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Puheenjohtajien terveiset 
 
Kiitos kuluneista vuosista! 
 
Niin vaihtui vuosi myrskyisissäkin merkeissä. Suunta-Sepoille saatiin onneksi sovussa uusi 
puheenjohtaja vuodelle 2012, Tatu Saari. Onnea uudelle puheenjohtajalle tehtäväänsä! 
 
Menneenä vuonna lasten ohella aikuisetkin pääsivät Suunta-Seppojen suunnistuskouluun. Hienosti 
aktiiviseuralaisia lupautui hankkeen vetäjälle, Kauko Vainiomäelle, mukaan aikuisten 
ohjaustehtäviin. No, allekirjoittaneen lempilapsihan tämä uusien tulokkaiden suunnistukseen opetus 
oli, itsekin kun neuvoja siihen tarvitsin. Kauko sai koottua meistä aikuissuunnistuskoululaisista 
Venla-joukkueen Jukolaan, joka hänen tarkoituksensa oli ollutkin. Ja me tytöt toiveen täytimme, 
kaikki itsemmekin yllättäen! Kiitos porukalle tästä upeasta kokemuksesta! 
 
Vuosi 2011 oli aktivoitumisen vuosi myös Suunta-Seppojen edustussuunnistukselle: Tiomila tuli 
tutuksi, ja hienosti Salpa-Jukola kisailtua, monet leiritkin järjestettyä. Mieltä lämmitti nuorten 
aktiivisuus, uusi toiminta seurassa sekä tietysti MM- ja SM-menestykset. Viime vuonna suunnistus 
oli nosteessa: olipa vaan hienoa, kun Minna Kauppi valittiin valtakunnallisesti Vuoden urheilijaksi! 
Olin hiljattain ammattialani markkinointiaiheisessa koulutuksessa, jossa konsultti oli ottanut em. 
Minna Kaupin pokaalinsuudelmakuvan esimerkkinä hyvästä heittäytymisestä. Että tuntui hienolta! 
 
Suunta-Sepoista löytyi edelleen talkoohenkeä järjestää viime vuonnakin useat kilpailut (samoin 
kuin Tyrvisrastitkin): perinteinen Crescent-iltapika 29.6., kansalliset tarkkuussuunnistuskilpailut 
8.5. ja AM-kilpailut 13.8.-14.8. Kyllä näissä pitkänlinjan suunnistajissa ja suunnistuksen 
järjestäjissä on niin paljon tietotaitopääomaa, ettei voi kuin kiittää ja kunnioittaa. 
 
Hippo-suunnistuskoulu lähti käyntiin maaliskuun lopulla onnistunein salisuunnistuksin, ja jatkui 
syksyn pimeäsuunnistukseen saakka. Nuorista ohjaajista moni siirtyy opintojensa etenemisen myötä 
pois suunnistuskoulun ohjaajan tehtävistä, ja siten uusia ohjaajia tarvitaan nyt. Jatkan itse 
toistaiseksi suunnistuskoulun vetäjänä, mutta apuvoimia kaipaan. 
 
On ollut hienoa nähdä nuoremman polven aktivoituminen seuran toiminnassa. Tämä laji on hieno, 
ja siksi on tärkeää, että seuran toimintaedellytykset säilyvät. Mukaan on tullut myös uusia, 
innokkaita lapsia. Tätä kautta seura saanee myös uusia, innokkaita vanhempia. Olkaamme 
vastaanottavaisia, ja järjestäkäämme aina tarpeen tullen myös lasten vanhemmille 
suunnistuskouluja, jotta saamme heidätkin syvemmälle lajiin. Moni suunnistuskoululaisen 
vanhempi kun ei enää ole itse lajiosaaja. 
 
Hyvää uutta vuotta kaikille toivottaen 
 
Heli Suppula, seuran väistynyt puheenjohtaja, sekä Hippo-suunnistuskoulun vetäjä 
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            Kuva Pekka Seppä 
 
 
Morjens! 
 
Ja heti ensi alkuun kiitokset onnitteluista ja kannustuksista, niitä on tullut yllättävän paljon. 
 
Vuosi on vaihtunut ja sen myötä myös seuran puheenjohtaja. Helin uudet haasteet työelämässä 
pakottivat hänet luopumaan puheenjohtajan tehtävistä, ja seuraajaa jouduttiin etsimään ylimääräisen 
syyskokouksen kautta. Sepän Pekka taisi pikkujoulutunnelmissa puoliksi huumorilla kysäistä minua 
tehtävään, sen verran yllättynyt ilme kasvoille nousi kun myöntyvästi vastasin. Olin kyllä asiaa jo 
viikon verran hiljaa mielessäni harkinnut ja päättänyt ottaa haasteen vastaan, mikäli minua 
tehtävään kysyttäisiin. 
 
Eräänlainen sukupolvenvaihdos on alkamassa, kun ”toisen polven seppolaisena” hyppään aivan 
kuin puun takaa johtokunnan nuijanheiluttajan tehtäviin. Minulle kokemusta luottamustehtävistä ei 
ole tähän mennessä juurikaan kertynyt, mutta otan kuitenkin haasteen vastaan rauhallisin mielin. 
Onhan ympärilläni kokenut ja osaava johtokunta sekä suuri joukko seuran aktiivisia jäseniä.  
 
Puheenjohtajan tehtävät on nykytilanteessa melko helppo ottaa vastaan. Seuran taloustilanne on 
hyvä, jaostoissa on kokemusta yllin kyllin ja ne toimivat ilman sen suurempaa ohjailua. Muutenkin 
kaikki rattaat pyörivät itsestään, ilman että niitä tarvitsee puheenjohtajan työntää. Suunta-Sepot on 
kaikin puolin toimiva ja kokenut organisaatio, joka on rakennettu usean vuosikymmenen 
talkootyöllä. Uskoakseni tämän hetken suurin haaste onkin juuri tuon kullanarvoisen talkootyön 
jatkuvuus ja säilyminen. Se on edellytys myös seuratoiminnan jatkumiselle. 
 
Toivonkin, että esimerkkini rohkaisee muitakin ”nuoremman polven” edustajia ottamaan entistä 
aktiivisemman roolin seuratoiminnassa. Astutaan rohkeasti mukaan kuvioihin ja otetaan oppia 
kokeneemmista! Tekemistä riittää, ja toimintaa voidaan aina kehittää.  
 
Törmäillään viimeistään kevään kisoissa!   -Tatu 
 
Tatu Saari 
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Johtokunnan tiedotteet 

Seuran kevätkokous  pidetään 15.03.2012 kello 18.00 SuSen kokoustiloissa Kiikassa 

Osanottomaksujen maksaminen vuoden 2012 kilpailuihin 

Korvataan 21-sarjan (E ja A) ja nuorempien kaikki osanottomaksut, muiden sarjojen osalta 
korvataan SM- ja AM-kisat sekä viestit toimintasuunnitelman tai johtokunnan päätöksen 
mukaisesti, lisäksi korvataan muita osallistumismaksuja 200 euron arvosta. 

