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Puheenjohtajan palsta
Hyvät Suunta Jyväskylän jäsenet
Tervetuloa syksyyn myös suunnistuksen parissa!
Aluksi kuitenkin kesäkuulle ja
nuorten EM-kisoihin. Tuukka Jurvakaiselle tässäkin yhteydessä parhaat onnittelut EM-menestyksestä.
Tuukka oli 6. sprintissä parhaana
suomalaisena ja 8.pitkällä matkalla.
Hieno juttu. Saavutus kertoo monta asiaa Tuukan ja seuramme työn
tuloksellisuudesta.
Onnittelut myös meille kaikille
uusimuotoisesta kahden kilpailun kansallisten onnistumisesta.
Palaute oli pelkästään positiivista ja
antaa valmiuksia kehittää tapahtumasta vuosittainen perinnekilpailu.
Tapahtumaa oli hieno seurata
puheenjohtajana ja nähdä kuinka
osaava ja motivoitunut kisakoneisto hoiti joka sektorin eleettömän
tyylikkäästi.
Kuntorastit ovat torstaisin
koonneet mukavasti lajin harrastajat kuin kilpailijatkin koolle. Eipä
vettä vihmova taivaskaan ole ollut
esteenä, sillä vesimyrskyynkin on
löytynyt reilusti yli 100 suunnistajan joukko.

Tässäpä näitä seuramme monimuotoisen toiminnan osa-alueita,
joista kokonaisuus muodostuu.
Jatkossa pyrimme voimiemme
mukaan myös kehittämään ja
parantamaan eri toiminnan muotoja. Tässä työssä Sinun panoksesi
jäsenenä on ratkaiseva. Mietimme
johtokunnassa paraikaa keinoja
huomioida jäsentemme asema
entistä keskeisemmäksi. Lähtökohtana se, että seuramme jäsen kokisi
entistä paremmin myös saavansa
jäsenmaksulleen vastinetta. Mikä
on oikea tapa asia hoitaa, on peruskysymys.
Onko Sinulla ehdotuksia tähän
kysymykseen? Toivottavasti. Ja ellei
valmiina, niin laitapa asia mietintämyssyyn ja anna palautetta vaikkapa allekirjoittaneelle henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköisesti.
Jokainen palaute vie asioita aina
eteenpäin. Tosiasia on, että kehittämisen paras lääke on aktiivinen ja
sopivan kriittinen jäsenkunta.
Mukavia rastinautintoja syksyn
väreissä toivottelee
Puheenjohtaja Matti

Tulevista kisoista
Suunta Jyväskylän 100-vuotisjuhlavuoteen liittyen järjestämme
ensi vuonna kaksi kansallista
suunnistuskilpailua. Tammikuussa
14.1.2012 järjestämme hiihtosuunnistuskilpailut Vesalan leirikeskuksessa. Kilpailu koostuu aamupäivän
sprinttikilpailusta ja iltapäivän
keskimatkan kilpailusta. Iltapäivän
kilpailu on samalla AM-kilpailu.
Kilpailunjohtajana toimii Jouni
Sipiläinen ja ratamestariryhmän
vetäjänä Pekka Juvakka.
Elokuun alussa 4.9.2012 järjestämme tämänvuotisen kaltaisen
kahden keskimatkan suunnistuskilpailun. Kilpailu oli tarkoitus järjestää Sääksvuoressa, Koska käytettävä alue pienenee Sääksvuoren
asuntoalueen laajenemisen myötä
ja alueen parhaat suunnistusalueet ovat metsätöiden kohteena,
olemme etsimässä vaihtoehtoista
paikkaa Jussilanperän Pahkalasta
SM2010-kisa-alueen luoteispuolelta. Paikka varmistuu syksyn kuluessa. Kilpailunjohtajana toimii Petri
Rusanen ja ratamestariryhmän

