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SM-kisojen aatto-
tunnelmissa

Kahden vuoden valmis-
telutyö alkaa olla loppusuo-
ralla. Syyskuun 26. päivänä 
kaikki on valmiina suunnis-
tuksen SM-viestikilpailua 
(R2) varten. Tämä ikämies-
ten ja -naisten (ikäluokat 
35:stä ylöspäin) kilpailu 
käydään Ylipään pururadan 
maastossa, jonne odotam-
me runsaasti seurajoukkuita 
ympäri Suomea. Näiden 
ikäryhmien henkilökohtai-
nen SM-kilpailu käydään 
lauantaina Ylistarossa.

Pohjankyrön Rastin runsaslukuinen vapaaehtoisten seura-
aktiivien ryhmä on valmiina vastaamaan onnistuneesta ja 
mieliinpainuvasta kisatapahtumasta Kyrönjoen rantamilla 
Ylipään kisakeskuksessa. 

Tuleva kisamaasto tulee tarjoamaan jokaiselle suunnis-
tajalle haasteita niin suunnistuksellisesti kuin fyysisestikin, 
vaikka ollaankin lakeudella. Maastosta löytyy yllättävästi 
korkeusvaihteluita.

Sinettiseurana 
Kädessänne oleva Rasti-lehti on yksi seuramme talout-ta 

tukeva toiminto. Tässä yhteydessä haluankin lausua suuret 
kiitokset kaikille mainostajillemme, jotka ovat näin olleet 
tukemassa seuran nuorisotyötä. Samoin isot kiitokset kaikille 
niille seura-aktiiveille, jotka omalla pyytettömällä työllään 
pyörittävät seuratoimintaa ja tekevät mahdolliseksi lasten 
suunnistusharrastuksen tukemisen. Tästä laadukkaasta ja 
aktiivisesta nuorisotoiminnasta seuramme sai tunnustuksena 
Sinettitunnuksen jo toistamiseen.  Tässä työssä seuran omat 
nuoret ovat kunnostautuneet viemällä suunistustietoa ja -taitoa 
eteenpäin nuoremmilleen suunnistuskerhojen välityksellä. 
Tänäkin kesänä suunnituskerhoissa opiskeli suunnistuksen 
alkeita kymmenittäin uusia ”pihkaniskoja”. Tulevaisuus 
näyttää siis hyvältä.

Tervetuloa kilpailijat!
Pohjankyrön Rastilla on suuri ilo ja kunnia toivottaa kaikki 

seurajoukkueet suunnistajineen tervetulleiksi Isoonkyröön 
kilpailemaan keskenään rehdissä urheiluhengessä oman ikä-
luokkansa viestin suomenmestaruuksista. 

Teijo Iivari
   Pohjankyrön Rasti
     puheenjohtaja 

Hanna Hemminki
Sananen nuorisotoiminnasta

Sinetinarvoista toimintaa Pohjankyrön Rastissa
Seuramme on 22-vuotias ja 

nuorisotyö on ollut sen kuvioissa 
enemmän tai vähemmän vahvasti 
mukana koko ajan. Välillä toim-
inta on ollut erittäin aktiivista ja 
mukana siten kymmeniä lapsia 
ja nuoria. Välillä on taas hieman 
hengähdetty, mikä ei sekään estä-
nyt uusia suunnistajia liittymästä 
toimintaan ja pysymään sitten siinä 
mukana.

Oravapolkukoulu ja sittemmin 
suunnistuskerho on yksi seuran 
päätoimintamuodoista. Se on 
pyörinyt Isossakyrössä vuosia 
SSL:n kouluttamien ohjaajien 
voimin. Ohjaajina on ollut monia 
kymmeniä ihmisiä mitä erilaisim-
mista lähtökohdista. He kaikki 
ovat olleet ennen kaikkea Ohjaajia 
isolla O:lla, joita kiittävät kaikki 
joskus heidän ohjauksessaan olleet 
poralaiset. 

Perusopetuksen lisäksi on vuo-
sittain järjestetty lukuisia har-
joituskilpailuja, leirejä, retkiä 
ja tapahtumia niin omin voimin 
kuin yhteistyössä muiden seuro-
jen kanssa. Viime vuosina eniten 
yhteistyötä on tehty Rasti-Jussien 
sekä Ylistaron Kilpa-Veljien suun-
nistajien kanssa mm. leireillä sekä 
yhteiskuljetuksissa. Yhteistoim-
inta on ollut kovin hedelmällistä 
ja toivomme sen jatkuvan ja kehit-
tyvän edelleen.

Suunnistusharjoituksissa py-
rimme aina monipuolisuuteen. 
Siimariradat ovat aina vain yksi 
tapa suunnistaa, sen lisäksi men-
nään alusta asti viitoittamattomia 
reittejä, reittiviivaa, pistesuun-
nistuksia. Olemmepa treenanneet 
taitojamme myös tarkkuussuun-
nistuksen omaisesti. Välillä ihas-
tumme karttoihimme jopa niin 

paljon, että kompassi unohtuu 
kokonaan taskuun. Leikit ja pelit 
ovat niin ikään poralaisen elämän 
perusjuttuja, eivätkä niihin osal-
listu vain lapset, vaan mukana ovat 
kaikki, elittisarjalaiset, paapat ja 
mummat mukaan luettuna. 

Kilpaileminen on luonnollis-
esti iso asia myös monen nuoren 
poralaisen suunnistajan elämässä 
menestyksen ollessa jokseenkin 
vaihtelevaa. Ykkössijoja paljon 
tärkeämpää onkin aina ollut se, että 
lähtöviivalla on saatu mahdollisim-
man monta poralaista. Jokainen 
halukas on erittäin tervetullut 
kisoihin. Kisakärpäsen purema ei 
kuitenkaan kuulu suunnistusker-
homaksuun, vaan se täytyy hank-
kia itse.

Parhaina ja edelleen herkistävinä 
koko seuran nuorten menestyksen 
hetkinä voi pitää Nuorten Jukolan 
sijoja kymmenen joukossa vuo-
sina 2001–2002. Olemme olleet 
mukana kisassa jokaisena vuotena 
sen pian 20-vuotisen historian ai-
kana 1–3 joukkueella ja vuonna 
1991 koko seuran voimin järjest-
elytehtävissä.  