16-21-sarjalaisten edellytetään pyydettäessä osallistumaan harjoitusten laatimiseen (1/kausi). 

Jos kilpailija ilman pätevää syytä jättää osallistumatta ilmoitettuun kilpailuun, on hän velvollinen 
maksamaan osanottomaksun seuralle takaisin. Tämä koskee kaikkia sarjoja. 

Matkakorvausten maksaminen 2012 

21-sarjan ja nuorempien matkakustannuksia korvataan seuran maksamiin viestikilpailuihin, 
korvausten määrä on 3,5 senttiä/km/hlö. 

Toistuvista talkoomatkoista maksetaan 14 senttiä/km, pois lukien lehdenjakelu. 

Matkalaskut on esitettävä kahden kuukauden kuluessa ko. tapahtumasta. 

Majoituskorvausten maksaminen vuoden 2012 kilpailuihin 
 
Korvaus maksetaan 21-sarjalaisille ja nuoremmille seuran maksamien viestikilpailujen 
majoituksista. Korvausta voidaan maksaa myös välttämättömille huoltajille ja kuljettajille. 
Korvauksen perusteena käytetään kilpailun järjestäjän tarjoaman yhteismajoituksen hintaa. 
Majoituslaskut on esitettävä kahden kuukauden kuluessa kilpailusta. 
 
Seuran tiedotelehti Suunta-Seppo 2012 

Tiedotelehden kokoavat vuonna 2012 Marita Saari ja Teija Houttu. 

 

 

Miksi Tyrvisrastiradan kiertäminen 

kestää niin kauan? 

Metsässä on niin suunnattoman hauskaa! 
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Jäsenmaksut 

Suunta-Seppojen jäsenyys kannattaa. Jäsenenä pääset vaikuttamaan seuran toimintaan ja siten 
syvemmälle mukaan suunnistuksen kiehtovaan maailmaan. Jäsenyys kannattaa myös rahallisesti, 
sillä Suunta-Sepot maksaa lähes kaikki jäsentensä kilpailumaksut. Kilpaileminen edellyttää 
voimassa olevaa kilpailulisenssiä ja suunnistusseuran jäsenyyttä. 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun seuran tilille FI 8456602340010962 Suunta-Sepot 
viitenumerolla 1234561. Tämän jälkeen maksaja toimittaa maksamistaan henkilöistä tiedot (nimet, 
syntymäajat, osoitteet ja sähköpostit) taloudenhoitaja Anja Siukolle; sähköposti 
anja.siuko@kopteri.net tai puhelimella 03-5135878. Nämä tiedot pitää toimittaa kaikista 
maksetuista jäsenistä (perhejäsenmaksussa koko perheestä). 

Jäsenmaksut vuonna 2012 ovat seuraavat: 

Perhejäsenmaksu 28,50 euroa (kattaa samassa ruokakunnassa vakituisesti asuvat) 

Aikuisten jäsenmaksu 14 euroa 

Alle 16-vuotiaan jäsenmaksu 6,50 euroa 

Kannattajajäsenmaksu on neljä kertaa perhejäsenmaksun suuruinen eli 114 euroa. Maksamalla 
kannattajajäsenmaksun yrityksellä on mahdollisuus saada logonsa näkyviin seuran internetsivulle 
http://www.suse.kopteri.net/. 

Vanhat jäsenet voivat maksaa jäsenmaksunsa edellä olevan ohjeen mukaan. Jos tiedot on ilmoitettu 
taloudenhoitajalle jo aiemmin, ei niitä tarvitse enää ilmoittaa. 

Jäsentiedotteen mukana tulee myös jäsenmaksulomake. 

 

Kuva Tatu Suppula 
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IRMA ilmoittautumiset 
 
Suunnistusliitossa muutaman vuoden työn alla ollut suururakka, uusi tietohallintajärjestelmä IRMA, 
toi valmistuessaan melkoisia muutoksia esimerkiksi kilpailuihin ilmoittautumisiin. Lyhenne IRMA 
tulee sanoista ilmoittautuminen, ranki ja maksupalvelut. 
 
Palvelu helpottaa niin suunnistajien, seurojen kuin liitonkin rutiininomaisia tietojen kirjauksia ja 
kilpailuilmoittautumisia. Samalla suunnistajat joutuvat ottamaan enemmän vastuuta omien 
tietojensa hoitamisesta. 
 
IRMA otettiin käyttöön kahdessa osassa vuoden 2011 aikana. Keväällä käyttöön otetun 
ensimmäisen vaiheen myötä suunnistajien henkilökohtaisten tietojen muutokset hoidettiin 
internetissä IRMAn kautta. Seuratasolla näkyvin asia oli viime keväänä tapahtunut kilpailuhaku, 
joka hoidettiin myös netin kautta ilman papereiden täyttämistä. 
 
Varsinainen suuri uudistus otettiin käyttöön kesäsuunnistuskauden loputtua. Kuluvan 
hiihtosuunnistuskauden alusta kaikki kilpailuilmoittautumiset on jo tehty IRMA–palvelun 
kautta. Tämän uudistuksen myötä myös pitkään käytössä ollut verkkovihko poistui käytöstä. 
 
Lisenssimaksut hoidetaan IRMAn kautta 
 
IRMAn käyttöönotto vaikuttaa suunnistajien käytäntöihin todenteolla tämän vuoden alusta alkaen. 
Esimerkiksi lisenssimaksuista ei enää lähetetä laskua suunnistajille, vaan ne on hoidettava 
omatoimisesti internetissä IRMAn kautta. Tämä asia kannattaa muistaa, sillä kun myös 
ilmoittautumiset tapahtuvat IRMAn kautta, järjestelmä ei hyväksy kilpailuun ilmoittautumista, ellei 
kilpailijan lisenssiä ole maksettu. 
 
Ne, joilla ei ole mahdollista käyttää internetiä, tulee hoitaa esimerkiksi lisenssimaksunsa 
jonkun muun henkilön avustuksella. Samoin kilpailuilmoittautumiset voi tehdä kilpailijan 
puolesta joku toinen henkilö. Ellei lähipiirissä ole ketään joka hoitaisi nämä asiat, ota yhteyttä 
Hannu Siukoon tai Pekka Seppään. Asia kyllä järjestyy. 
 
Näin pääset tutustumaan IRMAan 
 
Nyt onkin viimeistään aika jokaisen suunnistajan tutustua IRMAan ja käydä katsomassa ja 
tarvittaessa korjaamassa omat tietonsa. IRMAan löytyy linkki esimerkikis Suunta-Seppojen 
kotisivun vasemman reunan valikosta. Linkistä avautuu ikkuna kilpailukalenteriin. Klikkaamalla 
ikkunan oikean yläreunan kirjaudu IRMAan linkkiä pääset kirjautumaan järjestelmään. 
 