vetäjänä Antti Häkkinen.
Molempiin tapahtumiin tarvitaan runsaasti toimihenkilöitä niin
kilpailupäiviksi, kuin valmisteluihin
ennen kilpailua. Varsinkin hiihtosuunnistuskisan uraston, rastien
yms rakentamisessa tarvitaan
runsaasti etuiskäteispanostusta.
Ilmoittautukaahan talkoisiin kilpailujen johtajille.
Seuraava suuri tapahtuma on
vuoden 2014 SM-pitkämatkan
ryhmä 1kilpailu. Kisa alueeksi
olemme varanneet vaativan kallio/
mäkimaaston, jossa ei olla kilpailtu
vuosikymmeniin. Uudet käyrät alueesta ovat jo valmiina ja kartoitus
on tarkoitus käynnistää heti ensi
vuonna. Vuodelle 2013 olemme
suunnittelemassa tämän vuoden
onnistuneen kahden keskimatkan
kilpailun innoittamina vastaavanlaista tapahtumaa
Kisaterveisin,
Jarmo Oikarinen
Kartta- ja kilpailujenjärjestämisjaosto

IRMA tulee –oletko valmis?
Suomen suunnistusliitto on
ottamassa käyttöön IRMA-tietojärjestelmän toisen vaiheen tänä
syksynä. Tällöin tulee kilpailuihin
ilmoittautumiskäytäntö muuttumaan. Kilpailuihin ilmoittautuminen tulee tapahtumaan
hiihtosuunnistuskauden alkaessa
IRMA:n kautta. Jokainen henkilö
voi ilmoittautua itse ja ilmoittaa
kenet muun tahansa kisaan sellaiseen sarjaan, johon ilmoittautujan
sukupuoli, ikä ja lisenssin maksatus
oikeuttaa. Tällöin kilpailija maksaa
kaikkien ilmoittamiensa henkilöiden ilmoittautumismaksut saman
tien pankkitunnuksilla tai luottokortilla.
IRMA:n on mahdollista luoda
myös ilmoittautumisryhmiä, joiden
lopulliset ilmoittautumiset huolehtii ja maksaa seura. Tälläisia ryhmiä

voivat olla esim. edustusryhmä ja
lapset. Johtokunta tekee esityksen
syyskokoukseen päätettäväksi millaisia ilmoittautumisryhmiä tullaan
perustamaan ja mihin kilpailuihin
ko. ryhmiin kuuluvat suunnistajat
ovat oikeutettuja seuran maksamina. Ko. ilmoittautumisoikeuden
ulkopuolisten kisojen ilmoittautumismaksut kilpailija maksaa itse
ilmoittautuessaan. SSL julkistaa
tarkemmat ohjeet ilmoittautuisesta
syksyllä.
Jotta kilpailuihin ilmoittautuminen onnistuu IRMA:ssa ensimmäisellä kerralla ongelmitta, käykää
kirjautumassa IRMA:n hyvissä ajoin
ennen ensimmäistä ilmoittautumista. Kirjautumiseen liittyvät
ohjeet löytyvät SSL:n sivuilta.
Jarmo Oikarinen

Leimaus-leiri 2011
Leimaus-leiri alkoi: 7.6.2011. Heti
tiistaina alkoi harjoitus lähellä
kisakeskusta. Harjoituksien jälkeen
mentiin uimaan ja uinnin jälkeen
syömään. Ruokana oli kinkkukiusausta. Sen jälkeen oli avajaiset.
Avajaisissa me teimme maailman-

ennätyksen! Pelattiin futista.
Aamulla oli aika aikainen herätys.
Mentiin tietysti syömään aamupala
kisakeskukseen. Aamupalan jälkeen alkoi heti harjoitukset. Sinne
piti mennä bussilla.
Harjoituksen jälkeen mentiin

takaisin kisa-keskukseen. Mentiin
uimaan ja seinäkiipeilemään ja
syömään lounas. Lounaan jälkeen
alkoi sprinttisuunnistus. Sprintin
jälkeen oli taas ruoka….……ja
illalla yö suunnistus.
Aamulla oli tosi aikainen herätys
6.30. Aamupala alkoi 7.00. Sitten oli
harjoitukset, jonne piti mennä bussilla. Harjoituksen jälkeen mentiin
takaisin bussilla… ja uimaan... Oli
lounas ja lounaaksi oli hernekeittoa.

