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Leimaus-leiri
Leimaus-leiri järjestettiin Savonlinnassa Tanhuvaaran
urheiluopistolla 2.-5. kesäkuuta. Leiri on suunnattu 8-18
– vuotiaille suunnistuksesta kiinnostuneille…

vähintäänkin omaksi ilokseen ja oman
kunnon ylläpitämiseksi.
Kesän ohjelmaan kuului myös perinteinen
Jukolan ja Venlojen Viesti. Saimme koottua
kaksi mies- ja kolme naisjoukkuetta eli
olimme taas runsaslukuisesti mukana. On
todella upeata, että myös ne, jotka eivät
muutoin suunnista kilpailumielessä, pääsevät
mukaan viestijoukkueisiin ja kokemaan
unohtumattomia hetkiä niin metsässä kuin
kisapaikallakin.

Vuosi on kääntynyt kesän vihreydestä
marraskuun harmauteen. Rastikausi oli
täynnä moninaisia kilpailuja ja Tarpian
Suunnan edustajat kisasivat niin kotimaassa
kuin ulkomailla asti. Rutkasti kertyi hyviä
sijoituksia ja ennen kaikkea kokemusta.
Myös nuoret kävivät ulkomailla hakemasta
tuntumaa kansainvälisiin koitoksiin.
Oravapolkulaisia on ollut runsaasti
toiminnassa mukana ja seuramme
nuorisopuolen vetäjät ansaitsevat kiitoksen,
että ovat tehneet hyvää työtä nuorten
innostavassa ja kannustavassa ohjaamisessa.
Onnistuneesta alkuohjauksesta on hyvä
jatkaa suunnistusta niin kilpauralle asti kuin

Kesän viimeiset iltarastitapahtumat tarjoavat
yleensä jotain poikkeavaa normaaleihin
iltarasteihin verrattuna. Tarpian Suunnan
omilla perhosrasteilla sai testata erityisesti
omaa oivalluskykyään ja
kartanlukuataitoaan. Ensi hämmennyksen
jälkeen perhosrastit olivat oikein mukava ja
hauska päätös kaudelle. Kiitos paljon
ratamestarille ja apujoukoille.
Naapuriseurojen kesäkauden viimeisillä
iltarasteilla voi kokeilla kestävyyttään pitkillä
matkoilla, kuten Tampereen iltarasteilla ja
Hakan syksy-10:llä. Muutoinkin lähiseutujen
iltarastit tarjoavat vaihtoehtoja ja
lisäharjoitusmahdollisuutta omien iltarastien
lisäksi. (jatkuu s. 2)
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Pitkistä matkoista
puheen ollen, itse
olen osallistunut
muutamana
edellisvuotena
Tunturisuunnistuks
een. Kisa on
kaksipäiväinen ja
päivämatkat
sarjasta riippuen
(Kuva: Teppo Salmia)
itselläni ovat olleet
noin 11-15 km.
Tunturisuunnistus
tarjoaa hienoja
maisemia, erilaista maastoa, pitkiä nousuja ja
etenkin mahdollisuuden kokeilla omia
rajojaan.
Parisuunnistuksessa edetään kaverien kanssa
ja päätetään yhdessä reitit ja vauhti. Myös
Raato-juoksu loka-marraskuun vaihteessa
tarjoaa mahdollisuuden osallistua pitkälle
radalle 10 - 20 km ja vuodenaika huomioon
ottaen myös muutoin haastavan
suunnistustapahtuman. Tosin vielä mitään
pahaa räntäsadetta tai muutoin arktisia
olosuhteita ei ole päästy kokemaan.
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LEIMAUS 2016
IKAALINEN, 6.-9. KESÄKUUTA 2016
Leimaus-leiri on Suomen
Suunnistusliiton lajitapahtuma 8-18 –
vuotiaille suunnistajille.
Majoitus- ja tapahtumakeskuksena toimii
vuonna 2016 Rantasipi Ikaalisten Kylpylä
ja leirin järjestäjänä Ikaalisten NousevaVoima ry.
Vaikka kesä ja varsinainen suunnistuskausi
on ohi, voi suunnistamista jatkaa ilman
taukoa vielä metsä- ja korttelirasteilla esim.
Tampereen talvirasteilla. Ei pidä unohtaa,
että myös hiihtosuunnistus jatkaa
suunnistuskautta läpi talven, välineet vain
vaihtuvat.

Leirin suunnistusharjoitukset tapahtuvat
Kylpylän alueen sprinttikartoilla,
viereisessä Teiharjun maastossa, Jämin
harju- ja kangasmaastossa sekä ylempien
tasoryhmien osalta myös SMkeskimatkan 2015 maastossa Ikaalisten
Luhalahdessa.

Ja pian on taas kevät ja suunnistus- ja
pyöräsuunnistuskausi jälleen käsillä.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä seuran
nuorisovastaavaan.

Kiitokset kaikille kuluneesta kaudesta ja
suunnatonta intoa tulevalle vuodelle!

LISÄÄ TIETOA LEIRISTÄ:

http://www.iknv.fi/leimaus2016

Leimaus 2015-leiri
Aimo Kuoppala

Leimaus-leiri järjestettiin Savonlinnassa
Tanhuvaaran urheiluopistolla 2.-5.
kesäkuuta. Leiri on suunnattu 8-18 –
vuotiaille suunnistuksesta kiinnostuneille
lapsille ja nuorille. Myös aikuiset ovat
tervetulleita ohjaajina ja huoltajina.
Osallistujia oli n. 1500, Tanhuvaaran suurin
tapahtuma kautta aikain. Leiriohjelma
sisältää monipuolisia suunnistusharjoituksia
sekä runsaasti oheistoimintoja
sählyturnauksesta uintiin ja
mobosuunnistuksesta melontaan.
Tarpian Suunnan suunnistajia oli tänä vuonna
mukana yhteensä 11 kpl, 7 junioria ja 4
ohjaajaa. Suurin osa meistä majoittui
opistolla lattiamajoituksessa
siskonpetityylisesti. Yksi pesue majoittui
Savonlinnan keskustan hotellissa, ja liikkui
leiribusseilla harjoituksiin aamuin illoin.
Ensimmäisenä leiripäivänä majoituttiin ja
juostiin sprinttiä opiston alueella. Siinä alue
tulikin tutummaksi reittejä kierrellessä.

Päivällisen jälkeen oli
leiriavajaiset rehtorin
puheineen. Varsinaisen
shown järjesti kuitenkin
tulimiesmiekannielijä, joka
siis sekä nieli miekkoja että
leikki tulella siihen malliin,
että ei kyllä kannata kokeilla
kotona. Esitys sekä
hämmästytti että huvitti
yleisöä samanaikaisesti.
Myöhemmin illalla oli vielä
yösuunnistusharjoitus
yhteislähtöineen. Aika sutina
kävi lähimetsissä. Toisen
leiripäivän harjoitukset RRryhmäläisillä oli
Jouhenjärvellä ja
(Kuva: Arto Laamanen)
Purnuvuoressa.
Ensimmäisessä oli paljon
polkuja ja hyvää näkyvyyttä,
lähistölle kaupunkisprinttiharjoitukseen.
jälkimmäisessä paljon korkeuseroja, uusi rata
Ratoja olivat olleet suunnittelemassa mm.
lähti aina mäen laelta. Illalla isommat
MM-mitalistit Venla Niemi ja Mårten
leiriläiset kuskattiin busseilla Olavinlinnan
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Boström. Ennen harjoitusta nuorille oli
järjestetty myös sopivan mittainen linnan
esittelykierros. Paikalla olivat Antti-Jussi,
Tessa ja Elli.
Torstaina nuorimmille leiriläisille oli tarjolla
ensimmäiset RR-radat, sekä aamu- että
iltapäiväharjoituksessa. Kaisla, Essi, Selma ja
Emma-Riikka kiersivät ratoja reippaasti omia
suunnistusratkaisuja pohdiskellen ja hienosti
oikoihin rohkaistuen. Radat olivat oikein
hyviä, niillä oli paljon oivallettavaa. Isommilla
oli harjoitushaasteita vähintäänkin saman
verran ellei enemmänkin kuin pienillä. Oli
suunnanottoharjoitusta, käyräväliä ym. ym.
Päivän viimeisestä harjoituksesta palatessa
vielä kastuttiin oikein kunnolla, kun viileähkö
sadekuuro osui juuri hollille. Onneksi kohta
oli vuorossa sauna + uinti. Lapset, ja myös
aikuiset, polskivat innokkaasti kaikissa
altaissa, kokeilivat liukumäkeä ja kaikenlaista

(Kuva: Arto Laamanen)

vesipuljaamista. Hyppäsi joku volttejakin
ponnahduslaudalta.
Viimeisen illan juttu oli myös leiridisco,
minne innostuivat Emma-Riikka ja Selma.
Meno oli vähintäänkin yhtä railakasta kuin
metsässä. Kärrynpyörien määrä laskettiin
kymmenissä, tanssikilpailuun tytöt
osallistuivat ja letkeästi lähtivät myös
letkajenkkaamaan jotakuinkin metrin muita
lyhyempinä. Isäpapatkin innostuivat
naputtelemaan isovarvasta
musiikinjytkeessä niin, että jäi ohjaajien
rantasaunat ja uinnit tyystin väliin.
Perjantaina leirin päätöspäivänä oli
leirikilpailu, johon osallistuivat kaikki seuran
junnut. Tessa aloitti, Antti-Jussi ankkuroi ja
muut juoksivät väliosuuksia hyvällä rytmillä.
Sijoituskin oli oikein hyvä, kaikki pääsivät
rymistelemään osuutensa vauhdikkaasti.
Lähtötunnelmissa viimeisellä lounaalla
kysyin pienimmiltä osallistujilta, mikä oli
ollut hienointa leirillä. Vastaukseksi tuli:
Tempputikkaat, suunnistaminen ja EmmaRiikkaan tutustuminen. Ensi vuoden
leirillekin Ikaalisiin ajatus harhautui jo
monella.
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Suunnistusta Skotlannissa
Teppo Salmia