HUOM! Älä rekisteröi itseäsi uutena käyttäjänä, jos sinulla on jo lisenssinumero. (Se voi hyvin olla, 
vaikket lisenssiä olisi maksanutkaan.) Voit tarkistaa lisenssinumerosi IRMAn kirjautumiskohdassa 
painamalla Tarkista lisenssinumero. Rekisteröi itse uudelleen vain, jos sinulla ei ole ollenkaan 
lisenssinumeroa. 
 
Näppäile lisenssinumerosi pyydettyyn kohtaan. (Jätä mahdolliset ylimääräiset nollat numeron 
edestä pois). Salasanana ensimmäisellä kerralla on henkilötunnuksesi loppuosa (neljä merkkiä). 
Ellei se tunnu toimivan, kokeile salasanaksi syntymäaikaasi muodossa ppkkvv. 
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Kun pääset kirjautumaan, valitse avautuvan ikkunan vasemmasta reunasta kohta käyttäjän tiedot. 
Tarkasta tietosi ja lisää esimerkiksi Emit-korttisi numero. Valitse sitten ikkunan alareunasta valikko 
vaihda salasana. Toimi ohjeen mukaan ja vaihda salasanaksesi joku mieleinen sana. 
 
Ellet pääse kirjautumaan järjestelmään tai unohdat salasanasi, ota yhteyttä minuun (Pekka Seppä, 
puh. 0500-928815 tai sähköposti pekka.seppa@kopteri.net). Pystyn pääkäyttäjänä tekemään 
salasanan, jolla pääsee järjestelmään. 
 
Kilpailuihin ilmoittautuminen 
 
Kun olet päässyt sisään IRMAan, tutustu sen toimintoihin. Järjestelmän käytöstä, esimerkiksi 
kilpailuihin ilmoittautumisista, löytyvät hyvin yksityiskohtaiset ohjeet Suomen Suunnistusliiton 
kotisivulta. 
 
Ilmoittautuessasi kilpailuun kannattaa varmistaa, että ruutu Seura maksaa on valittuna. Muuten 
joudut maksamaan ilmoittautumisen pankkitunnuksilla välittömästi. Kun seura maksaa toiminto on 
valittuna, ei ilmoittautumisesi näy kilpailujärjestäjän listalla ennen kuin ilmoittautumisaika on 
loppunut. Jos ilmoittautumisen maksaa itse, nimi näkyy heti maksun jälkeen järjestäjän listalla. 
Kilpailun ilmoittautumissivulla voit klikata kohtaa oman seuran käsittelyssä olevat 
ilmoittautumiset. Täältä näet kaikki kilpailuun ilmoittautuneet SuSen kilpailijat. Myös oma nimesi 
löytyy listalta jos olet ilmoittautunut. 
 
Huomaa myös, että nyt olet entistä tiukemmin itse vastuussa siitä, että ilmoittaudut oikeaan sarjaan. 
IRMA helpottaa asiaa siinä mielessä, että se ehdottaa ilmoittautuessa vain niitä sarjoja, joihin 
ilmoittautuja on oikeutettu osallistumaan. (Sarjalista voi silti olla pitkä, sillä esim. H60 -sarjalainen 
saa osallistua sarjoihin H21 – H60.) 
 
Voit myös ilmoittaa useita kilpailijoita valitsemalla heidät seuran listalta. 
 
IRMAn käyttöönotto tuntuu sujuneen melko hyvin. Järjestelmä on toiminnoiltaan selkeä, tosin 
erilainen kuin esimerkiksi verkkovihko ja vaatii siksi totuttelua. Hyvissä ajoin ennen kesäkauden 
alkua kannattaakin tutustua järjestelmään. Mahdollisten ongelmien selvittämiseen on paremmin 
aikaa. Jos ongelmia ilmenee, ota rohkeasti yhteyttä minuun. Asiat kyllä selviävät. 
 
Pekka Seppä, puh. 0500-928815 

 
Kuva Pekka Seppä 
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Johtokunta ja jaostot 2012 
 
JOHTOKUNTA 
Puheenjohtaja  Varapuheenjohtaja 
Tatu Saari   Kauko Vainiomäki 
Insinöörinkatu 80 A 7  Tyrväänkatu 16 
33720 TAMPERE  38200 SASTAMALA 
0400-534259   050-5944710 
tatu.saari@gmail.com  kauko.vainiomaki@sastamala.fi 
 
Taloudenhoitaja  Sihteeri  
Anja Siuko    Pekka Seppä 
Moskurintie 7  Houhajärventie 681 
38300 SASTAMALA  38280 SASTAMALA 
040-7651474   0500-928815  
anja.siuko@kopteri.net  pekka.seppa@kopteri.net 
 
Harri Mäkelä   Tauno Saari 
    Tyrväänkyläntie 121 
    38250 SASTAMALA 
0500-739761   050-5522913 
harri.makela@sasky.fi  taunosaari1@gmail.com 
 
Heli Suppula  
Houhajärventie 294 
38250 SASTAMALA 
0400-716457 
heli.suppula@kopteri.net 
 
Pasi Koivu (varajäsen)  Jarmo Mauriala (varajäsen) 
Kotikulma 6   Murtoonmaantie 172 
38200 SASTAMALA  38270 SASTAMALA 
050-5439699   040-7187003 
pasi.koivu@kopteri.net  jarmo.mauriala@kopteri.net 
 
KARTTAJAOSTO  
Puheenjohtaja  
Taisto Haapamäki  Pekka Seppä 
Antti Mäkelä   Juhani Ketamo 
Antti Rantala   Pekka Putaja 
 
TIEDOTUSJAOSTO   
Puheenjohtaja   
Pekka Seppä   Jarmo Mauriala 
Antti Lahtinen  Juhani Ketamo 
Teija Houttu   Marita Saari 
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VALMENNUSJAOSTO 
Varsinaista valmennusjaostoa ei ole, vaan seuran edustussuunnistajat hoitavat omatoimisesti 
harjoitusten, leirien ja kilpailumatkojen järjestämisen. 
 
