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Myötätuulessa kohti uutta kautta     

Viime kaudella mentiin jälleen eteenpäin. Seuran nuoret urheilijat ja 

valmennus osoittivat osaamistaan mm. Nuorten Jukolan viestissä viiden 

joukkueen voimin. Seuramme ykkösjoukkue sijoittui jännittävän kilpailun 

jälkeen sijalle 12. Parhaimmillaan seuramme värit viilettivät Nuorten Jukolassa 

sijalla 3. ja olimme parhaimmillaan jopa kahden joukkueen voimin 10 parhaan 

joukkueen sakissa. Jukolan viestissä etenimme laajalla rintamalla, kun seuran 

ykkösjoukkue oli sijalla 124. ja kakkosjoukkue sijalla 146. Venlojen viestissä 

seuran kakkosjoukkue oli sijalla 169. ja ykkösjoukkue sijalla 204. Seuran 

nuoret kahmivat myös lukuisan määrän plaketteja ja mitaleita nuorten SM-

kisoissa suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen puolella. 

Myös kaikkein nuorimmat suunnistajamme osallistuivat innokkaasti lasten 

kisoihin hyvällä menestyksellä.  

Syksyn ja alkuvuoden aikana seura on saanut sekä naisten että miesten 

pääsarjojen suunnistajiin merkittäviä vahvistuksia. Odotammekin tulevaa 

kesää ja mm. Viestiliigan kisoja erityisellä mielenkiinnolla. Päätähtäin on 

asetettu Kauhavalla suunnistettavaan Lakia-Jukolaan vuodelle 2024.   

Seura tarjoaa jatkossakin kaikille jäsenilleen monipuolisia mahdollisuuksia 

harrastaa tätä hienoa lajia kukin haluamallaan tavalla ja tasolla. 

Kuntorastit 

Kuntorastikausi alkaa 7.4 ja päättyy 1.10. Kuntorasteja järjestetään yhteensä 

28 kertaa. Ensi kesäksi kuntorastit uudistuvat siten, että jatkossa kuntorasteja 

pidetään läpi kauden yhden kerran viikossa. Rastit ovat tarjolla 

omatoimirasteina iltarastipäivästä (torstai) seuraavaan maanantaihin klo 15 

saakka. Myös ns. iltarastiviikko on tulossa ensi kesänä.  

Kuntorastit päivitetään lähtöpaikkoineen seuran www-sivuille ja 

valtakunnalliseen Rastilippu-palveluun, jonka vuoksi lähtöpaikoista tulee pitää 

kiinni. Ohjeet kuntorastien käytännöistä sekä osanottajille, että järjestäjille 

löytyvät seuran www-sivuilla. 

Epsu-kausikortteja saa seuran www-sivujen verkkokaupasta ja Intersportista. 

Intersport jakelee myös vuositarrat (-22) kausikortteihin sekä tarvittaessa 

myös uudet kortit (vanhaa Epsu-korttia ei kannata hävittää, vaan siihen tulee 

vuosittain vain uusi vuositarra. Omatoimirastikarttojen jakelu sekä seuran 

verkkokaupan kautta itse tulostamalla että Intersportista valmiina tulosteena. 



 

Lasten suunnistuskoulu 

Suunnistuskoulu on tarkoitettu 6-14 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat oppia 

metsässä liikkumisen ja kartanluvun taitoja hauskalla tavalla. 

Suunnistuskoulun kautta on helppo lähteä mukaan suunnistuskilpailuihin ja 

oravapolkukilpailuihin. Kisoista tai kerhokerroista voit kysyä lisätietoa ohjaajilta 

kerhossa. Lisää tietoa suunnistuskoulusta sekä kokoontumisen ajankohdista 

ja paikoista löytyy seuran www-sivuilta. 

Seuran järjestämät tapahtumat ja kilpailut kaudella 2022: 

Vapputori 1.5.2022 Seinäjoen tori 
 
22.5.2022 AM-keskimatka, Ilmajoki Huissi (Tipulinkallio uusi kartta) 
Kilpailun johtaja Reijo Yli-Kojola ja RTM:t Hannu Nikkola ja Elina Rinkineva. 
 
