltäkin, viimevuotisen
kolmen sijaan. Ehkä siinä syy, että miesten kilpailua, jossa osanotto oli runsasta, leimaa melko
pienet piste-erot eri sarjojen sisällä. Naisten sarjoja sensijaan vaivaa laimea osanotto ja myös
piste-erot ovat suuria.
Kevätkauden jälkeen oli miesten kokonaiskisan kärjessä sama kolmikko Sami Vähänen, Esa
Niinimäki ja Tapani Partanen, joka oli kärjessä myös lopputuloksissa kauden päättyessä. Sama
pätee kaikkien miestensarjojen voittajiin, samat nimet olivat kärjessä niin kevätkauden kuin
koko kisan jälkeenkin: H21 Tapani Partanen, H20 Sami Vähänen, H18 Janne Salomäki ja
H16 Jukka-Pekka Uusitalo. H16-sarjan osalta kiinnittää huomiota se, että kaverit saivat hädin-
tuskin kasaan 800 pistettä kohtalaisen hyvistäkin suorituksista. Olisikohan sittenkin paikka
tarkistaa pistelaskukaavaa ensi vuodeksi?
Naisten kärkikolmikko Aino Sillanpää, Hanna-Riikka Partanen ja Johanna Nieminen on tasan
sama kuin viime vuonnakin. Naisten sarjat olivat tänä kesänä erityisen vähäväkisiä, sillä
kokonaiskisaan mukaan laskettavat vaivaiset neljä suoritusta sai kasaan kuusi tyttöä! Täytyi
oikein kaivaa vanhempia tilastoja ja katsoa miltä ne näyttivät. Viime vuosi oli jokseenkin saman-
lainen, sensijaan 1994 oli ”kaikkensa yrittäneitä” sentään kymmenkunta. Sarjavoittajia tänä
vuonna olivat: D21 Kaisa Saviaho, D20 Paula Tukiainen,  D18 Aino Sillanpää ja D 16 Hanna-
Riikka Partanen.
HyRa-cup voittajat 1993-1996:
Miehet: 1993 Sami Vähänen, 1994 Tapani Partanen, 1995 Sampo Sillanpää, 1996 Sami Vähänen
Naiset : 1993-94 Paula Tukiainen, 1995-96 Aino Sillanpää

Miesten voittajalla Fanta ! tölkki kädessä, naisten voittaja kaunistaa kuvaa muuten vain



14

R
as

tis
an

om
at

H 21

H 20

H 18

H 16

Testi 2 Am SM Am-yö Oravat. Kevät Yhteensä

Tapani Partanen 923 743 1762 3428
Sampo Sillanpää 746 477 890 911 1565 3366
Antti Virtanen 794 869 780 784 1630 3293
Kimmo Karhu 644 702 1539 2885
Jere Laurila 797 ⊗ 656 1335 2788
Jussi Partanen 634 179 727 1263 2624
Jari Nikkinen 620 1539 2159
Jouni Nissinen 654 1336 1990
Janne Åberg 1470 1470
Jyrki Nikkinen 1281 1281
Janne Turpiainen 1147 1147
Sami Vähänen 935 0 935
Arto Lilja ⊗ 746 746
Janne Karri 619 619
Jussi Sumanen 599 599
Sami Friman 576 ⊗ 0 576
Petri Palmunen ⊗ 249 249
Jari Kuvaja 212 0 212

Sami Vähänen 941 962 821 1890 3793
Esa Niinimäki 876 906 665 936 1816 3658
Janne Karri 737 906 770 912 1580 3398
Martti Palokangas 244 0 244

Janne Salomäki 770 638 808 1487 3065

Jukka-Pekka Uusitalo 767 647 721 717 1557 3045
Jari Juntunen 680 672 805 592 1522 3007
Antti Juntunen 680 760 1534 2974
Juho Saarinen 682 823 375 1461 2966
Pekka Itävuo 825 788 657 1209 2822
Elmeri Vähänen 708 658 817 828 1024 2669
Kimmo Niemi 693 586 500 1146 2425
Jouni Tukiainen ⊗ 603 677 974 2254
Tero Laurila 175 679 950 1804
Tero Niemi 665 ⊗ 811 1476
Juha-Pekka Loikas 566 566

Hanna-Riikka Partanen 664 645 817 1548 3029
Paula Miettinen 684 684
Kirsi Kallela 350 0 350

D 16
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Kaisa Saviaho 316 341 1457 2114
Laura Sumanen 476 1472 1948
Anuleena Varjonen 627 1031 1658
Elisa Niinimäki ⊗ 607 263 665 1535
Paula Tukiainen 746 746
Aino Sillanpää 695 695
Marja Mattila 661 661
Hanna-Riikka Partanen 599 599
Anniina Kiiltomäki 553 553
Ulla Borgenström 515 515
Elina Borgenström 509 509
Johanna Nieminen 499 499
Leena Tikkanen 468 468
Anneli Miettinen 409 409
Lotta Sumanen 362 362

Paula Tukiainen 616 710 632 1492 2834
Katja Kyckling ⊗ 645 940 546 2131
Anniina Kiiltomäki 913 913
Marjaana Kiiltomäki 499 499

D 21

D 20

D 18

Aino Sillanpää 823 565 862 1810 3495
Johanna Nieminen 631 884 1364 2879
Lotta Sumanen 499 983 1482

Venlojen viestin tunnelmaa
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kaisemaan varsin paljon lähtöpaikka ja oikei-
den letkojen löytäminen. Hyvissä ajoin lähdim-
me reippailemaan 1,5 km:n päässä Svensk
armenin ampumaradalla sijaitsevaan kilpailu-
keskukseen. Valittuinamme pimeään tulisivat
säntäämään Tapsa, Sampo, Katja & Tero N.

Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua kun
ensimmäiset valopäät ryntäsivät kohti k-pis-
tettä tykinlaukausten saattelemana (tiettävästi
kukaan ei saanut osumia). Pian tuon jälkeen
ensimmäiset omat edustajamme siirtyivät
ampumakatoksen kautta lähtöpaikalle ja saim-
me ihailla sulavaa etenemistä. Valitettavasti
sulava eteneminen ei jatkunut kovin pitkälle
metsän puolelle nimittäin joukkueemme eivät
yöosuuksien jälkeen löytyneet tulostaulun ylä-
reunasta. Miesten sijoitus oli 178. -27:39 kär-
jestä. Naiset 109. -23:47 kärjestä. Pojat sen-
tään olivat säilyttäneet mahdollisuudet
kohtalaisiin sijoihin ollen 33. -9:31 perässä.
Miesten vauhtia olivat hidastaneet pienet vir-
heet, hidas letka ja kykenemättömyys kovaan
vauhtiin yksin (Tapsa), sekä alkumatkan vir-
heistä seurannut viimeisten kovien letkojen
karkaaminen (myöhäinen lähtöaika),
vaikealukuinen kartta ja yleisörastin jälkeinen
eksyminen (Sampo). Katjallakin oli vaikeuksia
suunnistuksensa kanssa ja vielä kun Tero oli
seonnut ylimääräisiin polkuihin ja teihin ei ku-
kaan ollut tyytyväinen illan suunnistukselliseen
antiin. Kaiken huipuksi Severi Eerola voitti
keihäänheittokilpailun eikä Kepan harmiksi
Ruotsille ollutkaan julistettu sotaa, vaikka
Turhapurossa oli niin sanottu.

Hieman ennen auringonnousua suunta-
sivat aamutykkimme maukkaalle ja riittoisalle
aamiaiselle, jonka jälkeen he suorastaan
pursusivat intoa ja huoltajilla oli täysi työ pitää
heidät housuissaan starttia odotellessa. En-
simmäisenä matkaan pääsi Jere, joka harp-
poi kaksimetrisellä Doctor Dick askeleellaan
kohti K-pistettä semmoisella tarmolla, että ar-
velimme hänen saavuttavan kärjen jo alkumat-

Lokakuun viimeisenä viikonloppuna tais-
teltiin jälleen kerran maineesta ja kunniasta
perinteisessä Smålandskavlenissa. Kuten niin
usein aiemminkin oli kilpailuun kutsuttu myös
tänä vuonna jo lähes legendaarisen maineen
saavuttaneet HyRan suunnistajat. Matkaan
lähti miesten, naisten ja poikien joukkueet vah-
vistettuna huoltopäällikkö Jarmo Niemellä.
Matkaseuraksi olimme valinneet RR:n,
Rastivarsat ja Vierumäen Jytinän.

Nautittuamme menomatkalla Sea Windin
antimista alkoi hermoja raastava köröttely kohti
Eksjön varuskuntaa, jonne meidät oli päätetty
majoittaa. Matkalla keskityimme, ehkä hieman
yllättäen.......opintoihimme!!! Päästyämme
perille varamatkanjohtaja käytti ällistyttävää
kielitaitoaan ja niin löysimme kuin löysimmekin
oman majoitustilamme. Tämän jälkeen ohjel-
ma eteni jo perinteisen kaavan mukaan eli
pöperöä ääntä kohti. Paikallisen pizzerian hin-
tataso oli niin alhainen, että Esan ja Jeren mie-
lestä ateria oli oikeastaan ilmainen.
Täydennettyämme vielä vaatevarastoamme
paikallisesta urheiluliikkeestä olimmekin jo val-
miit keskittymään täysillä tulevaan koitokseen.

Viestin kulku tulisi olemaan seuraavan-
lainen: Miehillä viisi osuutta, joista kaksi en-
simmäistä lauantai-iltana pimeän tultua
arvottujen lähtöaikojen mukaan kuin henk. koht.
kilpailu. Kolmas osuus aamulla yhteenlas-
kettujen aikojen mukaisessa järjestyksessä
takaa-ajo lähdöllä. Naisilla neljä osuutta, jois-
ta yksi pimeällä ja pojilla kolme osuutta, joista
myös yksi lamppuosuus. Yhteensä kaikissa
sarjoissa oli suunnistajia n. 3 500. Ei siis mi-
kään pikkuviesti. Pääsarjat keräsivät jälleen
kaikki maailman parhaat suunnistajat, olihan
kilpailu vuoden -97 NRL:n (Pohjoismainen
viestiliiga) avauskilpailu. Vuonna -96 HyRa si-
joittui NRL:n miesten liigassa sijalle 69.

Yömiesten ja -naisen viritellessä
varusteitaan kertasimme kuinka viesteissä
juostaan ja minkälaista yösuunnistus on yleen-
sä Smoolannissa ollut. Yöllä tulisi jälleen rat-

Småålanti vanahaan malliin
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kasta. Toisin kuitenkin kävi ja Jere tuli vaihtoon sijalla 148 eron kärkeen pysyessä suurin
piirtein samana. Tytöistä toiselle osuudelle oli tullut valituksi Hanna, joka nosti sijoitusta kuu-
della pykälällä. Ero kärkeen kasvoi kuitenkin n. 14 minuutilla. Team Randomin edustajana tällä
pätkällä oli Kimmo, jolla oli hieman vaikeuksia ruotsalaisen standardin mukaan tehtyjen
ratapainatusten kanssa (rastinumerointi oli mennyt ”pikkuisen” pieleen). Sija kuitenkin kaikista
hämmingeistä huolimatta nousi ja pojat olivat 30.

Seuraavina viestinviejinä esiintyivät edukseen Janne K, Aino ja Pekka. Yskänlääkkeen
voimalla juossut (flunssa) Janne taisteli leijonan lailla pitääkseen joukkueemme mitalitaisteluissa
mukana, mutta takkiin tuli kuitenkin kahdeksan sijaa + jokunen minuutti. Aino eteni maastossa
lähes tasatahtia hajontaparin juosseen Hannan kanssa ja niinpä sijoituskin parani yhdeksän
pykälää. Poikien viestissä oli kolme osuutta ja niinpä tämä osuus olikin jo ankkuriosuus.
Jälleen kerran ankkuriosuus oli kerännyt varsin kirjavaa sakkia, kuten käy ilmi osuusaikoja
tarkastellessa (osuuden nopein 42 min, voittaja 49 min, Pekka 50 min, alle 50 min 12 kpl).
Pekka eteni maastossa vauhdilla ottaen heti alussa kiinni Deltan Pohjola-ryhmään päässeen
Visa Erosen (pientä yliarvostusta???). Matka eteni joutuisasti kunnes Pekka päätti jättää
Visan kyllästyttyään tämän hölkkävauhtiin. No virhehän siitä oli seurauksena, mutta loppu-
sijoitus kuitenkin hienosti 13. (Delta oli 5.).