Yhteyshenkilö 
Tatu Saari 
 
RAVINTOLAJAOSTO 
Satu Ranta   Oivi Mäkelä 
Anja Siuko   Jaana Eskola 
Kati Kulo   
 
NUORISOJAOSTO 
Heli Suppula   Petteri Jokela  
Emmi Jokela   Mika Suppula 
 
KUNTOSUUNNNNISTUSJAOSTO 
Puheenjohtaja   
Keijo Lakkinen  Tauno K. Mäkelä  
Pertti Ahometsä  Kari Liuksiala 
Harri Mäkelä   Erkki Ullvén 
Kauko Vainiomäki  Pekka Putaja 
 
TALOUS- JA TALKOOJAOSTO 
Puheenjohtaja 
Tauno Saari   Tuomo Koskinen 
Pekka Palomäki  Markku Luukkanen 
 
KILPAILUJAOSTO 
Puheenjohtaja 
Hannu Siuko   Antti Lahtinen 
Oiva Kaasalainen 
 
RATAMESTARI-VASTAAVA 
Antti Mäkelä 
 
KARTTAVASTAAVA 
Taisto Haapamäki 
 
WC-VAUNUN HOITAJA 
Erkki Ullvén 
 
TILINTARKASTAJAT  
Markku Sianoja  Juhani Ketamo 
 
VARATILINTARKASTAJAT 
Toivo Paunuvuori  Vesa Kulmala 
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Tyrvisrastit 
 

TYRVISRASTIEN JÄRJESTÄJILLE v. 2012 
 
Yhteistyö Tyrvään Sanomien kanssa jatkuu entiseen tapaan. Rasteja järjestetään torstaisin, 
huhtikuulta syyskuulle. Listat tapahtumista ja järjestäjistä valmistuivat helmikuussa. 
 
Pari vuoden takaiseen ryhmien uudistukseen on oltu ilmeisen tyytyväisiä. Kielteistä palautetta ei ole 
juurikaan tullut. Toimiin ei parin viime kesän aikana ole tarvinnut puuttua listan teon jälkeen. Pientä 
fiilausta ryhmiin sijoitteluun piti taas tehdä. Tarkistakaa, keiden joukoissa seisotte ja ketä 
joukkoihinne kuuluu. Jokaisella vastuuvuorolla on eri vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöt ovat toistensa 
varamiehiä. Ryhmissä on reserviä, mutta niitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu automaattisesti 
jaettaviksi. 
 
Kolmeen tapahtumaan on sovitettu rasti- ja tukireittiradat. Lisätyö ja vaatimus erityisosaamisesta 
pyrittiin huomioimaan työryhmiä nimettäessä. Muilta osin noudatetaan aikaisempia hyvin 
toimineita periaatteita. Toivottavasti kenenkään kuormitus ei muodostu liian suureksi. 
 
Periaate on se, että järjestelyvuoroja voi pakottavista syistä vaihdella, mutta paikkoja ei. 
Tapahtumista tiedottaminen on järjestäjien vastuulla. Tyrvään Sanomien kanssa pyritään sopimaan 
siitä, että ilmoitusten perustiedot tehdään valmiiksi etukäteen. Vastuuhenkilön tehtäväksi jää 
ilmoituksen sisällön tarkistaminen ja mahdollisten tapahtumakohtaisten lisätietojen ja/tai muutosten 
tekeminen. Aineisto löytyy Tyrvisrasti-kärrystä. Järjestäjä pitäköön sen esillä seuraavan viikon 
osalta ”ilmoitustaululla”. 
 
Edellä mainitun helpotuksen vastineeksi on edellytetty ilmoituksia Alueviestin seurapalstalle. 
Tämä on tärkeää. Järjestäjät, olkaa hyvät ja noudattakaa tätä. Ilmoitukset hoidetaan lehden 
omien ohjeiden mukaisesti. 
 
Viime kauden osallistujamäärä oli kaikkiaan 1680, mutta vielä mahtuu mukaan uutta väkeä. 
Tulevan kesän tavoite voisi olla pysyminen nousu-uralla. Aikuisten suunnistuskoulua ei tässä 
vaiheessa ole suunniteltu. Tarvittaessa kiinnostuneille ryhmille koulutusta kyllä järjestyy. Myös 
kunkin järjestäjäryhmän on varauduttava siihen, että aloittelevia tulijoita opastetaan riittävästi. 
Toivotaan myös, että viime kesänä aloittaneet uudet harrastajat pysyvät mukana ja tuovat mukanaan 
myös kaverinsa. 
 
Ratavaihtoehtoihin ei ole suunnitelmissa muutoksia. Lyhintä reittiä nimitettiin viime kesänä 
Hippolenkiksi. Tämä jatkukoon Reittien suunnittelussa maaston vaikeus ja kulkukelpoisuus otetaan 
huomioon. Ratapituus on ohjeellinen. Myös muista ratasuunnitteluun liittyvistä asioista päättää 
viime kädessä ratamestari. 
 
Kartat tulostetaan paperille vasta ratasuunnittelun valmistuttua. Kutakin rataa varten tulostetaan 
arvioitu määrä karttoja ratapainatuksineen sekä lisäksi varalle ”puhtaita” karttoja. Seuran tulostin on 
Sepän Pekalla. Vinkin vapaa-aikakeskuksessa on Su-Sen oma postilaatikko, jonka kautta karttoja 
voi tarpeen mukaan vaihdella suuntaan jos toiseenkin. Ratamestari ottaa Pekkaan yhteyttä 
viimeistään pari viikkoa ennen omaa H-hetkeä ja sopii menettelytavoista sekä aikatauluista. 
Puhelinnumero on 0500-928815. Poikkeustilanteissa on varauduttava myös siihen, että 
ratapainatuksia ei saada tehdyiksi ja suunnistajat piirtävät ratansa itse mallikartoista. 
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Kaikista menettelytapojen muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa kotisivujen tiedotepalstalla. Muista 
myös tutustua Tyrvisrasti-vaunussa oleviin kansioihin heti kun saat aineiston tai mieluimmin jo 
etukäteen aikaisemmilla tapahtumapaikoilla. 
 
Taas kerran muistutetaan, että Tyrvisrasti-kärryssä kulkeva tavara ei pysy itsestään 
järjestyksessä. Älä jätä kärryyn sinne kuulumatonta roinaa. 
 
Seuraavassa muistilistaa: 
 
Ajankohta: Lähdöt torstaisin. Lähtöaika klo 17.00 – 18.30. 
 
Suunnittelu: Aloita suunnittelu ajoissa. Varaa paikka kilpailukeskukselle ja hanki tarvittaessa luvat 

maanomistajalta, tiekunnilta ja erityisesti keskuspaikan haltijalta (esimerkiksi Lantula 
talo tai muu vastaava). Tällaisissa paikoissa voi olla muitakin tilaisuuksia. Selvitä 
karttatilanne. Tulostekartat valmistetaan vasta, kun ratasuunnittelu on valmis. Tulostus 
edellyttää, että kaikki radat sopivat enimmillään A4 koon arkille. Kysy, jos et tiedä. 
Pekan numero on siis 0500-928815. 

 
Radat: Lopulliset ratavaihtoehdot päättää ratamestari muun muan maaston ynnä muun 

sellaisen perusteella. 
 
Ilmoitukset: Ilmoitukset: Tyrvään Sanomissa tiistain lehdessä. Muista tarkistaa ilmoitukset 
 ajoissa. Tiedot myös Alueviestin seuratoimintapalstalle. Korrektia on varmaankin 
 käyttää nimikkeenä ”kuntosuunnistusta”.  
  
