Kilpailuun on ilmoittautunut 1624 suunnistajaa
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rastille
SM-keskimatkan suunnistus R1 ja R2
Mustavaara la 29.6.2019

Mustavaara mittaa
suunnistustaitoja
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Rastilta rastille

Mitä Mustavaarasta nyt löytyy?
Suunnistuksen keskimatkan
Suomen mestaruuskilpailut la 29.6.2019
Kilpailukeskus on entisen Mustavaaran kaivoksen alueella
La 29.6. klo 9.00 karsinnat			
La 29.6. klo 13.00 finaalit
Mustavaarassa kisataan Suomen mestaruuksista yli 30 sarjassa.
Ikäjakauma sarjoissa on 15 – 85 vuoteen. Mukana on koko Suomen parhaimmisto
maajoukkuesuunnistajien johdolla.
Pohjoisen Suomen nuoret suunnistajat haastavat kokeneempia konkareita.

Tule, näe ja koe aito pihkaniskojen tunnelma
Mustavaarassa, luonnon keskellä!
Tarjolla kisamakkaraa ja kahvia. Parkkimaksu 5 euroa.

Tervetuloa!

Pudasjärven Urheilijat ja Taivalkosken Kuohu
Kuvat: Kisaorganisaatio

Rataryhmä backstagella
Lokakuu 2015. Suunnistaja-lehti kertoo, että keskimatkan suomenmestaruuskilpailut hakevat hyvää kotia tuleville vuosille. Takana on hyvä putki kilpailuja Syötteellä, joten
päätös kirkastuu nopeasti, Härkösen Antin sopivasti yllyttämänä, kisojen hakemisen kannalle.
Idealamppu kilpailumaaston osalta syttyy yhtä nopeasti. Syötteen kansallispuiston kupeessa Taivalkoskella sijaitseva Mustavaaran avoimien rinnesoiden ja kallioiden värittämä vaaramaasto on jättänyt moneen lähtemättömän
jäljen yhtenä Suomen hienoimmista. Aikaa on vierähtänyt
siitä, kun täällä kilpailtiin suomenmestaruuksista 1995. Nyt
on paikka tehdä suunnistuskulttuuriteko ja palauttaa Mustavaara kartalle. Jos muuten täällä järjestettäisiin Jukolan
viesti, niin se olisi Nausteri-Jukola se.
Nyt mennään kuitenkin keskimatkan teeseillä, ja hyvä
niin. Maastoalue tarjoaa nimittäin kauttaaltaan erittäin hyvää kulkukelpoisuutta, eli vauhdikasta suunnistusta kaikille ikäsarjoille. Täällä ei juosta polkuja. Sen sijaan poljetaan
aivan erilaisia valtateitä – kovapohjaisia rinnesoita ja avoimia vaaran laitoja. Myönnettävä on, että jokunen hidastava
katajikko voi reitille osua.
Radat alkavat hahmottua vanhan kartan pohjalta kesällä
2016. Parin pitkän maastolenkin pohjalta vahvistuu ajatus
siitä, miten päin karsinnat ja finaalit pyöritellään. Pohjoisen
kesäkuun vaiheilla luonto, lintujen pesintä ja porot asettavat omat raaminsa maaston käytölle. Kaikki mietitään ja tullaan rakentamaan niin, että nämä alueen varsinaiset asukkaat huomioidaan.
Seuraavat pari kesää kypsyttävät ratasuunnitelmat ja
kartta valmistuu Tapio Tahkolan käsissä. Syksyllä 2018 yli
200 rastipisteen merkkaus hoituu rataryhmän ydintiimillä,
jossa mukana ovat Hietalan Esa ja Suorsan Matti. Ratavalvojan tarkistukset ja ratamestarille korvaamattoman sparrausavun hoitaa Keijo Parkkinen. Ilman tätä tukitiimiä 85 radan projekti ei onnistuisi.
Toukokuu 2019. Viimeiset lumet hävisivät noin viikko sitten. Ratapaletti on valmiina. Se tarkoittaa, että helatorstaina rakennetaan pukkeja. Taukoeväät nautitaan porukalla
nuotiolla. Rataryhmän backstagella raiderissa on pannukahvia ja makkaraa. Joku pohtii ääneen – ”On hieno vauhikas maasto. Vaan pittää siinä muistaa suunnistaakkin!”

Maastokatselmus Mustavaarassa lähtöpaikkojen osalta kesäkuun alussa 2018.

SM-keskimatka Mustavaarassa
– tapahtuman vastuuhenkilöt
Johtoryhmä: Antti Härkönen, Lauri Suorsa, Tuomo
Leinonen, Tarja Tolonen, kilpailuvalvoja Taisto Kemppainen sekä ratavalvoja Keijo
Parkkinen.
Vastuuhenkilöiden alaisuudessa toimii erilaisissa tehtävissä noin 150 vapaaehtoistyöntekijää Pudasjärveltä
ja Taivalkoskelta. Noin 2000
kisavieraan tapahtumaa ei
pystytä hoitamaan ilman sitoutuneita talkoolaisia.

Lauri Suorsa
kilpailuvaliokunta

Tuomo Leinonen
turvallisuus
huolto

Tarja Tolonen
sihteeri, tiedotus

Antti Härkönen
yleisjärjestelyt,
rakenteet, opasteet

Lauri Suorsa
opaspaalulta
itkumuurille

Tuomo Leinonen
turvallisuus
PR- ja kutsuvieraat

Pertti Purola
talous, markkinointi

Vesa-Matti Suorsa
kartat ja radat

Toivo Hietala
rakentaminen

Antero Pätsi
lähtökynnys

Martti Määttä
huolto
kalusto

Tarja Tolonen
sisäinen/ulkoinen
tiedotus
palkinnot
Petri Voutilainen
ulkoinen tiedotus

Timo Hökkä
liikenne

Raija Sarajärvi
infopiste

Riitta Jaakola
ravintolapalvelut

Kirsi Hanhela
PR- ja kutsuvieraat

Pauli Harju
lähtö1
Kirsi Alahäivälä
lähtö2
Paavo Ervasti
maali

Vesa-Matti Suorsa, ratamestari
Mustavaaran kilpailukeskuksen suunnittelua
kesäkuun alussa 2018.

Ratamestariryhmä, vasemmalta Matti Suorsa, Lauri
Suosra ja Toivo Hietala, lounastauolla rastipukkien rakentamisen lomassa. Kuva: Kisaorganisaatio.

