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Rasti-Kurikan johtokunta 2016

Puheenjohtaja:
Juhani Eilola

Sihteeri:
Maarika Taipalus

Rahastonhoitaja:
Paula Alanen

Muut johtokunnan jäsenet:
· Juhani Heittola
· Jani Isoluoma
· Esa Kuoppala
· Tapani Vähämaa
· Maarika Taipalus
· Kati Närvä
· Marko Taipalus
· Päivi Mäkineste-Mäkelä

Puheenjohtajan palsta
Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää niitä yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneitam-
me jotka ovat mahdollistaneet jälleen kerran Rasti-Kurikka -lehden julkaisemisen. Toi-
von että suosimme suomalaista, mutta erityisesti tässä yhteydessä toivon että suosimme
yhteistyökumppaneitamme. Tiedän että iltarastikalenterin takia tämä lehti säilyy pitkään
useimpien harrastajien hyllyillä, mutta toivon että myös mainokset kuluvat käytössä. Ne
eivät ole lehden täytettä vaan oleellinen osa yhteistyökumppaneidemme toimintaa ja
palveluja.

16-18.9.2016 Kurikassa vietetään todellista superviikonloppua. Tänä vuonna
tuomme kaupunkimme  maaperälle jälleen kerran huippusuunnistusta kun Meskaisissa
juostaan nuorten ja pääsarjojen SM-viestisuunnistukset.  Superviikonloppu alkaa jo per-
jantaina Kyrönjoen kauniissa rantapuistoissa juostavalla iltarastityyppisellä sprinttisuun-
nistuksella. Lauantaina Kurikan kaupunki järjestää todella suosituksi kasvaneen Asu &
Elä –tapahtuman koulukeskuksessa oheistapahtumineen. Lauantaina kynttiläkävely kruu-
naa illan. Se kävellään Kyrönjoen rannassa sijaitsevan urheilukeskuksen poluilla.

Ja sunnuntaina 18.9. sitten räjähtää lopullisesti kun Suomen parhaat suunnistusseurat
astuvat lähtöviivalle Santavuoren tuulivoimapuistossa ja suuntaavat kohti Meskaista.
Tämä tapahtuma on katsomisen arvoinen eikä paikalla tarvitse vain seisoskella, vaan
suunnitelmissa on että Kurikan kaupungin vapaa-aikatoimi olisi myös siellä omalla per-
heliikuntaan suuntautuneella pisteellään.

Minulla on kunnia kutsua teitä myös EP:n toiseksi suurimmille iltarasteille
joka tiistai. Tämän vuoden iltarastiohjelman loppuun on lisätty polkujuoksutapahtumia.
Nekään eivät ole pelkkiä juoksuja vaan kutsumme kaiken kuntotason kulkijoita yksin ja
perheineen myös kävelemään. Nämä tapahtumat järjestetään Kurikan luontopoluilla.
Seuraa Rasti-Kurikan nettisivujen vieraskirjaa sekä facebookissa Rasti-Kurikka ja Trail
Run Kurikka –ryhmiä.

Juhani Eilola, puheenjohtaja
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Rasti-Kurikan valmennusryhmä
vahvistuu kahdella nuorella ja
erittäin juoksuvoimaisella suun-
nistajalla. Niku Rintala (s 1998)
tulee Teuvan Rivakasta. Parhaat
saavutukset suunnistuksessa
ovat pronssi sm-sprintissä, 5
sija sm-keskimatkalla ja pari
plakettisijaa sm-erikoispitkiltä.
Nikulla on myös meriittejä
juoksuradoilta. Palkintokaapis-
ta löytyy kaksi mitalia suomen-
mestaruuskilpailuista 2000 m:n
esteistä sekä 6 sija sm maastois-
ta. Alkavan kauden tavoitteet
suunnistuksessa on yksinkertai-
sesti hyvä metsäsuunnistuskau-
si ja sprintissä mitalli.

Sergei Dobrynin on syntynyt
1995 ja tulee venäjältä Tselja-
binskin alueelta. Viimekesänä
Sergei oli nuorten MM-kisois-
sa pitkälla matkalla 14. ja sprin-
tissä 18. Juoksuvauhtia kuvaa
3000 m:n ennätys 8.45. Tavoit-
teet Sergeillä on todella korke-
alla eli voittaa aikuisten sarjas-
sa mm-kultaa.

Niku Rintala ja
Sergei Dobrynin
Rasti-Kurikkaan

www.rastikurikka.net

Niku Rintala



Radat RR ja C ovat seuran toimin-
nan jatkumisen kannalta tärkeitä,
sillä hyvin suunniteltuina ne mah-
dollistavat uusien lapsien vanhem-
pineen innostumaan hienosta har-
rastuksesta. Ratasuunnittelussa
etusijalla ovat lapset, joille on an-
nettava onnistumisen kokemuksia,
samalla annetaan hyvä mieli myös
vanhemmille.

Tarpeeksi lyhyt
RR
RR -radan vuoksi kannattaa iltaras-
tikeskukseksi valita paikka, jossa
maastossa on paljon polkuja. Ilman
polkuja on lähes mahdotonta tehdä
hyvää RR -rataa.

RR -radan teko aloitetaan suun-
nittelemalla helpoin mahdollinen ta-
vallinen suunnistusrata, jonka pi-
tuus on 1,0 - 1,3, km. Rata kulkee
selkeitä ja helppokulkuisia polkuja
pitkin selkeiden ja maastossa hyvin
näkyvien karttapisteiden välillä.
Rastipisteitä suunnitellaan 4-6 maas-
ton mukaan.

Sitten suunnitellaan siimarin avul-
la radalle uusia ”polkuja”. Jokaisel-
le rastivälille pitäisi tulla ainakin 1-2
poikkeamaa suoralta polkureitiltä
suunnistustehtävien lisäämiseksi.
Siimarireittiä kulkemalla matkan pi-
tää tulla pidemmäksi kuin oikeaa
polkua oikaisemalla. Poikkeamat si-
joitetaan maastossa niin, että lap-
sen on helppo ja turvallinen niitä
kulkea. Niillä ei saa olla hankalia ojia
ylitettävänä eikä vaikeaa aluskasvil-
lisuutta. (Lapset katsovat maastoa
meitä aikuisia alempaa.). Poikkeamill-
lakin on karttakohteita luettavana
(kiviä jne), ja siimari kulkee täsmäl-
leen samassa paikassa kuin kartalle
on piirretty. Näin lapset oppivat lu-
kemaan karttaa ja luottamaan siihen,
ja lapsen on turvallista kiertää RR -
rata yksinkin.