Reilu vuosi sitten heräsi ajatus toteuttaa
pitkäaikainen haave käydä Skotlannissa ja
yhdistää samaan reissuun suunnistuksen
MM-kisojen seuraaminen. Alustava selvittely
osoitti, ettei reissu ihan halvaksi viideltä
ihmiseltä tulisi. Totesimme kuitenkin, että
kustannukset pysyisivät siedettävissä
rajoissa ja suunnittelu jatkui. Matka varmistui
toukokuun loppupuolella, kun teimme
lopulliset varaukset. Samalla
ilmoittauduimme myös muutamiin Scottish
6 Days -rastiviikon kilpailuihin. Kaikkiin
kilpailuihin emme ilmoittautuneet, koska
tavoitteena oli ehtiä viikon matkalla
suunnistuskuvioiden lisäksi myös
katselemaan paikallisia nähtävyyksiä.
MM-kisojen keskuspaikka Inverness on
Skotlannin Ylämaan pääkaupunki. Asukkaita
Invernessin alueella on n. 70 000. Meidän
tehdessämme varauksia olivat kaikki
vähänkään järkevän hintaiset lennot
Invernessiin jo menneet, joten lensimme
aikaisin 31.7. Helsingistä Kööpenhaminan
kautta Aberdeeniin. Sieltä jatkoimme
matkaa vuokra-autolla Invernessiin. Matkalla
poikkesimme muutamassa
pikkukaupungissa, mm. koillisrannikolla,
Pohjanmeren rannalla sijaitsevassa
Lossiemouthissa. Kaupungin viehättävä
rantakatu rajoittui pieneen laguuniin, jota
ympäröi hiekkaranta. Mielikuvat
Skotlannista kylmänä, sateisena ja karuna
paikkana joutui kyseenalaistamaan heti
kättelyssä. Kävimme myös tutustumassa
Fort George -linnoitukseen, pronssikautisiin
Clava Cairnsin kivikehiin sekä 1700-luvun
puolivälissä käydyn Cullodenin taistelun
tapahtumapaikkaan.

tapasin sattumalta myös TarpSua aikanaan
edustaneen suunnistusliiton toimitusjohtaja
Mika Ilomäen, jolla oli sama matka.
Illalla suuntasimme muutamien tuhansien
muiden tavoin Nairnin, jossa käytiin MMkisojen ensimmäisenä finaalina sprinttiviesti
East Beachin dyyneillä, kaupungin
pikkukaduilla sekä niitä yhdistävässä
puistossa. Hankkiuduimme hyvissä ajoin
maalisuoran varteen ja viritimme Suomen
lipun valmiiksi. Tunnelma oli jo ennen starttia
hieno ja muuttui vielä hienommaksi kilpailun
edetessä. Tanskan joukkueen karattua
selvään johtoon saimme lähietäisyydeltä
seurata fanaattisten tanskalaiskannattajien
riemua. Aivan naapurissa oli myös runsaasti
sveitsiläisiä, ruotsalaisia, norjalaisia, ja
tietysti brittejä. Olimme valinneet
paikkamme niin, että näimme hyvin
screenille, josta kilpailua paikan päällä olikin
paras seurata. Seurasimme kilpailua itse
asiassa niin läheltä, että saimme välillä
osamme lentävistä hikipisaroista
kilpailijoiden juostessa ohi.
Tanska hallitsi kilpailua alusta loppuun.
Ensimmäisellä osuudella Emma Klingenberg
teki seuraaviin jo ratkaisevan tuntuisen 46
sekunnin eron. Suomikin oli tuossa vaiheessa
hyvin mukana. Jenny Patana toi Suomen
viestin vaihtoon kymmenentenä 1:05 kärjen
perässä. Toisella osuudella Sveitsin Martin
Hubmann, Ruotsin Jerker Lysell, Ranskan
Frederic Tranchand ja Liettuan Jonas
Vytautas Gvildys pystyivät kuitenkin
saavuttamaan Tue Lassenia eikä ero Tanskan
ja Sveitsin välillä toisessa vaihdossa ollut
enää, kuin 32 sekuntia. Severi Kymäläinen
piti Suomen asemat edelleen kohtuullisina.

Ensimmäisen hotelliyön jälkeen
muu perhe suuntasi reilun
tunnin ajomatkan päähän
Highland Games tapahtumaan. Minä puolestani
lähdin Scottish 6 Days rastiviikon kilpailukansliaan
noutaakseni
kilpailumateriaalimme ml.
vuokratut SI-kortit
joita käytettiin meille
tutumman Emit-kortin sijasta,
sekä tekemään pari korjausta
ilmoittautumisiimme. Matkalla

(Kuva: Teppo Salmia)
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Vaihtoon Suomi tuli yhdentenätoista 1:19
kärkeä perässä. Kolmanteen osuuteen oli
ladattu paljon suomalaisodotuksia, kun
Mårten Boström vei Suomen viestiä. Måre
tekikin kovaa jälkeä ollen Sveitsin Matthias
Kyburzin jälkeen toiseksi nopein. Hän tavoitti
edelleen johdossa ollutta Tanskaa
osuudellaan 27 sekuntia ja toi Suomen
vaihtoon viidentenä 52 sekuntia Tanskan
viestiä vieneen Sören Bobachin perässä.
Ankkuriosuudella Tanskan Maja Alm meni
menojaan ja Tanska voitti lopulta toiseksi
sijoittuneen Norjan ylivoimaisesti 1:21 erolla.
Ankkuriosuus oli kuitenkin dramaattinen,
kun toisena maastoon lähtenyt Sveitsin
Judith Wyder joutui päästämään ohitseen
ensin Norjan Anne Margrethe Hausken
Nordbergin ja vielä lopussa Venäjän Galina
Vinogradovan. Judith Wyder toi
pettymyksen kyyneleet valuen Sveitsin
viestin maaliin neljäntenä 1:31 kärjen
perässä. Eroa oli tullut Tanskaan lisää peräti
59 sekuntia. Myöhemmin selvisi, että Wyder
kärsi selkävaivoista, joiden takia hän sitten
jättikin MM-kisoissa henkilökohtaiset matkat
väliin ja lopulta koko kauden kesken.
Vieläkö muistatte miten Suomen
sprinttiviestissä kävi? No, kokenut Merja
Rantanen joutui kyllä taipumaan Maja Almiin
nähden, mutta toi Suomen kuitenkin maaliin
hienosti kuudentena 2:05 Tanskalle
hävinneenä.
Heti MM-kisojen sprinttiviestin päättymisen
jälkeen alkoivat Scottish 6 Days -rastiviikon
kilpailut osin samoilla radoilla käydyllä
sprintillä, jonka tuloksia ei kuitenkaan
laskettu rastiviikon yhteistuloksiin.
Osallistujamäärää oli rajoitettu, joten
myöhäisen ilmoittautumisen takia sprintti jäi
minulta itseltäni väliin osanottajamäärän jo
tultua täyteen. Tuuli ja Tessa kuitenkin
starttasivat hyytävän kylmässä Nairnin illassa
ensimmäiseen ulkomailla käytyyn
kilpailuunsa tyttöjen avoimessa sarjassa.
Tessa veti kisan tyypilliseen tapaansa 110
lasissa, sijoittuen 43 kilpailijan joukossa
kymmenenneksi. Tuuli lähti kisaan
enemmänkin nauttimaan hienosta sprintistä.
Sijoitus lopulta 23. Ensikosketus
kansainvälisiin kisoihin oli saatu.
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Seuraavana aamuna suuntasimme Tessan
kanssa kohti Achagouria, jossa käytiin
Scottish 6 Daysin ensimmäinen
maastokilpailu pitkillä matkoilla. Muu perhe
aloitti päivän Invernessiin tutustumalla.
Vuokraamosta käyttöömme saama
maastoauto tuli hyvään tarpeeseen
saapuessamme kilpailukeskukseen.
Pysäköinti oli järjestetty paikallisen
karjatilallisen suopealla avustuksella pellolle,
jossa jätöksistä päätellen vielä muutamaa
päivää aikaisemmin oli laiduntanut lauma
tonnin painoisia nautoja.

vastaava. Suunnistus oli radan alkuosalla
melko sujuvaa. Ilmeisesti hyvä olo kuitenkin
yllätti, sillä edellä mainitulla
jousiammuntaradalla tein samaistusvirheen,
joka lopulta maksoi lähes kahdeksan
minuuttia. Tiheikköjen rikkomalla muuten
pääosin avoimella alueella, jossa joka
suuntaan risteilevien polkujen väleissä kasvoi
piikkihernepensaita oli virheen jälkeen
tavallistakin hankalampi päästä uudelleen
kartalle. Jousiammuntaradan jälkeen rata
käväisi nummilla palatakseen soiden kautta

Achagourin maasto oli pääosin
hyväpohjainen ja loivasti kumpuileva.
Tarjolla oli avointa nummea, soita, sekä
koivu- ja mäntymetsää. Ja paljon
piikkihernepensaita parisenttisine
piikkeineen. Tummanvihreälle ei ollut mitään
asiaa, eikä vihreänkään läpi paljon mieli
tehnyt yrittää. Silmiinpistävää oli myös
kivien vähyys. Radat kävivät puolivälinsä
paikkeilla myös todella vaikeaksi
osoittautuneella paikallisen
jousiampumaseuran pienipiirteisellä
maastoammuntaradalla.
Tessa lähti kilpailuun ennakkoluulottomasti,
mutta muutama ylimääräinen koukku vei
aikaa sen verran, että sijoitukseksi tuli 14.

kaikkiaan 64 tytön
joukossa. Edelle ehti 54 sekunnin turvin myös
kotimaasta tuttu kilpakumppani, HlS:n Heta
Virtanen, joka sijoittui yhdeksänneksi. Itse
osallistuin Achagourissa nilkkavaivojen takia
M45S-sarjaan, jossa matka oli keskimatkaa