Antti Härkönen
kilpailunjohtaja

Tulospalvelu ja
kuulutus
T:mi Kokkens ja
Oikea Reitti Oy
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NUSULAISTEN KUULUMISET
- Reitinvalinnat Helsingistä Rovaniemelle
Pudasjärven Urheilijoiden Nusu-tiimi (nuoret suunnistajat) perustettiin vuonna 2007 Kalevan rastiviestiin treenattaessa. PudUsta oli tuolloin mukana viestissä neljä
RR-joukkuetta. Porukasta jäi suunnistuskoukkuun tusinan verran innokkaita nuoria suunnistajia, joiden yhteinen harrastaminen jatkui reilun 10 vuotta.
Nusulaiset viettivät vuosittain lukuisia viikonloppuja ja
viikkoja yhdessä. ”Koutsi”-Tarjan johdolla leireiltiin, käytiin
rastiviikoilla sekä tehtiin lukuisia kilpailumatkoja eri puolelle Suomea. Osa nusulaisista harjoitteli tavoitteellisesti
ympäri vuoden. Kolmena talvena oltiin kerran viikossa liikuntahallilla klo 7 yhteisissä aamutreeneissä.
Pikkuhiljaa reitinvalinnat eriytyivät, osa jatkoi harras-

1.	Taneli Härkönen, 22v
2. Asun tällä hetkellä Oulussa ja
opiskelen Oulun Yliopistossa
konetekniikkaa. Kolmas opiskeluvuosi tuli keväällä päätökseen.
3. Ensimmäinen
suunnistuskertani taisi olla 4-5 vuoden
iässä, josta harrastus sai alkunsa. Siitä lähtien olen harrastanut tähän ikään asti
enemmän ja vähemmän kilpailumielessä.
4. Suunnistus on opettanut minulle keskittymiskykyä hankalissakin tilanteissa. Se on
myös opettanut liikkumaan
luonnossa sekä loogista ajattelukykyä.
5. Paras suunnistusmuistoni tulee syksyltä 2013, kun olin
mukana SM-viestien hopeajoukkueessa. Muita parhaita
suunnistusmuistoja ovat seura- ja muiden suunnistuskaverien kanssa vietetyt leirit ja
yhteiset kisareissut.

1. Juha-Matti Inget, 22-vuotias
2. Oulun ammattikorkeakoulussa energia- ja ympäristötekniikka
3. Noin 14 vuotta
4. Yhteisöllisyyttä ja metsässä
liikkumisen taitoja
5. Kainuun Rastiviikon sarjani
voitto 2010 Puolanka

tuspohjalta, osa saavutti SM-tason menestystä. Kohokohta oli vuoden 2013 H16 SM-viestihopea.
Lukion ja ylioppilaslakin jälkeen tuli ”hajontarastien”
vuoro. Nusulaiset hajaantuivat opiskelemaan kukin tahoilleen, Helsingistä Rovaniemelle. Suunnistusharrastus
on kuitenkin jäänyt: vuosittainen kokoontuminen tapahtuu
Jukola-viikonloppuna ja rastiviikoilla PudUn teltalla.
Nuoruuden suunnistusharrastus on jälkensä jättänyt.
Tämä käy ilmi alla olevista haastatteluista.

Haastattelut kokosi Moona Harju
Kuvat: Nusulaiten omista albumeista.

1.	Aleksi Härkönen, 22-vuotias nuorimies Pudasjärveltä.
2. Opiskelen Helsingissä Maanpuolustuskorkeakoulussa ja
siellä aika pääosin kuluukin,
kämppä löytyy Kalliosta (toistaiseksi).
3. Vanhemmat veivät maastoon
5-6-vuotiaana, jonka jälkeen
rasteja on etsitty enemmän ja
vähemmän, aktiiviura loppui
3 vuotta sitten, mutta pysynyt
hyvänä harrastuksena mukana muiden lajien seurana.
4. Olen oppinut luottamaan itseeni sekä käsittelemään
onnistumisia ja epäonnistumisia. Suunnistus on myös
lajina opettanut minua tavoitteellisemmaksi ihmiseksi,
joka on osaltaan heijastunut
elämään muutenkin.
5. Hauskoja muistoja on monia, mutta mieleen ovat parhaiten painuneet kaikki rastiviikot sekä ulkomaanleirit
Pohjoismaissa sekä Portugalissa. Pudasjärven Urheilijat
on tarjonnut mitä mainioimmat edellytykset lajin harrastamiselle.

1. Olen Sakari Jokikokko Pudasjärveltä
2. Opiskelen Pudasjärven lukiossa toista opintovuotta.
3. Olen harrastanut suunnistusta noin 6 vuotta.
4. Suunnistus on opettanut minulle tärkeitä taitoja, kuten
kartanlukua, maaston lukua
ja se on myös opettanut minua luottamaan itseeni
5. Kaikki Kainuun rastiviikot
on ollu kivoja, koska siellä
on saanu olla oman seuran
kanssa ja ennen kaikkea siellä on ollut aina hyvä yhteishenki.

1.	Emma-Noora Jaakola 21v
Pudasjärveltä
2. Oulussa opiskelen matemaattistenaineiden opettajaksi
3. 12 vuotta
4. Keskittymiskykyä ja ylipäätänsä suunnistamisen taidon.
5. Rastiviikot ja leirit ovat erityisesti jääneet mieleen

1. Kuka olet?
2. Missä oleskelet tällä hetkellä?
3. Kuinka kauan olet harrastanut
suunnistusta?

NUORET SUUNNISTAJAT

Rastilta rastille

4. Mitä harrastus on opettanut sinulle?
5. Mikä on paras/hauskin
suunnistusmuistosi?

1. Oona Huhtela, 21 vuotta
2. Asun Rovaniemellä ja tällä
hetkellä opiskelen Lapin koulutuskeskus REDUssa merkonomiksi. Kokeilin myös
lukion jälkeen aluksi opiskelua ammattikorkeakoulussa,
mutta ehkä myöhemmin sitten lisää!
3. Vuodesta 2007, kun olin
9-vuotias.
4. Arvostamaan luontoa ja liikkumaan siellä.
5. Niitä on monia, mutta ainakin kerran olen ollut kainaloita myöten suossa ja lukenut siellä karttaa. Väärässä
paikassahan sitä oltiin, mutta
onneksi pääsin sieltä helposti
ylös ja matka jatkui!