Siima suunnitellaan siten, että se
kannustaa lapsia oikaisemaan. Ras-
tilta siima lähtee oikaisupolkua pit-
kin ja vasta sitten tekee poikkeaman.
Poikkeaman näyttää kartalla siltä,
että ehdottomasti kannattaa oikais-
ta. Lisäksi turvallisuuden vuoksi sii-
ma taas palaa polulle ennen seuraa-
vaa rastia, jotta rastinotto sujuu tur-
vallisesti.

Siimareitti lähtee iltarastikeskuk-
sesta aina maastoon eri suuntaan,
kuin mistä se tulee maaliin. Kartalla
siimareitin viiva on yhtenäinen ja

RR- ja C -ratojen
suunnitteleminen
iltarasteille

katkeamaton kulkien myös rastiym-
pyrän sisällä.

Rastiliput sijoitetaan näkyvästi ja
kartan mukaiselle puolelle rastipis-
tettä. Rastilipun ja leimasin ei ole
pienille lapsille liian korkealla.

Muiden ratojen rasteja ei sijoiteta
RR -rastien pisteille eikä edes nä-
köyhteydelle. A, B ja C -radat eivät
risteä kovin montaa kertaa maastos-
sa RR -radan kanssa.

Kun rata on paperilla suunnitel-
tu, on rataan ehdottomasti tutustut-
tava maastossa etukäteen ennen
ratojen piirrättämistä, Maastossa
voi olla muutoksia, uusia ojia, hak-
kioita, uusia polkuja, jotka vaikutta-
vat suunnittelemiseen. Erityisesti
pitää tarkistaa siimaripoikkeamien
tarkat paikat, että niissä on pienen
ihmisen helppo kulkea ja että niillä-
kin on karttakohteita luettaviksi.
Joka vuosi joutuu tutuissakin pai-
koissa RR -suunnitelmaa vielä
muuttamaan maastokatselmuksen
jälkeen ennen karttojen piirrättämis-
tä.

RR kartan voi painattaa tai tulos-
taa muita ratoja isommassa mitta-
kaavassa vaikka 1:5.000.

Kartan kokona suositellaan A5
sillä se soveltuu lapsen käteen pa-
remmin

Jos ratamestari on rakentanut sii-
mareitin etukäteen, kannattaa vielä
iltarastipäivänä kiertää rata mahdol-
listen hirvien aiheuttamien siimakat-
kosten korjaamiseksi.

C -radalla
polkuja ja selkeät
rastipisteet
C -rata suunnitellaan luontaiseksi
kehitysaskeleeksi nuorilla suunnis-
tajanaluilla RR -radalta kohti Juko-
lan viestijoukkuetta.

Edelleen radan runkona on alueen
polkuverkko. Pääosan reitistä pitää
pystyä kulkemaan polkuja pitkin ja
lyhyet poikkeamat poluilta voi teh-
dä selkeitä maastokohteita pitkin,
kuten kuviorajat. Hyvä nyrkkisään-
tö on, että rata pitäisi pystyä kulke-
maan keskikesällä tavallisilla tenna-
reilla kuivin jaloin. Polkujen ei tar-
vitse enää kulkea suoraan rastivä-
leillä. Osaavammille suunnistajille
on mahdollista tarjota lisähaasteita
vaikka niin, että jokin väli on mah-
dollista kulkea selkeästi lyhyemmin
vaikka kompassisuunnallakin. Tär-

keää kuitenkin on, ettei C -rata kulje
hankalakulkuisilla maastopohjilla
koko matkaa (soilla, hakkioilla ja pit-
kissä kanervikoissa, ylitä jatkuvasti
hankalia ojia).

Radan ei tarvitse olla pitkä, 1,7 -
2,5 km riittää maaston laadusta riip-
puen.

Rastipisteitä voi olla paljonkin ja
rastivälit vaihtelevan pitkiä.

Jyrkkiä rastikulmia tulee välttää,
koska silloin sekä meno että paluu
rastilta tapahtuu helposti samaan
reittiä ja siten vähentää haastetta.

Rastiliput sijoitetaan näkyvästi.
Rastilipun tulisi yleensä jo näkyä
tulosuunnasta, kun tulee rastiympy-
rän sisäpuolelle.

Samoja rastipisteitä on kyllä mah-
dollista käyttää myös A- ja B -radal-
la, kun vaihtaa tulosuunnan rastille
toiseksi.

A-, B- ja C -radoille kannattaa kai-
kille suunnitella eri ykkösrastit. Vii-
meinen rasti taas kannattaa olla
sama, että järjestäjällä on helpompi
ottaa maaliintulijoita vastaan.

Reijo Hautamäki

RR-rata.

C-rata.

Nuoria raskulaisia palkintojenjaossa.



HINAUSPALVELU
T. Vähämaa
KURIKKA

0400-429 294
päivystys 24h

www.rastikurikka.net

Huhtikuu
8.4 Kevätyönviesti Turun Suunnistajat
10.4 Kansalliset Rasti-Lukko
16.4 Ankkurirastit Angelniemen Ankkuri
17.4 Silja-Rastit Paimion Rasti
23.4 FinnSpring Karjaan Ura
24.4 FinnSpring-viestit Karjaan Ura
30.4 Kansalliset Lapuan Virkiä
31.4 Kansalliset Lapuan Virkiä

Toukokuu
5.5 Keskipohjanmaa-viesti Kokkolan Suunnistajat
7.5 Kansalliset Suunta-Jurva
13-14.5  Tiomila Falun, Ruotsi
14.5 AM-keskimatka Laihian Luja
21.5 Pysy sprintti ja sprinttiviesti Jalasjärven Jalas
22.5 Kansalliset Kortesjärven Järvi-Veikot
28.5 Oravapolkuviesti Ylistaron Kilpa-Veljet
29.5 AM-partio Kauhavan Wisa

Kesäkuu
5.6 SM-keskimatka R1 Anttolan Urheilijat
5.6 SM-keskimatka R2 Hämeenlinnan Suunnistajat
11.6 Pysy SM-keskimatka Liperin Taimi
12.6 Pysy SM-viesti Liperin Taimi
13.6 Oravapolku Teuvan Rivakka
18-19.6  Jukolan ja Venlojen viesti Lappeen Riento