Nuorten Jukolan plakettien 
lisäksi poralaisten kotien arvopai-
koilla komeilee lukuisia muistoja 
SM-, KLL- ja AM-kisoista, fyrryjä 
ja muuta hyvin sujuneesta suun-
nistuksesta kertovaa. 

Vuonna 2002 haimme ensim-
mäisen kerran Nuoren Suomen 
sinettiä merkiksi laadukkaasta nuo-
risotyöstä seurassa. Arviointi ko-
hdistuu mm. toiminnan monipuol-
isuuteen, kasvatuksellisuuteen, 
yksilöiden huomioimisen tasoon, 
pelisääntöihin sekä ympäristö- ja 
viestistäasioihin.  Toimintamme 
laatu todettiin näissä asioissa 
tarpeeksi hyvätasoiseksi tuolloin 
ja uudestaan kuluvan vuoden 
keväällä. Olemme erittäin ylpeitä 
saamastamme tunnustuksesta ja 
pyrimme kaikin voimin pysymään 
sen arvoisina.

Tavoitteenamme on tarjota 
lapsille ja nuorille mahdollisuuksia 
saada myönteisiä ja ikimuistoisia 
suunnistuskokemuksia. Tähän 
pyrimme monipuolisen ja avoimen 
tekemisen kautta sinettikriteereihin 
tukeutuen osin vanhoilla ja osin 
koko ajan uudistuvilla keinoilla. 

Sinetinluovutus Ylipäässä 2004
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Yksi pitkäaikaisimmista sponsoreistamme  
Kyrönmaan Sähkö Oy

Jo useita ellei jopa kymmeniä vuosia Pohjankyrön Rastia sponsoroinut Kyrönmään 
Sähkö Oy on monipuolinen sähköalan yritys, jonka toimipiste sijaitsee Tervajoella. 
Yritys saavuttaa tänä vuonna kunnioitettavan 30 vuoden iän. Työntekijöiden vahvuus 
8-12 on pysynyt koko historian ajan samana. 20 vuotta yritys on toiminut nykyisissä 
tiloissaan ja muuton yhteydessä myymälä laajeni. Asiakkaat ovat pääosin Kyrönmaan 
alueelta sekä Vaasasta.

Yritys on koko historiansa 
ajan tehnyt sähköasennuksia. 
Sähköasennuksia on ollut suu-
ria ja pieniä, pienistä pistorasi-
oista ja lamppujen asennuksista 
sairaala urakoihin saakka.

Myymälässä on tarjolla niin 
isoja kuin pieniäkin kodinko-
neita, jotka pääosin ovat koti-
maisia ja Helkama ehkä näistä 
kattavin. Viihde-elektroniikkaa 
on tarjolla etenkin televisioita 
joista parhaiten edustettuna 
Grundig. Valaisimissa Kyrön-
maan Sähkö on tämän alueen 
kattavin. Lisäksi myymälästä 
voi ostaa sähköasennus tar-
vikkeita.

Haastattelin Kyrönmaan 
Sähkö Oy:n perustajaa ja joh-
tajaa Veli Rintaa joka vastaili 
kysymyksiin seuraavasti:

 

– Minkälainen on oma suun-
nistustaustasi?

10–20 -vuotiaana tuli kierrettyä 
kesät aktiivisesti kisoissa, joka 
viikonloppu oltiin jossakin.

– Paras saavutus?
18–20 -vuotisten piirinmesta-

ruus viestikulta Laitisen Matin ja 
Erkkilän Riston kanssa, itse olin jo 
20 ja pojat pari vuotta nuorempia. 
Lisäksi on koululaisten henkilö-
kohtaisia piirinmestaruuksia. SM-
kisoissa taitaa paras sijoitus olla 15. 
16- tai 17-vuotiaana.

– Yhteydet suunnistukseen 
ja muuhun urheiluun tänä päi-
vänä?

Sponsorointi, sekä lasten ja las-
tenlasten urheilut. 6 lapsenlapsen 
kanssa olen ollut  iltarasteilla.

– Muut harrastukset?
Penkkiurheilu, sekä kesällä las-

tenlasten urheilut.
– Hauskin kommellus?
Ne on ne kisamatkat kun on 

menty kisoihin autonlavalla ja vettä 
on tullut niin että  k i s a p a i k a l l e 
mentäessä on ollut jo valmiiksi 
märkä.

– Mieleenpainuvin suun-
nistuskokemus?

SM-kisat taisi olla Kokko-
lassa kun hirvi tuli nevalla vas-
taan eikä meinannut millään 
väistää että sai peljätä jääkö 
alle, luulisin että se puolusti 
vasojaan.

– Miksi tuette nuorisour-
heilua?

Halutaan lisätä nuorison 
harrastusmahdollisuuksia ja 
saadaan nuoret pois ajalehti-
masta kyliltä.

– Mihin rahat menisi jos 
niitä ei käytettäisi sponso-
rointiin?

Ei ole koskaan tullut mie-
tittyä minne ne menisivät eli 
kyllä ne ehdottomasti sponso-
rointiin  menee.

– Terveiset Rasti-lehden 
lukijoille?

Poran nuorisotyö ansait-
see kiitoksen mallikelpoisesta 
työstä!
   AI
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Hanna Hemminki
Sananen vuoden menestyksistä

EP:n nuorten viestivaltikka edelleen PoRa:n nuorilla
Kuluvan suunnistuskauden 

aikana nuoret suunnistajamme 
säilyttivät komeasti herruutensa 
alueen viestikarkeloissa. Rasti-
Fyrry-kilpailun kokonaisvoitto 
tuli komealla erolla seuraavaan 
kuudentena vuotena peräkkäin ja 
samalla toinen kokonaiskisafyrry 
lunastettiin omaksi. 