Muista: Tutustu ohjeisiin vielä kerran. Myös vaunun kansioihin. Lataa laitteiden akut ajoissa 

kunnolla ja tutustu tekniikoihin huolellisesti. Kysy neuvoja, jos et tiedä.  
 
Maksut:        4 euroa kerta, 10 kerran sarjalippuvihko 30 euroa ja kausikortti 45 euroa 
 

Nuoret, sarjoihin H/D18 saakka ilmaiseksi. Emitin vuokra 1 euro. 
 
Smartum Oy:n liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät maksuvälineenä. Muita sopimuksia 
ei ole toistaiseksi tehty. Maksuvälineiden osalta tarkempi ohjeistus kulkee Tyrvisrasti-
kärryssä. ”Setelien” osalta menetellään samoin kuin sarjalippujen kanssa. Muista 
tarkistaa setelin ”nimellisarvo” ja voimassaolo. Setelillä maksetaan kertamaksuna. Ei 
vaihtorahaa. Niillä ei pitäisi myöskään ostaa/myydä sarjalippuja. 
 

Tulokset: Tulosten toimittaminen lehteen ja seuran sivuille nettiin sähköisesti on nykyaikaa. 
 

Tyrvään Sanomien sähköpostiosoitehan on toimitus.tyrvaansanomat@sps.fi 
 
Älkää laittako ilman aikaa osallistuneiden, keskeyttäneiden tai hylkäämienne 
nimiä tuloksiin. 
 
Tulospalvelua varten materiaalin mukana kulkee ”läppäri” ja kaikkiin ryhmiin 
pyritään nimeämään sen tekniikan hallitsevia käyttäjiä. Netissä julkaistava aineisto 
Oivalle ja Pekalle sähköpostin liitteenä tai muu sellainen osoitteella 
oiva.kaasalainen@kopteri.net. ja pekka.seppa@kopteri.net 
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Arvonnat: Tyrvään Sanomien kanssa on sovittu, että järjestävä ryhmä arpoo kaikki 

arvontapalkinnot. Siis kaksi seuran hankkimaa ja lehden konttorista noudettavaa 
sekä yhden Neon Sportin tuotepaketin, joka noudetaan liikkeestä. 

 
Arvonnan tulos toimitetaan lehteen samalla kerralla ja tavalla, kuin muutkin tulokset 
ja tekstiaineistot. Kaikki arvontaliput pitää tästä huolimatta toimittaa lehden 
konttoriin, sillä niistä arvotaan kauden päätyttyä yksi Tyrvään Sanomien kustantama 
pääpalkinto eli 100 euron lahjakortti johonkin paikalliseen liikkeeseen. 

 
Muuta: Vielä osanottomaksut seuran tilille sekä käytetyt sarjaliput ja liikuntasetelit Siukon 

Anjalle. Seuran rahaliikennettä on keskitetty VSOP:iin. Rahat tilille 566023-410962. 
Maksettaessa käyttäkää viitenumeroa 2121. Näin säästyy palvelumaksuja. 

 
Muistakaa täyttää myös aineistossa mukana kulkevat tilastot. Sitten tietysti myös 
rastit pois mettästä ja tavarat hyvässä järjestyksessä seuraavalle ryhmälle ensi 
tilassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva Pekka Seppä 
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TYRVISRASTIT 2012 

pvm Opastus Kartta, mittakaava Järjestelyryhmä / I vastaava

1. 19.4. Mt 249 Vammala, Lousaja Lousaja 1:10 000 Ryhmä 1 / Jarmo Ranta
2. 26.4. Mt 252, Vammala - Punkalaidun Moitusmaa 1:10 000 Ryhmä 11 / Ville Jokela

3. 3.5. Vt 12, Kiikka Marjasuo 1:10 000 Ryhmä 4 / Oiva Kaasalainen 
4. 10.5. RR Mt 252, Vammala - Punkalaidun Roismala 1:10 000 Ryhmä 6 / Tauno Saari
5. 17.5. (helat.) Vt 12, Stormi Vanesmetsä 1:10 000 Ryhmä 1 / Tuomas Asikainen

6. 24.5. Kt 44, Kiikka - Kiikoinen  Hirsimäki 1:10000 Ryhmä 10 / Erkki Ulven
7. 31.5. Mt 301 Stormi - Rämsöö Lantula 1:10 000 Ryhmä 2 / Pekka Putaja

8. 7.6. Viesti Mt 249 Vammala - Häijää Harsunrahka 1:10 000 Ryhmä 7 / Roope Kuusisto
9. 14.6. Mt 2492, Vammala - Putaja Iso-Lattio 1:10 000 Ryhmä 8 / Keijo Lakkinen

10. 21.6. Kt 44, Kiikka - Kiikoinen  Rantamoisio 1:10000 Ryhmä 12 / Taisto Haapamäki

11. 28.6. RR Mt 249 Vammala - Keikyä Eräperko 1:10 000 Ryhmä 5 / Ilkka Sariluoto
Kuntosuunnistusrogaining

12. 5.7. Mt 252, Vammala - Punkalaidun Kivimäki 1:10 000 Ryhmä 3 / Jaakko Apiainen

13. 12.7. Mt 301 Stormi - Rämsöö Herajärvi 1:10 000 Ryhmä 4 / Jarmo Mauriala
14. 19.7. Mt 2495, Ellivuori   Pirunvuori 1:10 000 Ryhmä 11 / Harri Mäkelä 

15. 26.7. RR Mt 249 Vammala, Lousaja Lousaja 1:10 000 Ryhmä 3 / Juhani Ketamo
16. 2.8. Mt 249 Vammala - Häijää Harsunrahka 1:10 000 Ryhmä 9 / Antti Rantala
17. 9.8. * Vt 12 Vammala, Tyrväänkylä Huhtaniittu 1:10 000 Ryhmä 2 / Kauko Vainiomäki

18. 16.8. Vt 12, Stormi Vanesmetsä 1:10 000 Ryhmä 6 / Tatu Saari
19. 23.8. Vt 12, Keikyä Pokankallio 1:10 000 Ryhmä 10 / Pekka Rantala
20. 30.8. Kt 44, Kiikka - Kiikoinen Raitakorpi 1:10 000 Ryhmä 12 / Hannu Siuko

21. 6.9. Mt 301 Stormi - Rämsöö Lantula 1:10 000, Ryhmä 9 / Jussi Seppä
22. 13.9. Vt 12, Stormi Toriseva 1:10 000 Ryhmä 5 / Jarmo Lylynperä

23. 20.9. Mt 249 Vammala - Keikyä Eräperko 1:10 000 Ryhmä 7 / Jarmo Kallio
24. 27.9. Sauna Mt 2492, Vammala - Putaja Iso-Lattio 1:10 000 Ryhmä 8 / Mauri Ylikoski

RR  = Rastireitti ja Tukireittiradat
7.6. Tyrvisrastiviesti. Myös normaaliratoja.