Heinäkuu
3-8.7 Kainuun Rastiviikko Puolangan Ryhti
10-13.7 FIN-5 suunnistusviikko Vehkalahden Veikot
21.7 Merenkurkun rastipäivät IF Femman
22.7 Merenkurkun rastipäivät Malax IF
23.7 Merenkurkun rastipäivät Solf IK
31.7 Asuntomessu sprintti Rasti-Jussit

Elokuu
2.8 Kansalliset, sprintti Alajärven Ankkurit
3.8 Kansalliset, keskimatka Alajärven Ankkurit
13.8 AM-pitkä Alahärmän Kisa
14.8 AM-viestit Rasti-Jussit
20.8 Nuorten Jukola Rajamäen Rykmentti
27.8 Pyöräsuunnistus Rasti-Jussit
28.8 Pyöräsuunnistus Rasti-Jussit
28.8 Maakuntaviesti Rasti-Ketut

Syyskuu
3.9 SM-pitkä, karsinnat Lynx ja OK77 / KooVee
4.9 SM-pitkä, finaalit Lynx ja OK77 / KooVee
6.9 AM-sprintti Rasti-Ketut
8.9 AM-yö Kauhajoen Karhu
11.9 Kultainen kompassicup Rasti-Jussit
10.9 Pysy SM-sprintti Lahden Taimi
11.9 Pysy SM-pitkä Lahden Taimi
17.9 SM-sprintti Vaasan Suunnistajat
18.9 SM-viestit Rasti-Kurikka / If Femman
24.9 SM-yösuunnistus Vaajakosken Terä

Lokakuu
2.10 AM-erikoispitkä Suunta-Jurva
15.10SM-erikoispitkä Tampereen Pyrintö
22.10Halikko-viesti Angelniemen Ankkurit
29.10Jämi-suunnistusmaraton Ikaalisten Nouseva-Voima

Alueen kilpailukalenteri
ja tärkeimmät valtakun-
nalliset kilpailut 2016



HIEKAT - SORAT - MURSKEET
Y. LATVALUOPA OY

SEULOTUT
•MUURAUSHIEKKA
•SALAOJAHIEKKA
YM.

•KALLIOMURSKEET
•SORAMURSKEET
•SEPELIT
•YM.

P. 0400-969 640

Keskinentie 33, 61330 KOSKENKORVA
Jouni Pikkumäki       Puh. 040-7392377



(etäisyydet noin arvioita Kurikan keskusta ensimmäiseen viitoituskohtaan.
VT= valtatie, KT= kantatie, MT =maantie)

RASTI-KURIKAN
ILTARASTIT 2015

Yhteyshenkilö
Helena Pihlajaniemi, Heinätie 2, 61300 KURIKKApuh. 040-840 8560
helena.pihlajaniemi@gmail.com

61300 Kurikka   Puh. 06-4504 525

Metsänhoitoyhdistys Kurikka
4501017, 040 840 5755 J Myllyniemi

040- 507 8118 M Sillanpää
www.mhy.fi/kurikka

· Paikat ilmoitetaan Rasti-Kurikan lehdessä, suunnistuspaikalla olevalla ilmoitustau-
lulla sekä Rasti-Kurikan internetsivuille www.rastikurikka.net.  Rasti-Kurikan lehtiä on
saatavana aina kärrystä rastipaikalla.
· Maastoon lähdetään klo 17.00 – 19.00 välisenä aikana.
· Yhden kerran osanottomaksu on 5 •, kausikortin (EPSU-kortti) hinta on 55•, alle 20
vuotiaat pääsevät ilman maksua. Meillä käy TYKY-kuntosetelit ja Smartum- liikuntase-
telit sekä EPSU-kausikortti.
· Kaikki vähintään 20 kertaa mukana olleet palkitaan tavarapalkinnolla. Kaikki vähin-
tään 15 kertaa mukana olleiden kesken arvotaan Halpa-Hallin lahjoittamia palkintoja.
Palkitsemiset suoritetaan Rasti-Kurikan kauden päätöstilaisuudessa loppusyksystä. Ti-
laisuudesta ilmoitetaan Rasti-Kurikan nettisivuilla sekä Kurikka-lehdessä.
Mehut ja arvontapalkinnot sponsoroi Halpa- Halli.

12.4.2016 Kurikka urheilukenttä, sprintti
Jani (050 523 9941) ja Sari Isoluoma, Niko ja Kati Savinainen, Sirpa Hyövälti

19.4.2016 Paavalin hiihtomaja, MT 689, 2 km Jurvan suuntaan SUUNNISTAJANKAUPPA paikalla
Manu Sillanpää (040-5078118), Eino Pääkkönen, Risto ja Antti Laakso, Raija Savela

26.4.2016 Riihimäenkallio, VT3, 2 km Jalasjärven suuntaan
Martti (040-7716451) ja Paula Alanen, Arto Huhtanen, Satu Kohtanen

3.5.2016 Säntin koulu, KT 67 5 km Kauhajoen suuntaan
Markku (0400-164560), Henri ja Anita Tuisku, Esko ja Joni Pihlajasalo

10.5.2016 Paavali hiihtomaja, MT 689, 2 km Jurvan suuntaan, myös pyöräsuunnistusradat,
SUUNNISTAJANKAUPPA paikalla
Hahtolan Aulis (044 282 7972), Matti Vainionpää, Juha Fränti, Esa Kurki

17.5.2016 Santavuori, hiihtomaja,  KT 67, 9 km Koskenkorvalle päin
Päivi Mäkineste-Mäkelä (0400-568514), Leena Ojala, Outi Ala-Kasari,
Helena Pihlajaniemi, Seija Sauru

24.5.2016 Nopankylä, urheilukenttä, Koskenkorvalta MT 688, 15 km Jurvan suuntaan
Jurvalaiset järjestää, Sauli Hakala 050 588 4711

31.5..2016 Kylävuori, (Panttila) MT 690, 5 km Koskenkorvan suuntaan
Matti ( 0400-155123) ja Riitta Isoniemi, Heikki Kilpiä, Tapani Vähämaa