Leiriporukkaa

Klo 12.10 alkoi RR:llä, TR:llä ja
T1:llä rölliseikkailu. Rölliseikkailun jälkeen oli heti harjoitukset.
Harjoituksien jälkeen uimaan ja
syömään..Oltiin porukalla kirkon
rottaa..ja illalla oli Disko!
Aamulla aamupala alkoi 7.30. Ja
sen jälkeen oli heti leirikisa. Leirikisan jälkeen tietysti uimaan ja
syömään. Oli päättäjäiset. Leimausleiri loppui 10.6.2011.

Elsa Näpänkangas

Oravapolkukisat ja –leiri
viitasaarella
Maanantaina 20.6 pidettiin Oravapolkukisat Viitasaaren Kymönkoskella. Sinne lähdettiin oikein
bussilla ajelemaan ja matka meni
nopeasti ”seuralaulujen” parissa.
Mukavasti ne kisatkin menivät
kosken partaalla. :)
Iso joukko Suuntalaisia jäi kisan
jälkeen viettämään leiriä Kymönkosken koululle. Majoittuminen
onnistui yllättävän leppoisasti
koulun salissa, joka oli tupaten
täynnä Keski-Suomen suunnistuksen toivoja ja innokkaita ohjaajia.
Iltakymmeneltä salista ei enää
kuulunut kuin vähän tuhinaa.
Tiistaiaamun valjetessa lähdettiin
kisaradoille suunnistusharjoituksiin. Suunta Jyväskylän nuoriso otti
haasteen vastaan ja lähti jokainen
vähän omaa rataa vaativammalle reitille. Haaste oli sopiva, kun
ohjaajia ei paljonkaan tarvittu
opastustehtävissä. Iltapäivä kului
vaelluksella auringon lämmittäessä
ja pienen sadekuuron viilentäessä
olotilaa. Jokaisen vaellukselle tuli
mittaa melkein 5km, kun käytiin
tutustumassa Karoliinan entisaikaiseen savupirttiraunioon ja
Karoliinan portaisiin, jotka las-

keutuivat jyrkkinä järven rantaan.
Pienemmät pääsivät autokyydein
koululle, mutta suurin osa Suunta
Jyväskylän porukasta käveli vielä
3 km matkan. Joten todella hyväkuntoista ja reipashenkistä porukkaa meillä on! Illan tämä porukka
viettikin sitten yhdessä leikkien ja
pelaten. Taisi siinä tulla joukkoon
mukaan muutama muunkin seuran
jäsen kirkkistä, poliisia ja rosvoa,
jalkapalloa ja mitä kaikkea muuta
sitä ehtikään tehdä. Koulun vieressä oli ihan oikea kyläkauppa ja
siellä pääsi käymään muutaman
kerran päivän aikana.
Keskiviikkona ei ollut tietoakaan
edellispäivän pitkistä vaelluksista,
kun Oravapolkuviestissä kirmattiin kolmoisvoittoon. Vettä satoi
ankarasti, mutta kaikki joukkueet
tekivät hienoja suorituksia ja iloisin
mielin lähdettiin taas bussikyydillä
kotiinpäin. Laulu raikasi ehkä vielä
korkeammalle bussin kattoon. Ensi
vuonna reissuun taas uudestaan ja
jos joku ei vielä tänä vuonna uskaltautunut leirille mukaan, niin ensi
vuonna sitten!
Taina Vaismaa

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: Joona Viholainen