1. Oskari Jokikokko 21-vuotias ja nykyään tamperelainen.
2. Aloitin
rakennustekniikan
opinnot viime syksynä Tampereen yliopistossa.
3. Olen harrastanut suunnistusta noin kymmenen vuotta,
joista viisi vuotta oli aktiivista
kilpailua.
4. Kärsivällisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, pettymysten
sietoa ja käsittelyä sekä tietysti kartanlukutaitoa.
5. Ei tule yksittäistä tapausta mieleen, mutta kaikki Leimausleirit ovat olleet erittäin
hyviä reissuja

1. Olen Arttu Jokikokko, 23
vuotta
2. Asun tällä hetkellä Tampereella. Opiskelen konetekniikkaa kolmatta vuotta Tampereen yliopistossa ja valmistun
tekniikan kandidaatiksi tänä
keväänä.
3. Olen harrastanut suunnistusta kymmenen vuotta aktiivisesti ja viimeiset pari vuotta
on tullut juostua kartan kanssa silloin tällöin.
4. Suunnistus on opettanut minulle kärsivällisyyttä sekä
pettymysten sietoa.
5. Yksittäistä muistoa ei tule juuri nyt mieleen, mutta kaikista
leireistä ja Jukolan viesteistä
on jäänyt vain hyviä muistoja.

1. Moona Harju, 21 vuotta
2. Asun tällä hetkellä Rovaniemellä. Syksyllä alkaa kolmas opintovuosi Lapin yliopistossa politiikkatieteiden
parissa.
3. Olen kiertänyt kuntorasteja
perheen mukana jo rinkkareppuikäisenä. Ensimmäinen
kilpailu oli Kainuun rastiviikolla 6-vuotiaana. Aktiivinen
kisailu jäi kolme vuotta sitten vähemmälle jalan rasitusvamman takia, minkä kuntoutus jatkuu edelleen.
4. Suunnistus on opettanut minulle kartanlukutaidon ohella keskittymiskykyä sekä periksiantamattomuutta. Laji on
opettanut myös onnistumisten ja epäonnistumisten käsittelyä.
5. Hyviä muistoja on paljon,
mutta päällimmäisenä tulee
mieleen kaikki yhteiset leirit, vietettiin niitä sitten omalla, alueen tai valtakunnallisella porukalla.
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MUISTELUJA
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Muisteluksia Mustavaarasta 1995

Taivalkosken
Mustavaaran
maisemissa kisattiin Suomen
mestaruuksista
syyskuussa
1995. Taivalkoski on maastollisen sijaintinsa osalta tarjonnut vuosikymmenten saatossa
suunnistajille pohjoissuomalaista maastoa, vaara- ja harjumaisemineen.
Taivalkosken Kuohu on järjestänyt kansallisia kisoja toimintavuosien aikana. Metsäkyläläisen Tuomo Horsman
palattua kotikonnuilleen 1980luvun alkupuolella alkoi suunnistusjaostossa tapahtua. Suunnistuskärpäsen piston saatuaan
Kuhmossa asuessaan ja siellä
Heikki ja Ailan Flöjdin kannustamana Horsma osallistui vastaperustetun suunnistusseura
Kuhmon Peurojen toimintaan.
Ensimmäinen suunnistuskartta valmistui Kivivaaran maisemista vuonna 1983. Tiedettiin,
että Taivalkoskelta löytyy maastollisesti haastavampia maastokohteita suunnistajille. Karttaprojektia lähdettiin yhdessä
Puolustusvoimain kanssa tekemään Taivalvaara – Maijanlampi
alueelta. Kisoja järjestettiin joka

vuosi.
Suunnistusliitto käänsi katseensa vireän Taivalkosken
Kuohun toiminnan puoleen ja
tarjosi Suomenmestaruuskisoja vuodelle 1995. Haaste otettiin silloisen seuran puheenjohtajan Timo Ronkaisen johdolla
vastaan. Kisaorganisaatioon tulivat Timo Ronkainen kilpailunjohtajana. Ajanottovastaavaksi nimettiin Toivo Hietala. Toivo
sai ensimmäistä kertaa hoidettavakseen ajanottoon niin sanotun Pirilän ajanotto-ohjelman.
Kisakeskukseen toimijoiksi valikoitui pitkän kokemuksen omaavia seuran toimijoita.
Kisan tärkeimpään tehtävään valikoitui Tuomo Horsma,
olihan hänellä tuorein koulutus Kuortaneen Urheiluopistolta,
ratamestariseminaarista.
Ratamestariksi kaavailtu sai kylmää palautetta vuoden 1993
kansallisten ratamestaritoiminnasta, kun miesten pääsarjan
rastimääritevirhe koitui sarjan
kohtaloksi. Tämän jälkeen Tuomo epäili taitojaan ja oli valmis
luopumaan hankkeen omasta
osuudesta.

Kartan maastotöiden tekijöiksi valikoitui kartta-asiantuntija Pekka Kanste, hän sai
apurikseen Pentti Sainsalon.
Maastotyöt tehtiin vuosien 1993
– 1994 aikana. Kartan puhtaaksi
piirtäminen tilattiin puolankalaiselta Antero Huoviselta. Karttojen kokonaispaketti sisälsi myös
ratapiirrot rastimääritteineen.
Ratamestari tutustui maastoon Pentin kanssa useaan kertaan kartan maastotyövaiheen
aikana. Näin alkoi ratojen kokonaiskuva hahmottua. Suunnistusliitto oli ratavalvojaksi valinnut liiton puolesta Jorma Åken.
Ensimmäistä kertaa käytiin tutustumassa kisamaastoon kesällä 1993.
Rinnesuot puhuttivat maastossa liikkujia. Maastoreissulla
sateisen kesän aikana suot olivat pehmeitä, upottavia. Liiton
ratavalvoja Åke totesikin, että
saattaa suunnistajilla väsy painaa pidemmillä radoilla.
Mustavaarassa
kilpailivat
henkilökohtaisessa kisassa, niin
sanottu I ryhmä. Samaan aikaan II ryhmä kilpaili Pudasjärven Urheilijoiden järjestämässä

kisassa Syötteen maisemissa.
Sunnuntaina juostaviin kisoihin
ryhmät vaihtoivat kisapaikkaa.
Kisat sujuivat järjestelyiltään hyvin. Ratamestari sai
miesten radalta eräältä maamme huipulta kommentin, että
rata oli liian lyhyt. Kommentoija ei voittanut kisaa. Olisikohan
aikaero muodostanut suuremmaksi mitä se oli, jos radalla olisi ollut pituutta lisää. Sarjojen
ohjeelliset kolmen parhaan ajat
asettuivat reilun minuutin haarukkaan kaikissa muissa sarjoissa, paitsi miesten pääsarjassa.
Tässä sarjassa kolmen parhaan
keskiaika oli noin neljä minuuttia ihanneaikaa nopeampi. Lieneekö syynä ollut se, että ennen
kisaa oli kuukauden satamatta
ja rinnesuot olivat kovia juosta.
Seuraavan päivän viestit sujuivat hyvin, niin suunnistajien kuin
järjestelyjenkin osalta.
Ratamestari joutui lauantain lehdistörastilla yllättävän
asiantuntijan rooliin. Lehdistörastille oli ratamestarin johdolla tullut median edustajia. Erään
toimittajan kierrellessä rastin
maastossa, hän huikkasi kol-