Vihdoin ja viimein pääsivät miesten ja naisten ankkurit, Esa & Paula, kirmaamaan
syksyiseen metsään. Niskakrampeista kärsinyt Esa jolkotteli tyylilleen uskollisena
hyvävoimaisena maaliin tuoden joukkueemme lähes kunniakkaasti sijalle 146. Paulalla sen
sijaan oli hieman ongelmia ja kun Esakin vielä vahingossa neuvoi Paulaa väärin oli lopputulos
106. Miesten kilpailun voitti tänä vuonna, hämmästyttävää kyllä, Rajamäen Rykmentti ja nais-
ten ykkönen oli Angelniemen Ankkuri. Varsin suomalainen viesti siis.

Kun sinivalkoinen romu oli saatu pakattua täyteen tarpeetonta rihkamaa alkoi paluumat-
ka, jonka aikana haimme virikkeitä ja haasteita harjoitteluun & ensi kesän viesteihin. Myös
seurasiirto spekulaatiot ja kevätleirin suunnittelu veivät aikamme niin täysin että tuota pikaa
olimmekin jo Turuus. Huonosta maineestaan huolimatta Smoolanti kuuluu ehdottomasti suur-
viestien harvaan joukkoon. Viime vuosien aikana järjestäjätkin ovat tajunneet tämän ja nykyi-
sin Smålkku onkin järjestelyiltään valovuoden edellä Tiomilaa. Ensi vuonna sitten joukolla
pistejahtiin!!!! Småland, you’re my home, My heart’s heart.......................

N im i m a tk a o s . a ik a e ro  o s .  n o p .

S a m p o  S il la n p ä ä 1 0 ,4 1 :2 1 :0 1 0 :2 2 :2 4
T a p a n i P a rta n e n 1 0 ,4 1 :1 1 :1 7 0 :1 2 :4 0

J e re  L a u r ila 7 ,6 0 :4 8 :0 4 0 :0 7 :1 7
J a n n e  K a rr i 1 1 ,2 1 :2 0 :1 0 0 :1 9 :3 8

E sa  N i in im ä k i 1 3 ,9 1 :2 6 :4 3 0 :1 2 :4 6

K a t ja  K y c k lin g 6 ,6 1 :1 4 :2 4 0 :2 3 :4 7
H a n n a  P a r ta n e n 6 ,0 1 :0 1 :3 7 0 :1 8 :0 0
A in o  S i l la n p ä ä 6 ,0 1 :0 0 :4 0 0 :1 8 :4 4

P a u la  T u k ia in e n 8 ,7 1 :4 2 :3 4 0 :4 4 :5 7

T e ro  N ie m i 5 ,6 0 :4 8 :1 5 0 :0 9 :2 9
K im m o  N ie m i 4 ,9 0 :3 9 :2 1 0 :0 9 :4 6
P e k k a  Itä v u o 6 ,8 0 :5 0 :0 5 0 :0 7 :3 8
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seksi. Tosin jouduimme päästämään heidät
melko pian ohi, sillä bussistamme oli jäänyt
keula- tai joku muu vastaava portti auki ja jou-
duimme hieman hidastamaan. Puolen tunnin
matka kilpailukeskukseen Tukholman etelä-
puolelle sujui nopeasti mutta joutuisasti. Suu-
rimmat vaikeudet kuskillamme oli pitää bussi
tiellä silloin, kun Väreen Timppa päästi ilmoille
rämäkän aliupseerin naurunsa. Tässä vaihees-
sa Partasen Tapsa kertasi kaikille suunnistuk-
sen perusaksiooman: mitä nopeammin met-
sästä tulee pois, sitä vähemmän siellä menee
aikaa. Bussi tyhjennettiin puolen kilsan pää-
hän kilpailukeskuksesta. 16-sarjan pojat oli-
vat onnettaren suosiossa ja saivat tällä kertaa
vuoron kantaa teltat ynnä muut yhteiset tar-
vikkeet TC:hen. No hyvinhän se sujuikin kun
myö veteraanit hiukan jeesattiin. Järjestäjien
meille varaamat telttapaikatkin löydettiin lähes
pummeitta. Sitten vaan teltat kasaan ja kaffe
porisemaan! Hessu availi kolmatta paketti-
aan... Kisa Tapsa P oli kasannut kaksi tasa-
vahvaa joukkuetta, joista kumpaankin oli ni-
metty 25 lähes tasavahvaa karpaasia tai
karpaasitarta. Joukkueet etenivätkin lähes
näkötuntumassa  aina ensimmäisen osuuden
K-pisteelle, jonka jälkeen ns. ykkösjoukkue
eteni hieman edellä mahtavasti tsempannutta
kakkosta. Metsästä saapui tasaisena virtana
enemmän tai vähemmän onnellisia hyralaisia.
Toiset pitivät hiihtosuunnistuksen omaisesta
polkuverkostosta, toiset taas hieman vierasti-
vat sitä. Mahtavista tsemppareista voitaisiin
mainita Sampo S:n tykitys toisella osuudella:
kärjen vauhtia ja 50 sijan nosto. Lisäksi mie-
leen jäi Annelin rutistus loppusuoralla: sellai-
sesta vauhdista moni suomalainen pikajuoksija
vain näkee unta, ja sitäkin hyvin harvoin. Loppu-
tuloksissa ykkösjoukkue oli 66. noin tunnin
voittajalle hävinneenä. Toinen joukkueemme
sijoittui sijalle 248 takanaan mm. sellaisia
huippujoukkueita kuten Angelniemen Ankkuri
ja Turun Suunnistajat. Kaiken kaikkiaanhan