7.6.2016 Tervasmäki Mieto, MT 690, 7 km Kauhajoen suuntaan,
Sami  (044 3280151) ja Jessica Kuntola, Erkki Alanko, Seppo Talvitie, Hilja-Liisa Ala-Kyyny

14.6.2016 Isovuori  KT 67, 9 km Koskenkorvalle päin
Juhani ja Suvi Heittola (040-5469950), Simo Sippola, Ulla Tuohimäki

21.6.2016 Karhuvuori,  MT 689 2 km Jurvan suuntaan
Jari (050 5279022) ja Mikko Männistö, Pauli Ahonen,  Aimo Lehtiniemi

28.6.2016  Luomaistenkallio, KT 67  n. 15 km Seinäjoen suuntaan
Marko Taipalus(040-5273801)  Matti, Salme ja Jari Välikorpi, Rauno Sydänoja

5.7.2016  Luopa, VT 3  7 km Jalasjärven suuntaan
 Juha-Matti Laakso (040 0623918), Kari Korhonen, Heikki ja Veikka Risku

12.7.2016 Käräjävuori, Ikari; VT 3, 2 km Jalasjärven suuntaan
Ilpo,(0400 635469 ) ja Marita Toikkanen Tommi Poskiparta, Erkki Aaltonen

19.7.2016 Luomaan Torppa, MT 689 2 km Jurvan suuntaan
Harri  Luukkainen (050-5166912) , Marja-Leena ja Teppo Rasi, Teemu Rajala

26.7.2016 Vähämäki, opastus VT 3  Koskenkorvan keskustasta
Juha (0400 435156) ja Teija Uitto, Reijo ja Tiina Yli-Kojola, Simo Latva-Kiskola

2.8.2016 Niileskallio, KT 67, 4 km Kauhajoen suuntaan  KAUPUNGIN MESTARUUSKISAT
(sarjat: lapset ja nuoret 2v välein ”veteraanisarjat ” 5 vuoden välein)
Jouni Pikkumäki (040-7392377), Tuomo ja Jonna Pikkumäki, Jaana Ala-Huissi, Hannu Syrjä

9.8.2016 Paavalin hiihtomaja, MT 689, 2 km Jurvan suuntaan Reserviläisten kisat, kaikilla B-rata
Erkki Keski- Lusa (040-7154798), Reijo ja Tuula Hautamäki, Matti Niemistö, Virpi Huhtasaari,

16.8.2016 Palonkylä, Ilmajoella KT 67 ns. Siltalan risteyksestä Rengonharjulle päin 1 km
Jari-Pekka (050-3245326), Kosti ja Riikka Karjanlahti, Heikki Peräaho, Sami Kananoja

23.8.2016 Honkalanmäki Koskenkorva, opastus Koskenkorvan keskustasta VT3,
myös Pyöräsuunnistus radat
Jussi Köykkä (040-7698410), Anniina ja Jarkko Lehtiniemi, Keijo ja Sami Huikku

30.8.2016 Nopankylä, Pässilä, Koskenkorvalta MT 688, 15 km Jurvan suuntaan
Jurvalaiset järjestää, Sauli Hakala 050 588 4711

6.9.2016 Tervasmäki, Mieto; MT 690, 7 km Kauhajoen suuntaan,
Juhani Eilola (050-5905834), Tarja, Eero Markkila, Jussi Kesälä

13.9.2016 Käräjävuori, Ikari; VT 3, 2 km Jalasjärven suuntaan
Reijo ,Tuula ja Fiia Harju-Säntti (06-4537892),
Pekka Kattelus, Jyri Kiili

20.9.2016 Meskanen, (Santavuori)  KT 67, 9 km
Koskenkorvalle päin
Esa Kuoppala (0400-188099), valmennusryhmäläisiä

27.9.2016 PIMEÄRASTIT (Emit-leimaus), maastoon klo 20-21,
Paavalin hiihtomaja, MT 689, 2 km Jurvan suuntaan
Heikki Kilpiä (0500-260439), Tapani Vähämaa,
Eino Pääkkönen

Iltarastikausi jatkuu polkujuoksuilla (ei EPSU-kortilla):

08.10.2016       Polkujuoksu: Samuli Paulaharjun polku, Niko Savinainen
(0400-273960), Mikko Männistö

22.10.2016 Polkujuoksu: Pässilä Trail Run, Suunta-Jurva, http:/
suuntajurva.wix.com/passilatrailrun

5.11.2016         Polkujuoksu: Kettulenkki, Marko Taipalus (040-5273801),
Jani Isoluoma

19.11.2016       Polkujuoksu: Nuijapolku, Tapani Vähämaa (0500-429294)

3.12.2016 Polkujuoksu: Korven Jotos, Juhani Eilola (044-5774374),
Eero Markkila



Lokakuun alussa lähdimme kolmek-
si kuukaudeksi reppureissulle. Tar-
koitus ei ollut maailmanympärys-
matkaa tehdä, mutta sellainen siitä
tuli. Matkaan lähdimme kahdestaan
ja mukana molemmilla oli rinkat ja
pienet reput. Pakkaaminen jäi viimei-
seen iltaan ja piti miettiä tarkasti mitä
ottaa mukaan. Rinkkojen painoksi
tuli vain 10 kg molemmin puolin,
vaikka lämpimiäkin vaatteita piti pa-
kata mukaan. Reppuun meni myös
jenkkipurkkaa ja xylitol hammastah-
naa. 

Ensimmäinen etappi oli New York,
jossa meillä oli 8 tuntia aikaa koneen
vaihtoon.  Tullissa meni tuosta ajas-
ta puolet, mutta päätimme silti ottaa
juna alle ja painuimme Manhattanil-
le. Neljässä tunnissa ehdimme mat-
kustaa lentokentältä keskustaan ja
takaisin, nähdä mm. iltavalaistuk-
sessa Vapauden patsas, Brooklyn
silta ja käydä ihan ytimessä Times
Squarella. Meillä ei ollut mitään kart-
taa mukana, joten kuljimme melkein
vaiston varassa. Kyselimme ohikul-
kevilta ihmisiltä neuvoa ja käytim-
me metrokartasta otettua kuvaa apu-
na. Seikkailu New Yorkissa oli kuin
Amazing Race, sillä menimme vauh-
dilla paikasta toiseen. New Yorkis-
sa olimme Suomen aikaan aamuyöl-
lä, joten väsy oli jo melkoinen.