legoilleen, että tulkaapa tänne
katsomaan, mitä minä löysin.
Jopa paikalla ollut radiotoimittaja Pekka Oksalakin meni ihmettä katsomaan. Hetken päästä
pyydettiin ratamestaria paikalle.
Häneltä toimittajat kysymään,
onko tämä karhun ulostetta.
Hetken kasaa katsottuaan ratamestari tuumasi; Näkyy olevan
nelivuotiaan, tiinennä olevan
naaraan karhun paska. Toimittajat katsoivat toisiaan. Kukaan ei
tätä asiantuntevaa kommenttia
asettanut kyseenalaiseksi.
Ilman vapaaehtoisia toimijoita ei urheilukilpailuja järjestetä. On ollut ilo kokea sitä yhdessä tekemisen meininkiä
vuosikymmenten ajan eri lajien
kisoissa vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoiset saavat ihmisiä liikkumaan. Kisoissa lenkkipolkujen aikaiset, liikkumiselle
asetetut tavoitteet päästään mittaamaan.
Näissä muisteluissa vuoden 1995 SM suunnistuskisojen
ratamestari veresti muistojaan.

vaatii kaikilta osapuolilta välillä
poistumista omalta mukavuusalueeltaan. Vaikka oma osaaminen saattaa tuntua korvaamattomalta, voi toinen osapuoli osata
sen vielä paremmin. Avoimuus,
riittävän tarkat sopimukset, työjako sekä toimintojen rajapinnat
on syytä sopia etukäteen kirjallisesti, jotta sopijaosapuolet ymmärtävät asiat yksiselitteisesti.
Ulkopuolisten palvelujen
ja tavaroiden käytön määrä riippuu paljolti tapahtumajärjestäjän omista resursseista. Kilpailujärjestäjät ovat hankkineet
ulkopuolisilta palvelujentarjoajilta SM-suunnistusten järjestämiseksi Mustavaaran hiljaiseloa
elävään kaivosmiljööseen mm.
kartanteon-, tulos- ja äänentoiston-, kartanpainatuksen-, sähkönsaannin-, nettiyhteyksien-,
kuljetuksen-, jätehuollon-, sani-

teetin-, majoituksen-, ravintolamateriaalin-, painotuotteiden- ja
monen muun asian hoitamisen
laadukkaasti.
Mustavaaran sijainti tuo
oman lisämausteensa kilpailunjärjestämiseen luonnonvaraisten
elinkeinojen
huomioonottamisessa. Paikallinen paliskunta on
esimerkillisesti ottanut huomioon
toiveemme, kuten myös maanomistajat pidättäytymällä metsiin
kohdistuvissa toimenpiteissä.
Järjestäjien puolesta kiitän kaikkia yhteistyötahoja SMsuunnistusten läpiviemisessä.
Saadun palautteen sekä kokemustemme avulla voimme kehittää niin tapahtumia, jopa itseämmekin.

Taivalkoskella 14.5.2019
Tuomo Horsma

Mustavaaran SM-kisanäyttämö 1995. Kuvat: Taivalkosken Kuohun arkisto.

Yhteistyötä yli rajojen
Kaikkien talvimatkailukeskusten haasteena on saada kesäajalle kiinnostavuutta, jotta alueella liikkuisi palveluja käyttäviä
matkailijoita myös varsinaisen
sesongin ulkopuolella. Yritysten perushenkilöstöllä tulisi olla
ympärivuotinen työsuhde, jotta
he pysyisivät toimialueella. Rakennusten ja laitteiden kiinteät

kustannukset muodostuvat, olivat ne käytössä tai eivät. Kaikki matkailukeskukset tuskailevat
saman haasteen edessä.
Kiinnostavien tapahtumien
järjestäminen on yksi tapa saada aluetta tunnetuksi. Jos ne
hoidetaan hyvin, tulevat kävijät
alueelle uudestaankin. Henkilöt, jotka ovat sisäpiirissä tapahtumien järjestämisessä, tietävät
talkootyön merkityksen. Mikäli tapahtumissa maksettaisiin
palkkaa tapahtumia tekevälle
talkoohenkilöstölle, yksikään tapahtuma ei onnistuisi saamaan
positiivista taloudellista lopputulosta.
Talkoohenkilöstön saaminen ei ole ollut vielä kovin vaikeaa, mutta ennusmerkit näyttävät selvästi tulevaisuuden.
Maaseudun väestön ikärakenne
”harmaantuu” vääjäämättä. Yksi

ratkaisu tähän haasteeseen on
hakea laajempia hartioita tapahtumien läpiviemiseen yli kuntarajojen.
Vuoden 2019 SM-suunnistusten järjestelyvastuun jakavat
Pudasjärven Urheilijat ja Taivalkosken Kuohu. Luonnollisesti
yhteistyökumppaneina ovat Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Taivalkosken ja Syötteen matkailuyritykset sekä
maanomistajat. Yhteistyötahojen takana on henkilöitä, jotka
ymmärtävät yhteistyön olevan
ainut ratkaisu siihen, että ylipäätään Suomen Suunnistusliitto on
meille myöntänyt SM-tasoisen
kilpailun järjestämisoikeuden.
Tämän avarakatseisuuden toivoisi laajenevan myös muihin tapahtumajärjestelyihin, ehkä elämään yleensäkin?
Yhteistyön onnistuminen

Antti Härkönen, kj
SM-suunnistus 2019 keskimatkat (R1 ja R2) Mustavaara
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Suunnistuspalkinnoissa näkyy paikallinen osaaminen

Paikallisuus näkyy SM-suunnistusten kunniapalkinnoissa.
Kuva: Pauliina Vääräniemi.