28.6. Rastireitit ja kuntosuunnistusrogaining. 

9.8. Halukkaille yhteislähtö hajontaradoille.
6.9. Mahdollisuus myös yösuunnistukseen.

Yhteyshenkilöt

Suunta-Sepot: Keijo Lakkinen, puh. 0400-229573 työ, 040-7532 566 gsm
Tyrvään Sanomat: Minna Ala-Heikkilä, puh. 010 665 5785
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  TYRVISRASTIEN JÄRJESTÄJÄRYHMÄT 2012 
 
Ryhmä 1  Tuomas Asikainen, Tuomo Koskinen, Mauno Mikkola, Kari Seppälä, 
  Jarmo Ranta, Kari ja M-L Liuksiala, Antti Mäkelä, T. ja V. Paunuvuori 
 
Ryhmä 2  Kauko, Samuel ja Markus Vainiomäki, 
  Pekka Putaja, K. Saari, Palomäet 
 
Ryhmä 3  Juhani, Hanna ja Mirja Ketamo, Aulis Hyyti, 
  Jaakko Apiainen ja pojat, Reijo Kiiskinen, Veikko Mäkipää 
 
Ryhmä 4  J. Mauriala, T. I. Mäkelä, A. Helminen, 
  Kaasalaiset ja Luukkaset   
 
Ryhmä 5  Ilkka ja Jenny Sariluoto, Pasi Koivu, 
  Jarmo ja Katri Lylynperä, Kari Kuusisto, Mikko ja Leena Tokola  
 
Ryhmä  6  P. Ahometsä, A Heinonen, R Jokinen, Erkki ja Päivi Turunen, 
  Tauno, Marita ja Tatu Saari, Teija Houttu, Tauno K. Mäkelä 
 
Ryhmä 7 Roope Kuusisto, P Hujo, E. ja S. Tarkiainen, 
  Jarmo Kallio, I. Uotila, Lari Hiirijoki 
 
Ryhmä 8 Mauri ja Jari Ylikoski, Jouko Antila, Hannu ja Tuula Laine, 
 K. Lakkinen, Antti Lahtinen Pekka Kulmala 
 
Ryhmä 9  Pekka ja Jussi Seppä, Suppula Heli ja Mika, 
  Antti ja Jouko Rantala, Korvenperät, Pertti Linnainmaa 
 
Ryhmä 10  Pekka ja Heikki Rantala, Aarne ja Pasi Lahtinen, 
  E. Ulven, V. Huju, Jukka Lehtonen, Aleksi Aaltonen 
 
Ryhmä 11  Harri ja Oivi Mäkelä sekä pojat, 
  Ville, Emmi, Petteri ja Outi Jokela 
 
Ryhmä 12  Taisto Haapamäki, Pentti ja Klaus Hiirijoki, Olavi Laaksonen, 
 Hannu ja Anja Siuko, Juha Haapamäki, Salmet 
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Suunta-Sepot on tarkkuussuunnistuksen 

kärkiseura 
 
Tarkkuussuunnistus, suunnistuksen nuorin kilpailumuoto, on maailmanlaajuisesti ollut näihin 
päiviin asti lajin kehittäjämaan Ruotsin hallinnassa. Vaan eipä ole enää. Viime vuonna valta vaihtui 
ja suomalaiset veivät lajin arvokisoissa lähes kaiken. 
 
Samalla kun Suomi on kiivennyt lajin kärkimaaksi, on myös Suunta-Sepot vakiinnuttanut paikkansa 
suomalaisen tarkkuussuunnistuksen terävimmässä kärjessä. Lähes poikkeuksetta useampia 
suselaisia nimiä löytyy SM-kisojen kymmenen parhaan joukosta. 
 
SuSelaiset edustustehtävissä 
 
Viime vuonna kaksi suselaista, Pekka Seppä ja Tatu Saari, nimettiin edustustehtäviin 
kansainvälisiin koitoksiin. Pekka edusti Suomea maailmanmestaruuskisoissa Ranskassa 
tuomisinaan joukkuekilpailun maailmanmestaruus. Henkilökohtainen sijoitus oli seitsemäs. Lisäksi 
hän voitti Tanskassa Pohjoismaisen joukkuemaaottelun Suomen ykkösjoukkueessa. Tatu kilpaili 
Tanskassa neljänneksi sijoittuneessa Suomen kakkosjoukkueessa. Näiden virallisten edustajien 
lisäksi Tauno Saari teki hienon tuloksen epävirallisessa Suomen nelosjoukkueessa, joka sijoittui 
seitsemänneksi. 
 
Ruotsin voittaminen makeinta 
 
Kaikissa urheilulajeissa lienee niin, että suomalaisten tärkein tavoite on olla naapurimaataan 
Ruotsia parempia. Niin myös tarkkuussuunnistuksessa. Suomi onkin nyt voittanut kaksi kertaa 
peräkkäin Pohjoismaisen joukkuemaaottelun, tosin Ruotsin aikaisempi voittoputki oli yli 
kymmenen vuoden mittainen. 
 
Maailmanmestaruuskisoissa Suomen kilpailijat Lauri Kontkanen ja Antti Rusanen ottivat avoimessa 
luokassa kaksoisvoiton. Paralympialuokassa voitto meni Venäjälle, hopea Tanskaan ja pronssi 
Ruotsiin. Joukkuekilpailussa Suomi oli paras, Norja hopealla ja Ruotsi vasta pronssilla. MM-tasolla 
Suomeen siis kaksi kultaa ja hopea, Ruotsiin kaksi pronssia. Kyllä noilla luvuilla kelpaa heilutella 
Suomen lippua ruotsalaisten edessä. 
 
Todettakoon nyt kuitenkin, että vaikka kilpailu on kovaa, ei se kuitenkaan ole totista. Omien 
tulosten hehkuttaminen on samalla kilpakumppanin kannustamista. 
 
Nopea Tempo-kilpailu kiinnostaa nuoria 
 
Nykyään tarkkuussuunnistuksessa kilpaillaan kahdessa lajissa. Ensinnäkin tuo jo pitempään 
harrastettu normaali tarkkuussuunnistus ja uutena lajina varsinainen pikakilpailu, Tempo. Tempossa 
kilpaillaan ns. aikarasteilla, eli kilpailija saa rastille tultuaan valmiiksi suunnatun kartan ja hän 
yrittää ratkaista oikean rastilipun sijainnin mahdollisimman nopeasti paikallaan istuen. Tässä 
kilpailumuodossa vain ratkaisuihin käytetty kokonaisaika ratkaisee. Väärästä ratkaisusta 
kokonaisaikaan lisätään sakkoaikaa. 
 