Seuraava lento oli Limaan, Perun
pääkaupunkiin.  Lentokentällä mei-
tä oli vastassa hostellilta hakemaan
tullut kuski, joka seisoi kädessään
kyltti, jossa luki ”PiLa Latva kisko”.
 Limassa vietettiin muutama päivä
totutellen aikaeroon.  Machu Picchu
oli seuraava retkikohde ja ostimme
Perun sisäisen lennon Limasta Cus-
coon, sillä lento tuntui houkuttele-
vammalta vaihtoehdolta kuin mat-
kustaminen sinne reilun 20 tunnin
bussilla huonoja teitä pitkin yöllä
Andien yli. Cusco on inkojen van-
ha pääkaupunki ja portti Machu Pic-
chulle. Kaupunki sijaitsee yli 3000
metriä merenpinnan yläpuolella, jo-
ten korkeuteen oli kova totuttelemi-
nen. Vuoristotaudin oireita helpotti
kuitenkin kokateen juominen. 
Olimme varanneet etukäteen 4 päi-

Maailman ympäri kolmessa kuukaudessa

Bolivian erämaassa.

Machu Pichu.

Kuolemantie Boliviassa.

Vaellukselta Uudesta-Seelannista.

vän seikkailuretken, joka päättyi
Machu Picchulle. Retkeen kuului
vaelluksia Inka-poluilla, koskiseik-
kailua, vaijerilaskua, alamäkipyöräi-
lyä ja tietenkin ruoat sekä majoituk-
set. Machu Picchulle kiipesimme jo
ennen auringon nousua. Auringon

nousun ja sumun hälvenemisen jäl-
keen maisema oli sykähdyttävä.  Ret-
ki oli kaikin puolin onnistunut ja mai-
semat uskomattoman hienoja. Ainut
miinus oli ruokamyrkytys, joka iski
meihin molempiin juuri Machu Pic-
chulla.

Perusta matka jatkui Boliviaan. Siel-
lä kävimme ajamassa maastopyöril-
lä maailman vaarallisimmalla tiellä,
mistä meillä oli etukäteen retken
suurimmat odotukset. Tie ei ole enää
liikennekäytössä, koska sillä kuoli
vuosittain 200 ihmistä, ja siksi sen
tilalle tehtiinkin uusi turvallisempi
tie. Nykyään tietä käytetään vähem-
män, mutta tielle järjestetään päivit-
täin pyöräilyreissuja. Oppaan mu-
kaan tiellä kuolee vuosittain pyöräi-
lijöitä, mutta viime vuonna ei ollut
kukaan kuollut lokakuuhun mennes-
sä. Vuonna 2014 neljä pyöräilijää
menetti henkensä, mutta me selvi-
simme! Pyöräilyä oli yhteensä 67
km, lähtö oli 4700 metrin korkeudes-
sa ja maali sijaitsi 1200 metrissä, jo-
ten laskua oli matkalla 3500 metriä.

Bolivian pääkaupungista La Pazis-
ta matkustettiin yöbussilla Uyuniin,
josta alkoi 3 päivän retki suola-aa-
vikolle. Retkeen kuului taas ruoat
sekä majoitus aktiviteetteineen. 
Suurimmaksi osaksi istuttiin vain
maasturissa ja ihailtiin maisemia.
Koko retki oli Bolivian ylängöillä
3000-5000 metrin korkeudella, joten

ei hirveästi mieli tehnyt juoksemaan-
kaan. Yksi öistä oltiin suolahotellis-
sa, joka oli kokonaan tehty
suolasta, mm. sängyt ja yöpöydät-
kin. Suolahotelli oli aavikon laidal-
la, keskellä ei mitään. Hotellin vie-
ressä oli pieni kylä, jossa asui vain
muutamia paikallisia. Retki päättyi
Chilen puolelle San Pedro de Ata-
camaan. Sieltä löytyy maailman kui-
vin aavikko Atacama desert. Chiles-
sä siirryimme taas bussilla eteenpäin
parilla välistopilla. Kävimme vielä
Valparaisossa sekä Santiagossa.
Välimatkat Chilessä ovat pitkiä, jo-
ten saimme viettää bussissa aikaa
yhteensä 24h, jotta päästiin Santia-
goon saakka. Santiagosta Uuteen-
Seelantiin lensimme pisimmän len-
tomme koskaan, 13h!

Uudessa-Seelannissa meillä oli kuu-
kauden verran vuokrattuna vanha
Toyota Hiace, josta oli rakennettu
matkailuauto.  Kiersimme molemmat
saaret ympäri ja vietimme urheilun-
täytteisen loman. Osallistuimme kak-
sipäiväisiin seurojen välisiin suun-
nistuskilpailuihin ja hommasimme
etukäteen kiintorastikarttoja, joilla
pystyimme tekemään omia treenejä.
 Maisemat olivat tietysti mitä hui-
keimpia ja joka paikasta lähti pitkiä
vaellusreittejä. Olemme kuitenkin
niin malttamattomia vaeltajia, että
joka paikassa piti juosta ja pisin lenk-
ki taisi olla 30km.  Koko matkan toi-
nen kohokohta oli marraskuussa
Queenstownin kansainvälinen ma-
raton, jossa juostiin puolimaraton.
Ilmoittauduimme puolimaratonille jo
elokuussa. Uuteen-Seelantiin saa-
vuttiin vain pari viikkoa ennen juok-

sukilpailua, joten valmistautuminen
jäi todella vähälle kun Etelä-Ameri-
kassa juoksuaskelia ei kerta otettu.
Se vaikutti niin hienolta kisalta, että
olisi harmittanut jos ei
oltaisi osallistuttu.  Ihmeitä ei tuos-
sa ajassa enää tehdä. Uudessa-See-
lannissa kahdessa viikossa tehtiin
neljä kovempaa treeniä: 5km:n juok-
sukisa, 5x1000m vedot, suunnistus-
kilpailut sekä 5x200m vedot paria
päivää ennen puolimaratonia. Maa-
lissa aikani oli 1.35,51 ja naisissa si-
joitus 25.