la. –Nuoruus kului metsässä
metsurin työssä. Oli 38-vuotias
kun tein ensimmäisen käsityöni eli kuksan harrastusmielessä.
Omin päin opettelin sen tekemisen. Jätin sittemmin metsurin
työn pois ja aloin tehdä kuksia ja
muita puukäsitöitä ammatikseni vuonna 1991. Olen tehnyt yli
7000 kuksaa ja monenlaisia muita puutöitä, muun muassa pahkakelloja ja -lamppuja, pöytiä,
koruja, pelkkoja, meloja ja airoja. Tuotekirjoni on laaja. Muotoilu on intohimoni ja esineen korkea laatu on minulle ykkösasia.
Esimerkiksi kuksan teossa on
30-40 työvaihetta. Satsatessani laatuun hiomisvaiheet lisääntyvät. Käytän silmälasien lisäksi
suurennuslasia hiomisvaiheessa niin että lopputulos on laadukas. Onkin osoittautunut että
laadulla pärjää. Tuotteitani myydään Helsingissä, onpa myyntiä myös Slovakiaan, Saksaan ja
Amerikkaan asti. Nyt olen eläkkeellä mutta teen yhä käsitöitä.
Aionkin tehdä niitä niin kauan

kuin kädet ja pää pelaavat, Risto
Vuorma sanoo iloisesti.
Kynttilätalon perustajat Sinikka Blomster ja sisarensa Seija
Herukka ovat työllistäneet itsensä kynttilöiden tekemisellä vuodesta 2007 lähtien. Töitä olisi
ollut silloin tarjolla Oulussa, mutta sisarukset halusivat asua ja
elää Pudasjärvellä. Se oli perimmäinen syy yrityksen perustamiselle. Molemmat olivat jo ennestään käsityöläisiä. –Aluksi
toimimme Pudasjärven keskustassa Kurenalla, jossa meillä oli
ABC:n takana pieni talo. Sieltä
toimintamme lähti. Sitten rakensimme isämme vanhaan liiteriin
kynttiläpajan, joka on samassa
pihapiirissä kotiemme kanssa.
Teemme kynttilät alusta loppuun
käsin. Hällällä vesihauteessa sulatamme kynttilämassan, steariini on pääraaka-aine. Valamme
kynttilät muotteihin ja lopuksi teemme koristelut ja värjäyksen. Esimerkiksi kynttiläkuusien
tykky muotoillaan käsin. Kynttilöiden sisus on valkea. Kyntti-

lämme ovat tuoksuttomia ja savuttamattomia. Kun alamme
miettiä kynttilän mallia ja koostumusta, ensisijainen kriteeri onkin hyvä palo-ominaisuus. Kevättalvisin teemme kynttilöitä
varastoon puolivalmiiksi. Tilausten tultua värjäämme ja koristelemme kynttilät tilaajan toiveiden
mukaan, niin nämäkin SM-palkintokynttilät, Sinikka Blomster
kertoo.
Taivalkosken Metsäkylässä
on suuri saviesiintymä, jota alettiin hyödyntää 1910-luvulla, kun
Juho Suutari rakensi Saarijärven
rantaan tiilitehtaan. Savea tutkittiin 1980-luvulla jälleen tiili- ja keramiikkatuotantoa varten, mutta
saven nosto ja kuljetus osoittautuivat liian kalliiksi. Metsäkylän kyläseura alkoi hyödyntää
savea vuonna 1999. Taivalkosken kansalaisopiston kurssien
ja EU-hankkeiden kautta kylälle saatiin saviosaamista. Nykyisin toiminta on kylän perinnekäsityöyhdistyksen toteuttamaa.
Aluksi savipaja toimi Horsman-

vaaralla Veli Lassilan navettaan
tehdyssä pajassa. Vuonna 2005
toiminta siirtyi Aira ja Pauli Tauriaisen navettaan tehtyyn käsityöpajaan. Perinnekäsityöyhdistys
valmisti suunnistuskilpailupalkinnoiksi lautasia, joiden muotoilu on keraamikko Maikki Jerkkolan käsialaa. Jerkkola toikin
saviosaamisen kylälle opettaessaan ensimmäisillä kansalaisopiston kursseilla, Metsäkylän
käsityöpajan toimija Aira Tauriainen kertoo. -Lautaset valmistettiin valusavesta muoteissa, viimeisteltiin ja painettiin lautasille
SM-kisakuvio, kuivatettiin ja poltettiin aluksi raakapoltossa 900
asteessa. Sitten lautaset lasitettiin ja poltettiin lasituspoltossa
1240 asteessa, jolloin ne saivat
kiiltävän pinnan. Lopuksi kisakuvio värjättiin ja vielä kerran lautaset poltettiin, Henna Haapalainen ja Pauliina Vääräniemi
kertovat palkintolautasten valmistusprosessista.

Aini Vääräniemi

Muonittaminen ”keskellä ei mittää”
Muonituksen järjestäminen arviolta 1500-2000 henkilölle “keskellä ei mittää”, siinäpä vasta
homma!
Tehtävään nimettiin neljän
hengen ydinporukka, joka päätti
tarttua haasteeseen ja käynnisti suunnistuksen SM-kilpailujen
ravintola- ja kioskitoimintojen
suunnittelutyön syksyllä 2018.
Ruokahuollon
järjestäminen
maasto-olosuhteissa vaatii huomattavan määrän ennakkosuunnittelua ja valmistelua vedestä,
kylmäsäilytystilasta,
kylmäketjusta, tavarankuljetuksesta, kuljetusaikatauluista ja
sähkövirran tarpeen suunnittelusta lähtien.
Suunnistajalle ja yleisölle
sekä talkooväelle kilpailupäivä
on pitkä, joten tarjolle tarvitaan
lämmintä ruokaa. Lämpimän
ruuan valinnassa tulee huomioida urheilijan energian saanti ja
palautuminen kilpailusuorituksesta. Ruuan tulee olla nopeasti

tarjolle saatettavissa, joten kuljettaminen Taivalkosken tai Pudasjärven keskustasta ei tullut
kysymykseen. Ruuan valmistuksessa päädyimme jo hyvin
varhaisessa vaiheessa soppatykkeihin. Tykeille saatiin kokenut käyttäjä, joka hallitsee kahden soppatykin käytön ja usean
eri ruuan valmistamisen yhtä
aikaa talkoolaisten avustamana. Lämpimiä aterioita varaudutaan valmistamaan päivän
aikana noin 1200 annosta useasta linjastosta. Suurin osa tästä määrästä tarjoillaan aiempien
kisajärjestäjien antaman arvion
mukaan kahden tunnin sisällä.
Muonitustehtävään kuuluu
lämpimän ruuan tarjoamisen lisäksi kahvio- ja grillitoiminta.
Talkoolaisten määrä ravintola- ja kioskitoiminnoissa on noin
40 henkilöä. Jokaiselle on määritetty oma tehtävänsä, jotta toiminta pysyisi mahdollisimman
sujuvana. Esimerkiksi kylmän

ja lämpimän veden riittävyydestä huolehtimiseen on nimetty oma vastuuhenkilö, samoin
kuin kahvin keittoon ja talkoolaisten kestitsemiseen. Kylmä
vesi tuodaan kisakeskukseen
2000 litran säiliössä. Hygieniasta huolehtiminen on maastoolosuhteissakin järjestettävässä tapahtumassa ensiarvoisen
tärkeää ja tähän tulee jokaisen
talkoolaisen kiinnittää erityistä
huomiota.
Ravintolatoimintojen talkoolaisille on järjestetty toukokuussa ensimmäinen perehdyttämisilta. Viimeiset askelmerkit
kisapäivään hiotaan juhannuksen jälkeen talkooväen yhteisessä tapaamisessa. Kilpailuja edeltävä viikko tulee olemaan
työntäyteinen kaikkine ennakkovalmisteluineen niin Pudasjärven kuin
Taivalkoskelta tuleville talkoolaisille. Pussitetaan ruokailuvälineitä, täytetään sämpylöitä

Rastilta
rastille

Moilasen suunnistajatytöt Neea, Mette ja Liisa ruokailuvälineiden
pakkaustalkoissa. Kuva: Riitta Jaakola.

ja leipiä, kerätään tavaroita sieltä ja täältä sekä huolehditaan,

että kaikki on myös kisapaikalla
valmista kilpailupäivää varten.