Tällä kertaa oli jutun kirjoittajaksi valittu henki-
lö, joka oli mukana vain noin puolet matkasta.
Lieneeköhän syynä se,että tämän lehden pals-
toilla olleet matka-, leiri- yms. kertomukset ovat
olleet melko puuduttavia lukea ja vaikeasti ul-
kopuolisille avautuvia. Ehkä nyt lukijat pääsisi-
vät helpommalla. Matkaan Bussi saapui Turun
satamaan hyvissä ajoin. Tässä vaiheessa
allekirjoittanutkin liittyi ryhmineen muiden mu-
kaan. Satama-aukion hyinen syystuuli vaihtui
ilmastoidun linjabiilin lämpimään hönkäilyyn.
Kun muutama muukin Turkuun eksynyt orpo
saatiin mukaan, voitiin ajaa Seawind-varusta-
mon lippulaivan uumeniin. Samaan laivaan näytti
nousevan myös Pihkaniskoja ja
Rykmenttiläisiä. Majoittautuminen sujui joutui-
sasti tilaviin neljän hengen hytteihin. Tässä
vaiheessa flunssainen hyttitoverimme Heikki M
avasi ensimmäisen paperinenäliinapakettinsa.
Hessu oli myös ystävällisesti ajatellut meitä
muita varaamalla pussillisen korvatulppia
yöllisten meluhaittojen torjuntaan. Ilta sujui
rauhallisti pientä iltapalaa syöden, ostoksia
tehden ja nauttimalla kolikkopelien
kihelmöivästä jännityksestä. Pian määräämä
ehdoton hiljaisuus laskeutui laivalle pian klo
23:n jälkeen Aamu Lauantai valkeni Tukhol-
massa poutaisena mutta raikkaana. Laiva oli
liikkunut erittäin vakaasti, joten nukuimme kes-
kimäärin todella hyvin. Flunssapotilaamme
Hessu oli puolestaan tuskaillut nenänsä kans-
sa. Vähän ennen ylösnousua hän joutui
avaaman toisen nessupaketin. Lähdimme hiuk-
kasen ennen aamiaisen tarjoiluaikaa laivan
ravintolaosastolle, joka olikin jo täynnä
sämpylöitä ja puuroa narskuttelevia kanssa-
matkustajia. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittä-
västi. Sitten vaan yöpymiskamat kassiin ja
bussiin.
Rykmentti JÄÄÄÄ........ Ensimmäinen koske-
tus Ruotsin maaperään sujui mahtavasti. Naa-
purimme, suurviestien kakkonen, Rajamäen
Rykmentti jäi kiihdytyksessä selvästi kakko-

25 Mannakavlen

Matti Tikkanen
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tämä viesti oli suomalaisittain historiallinen, sillä koskaan aikaisemmin eivät  meikäläiset ole
onnistuneet voittamaan 25-Mannaa. Tällä kertaa tuli peräti viisi ensimmäistä sijaa Suomeen.
Voiton vei Helsingin Suunnistajat ja toiseksi tuli, yllätys yllätys Rykmentti Rajamäeltä. V ä -
syneinä mutta onnellisina Kun viimeistenkin osuuksien juoksijat saatiin maaliin, aloimme hiljal-
leen kasailla kampeitamme ja laitella telttoja kasaan.  Erinomaisesti toimineen
kahvi+mehupalvelun (kiitokset Loikaksille) termosastiat tyhjennettiin ja seuraviiri laskettiin
haikeissa tunnelmissa. Ensi vuodeksi jäi vielä hiukan petraamista, koska tavoitetta 50 joukkoon
ei saavutettu. Ehkä Petra K:kin on sitten mukana. Sitten vaan kamat kantoon ja bussia etsi-
mään. No sehän löytyi tietty helposti, ja kun Piiakin saatiin kyytiin, voitiin lähteä etsimään jotain
makoisaa ruokapaikkaa. Sellainen havaittiinkin hyvin pian ja nopean palvelun ansioista lähes
jokaisella oli kohta edessään herkullinen mutta maittava BigMac-ateria. Osa ryhmästämme
ajautui jostain syystä väärään kuppilaan, jossa Zing Zong ja Ping Pong tarjosivat heille
puikkoruokaa. Hessu osti samalla ett par paketer näsdukarna lisää. Matkalla kohti Vikingin
terminaalia kantautui bussin takaosasta hempeätä poikakuorolaulantaa. Iloiset kertosäkeet
seurasivat toisiaan. Ja kertosäkeitä seurasi tyttärien kevyt kikatus. Satamaan saavuimme
hyvissä ajoin. Pia ja Jukka hakivat lippumme ja pienen odottelun jälkeen pääsimme laivaan. Heti
hyttiytymisen jälkeen meille oli varattu kokoustila, missä oli tarkoitus vaihtaa mielipiteitä viestin
kulusta ja omista aatoksista viestin jälkeen. Kokoustilan löytäminen tuntui olevan huomattavasti
vaikeampaa kuin konsanaan rastien hakeminen, koska vain pieni osa porukastamme löysi
sinne. Sääli heitä, sillä Pia oli hoitanut paikalle hyvät tarjoilut. Laivamatkan tapahtumia en
kommentoi tämän tarkemmin. Itse en ollut tekemässä havaintoja eikä tapanani ole kirjoitella
kuulopuheiden perusteella. Sellainen muistikuva minullaon, että nukkumaan mennessämme
hyttimme lattialla oli iso kasa kertaalleen käytettyjä pappernäsdyker. Summa Summarium
Kaiken kaikkiaan 25-Mannakavlen on mahtava suunnistustapahtuma. Eri osuuksien
ikärajoituksien myötä viestissä mitataan oivallisesti seurojen toiminnan laajuutta. Viesti sopii
mainiosti myös seurahengen parantamiseen, sillä harvoin näin iso joukko eri-ikäisiä suunnistajia
saa olla yhdessä ja juosta vieläpä samassa joukkueessa. Muutaman vuoden kuluttua Hyvin-
kään Rastikin tulee pokkaamaan 25-Mannasta mitalit kotiin. Sen takaa voimakas panostus
nuorisotyöhön ja vanhempien poikien nouseminen suomalaisen aikuissuunnistuksen kärkikastiin.
Samassa imussa tytöistä kehittyy todellinen huipputiimi. Kun vielä jaksamme kannustaa jokais-
ta joukkuetoveriamme, saamme HyRa:an sellaisen tsempin, että minkään viestin voitto ei ole
meille enää saavuttamattomissa.