Nuorten Jukolassa Pohjanmaan 
ykköspaikka tuli isojenkin pummi-
en jälkeen. Lisäksi seuramme H/
D16-sarjan nuoret ovat pärjänneet 
nuorten viestiliigassa erinomai-
sesti. SM-viesteistäkin on ennen 
kaikkea nuorimpien sarjoista lupa 
odottaa menestystä.

Fyrryn lunastajat

Nuorten Jukolassa  
tapahtunutta

Nuorten suunnistajien vuoden 
ehdoton päätapahtuma Nuorten 
Jukola suunnistettiin tänä vuonna 
Lieksassa. PoRa:lla oli tulessa 
kaksi kokonaista joukkuetta, joista 
toisen tiedettiin pystyvän hyvillä 
suorituksilla kärkisijoille ja toisen 
taas sadan parhaan joukkoon.

Aloitusosuudella ykkösjoukku-
een Matti Mäki-Torkko toi vies-
tin vaikeuksirra vaihtoon isossa 
letkassa sijalla 27. Antti Iivari 
pääsikin siten erinomaisesta ase-
masta hyökkäämään kohti kärkeä 

ja onnistui vaihtamaan 
viidentenä. 

Kolmas viestinviejä 
Jenni Salomaa suunnisti 
mallikkaasti, mutta lop-
pumatkan mahapistok-
sen vuoksi piti juoksua 
hieman himmata sijoi-
tuksen pudotessa siten 
22.:ksi.

Käsi edelleen NJ-lei-
rin jäljiltä kipsissä lähti 
Samu Heiska 4. osuu-
delle rohkeasti ottamaan kärkeä 
kiinni. Riski kuitenkin kostautui 
aikamoisina virheinä heti radan 
alkupäässä ja vaihtosijoitus painui 

38:nneksi.
Viidennellä osuudella 

Mari Mäki-Torkko nosti 
joukkueen takaisin par-
rasvaloihin. Mari otti 
kärkeä kiinni reilusti, 
voitti osuutensa ja vaihtoi 
sijalla 12. Myös kuuden-
nella osuudella Maarit 
korven kymmenes suori-
tus Nuorten Jukolassa oli 

erinomainen ja sijoitus heti kärjen 
takana pysyi samana. 

Ankkuri Peter Trompari suun-
nisti osuutensa niinikään lähes 
puhtaasti ja varmasti pitäen sijansa. 
Monien vaiheiden jälkeen ykkös-
joukkueemme palasi siis vuoden 
tauon jälkeen palkinnoille ja hy-
myä palkintojenjaossa riitti. 

Kakkosjoukkueen taival

Flunssainen Olli Korpi aloitti 
viestin tavoilleen uskollisesti rä-
väkästi. 45:ntenä matkaan lähtenyt 
Riina Salomaa taisteli poikien 
seassa toisella osuudella vaihtaen 
sijalla 69.

Iloista Nuorten Jukolan porukkaa 
Lieksassa

Kuopuksemme Paula Korpi 
saapui vaihtoon pienten suunis-
tusongelmien jälkeen sijalla 97. 
Toni Saari taas  kiidätti osuudellaan 
viestiä ilman ongelmia ja ojensi 
kartan Ulla Ojalalle sijalla 85. 
Ulla palasikin Nuorten Jukolan 
onnistujien kastiin ja päästi Annika 
Kujalan  metsään 67:ntenä. Myös 
Annika suoriutui pitkästä osuudes-
taan hyvin ja vaihtoi sijalla 74. 

Niinikään kakkosjoukkueemme 
ankkuri Tuomo Pöyry selvitti suun-
nistuksellisesti vaativan reittinsä 
mainiosti. Samalla, kun Tuomo 
ylitti maalilinjan 87:ntenä ankku-
rina, alkoi myös vuodenmittainen 
karkkilakko.

Nuorten Jukola oli jälleen ker-
ran hyvin onnistunut tapahtuma. 
Maasto ja radat olivat fyysisestä 
ja suunnistuksellisesta vaativuu-
destaan huolimatta kilpailuun 
hyvin sopivia ja jyvät akanoista 
erottelevia. Ensi vuonna kilpailu 
juostaan Raumalla, minne läh-
demme edelleen tavoittelemaan 
hyviä suorituksia. Treeni tulevia 
koitoksia varten on hyvä aloittaa 
ajoissa, sillä karkkilakko voi olla 
vaikka ikuinen, jos PoRa:n nuoret 
niin tahtovat! 

SEINÄJOKI
REHUTEOLLISUUS

• Rehutehdas
• Rehumarkkinointi

SUOMEN R HUE

VAASA
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Kilpailunjohtajan tervehdys
Kymmenvuotiaana na-

perona noin 45 vuotta 
sitten, kun kävin Valtaalan 
kansakoulua, suunnis-
timme usein voimiste-
lutunneilla Marjamäelle 
ja takaisin. Karttana oli 
pitäjänkartasta valmistetut 
vihertävät kopiot. Nämä 
tunnit olivat ensi kosketuk-
seni suunnistukseen. Kun 
kartanlukutaitomme oli 
varsin heikkoa, muodos-
tui tunneista varsinainen 
seikkailu. Jotkut osasivat 
nopeastikin takaisin, mut-
ta toisilla se kesti hyvin 
pitkään. Pelastuspartioita 
ei kuitenkaan muistaakse-
ni koskaan tarvittu – ihme 
ja kumma.

Kartat alkoivat kehittyä 
1970-luvulla. Tähän sa-

joille kullekin on muo-
dostunut vakiotehtävät 
järjestämissämme kilpai-
luissa. Näistä koottu jär-
jestelytoimikunta on ko-
koontunut kymmenkunta 
kertaa. Tapahtuma on 
pyritty suunnittelemaan 
mahdollisimman tarkas-
ti etukäteen. Haluan jo 
tässä vaiheessa kiittää 
vastuuhenkilöitä siitä vas-
tuunkannosta, jota jokai-
nen on osoittanut oman 
sektorinsa hoitamisessa. 
Toivomme tietenkin kaikki, 
että työmme on onnistunut 
ja vieraamme saavat iki-
muistettavat kokemukset 
niin maastoistamme kuin 
järjestelyistämmekin.