kohti kilpailukeskusta. Avoin nummi
osoittautui raskaaksi juosta. Epätasainen,
pehmeä turvepohja ja liki puolimetrinen
kanervikko ei ole niitä nopeimpia
juoksualustoja. Radan loppuosalla, ennen
viimeisiä pyörityksiä, sai sitten polkuja alle.
Kolmanneksi viimeisellä rastilla
keskittyminen taas hajosi ja tein, kuin
pisteeksi i:n päälle, puolen minuutin koukun.
Sijoitukseni oli 89 kilpailijan joukossa lopulta
43. Aika 5.25 km radalla painui niukasti päälle
tunnin. Kilpailusta jäi kuitenkin hyvä fiilis.
Juoksu kulki omaan tasooni nähden
mukavasti, ja suunnistuskin sujui oudosta
maastotyypistä huolimatta pääosin hyvin.
Sunnuntai-illan viihteeksi tarjolla oli MMsprintin finaali Forresin pikkukaupungissa.
Jälleen paikalla oli myös tuttuja. Uotilat
OrPo:sta sekä nykyisin HS:ää edustava
Ristimäen perhe Iittalasta. Saimme tälläkin
kertaa hyvät paikat maalisuoran varresta,
josta näimme myös varvauksen hyvin.
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Naisten kilpailussa
suomalaisista tiensä finaaliin selvittivät
Minna Kauppi ja Jenny
Patana. Venla Harju, silloin vielä Niemi, koki
karsinnassa karvaan pettymyksen
pudotessaan kauden pääkilpailussaan
finaalista. Jenny Patanalle startti oli
henkilökohtaisilla matkoilla ensimmäinen
finaalistartti MM-tasolla. Tuloksena 24. sija,
johon Jenny ei itse Twitterissä ollut kisan
jälkeen ollenkaan tyytyväinen. Minna Kaupin
aloitus oli väliaikojen perusteella varovainen,
mutta hän paransi asemiaan kilpailun
edetessä. Kilpailusta tuli lopulta varsinainen
trilleri. Kauppi nousi radan puolivälin jälkeen
jo kolmanneksi. Aivan tuntumassa olivat
kuitenkin kovat Sveitsiläiset Sara Lüscher ja
Rahel Friederich, Venäjän Galina
Vinogradova, sekä Australian Hanny Allston.
Kauppi säilytti asemansa aina viimeiselle
rastille saakka. Loppuviitoituksen
sekuntitaistelussa Minna joutui kuitenkin
suomalaisten villistä kannustuksesta
huolimatta taipumaan, ollen lopulta kuudes.
Minnan erotti prossista vaivaiset 2,6
sekuntia. Muutamaa minuuttia myöhemmin,
kirjoittaessaan nimmaria Kaislalle ja Tessalle
hän ei itse vielä tiennyt edes lopullista
sijoitustaan. Edes täpärä tappio ei tuntunut
himmentävän iloa paluusta maailman
huipulle. Kilpailun voittanut Maja Alm oli
jälleen murskaavan ylivoimainen. Voitto tuli
lopulta 40 sekunnin erolla.
Miesten kilpailuun suomalaisista selvittivät
tiensä Tampereen Pyrinnön Severi
Kymäläinen sekä Vuokatin kotikisojen
maailmanmestari Mårten Boström.
Kymäläinen aloitti hyvin, ollen radan
alkuosalla kärkikymmenikön tuntumassa.
Varvauksen jälkeinen yleisörasti loppulenkin
alussa koitui kuitenkin hänen kohtalokseen.
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(Kuva: Teppo Salmia)

Leimaus unohtui, ja
MM-finaali päättyi katkeraan pettymykseen.
Miestenkin finaalista tuli huippujännittävä.
Kärkikymmenikkö mahtui 15 sekunnin
sisään. Varvauksessa Måre oli viidentenä,
yhdeksän sekuntia kärjestä. Äänijänteet
olivat kovilla kannustaessamme häntä
raivokkaasti reilun 700 metrin loppulenkin
alkaessa. Viimeisellä rastilla ero kärkeen oli
edelleen yhdeksän sekuntia, mutta pronssiin
eroa oli ainoastaan sekunti. Jännitys oli käsin
kosketeltavissa. Yleisö huusi suoraa huutoa
kilpailijoiden juostessa loppuviitoitusta, kuin
sadan metrin sprintterit. Måre pystyi
puristamaan loppuviitoituksen sekunnin
viimeisellä rastilla kolmantena ollutta Belgian
Yannick Michielsiä kovempaa ja nousi
täpärästi Michielsin ohi. Michielsin kanssa
tasoissa viimeisellä rastilla ollut Ruotsin
Jerker Lysell pystyi kuitenkin vielä
parempaan ja vei kolmannen sijan 3,3
sekunnin erolla Måreen. Kilpailun voitti
Ruotsin Jonas Leandersson. Toiseksi sijoittui
sveitsiläisistä Hubmannin veljeksistä Martin.
Boström hävisi kullan vieneelle
Leanderssonille ainoastaan 7,8 sekuntia.
Mahtava sprinttifinaali, mutta pieni
pettymyksen tunne rinnassa jouduimme
kuitenkin poistumaan kilpailukeskuksesta.
Olihan kaksi mitalia ollut aivan suomalaisten
ulottuvilla. Tessa ja Kaisla onnistuivat
kuitenkin keräämään monta arvokasta
nimmaria. Mm. tuoreen maailmanmestarin
Maja Almin nimmari taskussa oli hauska
lähteä hotellille.
Maanantaina oli MM-kisoissa välipäivä, ja me
keskityimme Skotlannin nähtävyyksien
katseluun. Aamupalan syötyämme

suuntasimme kohti Britannian kuudenneksi
korkeinta vuorta CairnGorm Mountainia.
Autolla pääsee melkein perille, sillä talvisin
vuorella on suosittu hiihtokeskus. Viimeinen
kaksi kilometriä vuoren huipulle noustaan
Britannian korkeimmalla kulkevaa rautatietä
pitkin. Ala- ja yläasemien välinen korkeusero
on 462 m. Huippu on 1245 m korkeudella
merenpinnasta. Epäonneksemme huippu oli
pilvessä sinne päästessämme, joten
maisemien ihailu jäi toiseen kertaan. Toki
saimme esimakua maisemista ollessamme
vielä pilvien alapuolella noustessamme
huipulle. Paluumatkalla pysähdyimme
ihailemaan tien vieressä vuorilta alas
virtaavaa jokea, jonka vesi oli kylmää ja
kristallinLockkirkasta. Laaksossa söimme
eväät picnic-alueella pienehkön järven
rannalla. Samalla teimme tuttavuutta
paikallisten, tungettelevan kesyjen sorsien
kanssa. Illansuussa teimme vielä
shoppailukierroksen Invernessin keskustassa,
jonka jälkeen palasimme Nairn Beachille,
sprinttiviestin maisemiin. Lämpimässä
elokuun illassa oli kivaa kävellä avojaloin
vesirajassa keräilemässä matkamuistoksi
simpukankuoria.
Tiistain aloitimme kaikkien Invernessin
kävijöiden pakollisella käynnillä Loch Ness järvellä. Ajoimme Invernessistä Ness-joen
laaksoa seuraillen Loch Ness -järvelle, ja
edelleen sen rannassa kulkevaa kapeaa ja
mutkittelevaa tietä järveen pistävälle
pienelle niemelle rakennetun Urquhartin
linnan raunioille. Linnalla on pitkä ja värikäs
historia. Se on loistonsa aikoina ollut tärkeä
valtaa pitäneiden klaanien tukikohta, jota
sijaintinsa vuoksi on ollut helppo puolustaa.
Kaikesta huolimatta linna vaihtoi historiansa
aikana haltijaa useita kertoja. Näkymät
linnan omistajien käytössä olleista ylempien
kerrosten tiloista yli Loch Ness-järven ovat
huikaisevat.
Iltapäivän ohjelmassa oli MM-keskimatkan
seuraaminen Darnawayn linnan tiluksilla.
Ehdimme perille kilpailukeskukseen kilpailun
jo alettua, mutta jännityksestä emme
jääneet paitsi. Jälleen kerran sijoituimme
loppuviitoituksen varrelle, paikkaan josta
näki hyvin jättiscreenille. Darnawayn maasto
on jääkauden synnyttämää suppamaastoa,
jossa kulkukelpoisuus keskimatkan radoilla
vaihteli 'parhaasta' hämäläisestä ryteiköstä
äärettömän nopeaan täysin vailla
aluskasvillisuutta olevaan pyökkimetsään.
Väliin mahtui myös tasaista mäntykangasta,
jossa pohjalla kasvoi yli puolimetristä
kanervaa.
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Naisten kilpailussa Suomea edustivat Minna
Kauppi, Merja Rantanen sekä Tampereen
Pyrinnön Saila Kinni. Odotukset olivat kovat
varsinkin Kaupin osalta. Olihan hän kesän
mittaan osoittanut olevansa jälleen lähellä
maailman kärjen tasoa. Kilpailusta tuli
Ruotsin juhla. Emma Johansson hallitsi
kilpailua alusta alkaen, jos ei aivan
suvereenisti niin kuitenkin selvästi.
Johansson näytti pitkään vievän
mestaruuden muiden nenän edestä. Radan
toiseksi viimeinen helppo rastiväli muutti
kuitenkin tilanteen kärjessä.
Kenttäkuulutuksen jo varmasti kuuluessa
Emma Johansson teki rastin otossa
puolentoista minuutin virheen, eikä yht'äkkiä
enää johtanutkaan.

Kärkeen
siirtyi toinen ruotsalainen, kokenut Annika
Billstam. Jäljellä oli enää helppo väli linnan
puiston kautta viimeiselle rastille sekä
loppuviitoitus, eikä Billstam enää luopunut
ykköspaikasta. Suomalaisittain varsinaisen
paukun järjesti kuitenkin äitiyslomalta
suoraan maailman huipulle palannut Merja
Rantanen. Radan alkuosalla Rantanen oli
tasaisesti 5-10 parhaan joukossa.
Kahdeksannelta rastilta eteenpäin hän oli
väliajoissa kolmantena, kunnes Johanssonin
virheen ansioista nousi lopulta MM-hopealle.
Johansson otti virheestään huolimatta
pronssia. Oli sykähdyttävä hetki olla
todistamassa Merjan maaliintuloa ja nähdä
kuinka tunteet purkautuivat. Merja itse totesi
haastattelussa välittömästi hopean
varmistuttua, että oli vaikea vielä ymmärtää
koko asiaa. Hän kertoi kuitenkin pystyneensä
alusta saakka tekemään rauhallisen
suorituksen ja pystyneensä hidastamaan ja
jopa pysähtymään silloin, kun tarvitsi. Kauppi
ja Kinni eivät keskimatkalla pystyneet aivan
parhaimpaansa, tuloksena sijat 16 ja 20.
Miesten kilpailussa odotukset eivät
suomalaisittain olleet aivan naisten kilpailun
tasolla. Ennakolta vahvimpana suomalaisena
pidettiin Fredric Portinia. Muut suomalaiset
miesten keskimatkan finaalissa olivat Hannu
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Airila ja terveysongelmat selättänyt OlliMarkus Taivainen. Kärki vaihtui useampaan
kertaan kilpailun aikana. Radan
ensimmäisellä kolmanneksella johtoa piti
muutamien sekuntien turvin Sveitsin Fabian
Hertner. Aivan hänen tuntumassaan olivat
kuitenkin toinen sveitsiläinen Daniel
Hubmann, ranskalainen Thierry Gueorgiou,
sekä yllättäen myös nuori ranskalainen Lucas
Basset. Lähituntumassa olivat myös Ruotsin
Olle Boström, sekä Norjan Olav Lundanes.
Yhdeksännelle rastille Hertner teki virheen,
joka lopulta pudotti hänet mitaleiden
ulkopuolelle. Radan toisella kolmanneksella
kärkikolmikko oli Hubmann, Basset ja
Gueorgiou. Terävimmän kärjen takana
Hannu Airila teki erinomaista työtä. Hän oli
jo etukäteen todennut maastotyypin sopivan
hänelle, eikä turhaan. Airila merkkautti
nimiinsä ennen radan puoltaväliä yhdellä
välillä nopeimman rastiväliajan, sekä pari
kolmanneksi nopeinta rastiväliaikaa.
Parhaimmillaan hän nosti itsensä väliajoissa
sijalle yhdeksän. Portin suunnisti myös hyvin,
ollen radan puolivälin paikkeilla
viidentenätoista. Myös miesten kilpailun
loppuratkaisu oli dramaattinen. Hubmann
Fan Clubin suunnattomaksi riemuksi Daniel
Hubmann nousi puolitoista kilometriä ennen
maalia tasoihin Lucas Bassetin kanssa. Juuri,
kun maastotyyppi vaihtui erittäin nopeaksi
pyökkimetsäksi. Sekuntitaistelu jatkui
maaliviivalle saakka. Hubmann vei lopulta
keskimatkan maailmanmestaruuden
ainoastaan kolmen sekunnin erolla Lucas
Bassetiin. Nuori ranskalainen oli kilpailun
jälkeen selvästi hämmentynyt omasta
suorituksestaan. Kärkikaksikon takana
käytiin yhtä armotonta taistelua pronssista
Thierry Gueorgioun, Olle Boströmin ja
alkumatkasta kaukana kärjestä olleen Norjan
Magne Daehlin kesken. Fabian Hertnerkään
ei vielä ollut täysin ulkona mitalitaistelusta.
Gueorgiou oli nopeassa pyökkimetsässä
noussut kolmanneksi. Kilpailukeskuksessa
odotettiin jo hänen ottavan pronssia, mutta
toisin kävi. Gueorgiou juoksi maaliin kaukana
kärjen takana, yltä päältä köynnösten
peitossa, kuin joulukuusi. Hänen
sijoituksensa oli lopulta seitsemäs. Kävi ilmi,
että samalla toiseksi viimeisellä rastivälillä,
joka ratkaisi naisten kilpailun, Gueorgiou teki
vastaavan virheen, kuin Johansson naisissa
juoksemalla rastin ohi vihreälle ja menetti
siinä 40 sekuntia. Janne Salmen sanoin
"Lasten rasti MM-radalla voi joskus olla se
vaikein." Pronssin nappasi Olle Boström,
ennen neljänneksi sijoittunutta Magne
Daehlia. Airilan hyvä vire kesti loppuun
saakka, ja silminnähden tyytyväinen
suomalainen oli lopputuloksissa
kahdestoista, 1:55 Hubmannille hävinneenä.
Fredric Portin paransi loppua kohden. Hänkin
merkkautti itselleen yhden rastivälin