Matti Tikkanen
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Tähän aikaan vuodesta, kun hiihto-
suunnistajat vetelevät viimeisiä harjoituksiaan
ennen kilpailukauden alkua ja kesämiehet/nai-
set aloittelevat uutta harjoituskauttaan on syytä
meidän jokaisen pysähtyä hetkeksi miettimään
missä ollaan ja miten tästä parhaiten jatkaisi
eteenpäin.
Työtä on tehty toiset enemmän toiset vähem-
män, mutta onneksi pelkillä harjoitustunneilla
ei ratkaista suunnistuskilpailuja vaan myös
monet muut tekijät vaikuttavat lopputulokseen.
Edellisen lauseen perusteella ei kuitenkaan
kenenkään kannata lopettaa harjoittelua. Ni-
mittäin eniten kilpailuissa menestymiseen tai
menestymättömyyteen vaikuttaa kuitenkin juuri
harjoittelu.
Syksy ja alkutalvi on hisustajille kiireistä aikaa.
Pitäisi harjoitella todella paljon ja ehtiä myös
käymään koulussa/töissä. Ajanpuutteen vuoksi
(vuorokaudessa on vain 24 h) yleensä joko
harjoittelu tai opiskelu kärsii. Kaikkein kunnian-
himoisimmat yrittävät vetää molempia täysil-
lä, mutta tällöin piilee ylirasituksen vaara. Kun
urheilija liikkuu harjoitusmäärissä ja -tehoissa
aivan sietokykynsä ylärajoilla on palautumiselle
varattava huomattavasti normaalia enemmän
aikaa. Riittävän yöunen lisäksi on päivällä ol-
tava aikaa vain olla ja rentoutua kuuntelemalla
hyvää musiikkia, lukemalla yms. Riittävä
rentoutumisaika on urheilijalle tärkeää stres-
sin välttämiseksi ja akkujen lataamiseksi uu-
siin harjoituksiin ja kilpailuihin. Jos lepoaika jää
vähiin ja painetaan pitkää päivää harjoituksis-
sa ja koulussa on sillä negatiivinen vaikutus
kunnon kehittymiseen. Joskus väliin jätetty
lenkki on hyödyllisempi kuin harjoitusohjelman
mukaan tehty harjoitus.
Varoittavana esimerkkinä kerrottakoon tarina
nuoresta kansallisen tason hiihtäjästä, joka
syksyllä -96 oli Oloksella 15 päivän lumileirillä.
Tavoitteena oli hiihtää 1 000 km!!! Ennen vii-
meistä päivää jäljellä oli 104 km ja mitä hiihtä-

jä teki? Hiihti 108 km. Heti tultuaan lenkiltä hän
meni vessaan n. 20 minuutiksi ripulipaskalle,
sen jälkeen sänkyyn muovipussin kanssa ja
oksensi kerralla muovipussin täyteen!!!!!
 Seuraavat neljä päivää yllättäen täyttä lepoa.
No ainakin harjoitteluun tuli rytmitystä... heh
heh, vitsi. Varmasti oli hirveä hinku tämän jäl-
keen uudelleen lenkille. Itse olen sitä mieltä
että siinä vaiheessa kun rupeaa lenkki maistu-
maan puulta kannattaa tulla pois lenkiltä ja
majoittua sohvan pohjalle. Tätä luettaessa
Ylläksen leiri on jo takana. Toivottavasti ku-
kaan ei leirin jälkeen osaa ulkoa ostoskanavan
mainoksia, kuten joskus hyvin harjoitellun lei-
rin jälkeen on käynyt.
Yleensä ylirasituksen vaara vaanii juuri leireil-
lä. Kun paikalla on useita toinen toistaan ko-
vempia suunnistajia tulee harjoituksistakin hel-
posti kilpailuja. Yleisin virhe on lähteä
peesaamaan jotakin kovemman kunnon omaa-
vaa urheilijaa. Varmasti harjoituksen pystyy
viemään läpi mutta se vaikuttaa negatiivisesti
seuraaviin harjoituksiin. Jos muutama seuraa-
va harjoitus vedetään vielä läpi suunnitelman
mukaan tai kovempaa, on sen jälkeen edessä
jo pakkolepo ja hyvää harjoitusaikaa menee
hukkaan. Usein törmää sellaisiin urheilijoihin,
jotka harjoittelevat viikon leirillä esim. 30 h ja
seuraavalla viikolla 4 h, kun järkevämpää olisi
harjoitella esim. 24 h ja 10 h.
Monille käy juuri niin että leireillä harjoitellaan
liikaa ja kotona liian vähän ja kun tulosta ei tule
toivotulla tavalla harjoitellaan seuraavana vuon-
na leireillä vielä enemmän. Tämä on väärä tapa.
Kun jo 16-vuotiaat harjoittelevat leireillä 25 h
viikossa niin paljonko tunteja tulee viiden vuo-
den päästä jos niitä koko ajan lisätään. 25 h ei
ole liikaa mutta seuraavina vuosina harjoitte-
lun jatkuvuutta ympäri vuoden pitäisi parantaa
sen sijaan, että lisättäisiin tunteja leireille. Esi-
merkiksi otan oman harjoitteluni viikolla 49
vuosina 90-95. Harjoitusmäärät ovat seuraa-
vat: -90 27 h, -91 28 h, -92 25 h, -93 33 h, -94