26.-27.8.2022 KLL suunnistusmestakilpailut, Jouppilanvuori – 

hiekkatekonurmi. Kilpailun johtaja Timo Svahn ja RTM:t Pertti Luuri, Jussi 

Pasanen ja Arto Ikola. 

Polkujuoksu, Jouppilanvuoren laskettelurinne (ajankohta vahvistamatta) 
Yhteistyössä Komia Flown kanssa. 
 
Talkootoiminnan tärkeys 

Seuran koko toiminta pyörii talkoovoimin, eikä seuralla ole palkattua 

henkilökuntaa, joten talkooväkeä tarvitaan kaiken seuran toiminnan 

pyörittämiseen. Toivommekin, että ahkerat jäsenemme osallistuvat 

talkoolaisena em. tapahtumiin sekä kaiken muunkin seuran toiminnan 

pyörittämiseen. Tapahtumien tuotoilla rahoitamme toimintaamme.  

Kaikkiin em. tapahtumiin tarvitaan talkooväkeä, mutta erityisesti 

Koululiikuntaliiton kilpailujen järjestelyihin tarvitaan runsaasti talkooväkeä ja 

kaikkien seuran jäsenien ja muidenkin suunnistuksen ystävien panosta. 

Huomatkaa, että henkilökohtainen kilpailu järjestetään arkipäivänä perjantaina 

26.8.2022, jonka vuoksi pyydämme, että jäsenet varaisivat tuon päivän töistä 

vapaaksi. Ensimmäiset kisavieraat saapuvat paikalle jo torstaina 25.8.2022. 

Kisojen talkoolaiseksi voi ilmoittautua seuran www-sivuille myöhemmin 

tulevan linkin kautta tai Timo Svahn email: svahnto@gmail.com tai P 040 

5845567. 
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Maksut 
 
Jäsenmaksut 
30 € henkilöjäseneltä 
50 € perheeltä  
50 € kannatusjäseneltä 

 
+ Kausimaksu 50 € kilpailijalta on kilpailutoimintaan osallistuvilta H/D13 ja 
vanhempien sarjoissa kilpailevilta jäsenmaksun lisäksi perittävä maksu, joka 
kattaa kilpailuiden osallistumismaksuja 250 euroon saakka vuodessa. 
Maksuun eivät sisälly rastiviikkojen eivätkä tunturisuunnistuksen 
osallistumismaksut. Osallistumisen AM- ja SM-viesteihin ja -partiokilpailuihin 
ja Jukolan/Venlojen viestiin maksaa seura, eivätkä em. kisojen 
osallistumismaksut kuluta kilpailijan 250 euron maksurajaa. 
(Valmennusryhmäläisillä ja suunnistuskerholaisilla on oma kausimaksu, joten 
he eivät maksa kilpailijan kausimaksua.) 
 
Jälki-ilmoittautumisia seura ei maksa. Samoin mikäli ilmoittaudut kilpailuun, 
mutta jää pois kilpailusta ilman hyvää syytä (sairastuminen) maksathan 
seuran maksaman osanottomaksun takaisin seuralle. 
  
Suunnistuskerhon maksu  
60 € kerholaiselta, (sisältää seuran jäsenyyden) 

 
Valmennusryhmän kausimaksu  
150 € kaudelta, (sisältää seuran jäsenyyden) 

 Taikka urheilijasopimuksessa sovittu maksu. 
________________________________________________ 

Jäsenrekisteri 

Pyydämme, että jokainen toimittaisi päivitetyt yhteystietonsa (sähköposti ja 
puhelinnumero) jäsenrekisteriin Timo Svahnille (svahnto@gmail.com), niin 
voimme jatkossa tiedottaa asioista pääasiassa sähköisesti sekä haluttaessa 
lisätä sinut seuran yleiseen Whats UP ryhmään. (Valmennusryhmäläisten 
osalta yhteystiedot ovat kunnossa eikä heidän ole tarpeen päivittää tietojaan.) 

Lopuksi  

Nähdään talkoissa, harjoituksissa, kuntorasteilla ja kilpailuissa. 

Toivotamme kaikille nautinnollisia suunnistuselämyksiä ja menestystä tuleviin 

kisoihin.   

 

Rasti-Jussit r.y:n johtokunta   