nopeimman ajan, sekä useampia top viitosen
aikoja. Portinin loppusijoitus oli 14. OlliMarkus Taivaisen vauhti ei vielä riittänyt
huippujen kyytiin. Hänen loppusijoituksensa
oli 31, lähes neljä minuuttia kärjestä.
Hyvän suomalaispäivän seuraaminen paikan
päällä oli kerta kaikkiaan hieno kokemus.
Lasten osalta kokemuksesta teki entistä
rikkaamman nimikirjoitusten metsästäminen
omilta esikuvilta. Lista on komeaa luettavaa:
Merja Rantanen, Annika Billstam, Ida
Bobach, Sören Bobach, Lucas Basset, Thierry
Gueorgiou, Hannu Airila, Fredric Portin,
Daniel Hubmann...
Viimeisenä Invernessin päivänämme
osallistuimme jälleen Scottish 6 Days:n
osakilpailuun. Kaisla oli ilmoitettu
siimariradalle. Rata oli vedetty Darnawayn
linnan puistoon. Meikäläisittäin tutun leveän
ja hyvin näkyvän muovinauhan tilalla oli
brittiversiossa pari kolme milliä
halkaisijaltaan oleva naru. Rasteilla oli kuvia
Disneyn Frozen-elokuvasta, ja kartan virkaa
teki linnan puistoa kuvaava ylimalkainen
piirros.
Tessa, Tuuli ja minä osallistuimme
normaaleihin kilpasarjoihin keskimatkalla.
Maasto oli sama, kuin edellisen päivän MMkeskimatkalla, mutta kartta oli tehty
mittakaavaan 1:7500 luettavuuden
parantamiseksi. 1:10 000-mittakaavan
karttakin olisi mielestämme ollut täysin
käyttökelpoinen. Ensimmäisessä kilpailussa
Achagourissa kartta ei ollut tarjonnut suuria
yllätyksiä. Darnaway East -kartalla sen sijaan
yllätti tiheässä istutusmetsässä kulkevien
ajourien kuvaustapa. Ajourat, joilla oli
runsaasti hakkuujätettä oli kuvattu valkeina

(Kuva: Johanna Salmia)

TARPIALAINEN

| Numero 2/2015

normaalin kulkukelpoisuuden käytävinä
vihreän keskelle. Meikäläisen ajouran
merkinnästä ei ollut tietoakaan.
Hakkuuaukot oli merkitty avoimiksi alueiksi.
Jostain kumman syystä myös avoin alue, jolla
MM-keskimatkan kartassa oli pystyvihreä
merkintä oli Scottish 6 Daysin kartassa
jätetty ilman pystyvihreää. Outoa oli myös
kivien täydellinen puuttuminen, niin kartalta,
kuin maastossakin.
Minun ratani oli 4,5 km pituinen.
Kakkosrastin jälkeen siirryttiin
suppamaastosta täysin tasaisen
mäntykankaan poikki toiseen supikkoon,
jossa kasvillisuus oli lehtipuuvoittoista.
Maasto edellytti tarkkaa suunnistusta.

Nelosrastin
jälkeen maastotyyppi vaihtui taas. Muutama
seuraava rastiväli juostiin tiheässä ajourien
rikkomassa istutuskuusikossa. Tällä alueella
etenemisnopeus putosi, ja reitinvalinnat oli
pakko tehdä kuviorajoja ja ajouria
hyödyntäen. Viidennelle rastille koukkasin
seitsemännen kautta luettuani rastivälin
nopealla alkuosalla epähuomiossa väärää
rastiväliä. Virhettä tuossa tuli lopulta hieman
reilu minuutti. Seitsemännen rastin jälkeen
palattiin supikon kautta mäntykankaalle,
joka ylitettiin lähes samalta kohdalta, kuin
tullessa. Nyt palattiin jälleen isojen suppien
alueelle, jossa korkeuseroa oli
parhaimmillaan parikymmentä metriä
suppien pohjalta niitä erottavien
harjanteiden päälle. Vanhan pyökkimetsän
pohjalta puuttui aluskasvillisuus täysin, joten
nyt oltiin todella nopealla alueella. Täällä
suunnistus perustui käyrien lukemiseen ja
olennaisten kohteiden havainnoimiseen
täydessä juoksuvauhdissa.
Vauhtiominaisuuteni eivät vain tuohon
maastoon oikein riittäneet.
Kilpailukeskuksen jo lähestyessä tein vielä
toisen reilun minuutin virheen, enkä voi olla
täysin tyytyväinen suoritukseeni. Tuossa
maastossa olisi pitänyt päästä alle 10 min/km
vauhtiin. Aikani 48:43 oikeutti lopulta
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vaatimattomaan sijaan 104 yhteensä 170
osallistujan joukossa.
Naisten viesti oli jo käynnissä maaliin
ehtiessäni. Viestit kilpailtiin Darnawayn
linnasta länteen olevalla alueella.
Viestimaasto oli sekin pienipiirteistä
suppamaastoa. Pääosin alusta oli erittäin
nopea. Suomen joukkue naisten viestissä oli
Saila Kinni, Merja Rantanen ja Minna Kauppi.
Keskimatkan aikana reistannut jättiscreeni
oli saatu yön aikana kuntoon, joten
jännittävää kilpailua oli helppo seurata
kilpailukeskuksessakin. Tanska hallitsi
naisten viestiä alusta alkaen aivan
suvereenisti. Maja Alm toi joukkueensa
ensimmäiseen vaihtoon 1:09 toisena ollutta
Venäjää nopeampana. Venäjän takana
seuraavina, mutta jo lähes minuutin sille
jääneinä vaihtoivat viiden sekunnin
keskinäisellä erolla Sveitsi ja Unkari, ja vain
kolme sekuntia Unkarin
perässä tasoissa
Suomi ja Ruotsi.
Toisella osuudella
Tanskan ylivoima
jatkui Ida Bobachin
viedessä Tanskan
viestiä. Toisessa
vaihdossa
kakkosena vaihtoon
tullut Venäjä oli jo
yli neljä minuuttia
Tanskan perässä.
Vain Emma
Klingenbergin
täydellinen
epäonnistuminen
olisi enää voinut
viedä kullan
Tanskalta. Venäjän
takana seuraavana toiseen
vaihtoon tuli Ruotsi 47 sekuntia Venäjän
perässä, ja vain vajaa 20 sekuntia Ruotsille
jääneenä lähes tasoissa Norja, Suomi ja
Sveitsi. Edellisen päivän keskimatkan
hopeamitalisti Merja Rantanen piti
osuudellaan Suomen mahtavasti mukana
mitalitaistelussa, ja ankkuriosuudelle oli
luvassa huikean jännittävä taistelu. Venäjän
mahdollisuudet mitaliin menivät kolmannen
osuuden hylkäykseen. Minna Kauppi aloitti
kovaa, ja onnistui tavoittamaan edellään
lähteneet Ruotsin ja Norjan. Emma
Klingenberg varmisti helposti Tanskalle
maailmanmestaruuden. Tanskan takana
käytiin kuitenkin kovaa taistelua muista
mitalisijoista. Norjan Anne Margrethe
Hausken Nordberg osoitti kovuutensa ja
nosti Norjan radan loppuosalla toiseksi.
Viimeisellä rastivälillä Kauppi ja Ruotsin
viestiä vienyt Emma Johansson taistelivat
armottomasti pronssista yleisön silmien alla.
Johanssonilla oli viimeisessä ylämäessä

Kauppia enemmän paukkuja, ja Kauppi joutui
taipumaan. Ruotsi vei pronssin. Äärettömän
pettynyt Kauppi toi suomalaisyleisön
kannustaessa Suomen viestin maaliin kuusi
sekuntia Ruotsille hävinneenä. Kaupin
pettymys kouraisi syvältä katsomon
puolellakin.
Viimeinen paikanpäällä seuraamamme
kilpailu oli miesten viesti. Suomen
joukkueelta Tero Föhr, Fredric Portin ja
Mårten Boström ei odotettu ehkä aivan
mitalisijoitusta, mutta hyvänä päivänä sekin
olisi mahdollisuuksien rajoissa. Sveitsin
joukkue Fabian Hertner, Daniel Hubmann ja
Matthias Kyburz johti viestiä alusta alkaen, ja
voitti kilpailun lähes kahden minuutin erolla
toiseksi sijoittuneeseen Norjaan.
Ensimmäisessä vaihdossa ero toisena
olleeseen Valko-Venäjään oli tosin vain yksi
sekunti. Kolmantena vaihtoi Itävalta,
neljäntenä Belgia. Noin