Valmennusvinkkejä nuorille ja vanhoille

Tapani Partanen
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25 h ja -95 20 h. Ensimmäisenä vuonna tuli
vuodessa noin 400 h, viimeisenä 600 h.
Harjoitusmäärät ovat siis nousseet varsin pal-
jon samaan aikaan kun määrät leireillä ovat
vähentyneet.
 Lainaan tähän väliin vielä viime keväänä Ro-
vaniemellä hiihdon SM-kultaa lykkinyttä Sami
Heiskasta: ”Mun mielestä yli 20 h viikkoja ei
kannata tehdä, koska ne määrät vaatii aika
pitkän palautumisen. Mä en treenaa juur kos-
kaan sitä enempää”. Ilmeisesti niitä 20 h viik-
koja taitaa tulla jonkin verran.
Kun sitten kilpailukausi alkaa on takana toivot-
tavasti useita kuukausia hyvää harjoittelua, sillä
hisu-kausikin on nykyisin varsin tiukka paketti
eikä kilpailujen välistä tahdo löytyä kovin pal-
jon ylimääräistä harjoitusaikaa. Kuitenkin tam-
mi-helmikuussakin on syytä välillä pyrkiä te-
kemään vähän rajumpia viikkoja, jotta Lumi-
Toukolassa vielä jaksaa lykkiä kunniakkaasti.
Varsinkin jos loukkaantumiset tai laiskuus ovat
aiheuttaneet aukkoja pohjakuntoon täytyy kil-
pailujen välilläkin vetää välillä määrää.
 Kuitenkaan ei kannata yrittää ottaa kiinni pa-
remmin harjoitelleita kilpakumppaneita harjoit-
telemalla selvästi enemmän kuin he. Kun
huonomman pohjan omaava urheilija harjoitte-
lee selvästi enemmän kuin parempipohjainen
ei tulevaisuus näytä lupaavalta. Kuinka huono-
kuntoinen voisi kestää kovempaa rääkkiä kuin
hisu-kingi? Oikea tapa on siis harjoitella suun-
nilleen samalla lailla kuin normaalikuntoisenakin.
Muutenkin loukkaantumisten kanssa kannat-
taa olla tarkkana eikä pidä aloittaa normaalia
harjoittelua liian pian muttei pidä levätäkään
loukkaantumisen varjolla viikkokausia.
 Itse kilpailukauden harjoittelussa kannattaa
keskittyä perusasioihin eikä kikkailla liikaa.
Keskittymällä perusasioihin ei tee niin helposti
korjaamattomia virheitä kuin monet kikkailijat.
Siis enimmäkseen kevyttä huoltavaa PK:ta ja
välillä vähän irroittelua niin mokat on minimoitu.
Voimaharjoitteluakaan ei pidä talvella unohtaa
mutta sen painotusta on vähän muutettava.
Välillä on kuntopiirissä ja punttiksellakin lisät-
tävä tempoa. Jotta monipuolisuus harjoitusta-
voissa säilytettäisiin pitäisi hisustajienkin juos-
ta talvella n. yksi lenkki viikossa. Riskien vält-
tämiseksi juoksu on syytä tehdä alhaisilla
sykkeillä kropan tuntemuksia kuunnellen. Kai-

ken kaikkiaan viikko-ohjelma pysyy joksenkiin
samanlaisena läpi talven: pitkä lenkki, voima-
harjoitus, juoksu, tehotreeni, kilpailut ja loput
kevyttä lenkkeilyä.
 Harjoitusmäärien noustessa kasvaa myös
lihashuollon merkitys. Kovaan rääkkiin joutu-
nut lihas vaatii palautuakseen huolellisen
venyttelyn ja vetkuttelun. Jos venyttely jäte-
tään tekemättä on seurauksena väsyneet el-
lei jopa kipeät lihakset. On selvää ettei kaikis-
ta tule yhtä notkeita, vaikka työtä sen eteen
tehtäisikin yhtä paljon. Tärkeintä onkin pyrkiä
edistymään omien venymismahdollisuuksien
mukaan mahdollisimman paljon. Pelkkä
venyttely ei kuitenkaan riitä vaan joskus lihak-
set tarvitsevat myös hierontaa. Alan ammatti-
laiset osaavat kyllä laukaista jännitykset
lihaksistosta, maksua vastaan. Tämän takia
ei kannatakaan aina hakeutua vastaanotolle
vaan lihaksia voi toki hieroa itsekin. Hyvin hoi-
dettu lihashuolto antaa mahdollisuudet kovaan
harjoitteluun.
 Kun kaikki edellä mainitut asiat on hoidettu
hyvin ei menestyksen tiellä ole enää
ylitsepääsemättömiä esteitä. Kuitenkin lajin
luonteeseen liittyen jotkut toisarvoiset seikat,
kuten välineet tai arpaonni vaikuttavat loppu-
tulokseen joskus jopa yllättävän paljon, vaikka
palkintopallilla seisovat ovat yleensä eri miel-
tä. Jos voitelu epäonnistuu, sauva katkeaa ja
keli on huonoimmillaan juuri oman suorituksen
aikana kannattaa tulostaululla alkaa hakemaan
omaa nimeä lattian rajasta.
 Tämä tarina on kirjoitettu lähinnä hiihto-
suunnistuskautta silmällä pitäen mutta varmasti
kesäsuunnistajatkin pystyvät käyttämään tar-
jottuja ideoita hyväkseen vähän soveltamalla.
Toivottavasti talven mittaan joudutaan kilpai-
luissa viipymään palkintojen jakoon asti.

Tapani Partanen
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Hyvinkään Rastin Oravapolkuikäisten mestaruuskilpailut
juostiin 25.9. Sveitsissä. HyRa:n vanhemmat tytöt
Elisa Niinimäen johdolla olivat onnistuneet laatimaan
todella hyvät radat. Kilpailujärjestelyt (mm. nopea 
tulospalvelu) toimivat kitkatta.

Tulokset:

D2RR
1. Ellariina Rautio 28,57

D6RR
1. Annariina Juntunen 14,21
2. Paula Puupponen 15,17
3. Ellamari Vierikko 25,03
4. Benita Reinikka 26,51
5. Annika Tikkanen 29,03
6. Kaisa Karimies 29,07
7. Jonna Alho 29,12

D8RR
1. Enni Rautio 14,26
2. Liisa Kokkoniemi 16,25
3. Anna Koivisto 20,16
4. Noora Mahlamäki 24,26
5. Mirkku Miettinen 29,04

H6RR
1. Arttu Rautio 13,18
2. Jani Rahkola 33,23

H8RR
1. Joona Puupponen 13,18
2. Juho Rahkonen 14,28
3. Ville Tuomi 17,26
4. Ari Pylvänäinen 17,27
5. Joona Stenholm 19,15
6. Lauri Loiskekoski 27,59
7. Tuomo Väre 31,57

H10RR
1. Henri Rautajärvi 9,21
2. Miikka Virtanen 10,24
3. Aapo Roukkula 10,25
4. Juho-Petteri Oksanen 14,39
5. Tuomas Lindholm 16,14
6. Joni Stenholm 19,20
   

H12
1. Jyri Kallela 13,09
2. Ville Karimies 14,13
3. Mikko Koskinen 14,29
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Importance: normal

Tiedotuksia:
- Testijuoksut lauantaisin klo 11 Saviaholta seuraavina päivinä:
21.12. 1996
1.2. 1997
1.3. 1997

- Maltodekstriiniä tilataan säkki, tiedustelut Pialta.

