
SUUNNISTUSJAOSTON KAUSITIEDOTE 2021

Hei kaikki vanhat ja uudet suunnistuksen harrastajat!

Aurinko paistaa ja hanget häviävät silmissä. Se on varma merkki suunnistuskauden lähestymisestä 
näilläkin leveysasteilla. Uusi kausi startataan viikolla 17  ma 26.4. Puttosharjun kartalla. 

Valtiovallan päättäväisistä ja johdonmukaisista ponnisteluista huolimatta epidemiatilanne Suomessa
ei ota laantuakseen, mikä ei voi olla vaikuttamatta myös meidän harrastukseemme. Suunnistus on 
kuintenkin hyvin pitkälle yksilö- tai korkeintaan pienen porukan yhteistyössä tapahtuvaa toimintaa. 
Ilahduttavasti kasvaneista harrastajamääristä huolimatta ei turvaetäisyyksien pitäminen tuota meille 
mitään ongelmaa. 

Omatoimirastit 

Viime vuodesta saadusta positiivisesta palautteesta ja edellä mainitusta tilanteesta johtuen 
suunnistusjaosto on päättänyt viedä tulevan kauden läpi lähes kokonaisuudessaan omatoimirasteina.
Ohessa on liitteenä suunnitelma omatoimirastien läpiviemisestä. Mikäli muutoksia tulee siitä 
informoidaan teille aina ko viikon kartan toimituksen yhteydessä. Suunnitellusti on siis ainoastaan 
kolme tapahtumaa joissa on henkilöstöä paikalla ja emit leimasimet rasteilla; Juhannusrasteilla, 
pitkänmatkan sekä yösuunnistuksen yhteydessä. Nämäkin jatkuvat totutusti omatoimirasteina ko 
tapahtumien jälkeen.

Eli rastiliput ovat ko viikon ma klo 16.00 – seuraavan viikon ma klo 16.00 välisenä aikana 
maastossa. Ratamestarit pyrkivät tekemään kartan ja maaston salliessa kaksi rataa. A-rata, jonka 
pituus edellä mainittu huomioiden on n 4-6 km ja rastipisteet hiukan vaativampia sekä rastiliput 
vaikeammin havaittavissa oletettuihin tulosuuntiin. Sekä C-rata, jonka pituus vastaavasti n 3-4 km, 
ei niin vaativia rastipisteitä ja rastiliput paremmin näkyvillä. Lisänä saadun palautteen perusteella 
molemmille radoille lisätään kuluvalle kaudelle numerokoodi, jonka avulla voi varmistaa olevansa 
oikealla rastilla.   

Tulevalle kaudelle saamme käyttöömme peräti kaksi uutta karttaa. Viime vuonna loppusyksystä 
valmistunut Ampumaradan kartta Jäähdyspohjassa sekä tänä keväänä/alkukesästä valmistuva 
Puttonen pohjoinen kartan laajennus itäkoilliseen Killinkosken tien varressa. Tavoite on että uusi 
kartta on ensikertaa testattavana Juhannusrasteilla. Suuri kiitos tässäkin vaiheessa sekä uusien että 
vanhojen alueiden maanomistajille positiivisesta suhtautumisesta harrastustamme kohtaan. 

Hyvin tehdyillä ja ajantasaisilla kartoilla on mukava suunnistaa. Uusien karttojen teko ja laajemmat 
ajantasaistamiset ovat alan ammattilaisilta tilattavia töitä, mutta pienemmät karttojen päivitykset 
onnistuvat karttavastaavamme Markku Mäkelän toimesta. Kartat ovatkin jaoston ylivoimaisesti 
suurin kuluerä. Kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneidemme tuki sekä karttamaksuina saadut 
varat mahdollistavat meidän korkeatasoiset karttamme. Viime vuonna karttamaksut olivat 
vapaaehtoisia, jonka varsin moni maksoi mahdollistaen näin kartoituksen jatkuvuuden. 

Tänä vuonna kartat ovat jälleen maksullisia ja ne lähetetään sähköisesti ainoastaan heille jotka ovat 
maksaneet kausimaksun tai ko. viikon karttamaksun. Paperikartan voi myös halutessaan hakea OP-
Koti Virtain toimistolta Mäkitalon Jussilta tai Ruohosen Sannalta osoitteesta Keskustie 6, jonne 



kartan voi myös maksaa.
Hinnat ovat; kausimaksu 35,00

karttamaksu 6,00   
Suunnistusjaoston tili FI 08 5524 0320 0814 88 OP Ylä-Pirkanmaa OKOYFIHH 

Maksettuasi kausi- tai karttamaksun laita viesti sähköpostilla osoitteeseen petrisih@live.com
mikäli haluat kartan sähköisesti. Mikäli noudat paperikartan OP-Kodin toimistolta ei sähköpostia 
tarvitse lähettää. Kausimaksun maksaneiden ei tarvitse laittaa viestiä kuin kerran, laitan kaikki 
kartat heille automaattisesti sitä myöden kun niitä minulle tulee. Hiukan ehkä hankalasti selitetty 
mutta tarvittaessa asian tiimoilta lisäohjeita numerosta 0405239085 Petri Sihvonen.

Kiintorastit

Lumien sulettua tai ainakin hangen pinnan hieman laskettua poikaosaston Mauri Rustari ja Erkki 
Suutarinen tarkastavat niin Pukkivuoren kuin Keiturin kiintorastit. Tarkistuksen yhteydessä osa 
rasteista vaihtaa paikkaa ja osin tulee uusia rasteja. Uusien kiintorastikarttojen valmistuttua niitä voi
lunastaa R-kioskilta tai sen ollessa kiinni OP-Koti toimistolta hintaan 6,00/kpl.

Venlat/Jukola

Viime vuodelta siirtyneet viestit ovat vielä suunnittelun alla (27.3. tieto). Seuraava tiedote aiheesta 
pitäisi tulla 9.4. ja osallistus- ja muut maksut saa takaisin jos osallistumisen peruu 12.5. mennessä. 
Tilanne näyttää kohtuullisen huonolta ja erilaisia vaihtoehtoja tapahtuman läpiviemisestä on kaiketi 
vireillä. Niistä voi lukea tarkemmin Jukola 2021 tai suunnistusliiton sivuilta. Tiedotamme päätösten 
tultua osallistuuko meiltä jo ilmoitetut joukkueet ko tapahtumaan.

UsylingO

”Näkymätön” suunnistus, joka on varteenotettava kilpailija Mobo suunnistukselle. Puhelimeen 
ladataan ilmainen Usylingo sovellus, jonne on ladattu suunnistusratoja kaikkien suunnistettavaksi. 
Karttoja tulee sitä myöden lisää kun sovelluksen käyttö lisääntyy. Kartan voi tulostaa 
paperiversioksi tai suunnistaa puhelimen näytöllä. Maastossa ei ole rastilippuja vaan puhelin 
ilmoittaa fanfaarilla kun sen on asetuksissa määritellyn etäisyyden päässä rastipisteestä. Halutessaan
voi puhelimesta tarkastaa oman sijaintinsa sekä suunnan (mikäli puhelimessa on kompassi ) ja 
etäisyyden rastille. Gps:n käyttäminen pitää siis sallia sovellukselle. Pukkivuoressa on kaksi eri 
mittaista rataa, joilla voi halutessaan käydä testaamassa sovellusta lumien lähdettyä. Molemmat 
radat  ovat helppoja eikä juuri purulta/polulta tarvitse poistua.

Aurinkoista kevättä toivotellen!
Virtain Urheilijat/Suunnistusjaosto 

mailto:petrisih@live.com