Tempo on erityisesti nuorempien harrastajien suosiossa sen nopeuden takia. Se mittaa kartanluvun 
nopeutta ja jossain määrin myös riskinottokykyä. 
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Näkyy Tempo onnistuvan oikealla asenteella myös vähän vanhemmalta. Pekka Seppä yllätti kaikki 
ja ainakin itsensä ottamalla Tempon SM-kilpailusta pronssia. Kisassa käytiin tiukka perheen 
sisäinen taistelu, sillä Jussi Seppä oli vain kymmenen sekunnin erolla neljäs. 
Tarkkuussuunnistuksen SM-kisassa järjestys oli toinen, kun Jussi sijoittui seitsemänneksi ja Pekka 
yhdeksänneksi. Viime vuonna suselaisia ei nähty kolmen parhaan joukossa, mutta vuonna 2010 
Tatu Saari voitti hopeaa. 
 
Ja eikun kokeilemaan 
 
Kuten noista nimistä näkee, suselaiset tarkkuussuunnistuksen harrastajat löytyvät pääasiassa 
kahdesta perheestä. Muutamia satunnaisia kokeilijoita on näiden lisäksi. 
Mukaan mahtuu kokeilemaan isompikin joukko. Tarkkuussuunnistus on myös erinomainen 
kartanluvun harjoittelumuoto, jota aktiivisuunnistajien kannattaa kokeilla. Lisäksi se on hyvin 
tasavertainen urheilulaji. Liikkumiskyky, ikä tai sukupuoli ei ratkaise mitään, vaan kaikki 
kilpailevat samassa sarjassa. Siispä rohkeasti kokeilemaan. 
 
Pekka Seppä 
 

 
 

 
 

Suomen kultamitalijoukkue: Lauri, Pekka ja Antti 
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Miesten edustusryhmän vuosi 2011 
 
Susen edustusryhmälle vuosi 2011 on ollut uuden alun aikaa. Useampi uusi aktiivinen harrastaja on 
liittynyt porukkaan ja myös yhteinen tekeminen on lisääntynyt. Leirit ja yhteisharjoitukset ovat 
rytmittäneet harjoittelua ja piristäneet yksin puurtavien kevättä ja syksyä. 
 
Suhteellisen uusi kasvo suunnistuskilpailuissa on Putajan Pekka, jonka huimaa kehittymistä on 
saatu hämmästellä parisen vuotta. Vuoden 2011 aikana Pekka vakiinnutti paikkansa myös 
luotettavana viestimiehenä ja näyttäisi siltä, että Pekan vauhti metsässä nousee vielä roimasti, jos 
hän vain pääsee eroon kiusallisista jalkavaivoistaan. 
 
Satakuntalaiset Aleksi Aaltonen ja Tuomas Asikainen liittyivät uusina miehinä Suseen viime 
keväänä. Kuluneen syksyn aikana Aleksin harjoittelussa on nähty uutta innostusta hänen päästyä 
mukaan maailmanmestari Pasi Ikosen opintoihin liittyvään testiryhmään. Helsinkiläinen Lassi 
Kyllönen liittyi niin ikään seuran väreihin viime vuonna allekirjoittaneen rekrytoimana ja kerää 
kokemusta aktiivisesti hänelle uudesta lajista. Rantalan Antti vaihtoi edustusseurakseen Kangasala 
SK:n, mikä teki loven edustusryhmän terävään kärkeen, mutta ovet takaisin Susen riveihin ovat toki 
aina auki. 
 
Miesten ryhmä piti viime vuonna kolme leiriä: yhden hiihtopainotteisen talvileirin Jämillä, Jukola-
leirin Haminassa ja syysleirin Espoon Nuuksiossa, jonka yhteydessä tehtiin myös yksi yöharjoitus 
ensi vuoden Jukolan harjoitusmaastossa Vantaalla. Leiritysten merkitys yhteishengen ja motivaation 
lisäämiseen on huomattava. Niiden yhteydessä voi myös kokea vauhdikkaita viestiharjoituksia, joita 
yksin tai kaksin on lähes mahdoton toteuttaa. Moni miesten ryhmässä kun pitää kauden 
päätapahtuminaan Jukolaa ja Tiomilaa. 
 
Kesän viestimenestys oli Susen osalta kahtiajakoinen. Tiomila-viesti Ruotsin Botkyrkassa meni alle 
odotusten. Kylmä sää kangisti fyysisesti ja virheiltäkään ei vältytty. Virolahden Jukolassa Suse 
onnistui sen sijaan ottamaan parhaan sijansa (152) yli kymmeneen vuoteen, vaikka parantamisen 
varaakin jäi. 
 
Koska valtaosa miesten edustusporukasta asuu ympäri Suomea, on kollegoiden harjoittelusta 
perinteisesti kuultu vain huhupuheita. Uudehko suomalainen internetpalvelu Heiaheia on kuitenkin 
tuonut mm. Tampereen, Helsingin ja Jyväskylän vain muutaman hiirenpainalluksen päähän 
Sastamalasta. Heiaheian kautta moni meistä julkaisee omia treenejään ja kommentoi tai kannustaa 
toisten harjoittelua aktiivisesti. Kun näkee kaverin vauhdin kelien huonontuessa vain kiihtyvän, 
tulee helpommin itsekin lähdettyä purulle tai ladulle hikoilemaan. 
 
Tulevana suunnistuskesänä näemme miesten porukassa todennäköisesti keskimäärin 
kovempikuntoisia kavereita. Odotuksissa on myös tasalaatuisempi viestiporukka ja jopa kilpailua 
pidemmistä ja pimeämmistä viestiosuuksista. Leirejä pidettäneen vähintään saman verran kuin 
edellisenä vuotena ja toiveissa olisi myös nähdä naisten edustusporukassa samanlaista 
aktivoitumista. Kun vielä painopistettä edustusryhmän ikäjakaumassa saataisiin jollain konstilla 
kallistettua lähemmäs kahta- kuin kolmeakymmentä vuotta niin tulevaisuus näyttäisi oikein 
valoisalta. 
 
Markus Vainiomäki 
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Laserkeilauksella tarkempia karttapohjia 
 
Osallistuin viime helmikuussa Suunnistusliiton järjestämään kartoittajien talvipäivään. Päivän aihe 
oli silloin kolmisen vuotta käytössä ollut maapohjan laserkeilaus. 
 
Pitkään suunnistuskarttojen pohjina on käytetty ns. stereokarttoja, joissa erityisellä 
stereokartoituskoneella piirretään ilmakuvista korkeuskäyrät. Vuonna 2008 Maanmittauslaitos 
aloitti valtakunnallisen korkeusmallin luomisen laserkeilausjärjestelmällä. 
 
Laserkeilauksella mitataan tarkasti maanpinnan korkeusmuodot. Sitä käytetään myös metsien 
arvioinnissa, sillä sen avulla voidaan laskea myös puuston pituus ja sitä kautta puuston määrä. 
 