Tänään on teillä suun-
nistajilla kautta koko Suo-

Kilpailun johtaja Juhani 
Jokela

Suuntana Isokyrö 

maan maastoon valmis-
timme Saaren ”Penan” 
kanssa Pohjanmaan en-
simmäisen peruskartan 
täydennyksen. Vaikka kar-
tantekotaitomme oli siihen 
aikaan lapsen kengissä, 
koettiin tällainen tuote 
erinomaiseksi uudistuk-
seksi. Muistan, kuinka 
Pena vielä junassa matkal-
la Maanmittaushalli-tuk-
sen Karttapainoon piirsi 
viimeisiä muutoksia piirro-
selementteihin. Sittemmin 
on kilpailumaastoamme 
kartoitettu useasti – mm. 
Nuorten Jukolaa varten 
vuodeksi 1991.

Seuramme Pohjankyrön 
Rasti ry:n aktiivijä-senis-
töön on vuosien saatossa 
muodostunut ydinjoukko, 

men niemen mahdollisuus 
päästä tutustumaan poh-
jalaisittain erikoislaatui-
seen Ylipään maastoon. 
Se näyttää päällisin puo-
lin helpolta mutta tulee 
vaatimaan tarkkuutta ja 
keskittymiskykyä. Uskon, 
että mitalijoukkueet tule-
vat olemaan palkintonsa 
arvoisia.

Kilpailun valmisteluissa 
on Isonkyrön kunnan tuki 
ollut merkittävä. Myös 
maanomistajat ovat olleet 
myötämielisiä hankkeel-
lemme. Useat liikkeet ja 
yritykset ovat olleet tuke-
namme. Kiitokset heille 
kaikille.

Toivootan kilipaalijoolle 
rehtiä kilipaalumiältä ja 

Edellä oleva otsikko eli 
90-luvulla useita vuosia 
kunnan myyntilauseena 
isokyröläisten autojen  
takalasissa. Lause sai 
aiheensa vuonna 1991 
Isossakyrössä järjestetys-
tä Nuorten Jukolasta, jota 
sillä ensisijaisesti silloin 
markkinoitiin. Myöhemmin 
nuo tarrat toimivat kunnan 
mainoslauseina.

Suomen autoistuneim-
massa kunnassa auto-
kantaa vaihtuu sen verran 
nopeaan, että enää pariin 
vuoteen en ole tähän slo-
ganin ”törmännyt”. Oman 
autonikin olen jo vaihtanut 
vähän uudempaan van-

haan malliin ja tarra meni 
kaupan mukana.

Nuorten Jukola onnistui 
järjestelyiltään erinomai-
sesti. Samaa sopii odottaa 
myös nyt järjestettävältä 
varttuneemman väen SM-
kisalta. Organisaattorei-
na ja tekijöinä on paljon 
samoja ihmisiä kuin jo 
Nuorten Jukolassakin oli, 
mutta onneksi joukkoon 
tulee jatkuvasti mukaan 
myös uusia aktiiveja.

Parhaat kiitokset järjes-
telyissä mukana oleville.

Kisat järjestetään Ison-
kyrön Ylipään liikunta-alu-
eella ja sitä lähellä ole-vas-
sa maastossa. Tämän alu-

een rakentamisesta ovat 
vastanneet hyvin pitkälle 
talkoovoimin aktiivi-set 
liikunnan harrastajat ja se 
on saavuttanut erityisesti 
hiihdon ja suunnistuksen 
harrastajien suosion koko 
seutukunnalla.

Isossakyrössä on ku-
luvana vuonna juhlittu 
Vanhan kivikirkon ja koko 
eteläisen Pohjanmaan 
emäseurakunnan 700-
vuotista historiaa monin 
eri tavoin.

Historialtaan poikke-
uksellisen vahva Isokyrö 
on tänä päivänä asuk-
kailleen hyvät perus- ja 
koulutuspalvelut tarjoava 

maaseutukunta kahden 
maakuntakeskuksen vä-
lissä ja siten edelleen 
Pohjanmaan ytimessä.

Toivon kaikille kilpaili-
joille menestystä ja hyvää 
kilpailumieltä.

Tervetuloa Isoonkyröön

Eino Toivola
Kunnanjohtaja

tarkkuutta – onnella täällä 
ei pärijää.

Juhani Jokela
Kilipaalunjohtaja
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KKILPAILUOHJEET – TÄVLINGSDIREKTIV

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä 
ja järjestäjien ohjeita.

KILPAILUN JOHTO
Kilpailun johtaja
 Juhani Jokela
Ratamestari 
 Petri Saari
Kilpailun valvoja, TA
 Seppo Hämäläinen, KauKa
Ratavalvoja 
 Juhani Kiltinen, KeuKi
Tuomarineuvoston pj. 
 Heikki Hautala, LapVi

MAASTO
Kilpailumaasto on peltojen rikkomaa 
jyrkkä- ja pienipiirteistä avokalliomaas-
toa. Helpotusta niin juoksuun kuin suun-
nistukseenkin tuo alueen pururataver-
kosto varsinkin ratojen alkupuolella. 

KARTTA
Suunnistuskartta 1: 10 000, A4S, 6-väri-
nen, painettu 9/2004, käyräväli 2,5 m.
Kartta on muovikotelossa.
Rastimääritteet on painettu karttoihin.

SARJAT, MATKAT, LÄHTÖAJAT
Hajonta kaikissa sarjoissa kaikilla osuuk-
silla.

Sarja  Matka (km) Lähtö
H35 6,7-6,9 10.00
H40 6,4 10.10
H45 5,8 10.20
H50 5,3 10.00
H55 4,6 10.20
H60 4,1 10.00
H65 3,4 10.10
H70 3,0-3,1 10.10
H75 3,0-3,1 10.20

D35 5,3 10.10
D40 4,6 10.00
D45 4,1 10.20
D50 3,4 10.20
D55 3,4 10.10
D60 3,0-3,1 10.10
D65 3,0-3,1 10.20

Ratapituuksiin sisältyy viitoituksia 350 
metriä.