- Salivuoroja
Maanantaina kuntosali amiksella klo 19-20.30
Tiistain sählyvuoro Paavolan koululla klo 20-21.30
Torstai Martintalo salit 2,3 ; 5-6 v. liik.leikkikoulu ja oravat 7-12 v. klo 17.30-18.30
          Martintalo sali 2 sähly 12-14 v.

   Maaseutuopisto to 17.30-19.00 palloilua
Perjantaina kuntopiiri ja palloilu Maaseutuopistolla klo 18-20

- Kiitos kaikille Teille jotka otitte osaa joululukalentereiden myyn-
  tiin. Jokainen kun kantaa kortensa kekoon, tulee suuri vuori!

Subject: Kirpputori-ilmoitus
 Myyn käytetyt, hyvinopetetut Peltonen Micros-luistelusukset. Suksien pituus 150 cm. Pohjat
juuri hiotut. Hinta 200 mk.
Ema (Vähänen) p.019-415462

Päätoimittaja pohtii psykofyysisiä kokonaisuuksien hahmottamista
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Antti Koivu

Hyvinkään Rastilla oli 8.-9. marraskuuta
vaellusleiri Rytkössä. Lähdimme sinne 8. päi-
vä eli perjantaina. Lähtö oli Asemankoululta
kello kuusi.
Kun pääsimme perille Rytköön noin puoli seit-
semältä niin purimme autot ja majoituimme
Rytkön leirimajaan.Kun tutustuimme paikaan
huomasimme ensimmäiseksi, että siellä oli
väriteleviso. Kun tutkimme siellä olevia kaap-
peja niin huomasimme, että siellä oli kaiken
maailman ulkoliikuntaan liityviä varusteita.
Emme kuitenkaan käyttäneet niitä vaan
puimme lämpöiset vaatteet päälle ja lähdim-
me ulos suunnistamaan. Siinä emme todella-
kaan leimannut rasteja vaan kirjaimia, jotka
kirjattiin ylös. Kun oli löytänyt kaikki rastit niin
piti saada kirjaimista muodostumaan sana ja
tehdä sen mukaan.Sana oli Matin taskussa.
Kun menin kysymään Matilta mitä hänellä oli
taskussa niin saimme KitKat patukat.
Sen jälkeen söimme iltapalaa ja pelasimme
peliä, jonka nimeä emme tieneet. Katsoimme
myös teevetä ja saunoimme. Pelasimme myös
pictionaryä, jossa Jukka K oli lähes voittama-
ton.

Seuraavana aamuna söimme aamupalaa!
Aamupalana oli kaurapuuroa, jugurttia ja
mandariiniä.Sitten puimme taas lämpöisesti
päälle ja lähdimme vaeltamaan lähistöllä ole-
vaan metsään. Matka oli väsyttävä, sillä me-
nimme koko ajan ylös ja sitten alas, ylös alas
kunnes saavuimme määran päähän.Se oli
makkaran paisto paikka. Kun Jukka M  sai
nuotion, tosin hieman ihmeellisellä tavalla,
mutta saipahan kumminkin, tulen sytytettyä niin
jotkun lähtivät metsään seikkailemaan ja jot-
kut leikkimään maa, laiva ja meri -leikkiä. Kun
meidän metsämiehet ja naiset olivat palanneet
paistoimme makkarat ja söimme ne ja leipää.
Sitten heittelimme muutaman kiven vieressä
sijainneeseen jokeen ja lähdimme samaa reit-
tiä pois.
Kun saavuimme leirintäalueelle takaisin niin
söimme makaroonilaatikkoa.Sitä sai syödä
aika paljon, koska osa oli jo lähtenyt pois. Sillä
aikaa kun aikuiset siivosivat kopperoamme niin
me leikimme kirkon rottaa. Ennen kuin lähdim-
me Matti palkitsi meidät KiteKat -patukoilla
sekä maukkailla lakritsipötkylöillä.

Vaellusleiri

     Matti valmistaa KiteKat-patukoita
Päätoimittaja pohtii Ylläksen leirillä torstai
aamuna oravapolkuaikojaan
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Antti Koivu Pia Vähänen

ja loput Pohjoisesta. Hyvinkään Rasti oli hyvin
edustettuna.
Viestiliiga alkoi lupaavasti, sillä I joukkue Antti
Virtanen, Tapani  Partanen ja Arto Lilja olivat
kolmansia. Osuussijoitukset viides, ensimmäi-
nen ja kolmas. Viitisenkymmentä joukkuetta
oli ilmoittautunut  ensimmäiseen avauskisaan.
Myös Ruotsista oli useita kovia seura-
joukkueita mukana samoinkuin Venäjän ja Ita-
lian maajoukkueetkin. Viestiliigan pisteisiin ei
lasketa muita kuin suomalaisia ja ulkolaisia
seurajoukkueita, ei maajoukkueita. Mukana
olivat myös III ja IV joukkueet, jotka tulivat
kunniallisesti maaliin ( 31. ja 32., lähti  42).
Omien laskujeni mukaan  Joutsenon Kullervo
44 p, Sotkamo 40 p ja HyRa 35p.
Hylättyjä joukkueita oli paljon, johtuen kolmes-
ta lenkistä jotka olivat painetut samalle kartal-
le ja rastit olivat lähekkäin. Jokainen  kilpailija
kävi kahdesti leimaamassa kilpailu-
keskuksessa. Olipa hylättyjen joukossa koko-
nainen letka joka oli leimannut väärällä rastilla!
Syyskaudella hiihtosuunnistusväki harjoittelee
tiistai-iltaisin sauvarinteessä ja kevätpuolella
keskiviikkoisin, jonne toivotan tervetulleeksi
myös orapolkulaiset. Taitoharjoituksia tehdään
keskiviikkoiltaisin kun illat alkavat vaaleta ja
tietenkin viikonloppuisin.