(Kuva: Johanna Salmia)

kaksikymmentä sekuntia Belgian perässä
vaihtoi Bulgaria ja aivan sen tuntumassa viisi
muuta joukkuetta, mm. Isäntämaa IsoBritannia. Suomi oli vaihdossa
kuudentenatoista. Toisella osuudella Daniel
Hubmann teki pesäeron muihin ja toi Sveitsin
toiseen vaihtoon jo ratkaisevan tuntuisessa
puolentoista minuutin johdossa. Toisen
osuuden yllätyksestä vastasi isäntämaan
Graham Gristwood, joka toi joukkueensa
vaihtoon kakkosena noin kaksikymmentä
sekuntia ennen Ranskan joukkuetta.
Kotiyleisö ei ollut pysyä nahoissaan. Vaisun
alun jälkeen myös neljäntenä vaihtanut Norja
ilmoittautui mitalitaisteluun. Fredric Portin
nosti Suomen joukkueen kahdeksanneksi.
Eroa kärkeen oli kuitenkin jo yli neljä
minuttia ja pronssiinkin yli kaksi minuuttia.
Boström oli tiukan paikan edessä.
Perussuorituksella ei mitaleille olisi asiaa.
Måre lähtikin maastoon riskillä. Alku sujui
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hyvin, mutta vauhdin lisäys kostautui
suunnistuksen hajoamisena. Boström kertoi
kilpailun jälkeen hätääntyneensä virheistä,
eikä omien sanojensa mukaan jossain
vaiheessa enää
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Sveitsin johtoa ja toi joukkueensa maaliin
ylivoimaisena maailmanmestarina lähes
kaksi minuuttia ennen toiseksi lopussa
noussutta Norjaa. Pronssimitalit vei Ranska.
Kunnioitettava suoritus
ilman Thierry
Gueorgiouta, joka
keskimatkan
epäonnistumisen
jälkeen vetäytyi
maansa
viestijoukkueesta.
Mitali karkasi
ankkuriosuudella
Iso-Britannialta,
mutta kotiyleisön
valtaisaksi
riemuksi joukkue
otti neljännen
tilan. Suomen
sijoitus oli lopulta
vaatimaton
kolmastoista.

ymmärtänyt
mitään kartasta. Kärjessä suunnistaneen
Sveitsin Matthias Kyburzin suunnistus sen
sijaan pysyi kasassa. Hän lisäsi

Meidän matkamme alkoi lähestyä loppua.
Olimme jo aamulla luovuttaneet
hotellihuoneet, ja viestin päätyttyä ajoimme
suoraan Aberdeeniin, josta lensimme
Kööpenhaminan kautta Helsinkiin varhain
seuraavana aamuna. MM-kisojen tunnelman
kokeminen paikan päällä, Skotlannin upeat
maisemat sekä suunnistaminen
skotlantilaisissa maastoissa olivat
ehdottomasti kokemisen arvoisia. Ehkä vielä
joskus uudelleen...

PALKITUT 2015
SM-pytty

Antti Virtanen

Rankipytty

Olli Savikko

AM-lautanen

Tessa Salmia

A-pokaali

Atte Haavisto

B-pokaali

Tessa Salmia

Paras tyttö

Tessa Salmia

Paras poika

Antti-Jussi Oksa

Oravapolkupalkinto

Tuulia Laukkanen

Vuoden toimija

Arto Hokkanen

Mitaleita ja hienoja suorituksia
aluemestaruuskilpailuissa Nokialla
Arto Laamanen
Tarpian Suunta oli mukana kisailemassa
suunnistuksen aluemestaruuksista pitkällä
matkalla ja viestissä 15.-16.8.2015 Nokialla
Pinsiössä, jossa kisaisäntänä toimi RastiNokia. Palkintopallisijoituksia kertyi
lauantain henkilökohtaisista kilpailuista neljä
samoin kuin sunnuntaina viesteistäkin, mikä
on Lempäälän, Akaan ja Vesilahden alueella
toimivalla pienehkölle suunnistusseuralle
mainio suoritus.
Lauantaina henkilökohtaisessa kilpailussa 10vuotiaiden tyttöjen sarjassa akaalainen
Tuulia Laukkanen voitti kultaa ja
lempääläinen Emma-Riikka Laamanen sai
pronssia. Sarjassa oli kaiken kaikkiaan 34
kilpailijaa ympäri Hämettä. Toiseksi
kilpailussa sijoittui Kooveen Oona
Kaikkonen, joka on myös kotoisin
Lempäälästä. TarpSun Tessa Salmia voitti
D13-sarjassa kultaa suhteellisen haastaviakin
rastivälejä sisältäneellä radalla ja Arvo

Mikkonen tuli H80-sarjassa toiseksi reilun
minuutin erolla ykköseen, joten Tarpian
Suunnan mitalisteilla oli todella leveä
ikähaitari.
AM-viestien palkinnot olivat jaossa
lauantaisten pitkien matkojen kisojen perään
sunnuntaina samassa tutussa
kilpailukeskuksessa. Aamu oli kolea ja
kasteesta maa märkänä, mutta aurinko alkoi
kisakeskusta lämmittää ennen kuin TarpSun
kuusi kolmen hengen joukkuetta pääsivät
kirmaamaan metsän siimekseen. Hyviä ja
rohkeita suorituksia saatiin kautta linjan ja
mitaleitakin tuli kotiinviemisiksi.
Tyttöjen D10RR-sarjan viestissä Tarpsulta oli
mukana kaksi tyttöjoukkuetta. Tarpian
Suunta 1 oli tiukasti mitalitaistelussa kiinni
koko viestin ajan ja lopulta ottikin hienosti
AM-hopeaa joukkueella Emma-Riikka
Laamanen (Lempäälä), Saara Rajala

(Lempäälä) ja Tuulia Laukkanen (Akaa). Eroa
kultamitaliin jäi vain 59 sekuntia, mutta se ei
jäänyt tippaakaan harmittamaan tyttöjä,
jotka saivat nyt uran ensimmäisen AMviestimitalin. Sarjaan oli ilmoittautunut
mukaan yhteensä 17 joukkuetta. Kulta- ja
pronssimitalit menivät Kangasala SK:n
suunnistajien palkintokaappeihin.
Tyttöjen D14-sarjassa TarpSua edusti kova
kolmikko Laura Laukkanen (Akaa), Elli
Kuoppala (Lempäälä) ja Tessa Salmia
(Vesilahti). Molemmissa vaihdoissa joukkue
oli neljäntenä, mutta niin vain
ankkuriosuudella Tessa nosti TarpSun
mitalikantaan ja kolmanneksi. Kirkkaammat
mitalin karkasivat Hämeenlinnan
Suunnistajille ja KooVeelle noin neljän
minuutin erolla. Sarjassa oli yhteensä
yhdeksän joukkuetta.
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Toiset kaksi viestimitalia tulivat miesten
sarjoista. Sarjassa H50 Tarpian Suunta otti
AM-kultaa joukkueella Teppo Salmia
(Vesilahti), Pietari Korhonen (Lempäälä) ja
Esa Toivonen (Akaa), sekä sarjassa H55
hopeaa joukkueella Vesa Ijäs (Akaa), Harri
Koski (Lempäälä) ja Jorma Karvonen
(Valkeakoski).
Aluemestaruuskisojen pitkä matka sekä
viestikilpailu tarjosivat sykähdyttäviä
elämyksiä suunnistajille.
(Kuva: Arto Laamanen)

Näin syntyvät Torstairastit
Teppo Salmia
Torstairasteille osallistuvalle
kuntosuunnistajalle näkyy tapahtumassa
vain pieni osa siitä talkootyöstä, joka
tarvitaan laadukkaan
kuntosuunnistustapahtuman järjestämiseksi.
Kesän Torstairastien suunnittelu alkaa jo
kevättalvella tulevan kauden
Torstairastikalenterin suunnittelemisella.
Päävastuun suunnittelusta on jo vuosia
kantanut Reijo Simonen, apunaan pieni
ratamestareiden ydinryhmä. Suunnittelussa
on otettava huomioon kauden pituus sekä eri
maastojen ja karttojen käytettävyys. Kaikille
tapahtumille täytyy myös löytää seuran
ratamestariryhmästä pääratamestari.
Suurimpaan osaan tapahtumista pyritään jo
suunnitteluvaiheessa löytämään myös
erillinen lasten ratojen ratamestari.
Suunnitteluun kuuluu myös tapahtumien
järjestämisen koordinoiminen Pirkkalan
Hiihtäjien kanssa, joka vastaa osasta
tapahtumia.
Koska seuran kartoitusresurssit ovat varsin
rajalliset, ratamestarin tehtäviin kuuluu
hyvissä ajoin ennen tapahtumaa varmistaa
kartan ajantasaisuus ja tarvittaessa päivittää
kartta vallitsevan tilanteen mukaiseksi.
Kartan päivittämiseen kuluva työmäärä on
monen tekijän summa, mutta parhaassakin
tapauksessa tarvitaan yksi maastokäynti
päivitettävien kohteiden merkitsemiseksi
vanhalle kartalle, tämän jälkeen
tietokoneella tehty kartan päivitystyö ja vielä
tarkistuskäynti maastossa, jotta päivitetyn
kartan paikkansapitävyys tulee varmistettua.
Pienehkön päivityksen tekemiseen menee
muutamia tunteja, laajempiin

kulkukelpoisuuden ja esimerkiksi
polkuverkoston päivityksiin kuluu helposti
useita iltoja. Kartan päivittäminen on vielä
luonteeltaan sellaista, että yksi muutos
saattaa poikia tarpeen tehdä useita muitakin
pikku muutoksia. Itse pyrin aina
käytettävissä olevan vapaa-ajan puitteissa
korjaamaan karttaan sellaiset havaitsemani
puutteet tai virheet, jotka oleellisesti
vaikuttavat suunnistajan suoritukseen.
Samaa karttaa joutuu päivittämään
vuosittain pienin askelin, kun aikaa on
rajallisesti.
Maastokäynnit palvelevat myös ratojen
suunnittelua. Tutulla kartalla järjestettävän
tapahtuman ratoja alan yleensä miettimään
kuukautta puoltatoista ennen H-hetkeä.
Aluksi ihan vain mielikuvissa, mutta melko
pian myös työpöydän ääressä kartan kanssa.
Siinä vaiheessa on jo hyvä olla perillä
mahdollisista uusista hakkuista tai talven
aikana syntyneistä tuulenkaadoista.
Laatiessani ratoja pyrin noudattamaan
samoja periaatteita, joita ratamestarit
noudattavat kilpailujen ratojen
suunnittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa
esimerkiksi rastilta lähtevän suunnistajan ja
rastille tulevan suunnistajan kohtaamisen
välttämistä rastin lähellä. Samoin pyrin
suunnittelemaan kiertosuunnat siten,
etteivät suunnistajat etenisi vastakkaisiin
suuntiin samalla alueella. Rastipisteiden
pitää olla tunnistettavissa olevia
yksikäsitteisiä kohteita, ja minun
ratamestarina täytyy olla maastossa
sataprosenttisen varma oikeasta kohteesta.
Ellen ole, hylkään kyseisen rastipisteen.
Ratamestarin tehtävänä on tarjota