Suunnitelmat siirretään silloin käytäntöön ja rakennetaan
yhdessä hyvät kisat myös ruokahuollon osalta!

Ravintolatoimikunnan puolesta Riitta ja Elina Jaakola

Metsänomistaja!
Aloita puukaupan suunnittelu omasta
metsänhoitoyhdistyksestäsi!

SM-keskimatkan suunnistus R1 ja R2 Mustavaara la 29.6.2019
Kisalehden taustalla on SM Mustavaara kisaorganisaatio/tiedotus.
Päävastuu: Tarja Tolonen/tiedottaja, 		
tiedotus.sm2019@gmail.com

MUONITUS

Tämänvuotiset suunnistuksen
SM-kisat pidetään Taivalkosken
Mustavaaran maastossa. Pudasjärven ja Taivalkosken suunnistustoimijoiden päätös suosia
paikallisia tuotteita palkintoina
toi töitä pahkanikkarille, kynttiläntekijälle ja savenvalajalle.
Pahkanikkari Risto Vuorma
Pudasjärven Sotkajärven Ervastista valmisti palkintokuksat yli 30 vuoden kokemuksel-

PALKINNOT

Rastilta rastille

Ilmoitusmyynti: Kisaorganisaatio
Sivuntaitto:
VKK-Media Oy/		
Katariina Niemitalo
Paino:
Kaleva365 Oy/Oulu

Käytä hyödyksesi maksuton
puunmyyntisuunnittelu!

SUPERBINGO

Taivalkosken Urheiluhallilla
(Urheilutie 8) su 7.7. klo 18.00

Illan aikana pelataan 2 kpl 5-osaista pelivihkoa,
2 vihkon ostajalle 1-osainen irtolehti kaupan päälle.
Molemmissa vihkoissa pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.

Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

Järj. TaKu

Pudasjärven toimisto: Toritie 1, p. 040 844 2028.
Taivalkosken toimisto: Talonpojantie 8, p. 0400 254 781.
Kuusamon toimisto: Keskuskuja 1, p. 040 146 3754
Kuivaniemen toimisto: Kuivajoentie 13 B 2, p. 0400 318 607
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Rastilta rastille

HAASTATTELUT

Sara Niva, SK Pohjantähti

1. Millainen on liikuntataustasi?

Lähdin urheilutoimintaan mukaan ala-asteikäisenä yleisurheilukerhosta ja vähitellen mukaan tulivat myös hiihto sekä suunnistus. Kokeilin myös
vähän kaikkea tanssista ampumahiihtoon ja pallopeleihin. Ensimmäinen valmentajani oli kuitenkin
hiihdon puolelta. Harjoitteluni tavoitteellistui noin
15-vuotiaana.

2. Miksi suunnistus valikoitui
päälajiksesi?

Yksinkertaisesti suunnistus oli lajina kivointa monipuolisuutensa vuoksi. Menestyin lajeista suunnistuksessa parhaiten, sain paljon kavereita ympäri Suomea ja hyvä yhteishenki lajin ympärillä
edesauttoivat valintaa.

3. Sinulla on opiskelupaikka Turun
yliopistossa, hyvien ympärivuotisten
suunnistusolosuhteiden vieressä.
Mikä on opiskelun ja treenin suhde?

Turun seudun urheiluakatemiatoiminta on helpottanut urheilun ja opiskelun yhdistämistä. Harjoittelumahdollisuudet ovat olleet kunnossa, joten
urheiluun on ollut helpompi panostaa aiempaa

enemmän. Biotekniikan opintoja mulla on nyt takana vuoden verran.

4. Olet lunastamassa paikkaa SK
Pohjantähden naisten ykkösjoukkueeseen. Mitkä ovat lähivuosien
tavoitteesi joukkueen jäsenenä, entä
henkilökohtaisesti?
Lähivuosien tavoitteenani on pystyä haastamaan
kovempia aiempaa paremmin, antaa mahdollisimman hyvä joukkuepanos hyvillä viestiosuuksilla ja
pysyä poissa telakalta.

5. Olet leireillyt Syötteellä ja käynyt
treenaamassa myös Mustavaaran
alueella. Miten kuvailisit Mustavaaran
maastoa?
Tyypillistä soista vaaramaastoa, eli tarkkana pitää
olla. Syötteeseen verrattuna melko samantyyppistä.

6. Mitä odotat SM-keskimatkan 2019
kilpailulta?
Kovatasoista ja hauskaa kilpailua!

Sara Niva Repoharjun SM-esikisassa 2018. Kuva: SM-esikisa
2018 arkisto.

Mikko Rahkola:

SK Pohjantähti (suunnistus), Pudasjärven Urheilijat (yleisurheilu)

1. Millainen on liikuntataustasi?
Nuorempana olen harrastanut monipuolisesti eri
lajeja. Valikoimaan ovat kuuluneet muun muassa jalkapallo, telinevoimistelu, hiihto, tanssi, yleisurheilu, lentopallo ja suunnistus. Yksilölajit tuntuivat kuitenkin omimmilta, joten lajeiksi valikoituivat
juoksu ja suunnistus.

2. Sinulla on juniorisarjoissa hyviä
tuloksia kahdessa lajissa, suunnistuksessa ja juoksussa eri matkoilla.
Mikä on painotus tällä hetkellä näiden
kahden lajin välillä?
Viime vuosina painotus on ollut juoksussa, pääosin keskimatkoilla. Suunnistusharjoittelua on tullut lähinnä vain iltarastien muodossa. Tänä vuonna painotusta on siirretty sprinttisuunnistuksen
suuntaan lisäämällä ohjelmaan sprinttiharjoituksia
sekä pidempiä vetoharjoituksia.