VIITOITUKSET
Viitoitukset ja värit selviävät opaspaa-
lulta.

MALLIRASTI
Mallirasti sijaitsee opaspaalun vieressä. 
Mallirastilla on myös nollausleimasin, 
jolla voi tarkistaa Emit-kortin kunnon.

KILPAILUMATERIAALI
Kilpailunumerot ja Emit-tarkistuskortit 
jaetaan seuroittain Infosta.
Kilpailunumero kiinnitetään rintaan.
Emit-tarkistuskorttiin joukkue- ja osuus-
numero.
Vuokrattavat Emit-kortit saa Infosta. 
Vuokratut kortit palautetaan kilpailun jäl-
keen Infoon. Kadonneesta Emit-kortista 
veloitetaan 50 euroa.

Kilpailunumeroiden pohjavärit:
1. osuus valkoinen
2. osuus vihreä
3. osuus keltainen

LÄHTÖ
Lähtöalueelle siirrytään viimeistään 20 
minuuttia ennen lähtöaikaa kuuluttajan 
ohjeiden mukaisesti lähtöportin kautta.
Lähtöportilla tapahtuu Emit-kortin nume-
ron lukeminen tulospalvelujärjestelmään 
sekä nollaus.
Lähtölaukaus lähettää kilpailijat mat-
kaan. Kartan saa lähtöhetkellä. Kilpailija 
vastaa itse, että ottaa oman karttansa. 
Kaikkien kilpailijoiden on juostava K-
pisteen kautta (valvonta).
Yhteislähtö ankkureiden maaliintulon 
jälkeen kuuluttajan ohjeiden mukaises-
ti, kun puolet joukkueista on saapunut 
maaliin. Seuraa kuulutusta.

LÄHESTYMISTIEDOT
Lähestymisrastille on näköyhteys vaihto-
alueelta ja kilpailukeskuksesta.

I tävlingen följs SSL:s tävlingsregler och 
dessa tilläggsdirektiv.

Tävlingsledare 
 Juhani Jokela
Banläggare 
 Petri Saari
Tävlingsövervakare, TD 
 Seppo Hämäläinen, KauKa
Bankontrollant 
 Juhani Kiltinen, KeuKi
Tävlingsjuryns ordf. 
 Heikki Hautala, LapVi

TERRÄNG
Tävlingsterrängen utgörs av brantskuren 
och detaljrik berg i dagen terräng med 
inslag av åkermark. Både löpningen och 
orienteringen förenklas speciellt i början 
av banorna av sågspånsbanor. 

KARTA
Orienteringskarta 1: 10 000, A4S, 6-fä-
ger, tryckt 9/2004, ekvidistans 2,5 m.
Karta är i plastfodral.
Kontrollangivelserna är tryckta på kar-
tan.

KLASSER, BANLÄNGDER OCH 
STARTTIDER
Spridning i alla klasser och på alla 
etapper.

Klass  Banlängd (km) Starttid
H35 6,7-6,9 10.00
H40 6,4 10.10
H45 5,8 10.20
H50 5,3 10.00
H55 4,6 10.20
H60 4,1 10.00
H65 3,4 10.10
H70 3,0-3,1 10.10
H75 3,0-3,1 10.20

D35 5,3 10.10
D40 4,6 10.00
D45 4,1 10.20
D50 3,4 10.20
D55 3,4 10.10
D60 3,0-3,1 10.10
D65 3,0-3,1 10.20

I banlängderna ingår 350 meter snits-
ling.

SNITSLING
Snitslingar och färger framgår av gui-
depålen.

MODELLKONTROLL
Modellkontroll finns invid guidepå-
len. Vid modellkontrollen finns också 
nollningsenhet, där man kan kolla sin 
Emitbricka.

TÄVLINGSMATERIAL
Tävlingsnumror och Emit-kontrollappen 
delas ut föreningsvis från Info.
Skriv in lag- och etappnummern på Emit-
kontrollappen.
Hyres Emitbrickor erhålles vid Info. 
De hyrda brickorna återlämnas efter 
tävlingen till Info. För icke returnerad 
hyresbricka debiteras 50 euro.

Tävlingsnumrornas bottenfärg:
1. etappen vit
2. etappen grön
3. etappen gul

START
Startlöparen förflyttar sig via startporten 
till startområdet senast 20 minuter före 
start enligt de direktiv som speakern 
ger.
Inläsning av Emit-brickan och nollning 
av Emiten sker vid startporten.
Starten sker med startskott. Den tävlan-
de svarar själv för att han tar rätt karta. 
Alla tävlande bör löpa via K-punkten 
(övervakning).
När hälften av ankarlöparna har kommit i 
mål sker gemensam start för resterande 
löpare. Följ speakerns direktiv.

FÖRVARNING
Förvarningskontrollen syns från växlings-
området och från tävlingscentralen.

VAIHTO
Vaihtoalueelle siirrytään lähtöportin 
kautta. Lähtöportilla tapahtuu Emit-kortin 
numeron lukeminen tulospalvelujärjes-
telmään sekä nollaus. Varaa tarkastuk-
seen riittävästi aikaa.
Vaihtoon tuleva kilpailija valitsee loppu-
viitoituksella vaihtoon ohjaavan karsinan 
ja luovuttaa kartan toimitsijalle ennen 
maalileimausta. Tämän jälkeen kilpailija 
jatkaa matkaa karttatelineelle. Karttate-
lineestä hän ottaa seuraavan osuuden 
kartan ja jatkaa matkaa vaihtopuomille, 
jossa ojentaa kartan seuraavan osuuden 
kilpailijalle. Kilpailija vastaa siitä, että 
ottaa oikean kartan.
Jos joukkueen kartta puuttuu karttateli-
neestä, uuden kartan saa karttatelineen 
päässä olevalta varakarttapisteeltä. 
Uuden kartan hakemisesta ei saa aika-
hyvitystä.
Vaihtoalueelta poistutaan ulosmenopor-
tin kautta, jossa suoritetaan leimantarkis-
tus ja otetaan pois Emit- tarkistuskortti. 
Samassa yhteydessä käsitellään epä-
selvät leimaustapaukset ja hylkäysesi-
tykset. Kilpailunumerot otetaan pois 
ulosmenoportilla.