Matkan viimeinen pysähdys oli Sin-
gaporessa, josta lähdettiin bussilla
Malesian puolelle. Melkein pari viik-
koa oltiin Langkawin saarella palvo-
massa aurinkoa, tekemättä yhtään
mitään. Aika kului kuin siivillä riip-
pumatossa loikoillessa ja meressä
uidessa. Malesiassa oli juuri alka-
massa paikallisten lomat, joten bus-
silippujen ja majoituksien löytämi-
nen oli kiven alla. Kaikki sujui muu-
ten Aasiassa hyvin, paitsi yksikään
bussi, jolla matkustimme, ei lähte-
nyt ajallaan saati sitten pysynyt ai-
kataulussa. Matkustimme mm. Ku-
ala Lumpurista Singaporeen 5 tun-
nin matkaa 10 tuntia.

Kaikkia tietenkin kiinnostaa reis-
sun budjetti. Lennot ostimme itse
netistä hyödyntäen Finnairin nuo-
risolippuja ja halpalentoyhtiöitä, ja
saimme ne parilla tonnilla eli todella
edullisesti. Kolmessa kuukaudessa
rahaa meni noin kolme tonnia ma-
joituksiin, ruokiin, matkustamiseen,
aktiviteetteihin sekä shoppailuihin.
Uusi-Seelanti tietysti oli kaikista
kallein maa ollen Suomen kanssa

samoissa hinnoissa. Malesiassa ra-
haa ei mennyt nimeksikään ja Etelä-
Amerikassa erityisesti Peru ja Boli-
via olivat todella halpoja. 

Matkaterveisin,
Piia Latva-Kiskola ja matka-
kumppani Aaro Nurmiainen



KUNTOLAN
KIVIVEISTÄMÖ

Kuntolantie 52, 61300 KURIKKA
Puh. (06) 450 2397

040-737 2983
Pekka Kuntola

Rasti-Kurikan
POPPI-suunnistuskoulu

Jousimiehenkatu 3
Puh. 450 9700

• kaukolämpöä maakunnan
omilla raakaaineilla

• ympäristöystävällisesti; savukaasujen
pesu- ja lämmöntalteenotto

• takuuvarmasti; päivystys ympäri
vuorokauden ja riittävästi varatehoa

• 12 m pitkä autovaaka valmiina
punnituksiin

M a a n s i i r t o
Kauko Krekola Oy

0400 261 354

Mitä on suunnistaminen?

Suunnistaessamme pyrimme ratkaisemaan
erilaisia suunnistustehtäviä kartan ja kompas-
sin avulla. Suunnistus kehittää mm. ongelman-
ratkaisutaitoa, kuntoa ja ketteryyttä. Suun-
nistaa voi yksin tai isommalla porukalla, kä-
vellen tai juosten.

Mitä POPPI-koulussa
tehdään?

Harjoituksen aloitamme aina lämmittelyllä,
jonka jälkeen suoritamme suunnistustehtävän.
Ohjaaja kertoo, mikä on harjoituksen tarkoi-
tus ja miten toimitaan. Jokaisesta osallistu-
miskerrasta saa tarran muistoksi omaan har-
joituskorttiinsa. Ahkerimmat harjoituksissa
kävijät palkitaan kauden päätöstilaisuudes-
sa. Harjoitukset alkavat toukokuussa ja lop-
puvat elo-syyskuussa.

Kenelle POPPI-koulu on
tarkoitettu?

Suunnistus on laji, jota voi harrastaa vau-
vasta vaariin, mutta POPPI-koulu on tarkoi-
tettu yli 6-vuotiaille lapsille aina noin 14 ikä-
vuoteen asti. Muistathan, että ikärajat ovat
vain ohjeellisia. Jokainen harjoittelee oman
kiinnostuksen ja taitotasonsa mukaan!

Huoltaja mukaan
harjoitukseen?

Mukaan suunnistuskouluun tarvitaan lapsen
vanhempi tai muu aikuinen, mikäli lapsen tai-
dot ja rohkeus eivät riitä metsässä yksin tai
kaverin kanssa kulkemiseen. Näin myös
huoltaja saa reippailla raittiissa ilmassa ja ti-
laisuuden viettää aikaa lapsen kanssa luon-
nossa.

Entä, jos olen käynyt jo
jonkin suunnistuskoulun?

Mukaan vain!
Harjoituksissa porukka jaetaan kahteen

ryhmään taitotason mukaan. Starttiryhmä te-
kee helpomman harjoituksen ja taitoryhmä
vaikeamman. Jokainen saa varmasti haasta-
via tehtäviä!

Mitä maksaa?

POPPI-koulu maksaa 40 euroa. Aluksi voit
kokeilla muutaman kerran ilmaiseksi.

Maksu sisältää:
- harjoitukset kesän aikana
- kaiken tarvittavan materiaalin
- vaellusretken syksyllä
- salivuoro talven ajan
- seuran jäsenmaksu
- Nuori Suunta –kortti (sisältää vakuutuk-

sen ja kilpailuihin oikeuttavan lisenssin)
- kilpailujen osallistumismaksut
- diplomi

Mitä mukaan
harjoituksiin?

- sään mukaiset vaatteet, suunnistamme
myös sateella!

- juomapullo
- kompassi (taitoryhmä)
- iloista mieltä

Missä ja milloin?

Harjoittelemme pääsääntöisesti keskiviikkoi-
sin klo 18-19. Lisäksi kolme kertaa käymme
tutustumassa iltarasteilla.

Ensimmäinen harjoitus on ke 11.5. klo 18
Kankaan koululla.

Lopullinen harjoitusaikataulu annetaan ensim-
mäisissä harjoituksissa tai voit tarkistaa sen Ras-
ti-Kurikan nettisivuilta.

Muistathan ilmoittautua?

Ilmoittaudu mukaan su 1.5. mennessä sähkö-
postilla rasku.nuoret@gmail.com (lapsen nimi ja
ikä) ja saavu harjoituksiin.

Lisätietoja voit kysyä samasta sähköposti-
osoitteesta.

Tervetuloa viettämään
mukavia hetkiä metsässä ja
hyvässä seurassa!!



Tämän vuoden Jukolan ja Venlojen viesti juostaan itärajan tuntumassa Lappeenrannassa. Kaikkien juoksemaan
haluavien on ilmoitettava osallistumisesta toukokuun alkuun mennessä. Miehet Esa Kuoppalalle (0400188099) ja
naiset Juhani Heittolalle (0405469950) tai sitten ensimmäisillä iltarasteilla ilmoitustaululla olevaan lappuun. Il-
moittautuneiden lukumäärän perusteella laskemme ilmoitettavien joukkueiden määrän. Seuraavassa viestien
osuuspituudet ja arvioidut ajat nopeimmilla joukkueilla.