Käytännössä keilaus tehdään lentokoneesta, joka lähettää lasersäteen impulssin maata kohti. 
Osuessaan maan pintaan impulssi lähettää kaiun takaisin koneeseen ja tämä impulssin 
takaisinkimpoamisen korkeus pystytään määrittämään hyvin tarkasti. Kun säteen impulsseja osuu 
maanpintaan 0,5-1 neliömetriä kohden, tulee korkeustieto melko kattavasti. 
 
Laserkeilausaineistosta syntyy ns. pistepilvi, jossa jokaista säteen impulssia kuvaa yksi piste. Tästä 
aineistosta on mahdollista luoda maaston korkeusmalli, jossa voidaan käsitellä eri korkeustasoja 
hyvinkin pienin eroin. 
 
Käytännössä laserkeilaus antaa liian pikkutarkan mallin korkeuksista, joten suoraan keilauksen 
pistepilvestä luodut korkeuskäyrät ovat muodoiltaan aivan liian teräviä. Samoin aluskasvillisuus 
saattaa aiheuttaa korkeustason virheitä, ns. roskia. Parhaimmillaan keilauksen pistepilvestä luotu 
varjokuva maanpinnan muodoista tuo hyvinkin tarkasti esiin yksittäiset ojat, isot kivet, tiet ym. Kun 
tämän aineiston pohjalta piirretään suunnistuskartan pohjakuva ja yhdistetään siihen vielä 
ilmakuvista saatava informaatio, saadaan kartoittajalle hyvä pohja-aineisto maastotyöhön.   
 
Vanhaa ei kannata päivittää 
 
Kartoittajien talvipäivässä kokemuksistaan kertoneet kartoittajat korostivat nimenomaan tuota 
pohja-aineistoa. Laserkäyrät eivät sinällään ole mikään pelastus, vaan vaativat ammattitaitoisen 
kartoittajan näkemyksellä tehdyn muokkaamisen. Keilauksen tarkkakin käyrä saattaa näyttää 
suunnistajan silmissä vääränlaiselta, ellei kartoittaja ole yleistänyt ja muokannut sitä. 
 
Se etu laserkeilauspohjista on, että gps-paikannus toimii siinä hyvin. Näin kartoittaja saa kohteet 
varmasti oikealle paikalle. Samoin kartoittajan työ helpottuu, kun gps:n avulla oma paikka on koko 
ajan tiedossa. 
 
Se tuolla talvipäivillä tuli myös esille, että laserpohja ei sovellu vanhan kartan päivittämiseen. Tämä 
siksi, että on täysin turhaa siirtää vanhan kartan virheitä uudelle tarkalle pohjalle. Järkevämpää on 
tehdä koko kartta uusiksi. 
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Aineisto ilmaiseksi 
 
Se, mikä laserkeilausaineistosta tekee erityisen mielenkiintoista on aineiston halpuus. Vielä tällä 
hetkellä aineistosta peritään nimellinen maksu, mutta juuri ennen joulua Maa- ja 
metsätalousministeriö antoi asetuksen, jonka perusteella Maanmittauslaitos avaa 
maastotietoaineistot 1.5.2012 kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön. Kuluja 
syntyy tietenkin tämän ilmaisenkin aineiston käsittelystä, mutta kuten pitkänlinjan stereokartoittajat 
hyvin osuvasti asian ilmaisivat ”tarkkuus paranee ja valitettavasti hinta halpenee”. Tuo valitettavasti 
tietenkin palveluntuottajan näkökulmasta. 
 
Kun Maanmittauslaitos aloitti laserkeilaukset, ensisijaisina kohteina olivat tulvaherkät alueet. 
Aineistoa on saatavilla Kokemäenjoen alueelta niin, että lähes koko Satakunta on kuvattu Kiikkaan 
asti. Tampereelta päin kuvaukset on tehty Sarkolaan asti. Eli juuri Sastamalan alue on vielä 
kuvaamatta. 
 
Alustavasti Sastamalan alue on luvattu ottaa kuvausohjelmaan keväällä 2012. Siten tuota aineistoa 
olisi mahdollista saada käyttöön vuoden 2013 alkupuolella. 
 
Odotan mielenkiinnolla Sastamalan alueen laserkeilauksista saatavaa materiaalia. Aion itsekin 
kokeilla sen muokkaamista suunnistuskartan pohjaksi. Saavat sitten maastotyötä tekevät kartoittajat 
kertoa, kuinka pahasti epäonnistuin. 
 
Pekka Seppä 
 

 
                 Kuva Teija Houttu 
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Tsemppipokalisti 2011 
 

 

 
Kuva Teija Houttu 

 
Vuoden 2011 nuorten tsemppipokaalin saajan Veera Mäkelän mietteitä: 

 
Aloitin suunnistuksen seitsemän vuotiaana, jolloin isäni vei minut tutustumaan suunnistuksen pariin 
Hippo suunnistuskouluun. Pidin/pidän suunnistuksesta paljon, sillä siinä saa urheilla ja olla 
tekemisissä luonnon kanssa. Kävin suunnistuksessa kaksi vuotta, jonka jälkeen lopetin, sillä 
jalkapallo harrastukseni tuli tilalle. Jalkapallopelit ja suunnistuskoulu olivat samana päivänä, joten 
en voinut harrastaa molempia. Minun piti valita jalkapallo tai suunnistus, valitsin jalkapallon. 
 
Jatkoin suunnistusta tyrvisrasteilla jossa isäni ohjasi minua. Tänä vuonna, jolloin olen neljätoista 
vuotias menin takaisin suunnistuskouluun ystävieni innoittamana. Innostuin suunnistuksesta 
uudestaan ja aloin käymään suunnistuskoulussa ja se oli hyvää kertausta vanhoille taidoilleni. 
Suunnistuskoulussa oli myös todella mukavaa ystävieni kanssa. Mielestäni suunnistus on mukava 
harrastus, koska siinä voi omassa tahdissa liikkua luonnossa etsimässä rasteja ,eikä tarvitse 
välttämättä kilpailla. Luonnossa liikkuminen on monipuolista liikuntaa. Aion luultavasti jatkaa 
suunnistusta jossain muodossa. Aika näyttää... 
 
Veera Mäkelä 
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Kokous- ja varastotilat Kiikassa 
 
Suunta-Sepot on vuokrannut uudet kokous- ja varastotilat Kiikasta, osoitteesta Meijerinahde 1. 
Tiloissa on tilava varastohuone, kokoushuone, keittiö ja WC. Vinkissä ei ole enää tiloja SuSen 
käytössä. Uosson varasto on toistaiseksi entisellään, tarkoitus on siirtää sieltäkin tavarat Kiikkaan. 
 

 
                     Kuva Teija Houttu 
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