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Puheenjohtajan palsta
Jukola-tunnelmissa pikku hiljaa.
Näinhän se aina on meidän suunnistuskärpäsen puremien ajatuksissa toukokuun vaihtuessa kesäkuun
valoisiin öihin. Suunta Jyväskylän
värejä edustaa yhteensä yli 10
Venla- ja Veljessarjaa historiallisesti mielenkiintoisissa Salpalinjan
maastoissa.
Valtaosalle osallistujista Jukolan
viesti on ensisijaisesti yhdessäoloa,
itsensä voittamista ja tapahtuman
uskomattoman hienon tunnelman
kokemista. Sijoitus on toissijainen
tavoite, kunhan ketju ei vain katkea
omalla osuudella. Näin on varmasti
valtaosalla meidänkin seuramme
osallistujien tavoitteena.
Eipä silti. Yhtä mielenkiintoista
on seurata huippujen armotonta
kamppailua voitosta ja kärkisijoista. Näin myös oman seuramme
ykköstykit varmuudella lähtevät
tavoittelemaan mahdollisimman
hyviä sijoituksia ja toivottavasti
yllättämään positiivisesti. Summa
summarum. Hienoja ja mieleenpainuvia suorituksia meille kaikille
Jukolaan matkaaville!
Suunnistuskausi on lähtenyt liikkeelle hyvissä tunnelmissa. Suunnistuskoulussa on ennätysmäärä
osallistujia. Reilusti yli 100 lasta ja
nuorta on mukana viikoittaisissa

harjoituksissa osaavien ohjaajiemme opastuksella. Suunta Jyväskylän suunnistuskoulu on tunnettu
ja laajasti arvostettu kokonaisuus.
Yhtenä osoituksena tästä on meille
tänä keväänä veikkausvoittovaroista myönnetty 1000 euron seuratuki
lasten ja nuorten seuratoiminnan
edelleen kehittämiseen. Hieno
juttu.
Myös kilpailutoimintaan ovat
seuramme jäsenet osallistuneet
aktiivisesti ja menestyksellä niin
SM- kuin kansallisellakin tasolla
kevään aikana. Sen sijaan viesteihin
osallistuminen laajalla rintamalla
vaatii meiltä vielä kehittämistä.
Kuinka saamme koottua entistä
enemmän eri ikäryhmien viestikisoihin joukkueita? Pitäisikö joukostamme etsiä viestikoordinaattori
hoitamaan asiaa kokonaisuutena?
Laitetaan mietintään.
Yksi tärkeä tapahtuma vielä
kalenteriin, hyvä seuraväki. Elokuun 6. päivänä 2011 seuramme
järjestää kaksi täyspainoista kansallista kilpailua, samana päivänä.
Tapahtumapaikkana on viime
syksyn SM-kisamaasto Jyväskylän ja Petäjäveden rajamailla.
Tämän tapahtuman läpiviemisen
hoidamme jälleen kerran oman
seuran talkoovoimin, hyvällä yh-

teistyöllä. Eikö niin? Näin saamme
tuiki tarpeellista polttoainetta
(eli euroja) seuramme toiminnan
pyörittämiseen. Laitathan päivämäärän jo nyt muistiin. Perästä
kuuluu.

Mutta ensin suuntaamme Jukolaan, rastiviikoille ja ainakin viikoittaisille kuntorasteille. Yhdessä.
Tapaamisiin
Puheenjohtaja, Matti Krats

Finlandia Marathon
-yhteistyö 2011
Finlandia Marathon on viime vuoden
tapaan yhteistyökumppaneitamme.
Finlandia Marathon saa seurassamme näkyvyyttä www -sivujen lisäksi
Killerin ja Naulavuoren kuntorasteilla sekä kansallisissa kisoissamme
6.8.2011. Lisäksi on sovittu, että molemmat tahot markkinoivat toistensa
tapahtumia omille kohderyhmilleen.
Meillä Suunta Jyväskylän jäsenillä
on mahdollisuus osallistua viime
vuoden tapaan Finlandia Marathonille 8 euroa normaalihintoja edullisemmin.
Ja niille, jotka päättävät jättää
juoksun (ja suunnistuksen SM-kisan
väliin), on tarjolla hieno talkoopäivä
Lutakon huoltopisteessä. Olemme
viime vuoden tapaan luvanneet hoitaa ao. huoltopaikan 10 - 12 henkilön
voimin.
Viimesyksyinen tapahtuma oli
hieno, samoin varmaan tulevana
syksynä. Kilpailua pääsee seuraa-

maan aitiopaikalta, tapahtumasta saa hyvän mielen, aterian ja
mahdollisesti viime vuoden tapaan
myös tavarapalkinnon.
Ilmoittauduthan marathontalkoolaiseksi: hannu.korhonen@
metso.com.
Jos haluat osallistua lauantain
3.9.2011 Finlandia marathoniin,
alennetulla 8€ hinnalla, ilmoittaudu Hannu Korhoselle hannu.korhonen@metso.com. 18.8. mennessä.
Ilmoita seuraavat tiedot:
Nimi
Syntymäaika: (pp.kk.vvvv)
Lähiosoite sekä postinumero- ja
toimipaikka
Puhelin
Sähköpostiosoite
Matka: Marathon, puolimarathon
vai Rantaraitin kierros
Sarja