3. Opiskelet lääketiedettä Oulussa.
Millä tavalla opiskelu ja kestävyyslajien harjoittelu sopivat yhteen?
Ne tuovat hyvää vastapainoa toisilleen, eikä päi-

Taiwalkosken Panimon
kaljakauppa
Avoinna
perjantaisin
klo 13-18
Ouluntie 1
93400 Taivalkoski

viin mahdu ainakaan hetkeä, jolloin ei keksisi mitään tekemistä. Läsnäoloa vaativaa opetusta on
melko paljon, mutta suunnittelemalla päivän aikataulun etukäteen ainakin ensimmäinen vuosi on
sujunut mukavasti.

4. Millaiset ovat tavoitteesi
kilpaurheilussa?
Muutaman vuoden sisällä nousu kansalliseen kärkeen ja myöhemmin menestyminen kansainvälisissä arvokilpailuissa.

5. Olet lähtöisin Rovaniemeltä.
Millaisina koet pohjoissuomalaisen
kestävyyslajien (suunnistus ja
juoksu) urheilijan mahdollisuudet
päästä kansalliselle tai jopa
kansainväliselle huipulle?
Mahdollisuudet ovat hyvät, esimerkkejäkin tästä on jo muutamia. Rovaniemellä olosuhteet ovat
juoksijan kannalta kunnossa, mutta suunnistusharjoitteluun lumetonta maastoa joutuu talvella
hakemaan etelämpää. Pitkillä kisamatkoilla kestävät istumalihakset ovat toisinaan tarpeen.

Mikko Rahkolan vauhtia sprinttisuunnistuksessa. Kuva: Mikko
Rahkolan albumi.

6. Mitä odotat SM-keskimatkan 2019 kilpailulta?
Hienoa ja haastavaa vaaramaastoa sekä harvinaisen lyhyttä matkaa SM-kilpailuihin!

Tule viettämään muka vaa iltaa ystävien
seurassa Tanssinja laulun merkeissä!
Kaarella on tilaa tanssia ja hyvä lattia!

LAUANTAINA 6.7.2019 KLO 20-02
PÄÄSYLIPPU 15 EUROA! (vain käteinen käy)
HÄRKÄÄ MYYTÄVÄNÄ! OLUTOIKEUDET!
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Järj. TAKU

Esiintyy:

AnttiAhopelto & Etiketti
Toisena orkesterina:

San Koivikko & Kuunhopea
Piha-alueella: KARAOKE
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Pettei Kähäri, suunnistusmaajoukkueen päävalmentaja
1. Vuonna 1995 suunnistettiin Mustavaarassa
normaalimatkan
Suomen mestaruuksista. Olit silloin mukana
kisassa. Millainen muistikuva sinulle jäi Mustavaaran maastosta?

la sen verran pienipiirteinen, että
nykynormeilla käyrä-, kivi- ja jyrkännekuvaus olisi yleistetympi
ja selkeämpi.

Tuosta on lähes 25 vuotta aikaa ja muistikuvat ovat aika hatarat. Normaalimatkan kisa taisi
jäädä silloin väliin, mutta kartta-arkistosta löytyi Vattukurun
SM-viestikartta. Hämärä muistikuva on, että juoksin Angelniemen Ankkurin kakkosjoukkueessa aloitusosuuden ja ainakin
viivan perusteella suunnistus
näkyy olleen hanskassa. Maasto oli tyypillistä pudasjärveläistä vaaramaastoa rinteineen ja
rinnesoineen. Viimeinen mäkialue oli ainakin kartan perusteel-

Valitettavasti en tuolloin pääse
paikalle. Odotettavissa on kaikin
puolin hieno suunnistustapahtuma upeassa vaaramaastossa.

2. Oletko tulossa
Mustavaaraan kesäkuun
lopussa? Mitä odotat
kisapäivältä?

3. Mitä erityistä suunnistajien tulisi huomioida
Mustavaaran keskimatkan kisassa?
Edellisten viikkojen olosuhteet vaikuttavat varmasti siihen, kuinka nopeita esimerkiksi
suot ovat edetä. Jos on kuivaa, suot ovat nopeita; jos mär-

kää, kannattaa pysyä mieluummin kuivalla maalla. Laakeissa
pyöreämuotoisissa rinteissä on
syytä olla rastinotoissa huolellinen. Kuusimetsä rajoittanee
jonkin verran näkökenttää varsinkin rinteiden alaosissa, joten
kompassi on hyvä apuväline niin
rastinotoissa kuin suoraviivaista
etenemistä tehostamassa. Oletettavasti suoraviivainen, lähellä rastiväliviivaa, eteneminen on
keskimatkan luonteenomaisesti
pääsääntöisesti nopein, joskaan
turhia nousumetrejä ei kannata ottaa.

maastoista, joten SM-keskimatka osaltaan palvelee hyvänä
valmistautumisena Norjan MMkisoihin. MM-joukkueemme valitaan (valittiin) juhannusviikonlopun näyttökisojen jälkeen.
Valitulta joukkueelta odotan hyviä, tasapainoisia suorituksia
SM-kisassakin.

4. Miten Mustavaaran
SM-kilpailu/maasto
palvelee maajoukkuesuunnistajien valmistautumista arvokisoihin?

Tätä kirjoittaessani Suomen
maailmancuposakilpailut ovat
juuri päättyneet. Niiden perusteella kärkisuunnistajiemme tilanne näyttää varsin hyvältä,
kun MM-kisojen alkuun on aikaa
noin kaksi kuukautta. Naisten
taso on edelleen kova ja laaja
eivätkä henkilökohtaiset mitali-

Mustavaarasta löytyy samoja elementtejä kuin Norjan MM-

5. Mikä on Suomen
maajoukkuesuunnistajien tilanne? Millaisilla
tavoitteilla lähdetään
kohti MM-kisoja?

Päävalmentaja Petteri Kähäri.
Kuva: Suomen Suunnistusliito

sijatkaan olisi MM-kisoista mikään yllätys. Myös miehissä tasoaan nostaneita yksilöitä on
ilahduttavan paljon ja palkintosijat ovat ihan realistisia. Molemmissa viesteissä on ilman muuta mitalisauma. Urheilijoiden
tavoitteet ovat lähtökohtaisesti hyvissä, tasapainoisissa suorituksissa. Kun siihen pystytään,
kotiin tuomisiakin varmasti on.

Timo Ritakallio, suunistusharrastaja ja
olympiakomitean puheenjohtaja
1. Miten tutustuit
suunnistukseen?
Olin harrastanut monipuolisesti
urheilua jo alle kouluikäisestä alkaen. Tutustuin suunnistukseen
aluksi koulussa liikuntatunnilla
suunnistusta harrastaneen opettajani kautta ja 13-vuotiaana sitten innostuin lajista enemmän lajia harrastavien kaverieni kautta.