Jukolan osuuspituudet ja aika-arvio Venlojen osuuspituudet ja aika-arvio
1. 10,6 km 60 min 7,0 km 45 min
2. 12,7 km 74 min 6,7 km 43 min
3. 14,1 km 88 min 5,9 km 39 min
4. 8,4 km 47 min 9,0 km 59 min
5. 8,6 km 48 min
6. 12,4 km 70 min
7. 16,4 km 90 min

Viime vuonna Rasti-Kurikan miesjoukkueiden sijoitukset olivat: 101, 359 ja 598.
Venloissa vastaavasti 58, 150, 292, 379 ja 651.

Jukolaan mennään linja-autolla, joka lähtee varhain lauantaiaamuna Kurikasta ja paluu sunnuntaina viestin
jälkeen. Majoitusta varten mukaan otetaan kaksi puolijoukkuetelttaa. Viesteissä omavastuu on 27 • hlö kumman-
kin viestin 1-2 joukkueita lukuunottamatta. Linja-autokyydin omavastuu on 15 •.

Jukolan ja Venlojen viesti Lappeenrannassa 18-19.6

Vuonna 2005 RasKuun vaihtanut Antti Iivari (28 v) on kas-
vanut ja kehittynyt seuran parhaaksi miessuunnistajaksi. –
RasKuun tulin PoRasta samaan aikaan Huhtasen Pekan
(RaJu) ja Keisasen Jannen (ÄhtU) kanssa, kun kaikki olim-
me entisissä seuroissa ”yksinäisiä” vailla viestijoukkuetta.
Omaa ratkaisua helpotti jo silloin valmentajanani toiminut Aulis
Hahtola. Alkuun juoksimme Pekan ja Jannen kanssa viestejä
nuorten sarjoissa ja parhaimmillaan oltiin plakettisijoilla SM-
viestissä. Yksi tavoite oli vakiinnuttaa paikka seuran ykkös-
joukkueessa isoissa viesteissä. Viime vuosina tämä tavoite
on saavutettu jota on hiukan toki avittanut seuran miesten
tason pienoinen alamäki.

Antin päälajiksi on viime vuosina tullut ampumasuunnistus.
Alkavan kauden tärkein tuloksellinen tavoite on MM-mitali
ampumasuunnistuksen mm-kisoissa tsekissä heinäkuussa.
Toinen tavoite on oman fysiikan parantaminen ja taitotason
nostaminen. Tyypillinen talvinen reeniviikko pitää sisällään
vähintään yhden pitkän lenkin, 1-2 tehoreeniä, 2-3 lihasvoi-
ma ja –kuntoreeniä, palauttavia lenkkejä sekä kerta viikossa
lentopalloa. Lukujärjestys mahdollistaa joinakin päivinä len-
kin myös aamuisin.

Esimerkkiviikko talvelta:
ma ap lenkki n 1,5 h

ip lentopalloa
ti kahvakuulatreeni 45 min + verryttelyt
ke lepo
to ap veryttely 30 min + punttisali 1 h

ip juosten vetoja
pe kuntopiiri + verryttelyt 1,5 h
la vauhtikestävyys + verr 1 h
su pitkä lenkki 2 h

Antin kotipaikka on Isossakyrössä, mutta työpaikka on Nur-
mon yläaste ja siellä matemaattisten aineiden lehtori.  Antti
on naimisissa ja kahden pienen lapsen isä. Perhe, työ ja ur-
heilu täyttävät kalenterin aika tiiviisti joten aikatauluttamista
riittää. Taustatukea saa myös vanhemmilta ja isovanhemmil-
ta joille kuuluu iso kiitos että pystyy harjoittelemaan ja kilpai-
lemaan.

Antti Iivari –
RasKun miesten
ykköstykki

Isoluoman tytöt viilettämässä viimeiselle rastille. Markkilan Eero kauden avauskisassa.



Vuoden 2015 keväänä pääsiäisen
aikoihin neljä rastikurikkalaista
suuntasi lumisesta kotisuomesta
viikoksi järjestetylle suunnistusmat-
kalle Serbiaan. Mahdollisuus pääs-
tä suunnistamaan ja näkemään maa-
ta, jossa ei ollut ennen käynyt, oli
kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
Vaikka suunnistuspiirit eivät Balka-
nilla olekaan suuret, järjestetään
Serbiassa vuosittain muutaman pie-
nen suunnistuskilpailun viikko.
Vuonna 2015 ne olivat Beograd
Open ja Babe Cup pääkaupunki Bel-
gradin läheisyydessä.

Serbian ja etenkin Belgradin ym-
päristön paikoin olemattoman maas-
tonluonteen vuoksi on useana
vuonna järjestetty kisoja samoja
karttoja käyttäen. Suunnistimmekin
maastosuunnistuskisat kahdessa eri
maastotöppyrässä, joista oli etukä-
teen jo helppo löytää kartat edellis-
ten vuosien kilpailujen arkistoista.
Maasto Serbiassa eroaa selkeästi
Suomesta ja etenkin Pohjanmaan
tasaisista suopursumetsistä. Kartal-
la ei ollut pahemmin muuta luetta-
vaa kuin polut ja korkeuskäyrät, jo-
ten käyräsuunnistukseksihan se
suunnistaminen melkein vain meni.
Korkeuseroja kisamaastoissa olikin
ihan riittävästi ja nousua tuli 150-
375 metriä kisaa kohden. Pohja oli
kuitenkin useimmiten hyvää juosta,
eikä haittaavaa pohjakasvillisuutta
useimmiten ollut. Myös näkyväi-
syys oli muutamaa kohtaa lukuun
ottamatta erittäin hyvä.

Matkan aikana saimme käydä yh-
teensä viidellä eri kartalla suunnis-
tamassa. Oli neljä suunnistuskilpai-
lua ja pari harjoitusta; sprintti Kale-
megdalenin linnakkeella Belgradis-
sa ja kumpuilevassa niittymaastos-
sa lähes 100km päässä Belgradista.
Ensimmäinen kilpailu oli Babe Cup
–kilpailun keskimatka ja se juostiin
kumpuilevassa lehtimetsäsuppa-
maastossa. Babe alueen kartta oli
hyvin tarkasti piirretty; jokainen
kumpare ja suppa, joka maastosta
löytyi, oli myös laitettu kartalle. Ja
niitä siellä olikin todella paljon, niin
kuin myös korkeuskäyriä, vaikka
käyrävälinä olikin 5 metriä. Välillä oli
lähes mahdotonta selvittää vauh-
dissa sijaitseeko rasti harjanteen
päällä vaiko suuren notkon pohjas-
sa. Tästä johtuen virheitä sattui itse
kullekin.