Kuokkalan Graniitti
Jyväskylä

Arvoisa
suunnistaja!
Tee hyvä reitinvalinta
3.9.2011 - valitse
ti!
Jyväskylän Rantarait

Aikuisten suunnistuskoulusta uusia harrastajia
Kevään kiireiden keskellä järjestettiin taas tiivis suunnistuskoulurupeama lajista kiinnostuneille
aikuisille. Toistakymmentä innokasta perehtyi Kurhisen Janin johdolla
ensin sisätiloissa suunnistuksen
saloihin. Kiintopisteellä tutkailtiin
karttoja, karttamerkkejä, kartan
suuntaamista ja lukemista ja kaikkea muuta suunnistamisen kannalta olennaista.
Varsinaisten suunnistuksellisten
asioiden lisäksi käytiin läpi myös
suunnistajan varusteita. Suunta Jyväskylällä ja Suunnistajan kaupalla
on yhteistyösopimus, jonka ansiosta Suunnistajan kauppa vierailee
tänä kesänä kahdeksan kertaa
torstain kuntorasteilla, muistuttaa
seuran kuntosuunnistusvastaava
Jani Kurhinen.
Käytännön maastoharjoitus
paineltiin Killerin-Laajavuoren
maisemissa vuorokautta ennen
varsinaisia kuntorasteja. Näin suunnistuskoululaiset saivat kaikessa
rauhassa keskittyä omaan tekemiseen, ja toisaalta myös ohjaajaresursseja oli tarjolla.
Ihan helpolla eivät aloittelijamme
Killerillä päässeet. Maasto ei ole
helpoimmasta päästä, varsinkin
kun alueella oli tehty jonkin verran

metsänhoitotöitä ja hakkuita.
Rastien löytäminen vaati malttia ja
keskittymistä, mutta myös hyvää
kuntoa, kun mentiin kilpalatujen
pohjilla.
Kovakuntoista väkeä sattui
ainakin Aution Matin ja allekirjoittaneen ryhmään. Minä roikuin
joissakin ylämäissä jojon päässä
– sateen ja hikoilun huurtamine
silmälaseineni – ja yritin pysyä mukana. Ihan varma en ole, ehtivätkö/
jaksoivatko/ pystyivätkö kaikki
(muutkaan, varsinkaan silmälasilliset) lukea tuossa vauhdissa
karttaa… Toivottavasti!
Kiva oli kuitenkin kuulla iloisia kommentteja rastiretkemme
päätteeksi. Ainakin pari nuorta
naista ilmoitti suoraan löytäneensä
suunnistuksesta itselleen uuden
harrastuksen. Hieno juttu! Janin
vanha peukalokompassikin vaihtoi
omistajaa yhden kurssilaisen tykästyttyä uuden malliseen apuvälineeseen.
Uskon, että aikuisille järjestettävällä suunnistusopastuksella voisi
olla enemmänkin kysyntää. Lajimme kun todella sopii kaikenikäisille
ja taidot ehtii vanhanakin oppia
riittävälle tasolle. Myös aikuisten
jatkoryhmälle olisi tarvetta.

Ehkä palveluitamme pitäisi markkinoida enemmän. Toisaalta huutoon
pitää olla myös valmiita vastaamaan.
Esimerkiksi muutamalle Jyväskylän
seurakunnan työntekijälle järjestetään oma suunnistuskouluilta heinäkuun loppupuolella. Kiitos Oikarisen
Jarmolle, joka taas kerran lupautui
talkoisiin –keskellä loma-aikaa! Mut-

ta näin toimien saamme lajin pariin
ja ehkä myös seuratoimintaan uutta
väkeä, mikä on pelkästään hieno
asia. Jokainen meistä voi ainakin
kannustaa naapureita ja työkavereita
mukaan rasteille. Tiedä vaikka joku
innostuisi enemmänkin.
Varpu Savolainen