suunnistajille heidän taidoilleen sopivia
suunnistustehtäviä. Suunnistamisesta
nauttinut kuntoilija palaa varmimmin
uudelleen Torstairasteille. Toisille
nauttiminen tarkoittaa vaikean radan
haasteiden selvittämistä ilman virheitä.
Toisille taas virkistävää maastolenkkiä
omaan tasoon nähden riittävän helpolla
radalla. Tämän vuoksi Torstairasteille
laaditaan useita eri taitotasoille sopivia
ratoja.
Karttojen täytyy olla valmiita tulostettavaksi
tapahtumaviikon alussa. Itse suunnittelen
aikatauluni siten, että viimeistään noin kahta
viikkoa ennen tapahtumaa minulla on
ensimmäinen luonnos radoista valmiina.
Tämän jälkeen teen maastokäynnin
varmistaakseni aiemmin käyttämättömien
rastipisteiden yksiselitteisyyden ja
käyttökelpoisuuden, sekä tärkeimpien
reitinvalintojen kulkukelpoisuuden, ellei se
aiemmilla maastokäynneillä ole selvinnyt.
Kasvavien taajamien läheisyydessä mikään ei
koskaan ole varmaa ratamestarin
näkökulmasta. Muutama vuosi sitten,
ensimmäisen kerran Narvan kartalle ratoja
suunnitellessani, löysin tuollaisella
maastokäynnillä kahden suunnittelemani
rastipisteen päältä talon. Kartan edellisestä
päivityksestä oli ilmeisesti jokunen vuosi
aikaa... Maastokäynnillä varmistan myös
rastipisteen sijoituksen suhteessa
kohteeseen, sekä kivien ja jyrkänteiden
korkeudet, jotta pystyn tekemään
täsmälliset rastimääritteet. Jos
maastokäynnillä tekemäni havainnot
edellyttävät ratojen muuttamista, teen
muutosten jälkeen yleensä vielä uuden
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tarkistuskäynnin maastossa. Tuo edellä
mainitsemani viikon puolentoista ennakointi
antaa mahdollisuuden tehdä tarvittavaa
hienosäätöä ennen lopullisten ratakarttojen
tekemistä. Hyvissä ajoin ennen tapahtumaa
ratamestari laatii myös seuran nettisivuille
oman lausuntonsa tulevan tapahtuman
maastosta ja radoista.
Seuraava vaihe on ratakarttojen
viimeisteleminen. OCAD-ohjelmiston
ratasuunnittelutilassa viimeistellään
rastimääritteet ja kartan parhaan
mahdollisen luettavuuden takaamiseksi
leikataan tarvittaessa rastiympyröitä tai
rastiväliviivoja, etteivät ne peitä
suunnistussuorituksen kannalta oleellisia
kohteita kartasta. Radat
rastimääritteineen siirretään
tietokoneella sopivaan mittakaavaan
tehdyille karttapohjille ja tulostetaan
lopulta PDF-muotoon. Menneellä
kaudella Torstairastien karttojen
tulostamisessa alettiin käyttää
Granon palveluita päästäksemme
eroon tulosteiden laatuongelmista.
PDF-muotoiset kartat
määrätietoineen toimitetaan
tapahtumaviikon alussa
sähköpostitse Granolle, joka tulostaa
kartat. Ratamestari voi noutaa kartat
Granon Tampereen toimipisteestä
yleensä jo tilausta seuraavana päivänä.
Tapahtumaviikon alun tehtäviin kuuluu myös
Torstairastikaluston hakeminen tai
vastaanotto edelliseltä ratamestarilta.
Yleensä tarvittava kalusto kiertää kesän
mittaan kokonaisuudessaan ratamestarilta
toiselle, mutta satunnaisesti lisäopasteita,
aggregaatti, tulostin ja/tai pop-up teltta
täytyy hakea seuran varastolta Viialasta.
Tulospalvelutietokoneiden akut täytyy ladata
viimeistään tapahtuvaa edeltävänä iltana,
samoin Emit-korttien lukemiseen
käytettävän MTR-laitteen ja
väliaikatulostimen akut.
Monet Torstairasteilla käytettävät maastot
ovat niin lähellä asutusta, ettei ratoja voi
ilkivallan pelossa rakentaa kovin paljoa
etukäteen. Tapahtumapaikan salliessa
ratojen rakentaminen aloitetaan yleensä jo
tapahtumaa edeltävänä iltana viemällä
ainakin kauempana asutuksesta ja yleisesti
käytetyistä kulku-urista sijaitsevat rastit
maastoon. Tapahtumapäivänä on yleensä
töiden takia niin kiire, ettei kaikkien rastien
maastoon vieminen silloin onnistu. Ennen
kartanmyynnin aloittamista ratamestari
laittaa paikalle tullessaan opasteet
paikoilleen, sekä vie vielä lähirastit
maastoon. Jos tapahtumassa on RR- ja TRradat, myös siimari on vedettävä maastoon.

10
Maastosta riippuen rastilippujen ja
leimasinten maastoon viemisessä menee
aikaa parin tunnin molemmin puolin.
Siimarin vetäminen maastoon siten, että sen
reitti vastaa kartalle merkittyä
mahdollisimman tarkoin vie aikaa tunnista
puoleentoista tuntiin. Tämän lisäksi täytyy
vielä pystyttää kartanmyynti- ja
tulospalvelupiste laitteineen ennen, kuin
kartanmyynti kuntosuunnistajille voi alkaa
klo 17:00. Jos ollaan paikassa, johon
odotetaan erityisen paljon kävijöitä tai
pysäköintitilat ovat ahtaat, talkooporukkaan
kuuluu ratamestarin tai ratamestareiden
lisäksi pysäköinnin ohjauksesta vastaavat
sekä mahdollisesti kartanmyynnissä ja
tulospalvelussa avustavat henkilöt.

antaa ensiapua ja tarvittaessa hälyttää
pelastusviranomaiset.

Sille, että kartanmyynti lopetetaan klo 18:30
ja maali sulkeutuu klo 20:00 on syynsä.
Ratamestarin on nimittäin vielä saman illan
aikana purettava kartanmyynti- ja
tulospalvelupisteen rakennelmat ja haettava
ainakin asutuksen ja paljon käytettyjen
kulkureittien läheisyydessä olevat rastiliput
ja leimasimet maastosta ilkivallan
ehkäisemiseksi. Samoin on kelattava siimari
pois maastosta, mikäli tapahtumassa on ollut
RR- ja TR-radat. Kaikkeen tähän kuluu taas
tunnista kahteen, riippuen talkoolaisten
määrästä. Viimeiseksi poistetaan vielä
opasteet. Kotona homma jatkuu vielä
tulosten julkaisemisella.
Ajanottojärjestelmästä
muodostetaan tulos- ja
väliaikatiedostot, jotka sitten
ladataan seuran verkkosivuille ja
linkataan Torstairastien
tulososioon. Lehdistötulokset
toimitetaan sähköpostilla seuran
tiedotusvastaavalle, joka huolehtii
niiden lähettämisestä edelleen
paikallislehdille. Kartanmyynnin
kassa on myös laskettava ja
tilitettävä tapahtuman
myyntituotto seuran pankkitilille.
(Kuva: Teppo Salmia)
Ratakartat arkistoidaan, jotta seuraavien
samalla kartalla järjestettävien tapahtumien
ratamestarit voivat välttää samojen
Suosituilla Torstairasteilla talkoolaisia
rastivälien käyttämisen.
voi tapahtumapäivänä olla hyvinkin
puolenkymmentä, jopa ylikin.
Ellei kaikkia rasteja ole haettu metsästä heti
tapahtumailtana, loput pyritään hakemaan
Torstairasteille osallistuvalle
yleensä seuraavana päivänä. Jos kalusto on
kuntosuunnistajalle näkyvin osa on tietysti
kastunut, se kuivatetaan ennen pakkaamista
itse kuntosuunnistustapahtuma. Ratamestari
ja eteenpäin toimittamista. Kun rastiliput
ei juurikaan ehdi hengähtämään
ovat kuivia, pakataan sekä rastiliput, että
Torstairastien kartanmyynnin alettua,
leimasimet ja varmistetaan samalla ettei
varsinkin jos apuvoimia on vähän. Välillä voi
leimasimia ole unohtunut maastoon. Mikäli
ehtiä vähän hörpätä termospullosta kahvia ja
seuran pop-up teltta on ollut sadesuojana,
syödä eväsleivät, ei sen enempää. Karttojen
sekin kuivatetaan ennen varastoon
myyminen lähteville suunnistajille pitäisi
palauttamista. Kun kalusto on huollettu ja
saada hoidettua sujuvasti. Kaikki haluavat
pakattu, on jäljellä enää sen toimittaminen
ymmärrettävästi päästä mahdollisimman
seuran varastolle tai eteenpäin seuraavalle
lyhyellä jonottamisella maastoon. Samoin
ratamestarille. Vasta, kun kalusto siirtyy
maaliin tulleiden tulosten kirjaaminen pitäisi
eteenpäin on tapahtuma ratamestarin
pystyä hoitamaan niin ettei kenenkään
näkökulmasta päättynyt.
tarvitse hikisenä odottaa pitkiä aikoja. Mitä
kylmempi sää, sitä tärkeämpää tämä on. Jos
ollaan paikassa jossa verkkovirtaa ei ole
tarjolla on ratamestarin päänsärkynä
huolehtia kartanmyynnin ja tulospalvelun
lisäksi myös aggregaatin toiminnasta.
Kolmen tunnin aikana aggregaatin joutuu
tankkaamaan ainakin kerran. Tapahtuman
aikana ratamestari on myös ensisijainen
kontaktihenkilö suunnistajille mahdollisissa
loukkaantumis- tai eksymistapauksissa.
Hänen tehtävänään on arvioida tilanne,
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Aikuiskilpailijoiden loppuranki valmistunut
Jorma Karvonen

Suunnistusliiton IRMA-sivustolla on kuluneen
vuoden lopulliset rankipisteet. Rankipisteisiin
lasketaan kauden viisi parasta kilpailua,
mutta listoille pääsee jo yhdellä hyväksytyllä
kilpailulla.