Toinen kilpailu oli Beograd Open
–sprintti pienessä asuinkylässä.
Sprintti oli luonteeltaan enemmän
juoksupainotteinen johtuen tilava-
rakenteisesta asuinalue-puistoym-
päristöstä, eikä hankalia reitinvalin-
tavälejä ollut lähes ollenkaan.  Sen
sijaan useat hyvin samanmuotoiset
kerrostalorakennukset saattoivat
hämätä monia tekemään samaistus-
virheitä.

Kolmas kilpailu käytiin uudessa
paikassa, korkealla lehtimetsämaas-
tovuorella, jos niin voi sanoa, hie-
man kauempana Belgradista. Tämä
kilpailu oli osa Beograd Open -kil-
pailuja ja oli matkaltaan pitkä matka.
Vaikka maastonpohja olikin paikoin
hyvä juosta, oli kilpailu fyysisesti
rankka hyvin suurine korkeuseroi-
neen, eikä kolea sadesääkään kum-
memmin suoritusta auttanut. Maas-
to oli piirretty karttaan 80-prosent-
tisesti tiheäksi metsäksi, joten kun-
non ryteikköjäkin tuli vastaan use-
asti. Suomen perustiheiköistä nämä
tiheiköt erottuivat sillä, että etene-

Raskulaiset rastijahdissa

mistä hankaloittava pajuinen kasvil-
lisuus keskittyi enimmäkseen pol-
ven korkeudelle.

Matka Serbiaan oli kokonaisuu-

dessaan hyvin onnistunut ja muka-
va yhdistelmä harrastamista, yhdes-
sä oloa ja retkeilyä. Mikäli paketti-
rantalomat alkavat kyllästyttää ja

tarvitset luonnonläheistä suunnis-
tuksellista aktiivilomaa urheiluhen-
kisessä seurassa, suosittelen suun-
nistusmatkoja, sillä silloin pääset

tutustumaan maahan ja sen luon-
toon syvemmin, sekä saatat saada
uusia suunnistustuttavuuksia.



Paavalinmaja
Rasti-Kurikan seuramaja Kurikan Paavalinvuoren rauhallisessa ympäristössä on valmiina otta-
maan vieraat vastaan
Suunnittelit sitten illanviettoa, syntymäpäiviä, kokouksia, leirikoulua tai suunnistusleiriä, Paavali
tarjoaa loistavat puitteet tilaisuuksien järjestämiseen
Paavalinmajalla on oleskelutila takalla (60m2), tilava sauna, pesutilat kahdella suihkulla, puku-
huone, wc ja keittiö,
jossa astiasto 20 henkilölle
Hinnat: Kokousilta 20•, Saunailta 20•/ilta, päivävuokra juhliin 60•, yöpyminen12•/yö/hlö max 10
hlöä, lisähenkilöt 2 •/hlö.
Lisää tietoa löydät osoitteesta www.rastikurikka.net
Varaukset ja lisätiedot: Juha Järvenpää 040-5587908

Rudus Oy

a Serbiassa
Valmennusryhmät jatkavat vetäjien ja urheilijoiden
osalta hyvin samanlaisella kokoonpanolla mitä edel-
liskausina. Uusina mukaan tulevat toki seuraan tule-
vat Niku Rintala ja Sergey Dobrynin

Vetäjinä
Esa Kuoppala
Timo Nurmela, miehet
Juhani Heittola ja Leena Ojala, naiset

Miehet:
Jussi Uitto
Ville Uitto
Antti Iivari
Jarno Kallio-Könnö
Niko Koskela
Eero Markkila
Juha Fränti
Jukka-Pekka Katajisto
Jari Välikorpi
Niku Rintala
Sergey Dobrynin

Naiset:
Satu Heittola
Suvi Heittola
Aleksandra Voytova
Johanna Kriikkula
Piia Latva-Kiskola
Kati Fränti
Sanna Palomäki

Rasti-Kurikan
valmennusryhmät
kaudella 2016



Koneet, laitteet ja teräsrakenteet

Reinikantie 10
61300 KURIKKA

puh. 0500 167 520

KURIKAN
LLLLLVVVVV-ASENNUS-ASENNUS-ASENNUS-ASENNUS-ASENNUS

- putkiasennustyöt - tarvikkeet
Yhteislaiduntie 9, 61300 KURIKKA  puh. 0400 262 947

Urheilu ja Vapaa-aika
Sportia Harjunpää Oy

Laulajantie 7, 61300 Kurikka
Puhelin:06 4502305

Kaikki
suunnistuksesta:
www.ssl.fi

Puh. 4533 377
0400 555 455

LUOPA

www.rastikurikka.net

Puh: 0400-365659
PIIRRONTIE 1048 61380 KURIKKA

www.purkuporssi.fi



VALOKUVASUUNNISTUS  30.4.- 2.5. 2016

1

3

30.4.- 2.5. 2016. Palauta leimattu kortti paloaseman luona
olevaan Rasti-Kurikan laatikkoon.
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Perinteinen VALOKUVASUUNNISTUS totetutetaan yllämainittuina
päivinä. Reitin pituus on noin 27 kilometriä. Reitin varrella on ohei-
set 14 valokuvaa, joista voi paikallistaa reitin kulun.

Valokuvien osoittamassa paikassa on perinteinen rastilippu. Joil-
lakin rasteilla on leimasinpihdit, joilla pitää suorittaa leimaus ohei-
seen rastikorttiin. Leimattu kortti palautetaan paloaseman rappu-
silla olevaan Rasti-Kurikan laatikkoon viimeistään 3.5.2016. Reitin
kiertäneet ja kortin palauttaneet osallistuvat palkintojen arvon-
taan.

Liikunnan iloa tuleville kesän rasteille!
Rauno Yli-Hynnilä ja Seppo Talvitie
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www.rastikurikka.net