Tätä kirjoittaessani hiihtosuunnistuksen kilpai-
lukausi on jo menossa  täyttä vauhtia ja osa
aktiiviveteraaneista on käyttänyt jo kaikki seu-
ran kustantamat kilpailutkin, mikä tuntuu us-
komattomalta kun katsoo  ulos ikkunasta mus-
taa maata.
Hiihtosuunnistusväki aloitti leiritykset viikolla 43
Saariselällä ja  kilometrejä kertyi 1002 Antille,
Empulle, Jounille, Tapsa ja Marja  T:lle sekä
Pialle. Leiriläiset hiihtivät lauantaista-torstaihin,
osa  intoutui vaeltamaan vähälumisissa olo-
suhteissa. Leirillä oli myös Pohjankyrön Ras-
tin pojjaat.
Viikon 44 puolivälissä lähti Jani Riissanen yk-
sikseen leireilemään lumitilanteen alkaessa
näyttää jo lupaavalta. Perjantai-aamuna lunta
oli jo niin paljon Ivalossa, että viestiliigan
palkintoleiriläisten  kone ei päässyt heti las-
keutumaan. Pojat hiihtivät viikon 45 selällä.
Ylläksellä rastilaisia oli mukana 30 henkeä ja
yksi pohjankyröläinen.  Mukana oli myös ke-
sään tähtääviä nuoria. Ylläksellä oli lunta yli
50  cm. Pieni osa otti osaa kilpailuihinkin. Ilok-
seni totean, että ”hyvin  on pullat uunissa” tällä
hetkellä. Palkintoja pokkailivat Ulla ja Juho
Ylläksellä ja Ounasvaaralla Juulia ja Juho.
Varsinkin varttuneimpien  naisten sarjoissa oli
osanottajapulaa, tasan puolet oli Uudeltamaalta

Hiihtosuunnistuksen huippukausi-97 on
alkanut jo...



26

R
as

tis
an

om
at

Numeron kasvo

Aiemmin Sarjassa Ilmestyneet:
Arto Lilja
Matti Lind
Juho Saarinen

Sami Vähänen

> Suunnistushistoria:Aloitin sunnistuksen siinä 6-vuotiaana. Koska olin
aina pahanteossa niin vanhempani laittoivat minut oravapolkukouluun, jotta
kuluttaisin johonkin muuhun valtavan sisäenergiani. Oravapolkukouilussa
reputin heti ekalla -vai oliko tokalla- luokalla ja kuten olette nähneet,
kertaus on opintojen äiti.
> Kommentit HyRasta:Ihan jees meiniki
> Paras saavutuksesi suunnistuksessa:Kai se on viime kauden hs
SM-pika:n toinen sija, tosin kultaakin on 18-sarjan hs viestistä.
> Paras saavutuksesi muulloin:Avaimen pudottaminen hissikuiluun
aamuyöstä 21.11.96
> Tavoitteet yleisessä sarjassa, ensi kaudella: Talvella:Sijoittuminen
10-joukkoon tai ainakin mahdollisimman lähellesitä SM-kisoissa ja ykkös
joukkueessa hiihtäminen viestiliigassa. Kesällä: Viestit ja sijoittuminen
100:n joukkoon rankilistalla.
 > Kunpi on fantsumpaa: kesä vai talvi: Se riippuu siitä kuinka hyvässä
kunnossa on.
> Kommentoi FIN 5:ta : Jo edellisenä keväänä asetettu tavoite täyttyi,
meinasi mennä aika tiukoille. Kalaa tuli ihan hyvin.
> Mistä johtuu että olet armoitettu viestitykki: Takaa-ajo asemassa
lähdettäessä minulle kehittyy kunnon fiilis ja letkoissa juostessa minulla
on hyvä rastivainu. Tosin virheet ovat yleensä liian yrittämisen
seurauksia.
> Tiesitkö etukäteen piekseväsi lakasen SM viestissä: Alunperin en usko
nut, että Jani edes saisi kiinni. Mutta tiesin etukäteen, että ”Deltan
pikajuna” olikin dieselveturi, joten uskoin mahdollisuuksiini.
> Fiilikset kun huomasit  ei-karkkia-Lakanen jävän taakse SM viestissä: Silloin lisäsin vauhtia
ja päätin, ettei se ainakaan ohi tule.
Tosin minua vaivasi pieni vitutus, kun Laitisen Petteri ja SM-hopea
karkasivat lopussa hölmöillessä
 > Mielipide syksyn ilmoista: Aivan per...stä. Tosin onneksi Tampereella
pystyi välissä hiihtämään viikon.
> Mielipide suksien waxaamisesta: Onnistuu Start-voiteilla
> Kumpi on kovempi kalamies, Ema vai sinä:Jos kovuudesta puhutaan niin
se on minä. Mutta Emalla käy aina järvillä kalatettaessa hyvä säkä. Mutta
kun menemme joille kalaan niin näytän kyllä Emalle kaapin paikan
Mättäkö opiskelut: > , mikä on pääaine
opiskeluissa:Opiskelupaikkana Tampereen teknillinen korkeakoulu ja
pääaineena materiaalitekniikka. Nyt syksyllä opinnot ovat menneet aika
huonosti, johtuen epäonnesta kokeissa.
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Numeron kasvo

> Vapaa sana: Jos Salomonin siteillä hiihtää humalassa tai huumeiden
vaikutuksen alaisena ja siteet hajoavat, Salomon ei korvaa menetyksiä.

> Pistä jonkun viikon tehdyt harjoitukset:

Tyypillinen opiskeluviikko (vko.47 ei lunta):
ma:Sauvojen kanssa jouksua 1.0h
   Tasatyöntöä (250 metrin lumipätkällä) vkI 0.30h

ti:Kuntosali (ylävartalo) 0.50h

ke:Kuntosali (jalat) 1.0h
   Rullahiihtoa 1.1h (sauvat hajosi)

to:Sauvarinne 1.0h (osa loikkien)
   Kuntosali 0.50h

pe:Rullahiihtoa (sauvoitta luistelua) 1.0h
   Salivuoro 0.45h plus kuntopiiri 0.25h
la:Mäkirullahiihtoa 1.0h(osa vk:lla)
   Tant-marianne harj. sauvojen kanssa juosten Helsinki vkI 1.1h n.12km

su:Vaellus 3h plus hs AM-97 urien merkkaamista
————————————————————————————————————
Yht 13h 45min

Sami V. ensimmäinen alhaalla vasewmmalla, muut  Jukola 1. joukue
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, pyydetään
palauttamaan osoitteella
Jussi Partanen
Ida Aalbergin Tie 1 B 57
 00400 Helsinki
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