MAALI 
Ankkuriosuuden kilpailija valitsee loppu-
viitoituksella maaliin johtavan karsinan. 
Kilpailija leimaa maaliviivan jälkeen 
Emit-korttinsa maaliintulojärjestyksessä. 
Maalituomari ratkaisee sijoituksen tasa-
tilanteissa. Maaliintulo videoidaan.
Maalituomarina toimii Seppo Keisanen. 
Maalista poistutaan ulosmenoportin 
kautta. Kilpailijan Emit-kortin lukemisen 
jälkeen häneltä otetaan pois Emit-
tarkistuskortti. Samassa yhteydessä 
käsitellään epäselvät leimaustapaukset 
ja hylkäysesitykset. Kilpailunumerot ote-
taan pois ulosmenoportilla.
Maali suljetaan klo 15.00.

KIELLETYT ALUEET
Kielletyt alueet on merkitty karttaan.
Kaikki pisterasterilla karttaan merkityt 
pellot ovat kiellettyä aluetta, vaikka vilja 
olisi korjattu pois.

VAARALLISET ALUEET
H35 ja H40sarjojen radat osaksi aitaa-
mattoman louhosalueen läheisyydessä, 
louhoksen reuna merkitty maastoon 
nauhalla.

KESKEYTTÄNEET
Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ehdot-
tomasti ilmoittauduttava maalissa.

ENSIAPU
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.

PUKEUTUMINEN
Maasto-olosuhteissa.

PESU
Kuljetus Isonkyrön uimahalliin koulun 
pihasta.

WC
Kilpailukeskuksessa ja nuorisoseuralla 
sekä verryttelyalueella. Viitoitus opas-
paalulta.

KARTTOJEN PALAUTUS
Karttojen palautus tapahtuu joukkueit-
tain yhteislähdön jälkeen.

PALKINTOJEN JAKO
Palkintojenjako tapahtuu Ylipään Nuo-
risoseuralla. Palkintojenjako alkaa 
palkintosijojen ratkettua, kuulutuksen 
mukaisesti.
SM-mitaleilla palkitaan kolme (3) parasta 
joukkuetta sekä SM-plaketit sijoille 4.-6. 
sijoittuneet. Lisäksi voittajajoukkueille 
jaetaan kunniapalkin    not.

KILPAILUONNEA!

POHJANKYRÖN RASTI RY.

VÄXLING
Ingång till växlingsområdet sker via 
startporten, där inläsning och nollning 
av Emitbrickan sker. reservera tillräckligt 
med tid till detta.
Löpare på väg till växling väljer väx-
lingsfållan och överlämnar sin karta till 
funktionären, varefter målstämpling sker. 
Därefter fortsättar löparen till kartplan-
ket där han tar följande etapps karta 
och fortsätter till växlingsbommen och 
överlämnar kartan till följande löpare. 
Den tävlande svarar för att han tar rätt 
karta.
Ifall kartan saknas får man en ny karta 
vid ändan av kartställningen. Detta sker 
på tävlingstid.
Utgång sker via utsläppsporten där 
granskning av Emitbrickan sker. Säk-
ringslappen tas även bort. Oklara 
stämplingar behandlas direkt. Tävlings-
numrorna insamlas vid utsläppspor-
ten.

MÅL 
Ankarlöparen väljer målfållan vid an-
komst till målet. Placering enligt mål-
linjen, men de tävlande målstämplar i 
samma ordning som de kommit i mål. 
Måldomaren Seppo Keisanen avgör 
ordningsföljden. 
Utgång via utsläppsporten där gransk-
ning av Emitbrickan sker. Säkringslap-
pen tas även bort. Oklara stämplingar 
behandlas direkt. Tävlingsnumrorna 
insamlas vid utsläppsporten.
Målet stängs kl. 15.00.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN
Förbjudna områden finns införd på kar-
tan. Odlad mark (gula med punktraster) 
är förbjudna områden.

FARLIGA OMRÅDEN
H35 och H40 klasserna banor tang-
erar ett bergsbrott, vars kanter inte är 
ingärdade. Kanterna har utmärkts med 
plastband.
 
DE SOM AVBRUTIT
De som avbrutit skall ovillkorligen an-
mäla sig vid målet.
 
FÖRSTA HJÄLP
Det finns första hjälp i tävlingscentra-
len.

OMKLÄDNING
I terrängförhållanden. 

TVÄTT
Transport till Storkyro simhall från skol-
gården.

WC
I tävlingscentralen och i ungdomslo-
kalen samt på uppvärmningsområdet. 
Snitsling från guidepålen.

ÅTERLÄMNING AV KARTORNA
Återlämning av kartorna sker lagvis efter 
samstarten.

PRISUTDELNING
Prisutdelningen sker i Ylipää Ungdoms-
föreningshus. Prisutdelningen påbörjas 
när pristagarna blivit klara, speakern ger 
närmare direktiv.
FM-medaljer till de tre (3) bästa lagen 
samt plaketter till placeringarna 4.-6. 
Dessutom får segrarna hederspris. 

LYCKA TILL I TÄVLINGEN!

POHJANKYRÖN RASTI RY.
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RATAMESTARIN MIETTEITÄ
Kilpailualue on eteläpohjalai-

seksi maastotyypiksi harvinaisen 
jyrkkä- ja pienipiirteistä avokallio-
maastoa. Sen fyysistä vaativuutta 
lisää kallioiden välien pehmeä 
sammal ja pitkähkö varvikko. 
Myös hakkuujätettä löytyy pieniltä 
alueilta, lähinnä myrskytuhoista 
johtuen. Helpotusta niin juoksuun 
kuin suunnistukseenkin tuo alu-
een pururataverkosto varsinkin 
ratojen alkupuolella. 

Ratasuunnittelussa on pyritty 
huomioimaan kunkin ikäryhmän 
fyysinen taso. Iäkkäämpien sarjo-
jen radat kiertävät tasaisemmalla 

alueella, kun taas nuorempien 
radat ulottuvat sekä fyysisesti 
että suunnistuksellisesti todella 
vaativaan maastonosaan. 