Tule talkoisiin elokuun
kansallisiin kisoihin!
Suunta Jyväskylä järjestää kahden
keskimatkan kansallisen suunnistuskilpailun 6.8.2011 viime syksyn
SM-kisamaastoissa. Kaksi täysipainoista kilpailua juostaan yhden
päivän aikana samasta kilpailukeskuksesta eri maastonosia hyödyntäen. Suunnistajille tarjotaan näin
mahdollisuus vaikkapa valmistautua syksyn SM-kisoihin, joissa myös
juostaan kaksi kilpailua samana
päivänä, ensin karsinta ja sen jälkeen finaalit. On myös mahdollista
osallistua vain toiseen kilpailuun,
jos kahden kilpailun päivä tuntuu
liian rankalta. Iltapäivän kilpailu on
samalla Keski-Suomen AM-kilpailu.
Kisakutsu löytyy osoitteesta: http://
www.suuntajyvaskyla.fi/kilpailut/
kansallinen2011/kutsu2011

Karttapaloja kisamaastosta

Kilpailua johtajaa Jari Järvinen,
puh. 050-5323845, tulosasioissa
palvelee Jarmo Oikarinen ja ratoja
mestaroivat Antti Häkkinen, Raimo Itkonen ja Vesa Klemettinen.
Valvojana toimii Tuomo Marttinen
Kangasniemen Kalskeesta.
Tällä porukalla ei urakasta vielä
selvitä, vaan järjestelyihin tarvitaan
mukaan useita reippaita talkoolaisia. Tehtäviä riittää mm. kisakeskuksen rakentamisessa, infossa,
kisaravintolassa, pesupaikalla,
liikenteen ohjauksessa, lähdöissä,
muksulassa, tulospalvelussa ja
maalissa. Talkoohalukkuutensa voi
ilmoittaa (mielellään 30.6. mennessä) kilpailun johtajalle joko puh.
050-5323845 tai sähköpostilla:
jajape@gmail.com

Leirielämää Ylänteellä
Kevätleiri Turun seudulla Ylänteellä alkoi kiirastorstaina. Menomatkalla kirmaistiin Oripään harjulla
iltarastit. Kaikilla vauhti oli päätä
huimaavaa. Harjoituksen jälkeen
majoituimme Kuralan kartanotilalle Väentupaan ja talon vintille.
Leirillä ehdittiin myös harjoitella
kaiken muun ohessa. Innokkaimmat säntäsivät yöharjoitukseen
jo torstai-iltana. Pitkäperjantai oli
pitkä päivä ja kartan kanssa metsään ehdittiin kahdesti. Lauantaina juostiin henkilökohtainen Fin

spring kisa ja sunnuntaina viesti.
Menestystäkin kisoista tuli: Veera,
Silva ja Janika voittivat sarjansa,
Otto oli toinen ja Kaisa kolmas.
Viestissä juniorijoukkueet : Janika,
Veera ja Otto olivat neljäs ja Vertti,
Kaisa ja Arttu 8.
Osa leiriläisistä haki suunnistussujuvuutta lisää harjoituksen
merkeissä vielä sunnuntai-iltana.
Juniorikaarti siirtyi tuolloin pizzalle ja geokätköilemään Oton
johdolla. Maanantaiaamuna osa
porukasta lähti Silja- rasteille ja

osa teki palauttavan karttaharjoituksen.
Leirin pääharjoitukseksi muodostui kirkkis, jota harjoitettiin iltaisin.
Pelin luonne muuttui harjoituksen
edetessä useasti jutusteluksi ja
auringonotoksi kavereiden kanssa.
Korttiakin ehdittiin pelata ja kuunnella jytky musiikkia. Leirin mas-

Leiriporukkaa

kotteina toimivat Leena ja Simo.
Leena teki mm. kaikille halukkaille
tatuointeja ja Simo puolestaan piti
Eelin vireessä. Ruoka oli hyvää. Sää
mitä mainioin ja leirillä oli ennen
kaikkea hyvää seuraa. Leiri oli onnistunut. Mukana leireilemässä oli
yli kaksikymmentä seuran jäsentä.
Pinja, Kaisa ja Veera

Kaikenlaiset stoorit ja kuvatukset
suunnistusmaailman ihmeistä
ja elämyksistä ovat tervetulleita
tähän seuran sähköiseen lehteen.
Tehdään lehdestä itsemme näköinen. Lähetäthän siis taiteellisia
luomuksiasi, rastikokemuksiasi tai
muuta mielenkiintoista materiaalia tästä meitä kaikkia suuntajyväskyläläisiä yhdistävästä harrastuksesta.

Kompassi ilmestyy seuraavan
kerran elokuun lopussa. Kyllä nyt
ainakin Jukola-elämyksiä ja rastiviikkokokemuksia luulisi lehteen asti
riittävän & seurakavereille jaettavaksi. Otathan siis haasteen vastaan!
Aineistot voi lähettää osoitteisiin
varpu.savolainen@elisanet.fi tai
hannu.korhonen@metso.com. Kiitos
etukäteen kaikille ahkerille kirjoittajille, kuvaajille ja piirustajille!!!

Toimitus: Varpu Savolainen Taitto: Joona Viholainen Kannenkuva: Ulla Klemettinen