Tarpian Suunnalla eniten suunnistajia on H40ja H60-sarjoissa. Kummassakin sarjassa
kilpaili kauden aikana neljä suunnistajaa.

H40-sarjassa 414 suunnistajaa keräsi rankipisteitä ja Tomi Pietari Korhonen sijoittui 48,12 rankipisteellä sijalle 227
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

55.49

SM-keskimatka R2 H40K2 24.5.2015

31/46

5 min 42 s

45.21

Grano Games keskimatka 6.6.2015

5/9

7 min 51 s

41.67

Felt-iltapika 24.6.2015

4/6

11 min 10 s

38.99

AM-keskimatka 19.5.2015

6/14

11 min 29 s

36.79

Kankaanpää-rastit 2. päivä 9.8.2014

4/5

23 min 37 s

34.87

SM-keskimatka B-finaali 24.5.2015

28/37

15 min11 s

24.50

SK:n kansalliset 3.5.2015

6 min 40 s

Tommi Haakanan 40,56 rankipistettä oikeutti H40-sarjan sijaan 238
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

44.08

SM-keskimatka R2 40K1 24.5.2015

40/45

11 min 45 s

43.62

AM-keskimatka 19.5.2015

5/14

6 min 43 s

41.34

eGames 15 29.8.2015

14/17

15 min 13 s

40.90

Sisä-Suomen Rastipäivät 25.7.2015

14/17

16 min

39.82

Helasuunnistus 14.5.2015

8/11

6 min 8 s

36.46

SM-keskimatka R2 B-finaali 24.5.2015

26/37

14 min 3 s

Timo Tavast sai kauden aikana 35,78 rankipistettä, jolla irtosi rankisija 285
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

42.45

Kultainen Kompassi keskimatka 13.9.2015

11/13

12 min 54 s

41.67

Kesälaitumen rastit 12.7.2015

8/18

11 min 20 s

Teppo Salmia kilpaili yhden kerran H40-sarjassa ja sai 33,2 rankipisteellä rankisijan 313
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

40.65

Tampere Suunnistuksen sprintti

37/40

5 min 39 s
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Sarjassa H45 kilpaili 432 suunnistajaa ja Teppo Salmian 37,74 rankipistettä oikeutti rankisijaan 255
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

42.05

Fin5. 1. päivä sprintti 28.6.2015

53/59

5 min 20 s

41.27

XX Mikonpäivän sprinttisuunnistus ja Hämeen AM-sprintti

23/29

5 min 7 s

38.16

Grano Games sprintti 5.6.2015

17/19

5 min 35 s

36.39

SiljaRastit 19.4.2015

74/81

23 min 18 s

35.21

Särkänniemisuunnistus 23.5.2015

14/18

5 min 11 s

31.05

XV Saaristorastit - Skärgårdsträffen 4.4.2015

42/45

30 min 37 s

Tarmo Kokko kilpaili kauden aikana kolme kertaa H45-sarjassa. Rankipisteitä tuli 37,39 ja rankisijaksi 262. Tarmon rankipisteisiin vaikutti alentavasti
se, että hänellä ei ollut kauden aikana viittä rankipistekisaa
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

43.57

Tampere Suunnistuksen 2. päivä 19.7.2015

23/34

14 min 46 s

41.24

Grano Games keskimatka 6.6.2015

11/16

13 min 59 s

39.96

Grano Games sprintti 5.6.2015

16/19

4 min 51 s

Olli Savikko sai H50-sarjan kilpailuistaan 53,51 rankipistettä ja rankisijan 56. Sarjassa H50 kilpaili kauden aikana 406 suunnistajaa
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

56.57

SM-sprintti finaali 19.9.2015

9/30

1 min 23 s

56.14

Tampere Suunnistuksen sprintti 17.7.2015

7/40

1 min 9 s

51.96

Helasuunnistus 14.5.2015

2/13

13 s

51.29

Vappurastit 1.5.2015

5/27

3 min 34 s

50.45

Varsinais-Suomen AM-sprintti 9.9.2015

4/18

55 s

49.69

SM-sprintti karsinta 19.9.2015

15/37

1 min 35 s

32.39

Rautia-rastit 31.5.2015

12/15

24 min 30 s

Arto Hokkanen saalisti H50-sarjan kilpailuissa 44,40 rankipistettä ja rankisijan 138
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

46.75

SM-keskimatka R2 B-finaali 24.5.2015

11/51

7 min 26 s

44.27

Pihkarastit 1.8.2015

12/28

15 min 22 s

43.99

SM-pitkä matka R2 B-finaali 6.9.2015

8/33

13 min 7 s

43.57

SM-keskimatka R2 karsinta 24.5.2015

26/54

8 min 4 s

42.46

Rasti-Lukon kevätkansalliset 12.4.2015

11/20

17 min 12 s

41.82

SM-pitkä matka R2 karsinta 5.9.2015

28/42

13 min 3 s

37.64

Hämeen AM-pitkä 15.8.2015

7/8

18 min 42 s

35.23

Grano Games pitkä matka

8/12

27 min 20 s

27.15

Felt-iltapika 24.6.2015

11/13

22 min 5 s
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Vesa Ijäs kilpaili ahkerasti ja rankipisteiden määräksi tuli 36,6, mikä oikeutti H50-sarjassa rankisijaan 262
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

38.83

Häme AM-pitkä 15.8.2015

6/8

18 min 14 s

36.64

SM-pitkä matka R2 B-finaali 6.9.2015

21/33

22 min 50 s

36.32

SM-pitkä matka R2 karsinta 5.9.2015

40/46

19 min 10 s

36.22

SM-keskimatka R2 karsinta 24.5.2015

41/54

12 min 9 s

31.54

SM-keskimatka R2 B-finaali 24.5.2015

37/51

17 min 30 s

29.44

Rautia-rastit 31.5.2015

14/15

29 min 57 s

28.38

Häme AM-keskimatka 19.5.2015

13/14

23 min 38 s

Esa Toivonen ilmoittautui kerran vahingossa H55-sarjaan, jossa oli kauden aikana 325 suunnistajaa. Esan rankipistesaaliiksi tuli 41,32 ja rankisijaksi
130.
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

49.51

Kesälaitumen Rastit 12.7.2015

2/16

5 min 4 s

H60-sarjassa oli kauden aikana 405 kilpailijaa ja Esa Toivonen muun muassa voitti kolme kansallista kilpailua sekä keräsi 52,91 rankipistettä, joilla
rankisijoitukseksi tuli 23
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

60.69

SM-yö finaali 26.9.2015

4/64

2 min 12 s

54.48

Fin5 5. päivä 3.7.2015

4/63

3 min 11 s

53.07

Tampere Suunnistuksen sprintti 17.7.2015

6/51

39 s

52.85

Rautia-rastit 31.5.2015

1/14

0s

49.29

Suunto Games 2. päivä 7.6.2015

9/36

7 min 58 s

49.27

Fin5-suunnistusviikon 1. päivä 28.6.2015

16/61

1 min 41 s

46.93

SK:n kansallinen 3.5.2015

1/9

os

46.68

Fin5-suunnistusviikon 2. päivä 29.6.2015

21/78

5 min 54 s

45.63

Helasuunnistus 14.5.2015

1/11

0s

45.34

SM-pitkä matka R2 B-finaali 6.9.2015

4/51

2 min 12 s

43.61

AM-keskimatka ja HOK 19.5.2015

3/19

3 min 22 s

42.19

Fin5-suunnistusviikon 4. päivä 2.7.2015

24/62

14 min 49 s

39.80

Fin5-suunnistusviikon 3. päivä 30.6.2015

24/68

24 min 16 s

39.06

FORSSA GAMES 11.6.2015

18/28

8 min 22 s

29.85

SiljaRastit 19.4.2015

55/64

18 min 57 s
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Reijo Rasmus kilpaili 35,69 rankipistettä ja rankisijoitus H60-sarjassa oli 194
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

38.18

Fin5-suunnistusviikon 5. päivä 3.7.2015

30/63

20 min 25 s

37.74

Kankaanpää-rastit 1. päivä 8.8.2015

8/13

12 min 59 s

37.19

Rautia-rastit 31.5.2015

7/14

15 min 39 s

35.09

Kankaanpää-rastit 2. päivä 9.8.2015

11/14

12 min 28 s

34.21

Fin5-suunnistusviikon 4. päivä 2.7.2015

45/62

25 min 26 s

29.31

Fin5-suunnistusviikon 3. päivä 30.06.2015

57/68

43 min 25 s

28.57

Tampere Suunnistus 2. päivä 19.07.2015

22/32

14 min 48 s

28.23

Fin5-suunnistusviikon 2. päivä 29.06.2015

65/78

20 min 13 s

28.14

Fin5-suunnistusviikon 1. päivä 28.06.2015

60/61

9 min 49 s

27.89

Hämeen AM-pitkä 15.08.2015

11/13

27 min

25.04

Pihkarastit 01.08.2015

25/27

42 min

Harri Koski keräsi rankipisteitä 30,48 ja pistemäärällä irtosi jaettu rankisija 282. Toinen suunnistaja samalla rankisijalla on Hirvensalon Heiton Pekka
Vanne.
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

32.91

Fin5-suunnistusviikon 4. päivä 02.07.2015

49/62

28min8s

31.27

SM-keskimatka R2 karsinta 24.05.2015

41/49

11min45s

30.71

Felt-iltapika 24.06.2015

18/22

19min7s

30.51

Fin5-suunnistusviikon 3. päivä 30.06.2015

54/68

40min23s

30.42

Oravatonni 04.10.2015

25/30

35min42s

30.06

SiljaRastit 19.04.2015

54/64

18min45s

29.93

Fin5-suunnistusviikon 2. päivä 29.06.2015

61/78

18min04s

28.10

SM-pitkä matka R2 B-finaali 06.09.2015

45/51

24min34s

28.02

SM-pitkä matka R2 karsinta 05.09.2015

48/53

28min57s

26.08

SK:n kansallinen 03.05.2015

8/9

24min11s

26.08

Fin5-suunnistusviikon 5. päivä 03.07.2015

60/63

44min30s

25.64

Hämeen AM-pitkä 15.08.2015

13/13

31min13s
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Jorma Karvonen kilpaili 26,65 rankipistettä ja rankisijoitus H60-sarjassa oli 332
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