Koska maasto muodostuu pää-
osin pienehköistä peltojen ra-
jaamista metsäsaarekkeista, on 
radoilla jouduttu käyttämään run-
saasti rasteja. Etenkin iäkkäämpi-
en sarjojen radoilla rastipisteiksi 
on valittu selkeästi kartalta luetta-
via kohteita. 

Petri Saari
ratamestari

SM-VIESTI, R2 2003

VOITTAJA- 
JOUKKUEET

H35 SK Vuoksi
H40 Kalevan Rasti
H45 Kalevan Rasti
H50 SK Vuoksi
H55 Kokkolan Suunnistajat
H60 Liedon Parma
H65 Epilän Esa
H70 Raja-Karjalan Suunnistajat
H75 KooVee
D35 Tampereen Pyrintö
D40 Ikaalisten Nouseva Voima
D45 Valkeakosken Haka
D50 Rasti- Lukko
D55 Delta
D60 Helsingin Suunnistajat 1
D65 Hyvinkään Rasti

SM-VIESTI, R2, 26.9.2004 ISOKYRÖ

AIKATAULU
8.00 Lipunnosto koulun ja Ns:n salkoihin
8.00 Info auki
8.00 Ravintola auki
9.00 Kisojen avaus, kunnanjohtaja Eino Toivola
9.05 Kisahartaus, Marja Nikula
10.00 Ensimmäinen ryhmälähtö
10.10 Toinen ryhmälähtö
10.20 Kolmas ryhmälähtö
n. 11.45 Ensimmäiset voittajat maalissa
n. 13.00 Palkontojen jako Ylipään Ns:lla, kuulutuksen mukaan
15.00 Maali suljetaan

SM-VIESTI 2004 RYHMÄ 2
KILPAILUKESKUS

1. Lähtö

2. Yleisörasti

3. Viimeinen rasti

4. Palautettavat kartat

5. Maalikalusto

6. Kartat (2. ja 3. osuus)

7. Vaihtopuomi

8. Verryttelyalue

9. Sähkön saanti

10. Kahvila

11. Info

12. WC

13. Myyntipaikat

14. Parkkeeraus

14a Parkkeeraus vip

15. Doping

16. Muksula

17. Ruokaravintola

18. Bussi uimahalliin

19. Palkintojen jako

20. Tiedotusvälineet

21. Ensiapu

KISARAVINTOLAN MENU
LIHAMAKAROONILAATIKKO

+ VIHREÄ SALAATTI
+ LEIPÄ

+ KOTIKALJA/MAITO/VESI

5 €
Myös gluteeniton ja hyla vaihtoehto

Kisaravintola sijaitsee Ylipään Ns:lla kilpailukeskuksen vieressä.

Kilpailukeskuksessa kahvia, teetä, sämpylää, pullaa, limsaa, makkaraa.
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PÄIVÄLLISISTÄ POTKUA
TOIMINTAAN

Kuten jokainen vähänkään yh-
distys-/ seuratoiminnassa mu-
kana ollut tietää, varainhankinta 
aiheuttaa useimmiten seuralle 
päänvaivaa. Pulmia ratkotaan mitä 
mielenkiintoisimmilla tavoilla. 
Pora on parina vuonna järjestänyt 
syksyllä päivälliset, ja saanut näin 
tuetuksi nuorisotoimintaansa.

Nytkin aiotaan tempaista ja tar-
jota maukasta ja edullista lounasta 
koulukeskuksessa lokakuun 24. 
päivänä (taitaapa muuten olla 
vaalipäivä). 

Hinta pystytään asettamaan 
edulliseksi, koska ”poralaisen 
perheen” voimin kerätään tarvik-
keita jäseniltä, ja jotain saadaan 

lahjoituksena yrityksiltä, joille 
esitettäköön kiitoksensanat.

Pienessä seurassa yhteishenki 
ja yhdessätekeminen on  kultaakin 
kalliimpaa!
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Maarit Korpi hiihtosuunnisti huipulle
Viime talven helmeksi Poralaist-

en hiihtosuunnistajien keskuudessa 
nousi Maarit Korven nousu nuorten 
MM-edustajaksi. Vuokatissa käy-
tyihin kilpailuihin Maarit lunasti 
paikkansa hyvin sujuneiden katsas-
tuskilpailujen ja yleisesti tiedossa 
olevan hiihtovauhtinsa ansiosta. 

Itse maailmanmestaruuskilpailut 
sujuivat ensikertalaiselta erino-
maisesti ja urheilija kertoi olevansa 
varsin tyytyväinen esityksiinsä. 
Tuloksena kaksi vuotta vanhempi-
en joukossa sekä normaalimatkalta 
että pikamatkalta 15. sija. Viestissä 
Maarit hisusti Suomen kakkos-
joukkueessa viidenneksi.

Ensi talvea ajatellen treenaamin-
en on jo täydessä vauhdissa, ja 
ykköslajissaan hiihdossa Korven 
perheen esikoinen tavoittelee 

jälleen murtautu-
mista kymmenen 
parhaan joukkoon. 
Edellistalviltahan 
taskussa on mm. 
hopeasompa kulta, 
SM-pronssi ja -vi-
tossija. 

Myös kesäsuun-
nistus on tuonut 
valtakunnan tasolla 
sijat 3, 4 ja 5. Tämän 
perusteella on ensi 
talven hiihtosuun-
nistuskauden tavoitteeksi asetetut 
MM-edustuksen uusiminen ja 
uran toisen SM-mitalin ottaminen 
enemmän kuin todennäköistä. 
Toivottavasti viime talven sairaste-
lukierre ei toistu ja harjoittelu sujuu 
muutenkin ongelmitta.