2. Mikä on suunnistuksessa ”se juttu”?
Suunnistus vaatii paitsi hyvää
fyysistä kuntoa niin kykyä lukea
jatkuvasti karttaa ja analysoida
sen pohjalta ympäristöä sekä kykyä tehdä järkeviä reitinvalintoja.
Ja kaikki kulminoituu suorituksen
hallintaan. Suunnistussuoritukseen pitää keskittyä sataprosenttisesti, muuten tulee helposti
virheitä ja onnistunut suunnistussuoritus hajoaa. Suunnistuksessa kiehtoo myös se, että tässä
lajissa ei koskaan tule ”valmiiksi” vaan aina voi parantaa suoritusta.

3. Millainen on
mielimaastosi?
Pidän eniten maastoista, joissa
on kartalla paljon yksityiskohtia
ja joissa sujuvan suunnistuksen
merkitys korostuu. Se ei haittaa
vaikka maasto ei olisikaan erityisen nopeakulkuista.

4. Mikä on mieleenpainuvin kokemuksesi
suunnistuksessa?
Entä suurin pummisi?

Olen suunnistanut eri puolilla maailmaa ja nähnyt hyvin erilaisia ja mielenkiintoisia maastoja ja ratoja. Erityisesti minulle on
jäänyt mieleen Veteraanien MMsuunnistukset Australiassa vuonna 2002, jolloin pitkän matkan

kilpailun finaali juostiin maastossa, joka oli erittäin täynnä pieniä
ja isompia yksityiskohtia ja siinä
maastossa piti olla koko ajan erityisen tarkkana, kun näkyvyys oli
pääosin hyvin rajallista.
Matkan varrella on tullut erilaisia pummeja, mutta juuri tänään
mielessä on väliaikojen ja gps:n
perusteella Kangasalan Jukolassa osuuteni viimeisellä vajaalla kilometrillä tekemäni samaistusvirhe, joka johti valtavaan 15
minuutin virheeseen. Siihen asti
olin juossut ratani lähes virheettömästi ja sijoituskin oli noussut jo viisikymmentä sijaa, mutta
pummin aikana sata joukkuetta
ohitti minut. Olin vain yksinkertaisesti onnistunut menemään useita kertoja rastini läheltä ohi sitä
huomaamatta enkä kyennyt saamaan itseäni luotettavasti kiinni
kartalta.

5. Miksi ja milloin
suunnistuksesta voisi
tulla olympialaji?

Kansainvälisen suunnistusyhteisön unelmana on saada suunnistus olympialajiksi. Kun olen aiemmin ollut pitkään kansainvälisen
suunnistusliiton IOF:n hallituksessa, Suomen Suunnistusliiton
puheenjohtajana ja nyt Suomen
Olympiakomitean puheenjohtajana, minulle on mielestäni syntynyt varsin realistinen käsitys siitä,
miten vaikeaa on saada suunnistus kesäolympialaisten ohjelmaan. Kisoihin on pyrkimässä
iso määrä lajeja ja vaikka sprinttisuunnistus täyttääkin monia uusille lajeille asetettavia kriteerejä,
suunnistus ei ole tulevien kisajärjestäjämaiden näkökulmasta erityisen houkutteleva laji, koska laji
on kisojen järjestäjämaissa ja ylipäätänsä kansainvälisessä olympiayhteisössä loppujen lopuksi
varsin huonosti tunnettu laji.

6. Millä keinoin
suunnistuksesta voisi
tulla yleisölaji, joka
kiinnostaa mediaa?
Suunnistuksen kiinnostavuus televisiossa on kasvanut hurjasti viimeksi kuluneiden kymmenen
vuoden aikana gps-seurannan
myötä. Tätä kehitystä jatkamalla lajin kiinnostavuus tulee uskoakseni kasvamaan mediassa.
Myös kaupunkialueilla toteutettava sprinttisuunnitustapahtumat
omalta osaltaan lisäävät lajin näkyvyyttä suuren yleisön silmissä.
Tästä hyvänä esimerkkinä World
Cupin sprinttiviesti Senaatintorilla
Helsingissä kesäkuun alussa.

7. Tutkimukset kertovat
nuorison keskittymiskyvyn heikentyneen.
Keskittymiskyvyllä ja
opintomenestyksellä
on yhteys. Mitkä ilmiöt
ovat mielestäsi tämän
taustalla? Mitä liikuntaväki voisi tehdä tämän
kehityksen suunnan
muuttamiseksi?

Liikunnan harrastamisella on monien tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus lasten ja nuorten
koulumenestykseen ja myöhemmin myös muuhun opintomenestykseen. Monet urheilulajit
parantavat myös nimenomaan
keskittymiskykyä. Suunnistus on
tästä luonnollisesti erinomainen
esimerkki.
Lapset ja nuoret liikkuvat tällä
hetkellä aivan liian vähän ja sen
vuoksi kaikki toimenpiteet lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi ja aktivoimiseksi ovat erittäin tärkeitä paitsi yksikön niin
myös koko yhteiskunnan näkökulmasta. Mielestäni yksi tärkeä

HAASTATTELUT

Rastilta rastille

näkökulma on lisätä matalan kynnyksen liikuntaa ja toisaalta estää monissa lajeissa tuttua drop
out -ilmiötä mahdollistamalla lajin harrastaminen muutenkin kuin
vain ”vakavasti” kilpailumielessä.
Timo Ritakallio. Kuva: Suomen
Suunnistusliitto.

Hankintatoimisto
Saha

Sami Oinas

Markus Viitala

040 775 3049

0400 178 677
Salla

Juuso Karjalainen

Rovaniemi

044 413 3604

KITKAWOOD
PÖLKKY
ULEA

Vilho-Petteri Koivisto

Kuusamo
o

Taivalkoski

040 167 8961
Suomussalmi

Oulu

040 653 1599

Kajaani

044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

040 678 7064
Esa Polojärvi

040 670 9003
Jari Juntunen

040 515 9779

Jukka Heikkinen

Jaakko Heikkinen

Aki Huttu

KAJAANIWOOD

Sotkamo
Vieremä

Jari Nykänen

040 653 0122
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Rastilta rastille

Lainaneuvottelut
kotisohvalta
Tutustu palveluun
op.ﬁ/verkkoneuvottelu
010-yritysnumerot kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu +
0,167 e/min. 0100 0500 ja 0100 05151 numerot ppm/mpm. 0303 0303 ja
0304 0506 numerot kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu +
0,12 e/min. (sis. alv. 24%)