34.28

Fin5-suunnistusviikon 1. päivä 28.06.2015

51/61

6 min 14 s

26.40

Rasti-Lukon kevätkansalliset 12.04.2015

27/28

38 min 2 s

26.10

Fin5-suunnistusviikon 4. päivä 02.07.2015

61/62

45 min 35 s

24.96

Fin5-suunnistusviikon 2. päivä 29.06.2015

71/78

25 min 22 s

24.44

Karkkirastit 2015 16.05.2015

19/20

34 min 2 s

23.04

SM-erikoispitkä 18.10.2015

54/54

2h 6min 12 s

22.41

Kesälaitumen Rastit 12.07.2015

39/41

35 min 54 s

22.38

Kukkosuunnistus 18.06.2015

13/14

27 min 44 s

21.32

Grano Games pitkä matka 07.06.2015

22/22

52 min 28 s

21.13

Sisä-Suomen Rastipäivät SaPu 110.v 26.07.2015

12/12

34 min 49 s

20.55

SM-pitkä matka R2 B-finaali 06.09.2015

50/51

50 min 42 s

20.39

Fin5-suunnistusviikon 3. päivä 30.06.2015

68/68

1 h 20 min 34 s

20.11

Raitaniemi-rastit 22.05.2015

8/8

30 min 15 s

19.12

Billnäsin keskimatka 03.04.2015

30/30

38 min 10 s

18.77

Hollola-rastit 13.09.2015

21/21

33 min 10 s

18.12

Tampere Suunnistus 2. päivä 19.07.2015

31/32

31 min 51 s

17.21

Helasuunnistus 14.05.2015

11/11

34 min 47 s

17.12

SM-keskimatka R2 karsinta 24.05.2015

49/49

35 min 45 s

17.02

AM-keskimatka ja HOK 19.05.2015

19/19

44 min 4 s

16.40

Grano Games keskimatka 06.06.2015

21/21

48 min 12 s

14.20

SM-yö finaali 26.09.2015

64/64

2 h 19 min 19 s

12.56

SM-pitkä matka R2 karsinta 05.09.2015

52/52

1 h 37 min 37 s

11.49

SM-keskimatka R2 B-finaali 24.05.2015

41/41

1 h 00 min 29 s
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H80 on suunnistusliiton vanhin ikäluokka miessuunnistajille ja Arvo Mikkonen keräsi sarjassa kauden kilpailuissa 31,66 rankipistettä ja
rankisijoitukseksi tuli 17
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

35.34

Fin5-suunnistusviikon 5. päivä 03.07.2015

2/19

1 min 35 s

33.65

Ankkurirastit 18.04.2015

2/9

4 min 22 s

32.68

Suunto Games 1. päivä 06.06.2015

1/6

0s

32.42

Hämeen AM pitkä 15.08.2015

2/4

1 min 17 s

31.18

SM-keskimatka R2 finaali 24.05.2015

7/23

9 min 9 s

30.62

43. Uudenmaan Rastipäivät 02.05.2015

3/9

6 min 43 s

29.35

AM-keskimatka ja HOK 19.05.2015

3/4

3 min 58 s

28.61

Karkkirastit 2015 16.05.2015

4/9

7 min 32 s

28.58

FinnSpring 25.04.2015

7/12

6 min 37 s

24.75

Fin5-suunnistusviikon 3. päivä 30.06.2015

16/22

16 min 55 s

24.04

SM-pitkä matka R2 finaali 06.09.2015

19/31

23 min 01 s

23.62

Rautia-rastit 31.05.2015

9/9

18 min 50 s

23.19

Kesälaitumen Rastit 12.07.2015

9/18

13 min 51 s

Antti-Jussi Oksa kilpaili kauden aikana omaa ikäluokkaansa ylempänä H16-sarjassa, jossa kilpailijoita oli yhteensä 280. Antti-Jussin rankipisteet ovat
39,33 ja rankisijoitus 135.
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

50.25

AM-keskimatka ja HOK 19.05.2015

7/17

3 min 43 s

41.13

Tampere Suunnistuksen sprintti 17.07.2015

22/25

4 min 38 s

40.98

XXXVIII Rastijahti 27.09.2015

3/8

8 min 5 s

39.41

Aulangon Sibelius Sprintti 16.05.2015

3/4

3 min 14 s

25.26

SM-keskimatka R1 H15K1-karsinta 24.05.2015

44/49

13 min 54 s

Sari Oksa keräsi D50-sarjassa 35,56 rankipistettä ja rankisijoitukseksi tuli 150. Sarjassa oli kauden aikana 187 rankipisteitä kerännyttä suunnistajaa.
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

41.84

Tampere Suunnistuksen sprintti 17.07.2015

19/26

3 min 58 s

39.03

Fin5-suunnistusviikon 3. päivä 30.06.2015

19/37

26 min 34 s

37.66

Fin5-suunnistusviikon 1. päivä 28.06.2015

29/36

5 min 56 s

34.08

Fin5-suunnistusviikon 4. päivä 02.07.2015

25/36

28 min 51 s

33.05

Fin5-suunnistusviikon 2. päivä 29.06.2015

24/37

14 min 20 s

22.01

Fin5-suunnistusviikon 5. päivä 03.07.2015

34/34

56 min 7 s
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Anita Laaksonen kilpaili Tarpian Suunnan naissuunnistajista ahkerimmin ja rankipisteitä kertyi D55-sarjassa 41,93, jolla heltisi rankisijoitus 53.
Sarjassa oli kauden aikana yhteensä 144 rankipisteitä kerännyttä suunnistajaa.
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

46.74

Suunto Games 1. päivä 06.06.2015

6/19

5 min 21 s

41.87

eGames 15 30.08.2015

11/23

11 min 52 s

41.01

Fin5-suunnistusviikon 4. päivä 02.07.2015

17/31

19 min 10 s

39.44

XV Saaristorastit 04.04.2015

8/14

14 min 37 s

39.43

Billnäsin keskimatka 03.04.2015

11/21

10 min 15 s

39.08

Fin5-suunnistusviikon 1. päivä 28.06.2015

20/30

6 min 16 s

36.35

Fin5-suunnistusviikon 2. päivä 29.06.2015

24/35

9 min 57 s

35.66

Husqvarna-kisa 23.08.2015

13/15

11 min 37 s

34.99

Fin5-suunnistusviikon 5. päivä 03.07.2015

20/26

26 min 48 s

34.75

38. Lahti-Suunnistus 09.08.2015

13/15

18 min 46 s

34.06

SiljaRastit 19.04.2015

30/36

15 min 11 s

31.85

eGames 15 29.08.2015

15/19

22 min 51 s

31.65

Ankkurirastit 18.04.2015

26/29

27 min 15 s

26.35

38. Lahti-Suunnistus 08.08.2015

15/17

24 min 51 s

22.00

Fin5-suunnistusviikon 3. päivä 30.06.2015

28/29

1 h 15 min 13 s

Tarja Soini kilpaili D55-sarjassa vain neljässä rankikisassa, mutta rankipisteitä kertyi 32,43 ja rankisijoitukseksi tuli 98
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

36.10

SM-pitkä matka R2 finaali 06.09.2015

40/55

31 min 23 s

35.79

eGames 15 30.08.2015

18/23

16 min 39 s

34.72

Kesälaitumen Rastit 12.07.2015

9/11

14 min 25 s

27.78

Hämeen AM pitkä 15.08.2015

13/13

33 min

Tuija Olli keräsi rankipisteitä 36,46 ja rankisijoitukseksi tuli D60-sarjassa 66. Sarjassa oli 137 suunnistajaa.
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

38.86

SM-pitkä matka R2 finaali 6.9.2015

33/46

20 min 3 s

38.54

Suunta-Seppojen Felt-pika 24.6.2015

6/11

8 min 31 s

37.57

SK:n kansallinen 3.5.2015

2/6

5 min 56 s

36.60

Hämeen AM-pitkä 15.8.2015

4/5

8 min 20 s

34.64

Tampere Suunnistuksen 1. päivä 18.7.2015

11/14

9 min 49 s

32.60

Tampere Suunnistuksen sprintti 17.7.2015

17/19

5 min 48 s

32.05

SM-keskimatka R2 finaali 24.5.2015

37/47

20 min 37 s

30.13

Sibeliuskirmaus 17.5.2015

9/10

25 min 11 s

25.02

Kesälaitumen Rastit 12.7.2015

11/12

25 min 5 s
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Tuuli Salmia kilpaili D16-sarjassa ja sai kauden rankikisoista 35,35 rankipistettä. Rankisijoitukseksi tuli 155. Sarjassa oli 307 suunnistajaa. Tuuli oli
Tarpian Suunnan suunnistajista ainoa, joka kelpuutettiin osallistumaan kansallisessa kilpailussa Eliittisarjaan. Veteraanisarjoissa Eliittikisoja ei
järjestetä.
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

38.68

SM-sprintti karsinta 19.9.2015

54/54

5 min 13 s

37.40

Tampere Suunnistuksen sprintti 17.7.2015

23/27

6 min 2 s

36.71

XX Mikonpäivän Sprinttisuunistus ja Hämeen AM-sprintti 12.9.2015

34/41

7 min 54 s

35.29

Fin5-suunnistusviikon 1. päivä 28.6.2015

39/41

6 min 42 s

33.37

Särkänniemi-suunnistus 23.5.2015

37/59

5 min 45 s

27.10

Silja-rastit 19.4.2015

52/56

29 min 52 s

26.09

Grano Games sprintti 5.6.2015

12/12

9 min 1 s

Mimmu Kokko sai yhdestä rankikilpailustaan 25,61 rankipistettä ja rankisijoitukseksi tuli D16-sarjassa 240
Rankipisteet

Kilpailu

Sijoitus

Ero kärkeen

31.30

Grano Games sprintti 5.6.2015

9/12

5 min 46 s

Monet kansallisiin kilpailuihin osallistuneet
kilpailivat myös viestisuunnistuksessa, joista
suurin oli tietysti Jukolan Viesti. Mutta seuran
suunnistajat osallistuivat
viestisuunnistuksessa myös AM- ja SMkilpailuihin. Lisäksi jotkut suunnistajat
osallistuivat joihinkin kilpailuihin, jotka eivät
vaatineet suunnistuslisenssiä.Tällaisia
kilpailuja olivat esimerkiksi

Tunturisuunnistus, Jämin
Suunnistusmaratoni ja Raatojuoksu.
Halikkoviestiin Tarpian Suunta ei tänä
vuonna saanut valitettavasti koottua
joukkuetta.
Osa kilpasuunnistajistakin osallistui myös
kansallisten kilpailujen yhteydessä
järjestettyihin kuntosuunnistustapahtumiin.

KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

Ahkerin näissä taisi olla Tarja Soini. Lisäksi
kilpailijat osallistuivat ahkerasti myös
Torstairasteihin ja lähiseudun iltarasteille.
Jotkut seuran suunnistajat kokeilivat
vauhtiaan myös kansainvälisissä kilpailuissa.
Tänä vuonna tarpialaisia on ollut ainakin
Eestissä, Puolassa (Anita Laaksonen),
Ruotsissa ja Brittein saarilla.