Maarit Lieksan Nuorten Jukolan 
maaliviitoituksella.
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Rasti-Jussit jälleen voittamassa
Tätä kirjoitettaessa on E-P:lla seurojen välisessä kokonaistoimintakil-

pailussa käymättä enää am-yökisa, joten kovin suuria muutoksia kisan kär-
keen ei ole enää tulossa. Rasti-Jussit näyttää vievän kisan jälleen kerran. 
Seura sai nyt hyvin laajan kokeneempien suunnistajien kaartinsa liikkeelle 
ja vuosia viritelty nuorisotyö alkaa nyt myöskin kantaa hedelmää.

Huonommin jo ukkojaan liikkeelle saaneet PoRa ja LapVi vienevät 
seuraavat sijat.

Tämä kisa lisättynä henkilökohtaisella ”Enskan listalla” on se voima, 
joka on pitänyt am-kisojen suosion korkealla tasolla verrattuna moniin 
muihin Suunnistusliiton alueisiin, puhumattakaan muista lajeista. E-P:lla 
ei suunnistuksessa kumartamalla mitaleja oteta montakaan. Näin väitän, 
vaikka jotkut listoja väheksyvätkin.

Tilanne 12/13 am-kisan jälkeen 2004:
1. RaJu 1320,4
2. PoRa 1261
3. LapVi 990
4. JalJa 878
5. SuJu 649
6. RasKu 625
7. YKV 584,8
8. KuortKu 582,7
9. TeuRi 436,9
10. KortJV 395
11. ÄhtU 351

12. RasKe 340
13. KauKa 334,2
14. VaaSu 326
15. KauWi 296
16. AlajA 290
17. LaihLu 98,5
18. LappVe 86
19. AlahKi 19
20. KarijTa 8,6
21. VäVi 4

Huomattavaa on, että voimakasta suunnistustyötä viime vuosina teh-
neet JalJa ja SuJu ovat listassa tosi korkealla. Samoin listan loppupäässä 
entisaikojen mahtiseura VaaSu näyttää merkkejä uudesta tulemisesta.

Sen sijaan huippuseura RasKu on yllättävän pienillä pisteillä mukana. 
Seura taitaa pyydystellä isompia ”kaloja” niin aktiivisesti, että kilpail-
eminen omassa joukossa on jäänyt vähiin.
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PoRan sisäinen pistepörssi ennen am-yökisaa
Tänä vuonna ”ison pytyn” kohtalo ratkeaa jälleen yökisassa. Tilanne on kahden kauppa, jossa etulyöntiase-

massa on Antti Iivari. Kisaa nyt johtavalla Toni Saarella ei ole yökisassa omaa sarjaa, joten hän yrittää hankkia 
pisteet H14-sarjassa.

Mikäli H16 ja H14 sarjoissa on  samanlainen osanottajamäärä ja Antti voittaa yökisan, on Tonin voit-
taakseen PoRa:n 2004 suunnistuskunkun tittelin oltava pronssilla. Jos taas Antti on toinen tai huonommin, 
riittää Tonille voittoon 3 sijaa Anttia huonompi tulos. Erilaiset osanottajamäärät sarjoissa voivat sotkea nämä 
”pekuleeraukset”.

Tilanne 12/13:

1. Toni Saari 71,33
2. Antti Iivari 68,00
3. Matti Mäki-Torkko 54,67
4. Ismo Niemi 47,34
5. Petri Saari 45,00
6. Samu Heiska 43,33
7. Marjatta Mäkelä 42,00
8. Antti Hemminki 41,34
9. Ulla Ojala 39,01
10. Aki Saari 39,00 
11. Tapio Annala 38,34
12. Matti Tikkamäki 37,00
13. Jussi Ojala 35,34
14. Seija Ojala 34,00
15. Mari Mäki-Torkko 31,34
16. Jukka Hautaniemi 29,33
17. Miia Saari 28,66
18. Panu Heiska 26,34
19. Joni Lammi 25,33
20. Hanna Hemminki 25,33
21. Teemu Rantala 24,00
22. Jukka Hemminki 21,33
23. Tomi Hankaniemi 21,33
24. Riina Salomaa 20,34
25. Sanna Keisanen 20,33
26. Timo Hoskari 20,00
27. Ensio Saari 18,34
28. Tapio Iivari 17,33
29. Sanna Palomäki 16,00
30. Maarit Korpi 14,33
31. Jari Talvitie 13,33
32. Reetta Saari 13,33
33. Juhani Luoma 12,34
34. Terhi Kujala 11,67
35. Jenni Salomaa 11,00
36. Peter Trompari 11,00
37. Eero Niemi 10,33
38. Antti Ridanpää 10,00
39. Sirpa Annala 10,00
40. Tuomo Pöyry 10,00
41. Jani Saari 10,00

42. Seppo Kujala 9,34
43. Sonja Pöyry 9,33
44. Olli Korpi 9,00
45. Maarit Niemi 8,67
46. Minja Jantunen 8,00
47. Petja Jantunen 7,33
48. Juho Saari 6,67
49. Sofia Kujala 6,66
50. Eino Mäkelä 6,33
51. Paula Korpi 6,33
52. Mikko Takamaa 5,33
53. Tuure Lapiolahti 5,33
54. Hannu Härö 5,00
55. Reijo Haapanen 4,67
56. Jukka Iivari 4,33
57. Seppo Salomaa 4,00
58. Ismo Hoskari 4,00
59. Juhani Kiltinen 4,00
60. Antti Keisanen 4,00
61. Jiri Trompari 3,00

Toni Nuorten Jukolan vaihdossa

62. Miika Mäki-Torkko 3,00
63. Päivi Hakala 3,00
64. Tiina Hemminki 2,67
65. Jorma Ulvinen 2,67
66. Annika Kujala 2,00
67. Martti Hemminki 2,00
68. Juha Härö 2,00

Ennätysmäärä pisteiden kerääjiä 
oli 68.

Joukossa on lukematon määrä 
kilpailijoita, jotka ovat keränneet 
suuremman pistemäärän, mutta 
kesällä se on tapahtunut toisen 
seuran riveissä.

Heitä ovat ainakin Petri Saari, 
Teemu Rantala, Timo Hoskari, 
Ismo Hoskari, Sanna Palomäki, 
Antti Ridanpää, Jukka Hautaniemi, 
Mikko Takamaa ja Hannu Härö.
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