
Loppukirin aikaiset ratamestarikiireet 
 
KS:n tiedotusosastolta tuli pyyntö että kisajärjestelyistä pitäisi vielä kertoa hitusen lisää. 
 
Nyt eletään viimeistä ja kiireellisintä aikaa järjestely puolella. Rastipukit saatiin valmiiksi edellisenä 
viikonloppuna ja valvojan kanssa käytiin kisaa läpi niin puhelimessa, sähköpostissa kuin 
paikanpäällä maastossa. Viimeisenä viikkona huomio kohdistuu asioiden tarkistamiseen, jopa 
neuroottisuuteen asti. Yöunet jäävät vähille, kun mielessä pyörivät rastimääritteet, arvontakaaviot, 
online-rastien sijoittelu jne. Toivottavasti emme sorru iberialaisiin kisajärjestelyihin.  
 
Luin äsken valvojan lausunnon ja huomasin meillä olevan erilaiset näkökulmat kisamaastoon. 
Valvoja Asko Karjalainen on metsäalan ammattilainen, joten hän näkee maaston enemmän oman 
ammattinsa kautta. Itse edustan innokasta harrastajaa joka käyskentelee metsissä aina kun siihen 
on mahdollisuus. Itse olen muodostanut käsitykseni kilpailumaastosta useamman vuoden takaisiin 
vaelluksiin kyseisillä mäkialueilla. Sunnuntaina uskon että jokaisella teistä on käsitys millaisesta 
maastosta oli kyse. 
 
Välillä vähän asiaakin, tämän jaarituksen jälkeen. Kartan kivikuvaus on selkeä, kun pitää mielessä, 
että karttaan on kuvattu vain suuremmat kohteet. Tämä olisi hyvä vanhempien teroittaa lapsille, 
jotka eivät välttämättä katsele maailmaa samasta perspektiivistä, kuin aikuiset kilpailijat. 
 
Keskimatkan maastossa on kivilouhos joka on kiellettyä aluetta. Laitan valkoisen nauhan merkiksi 
tästä alue rajauksesta. Pitkän matkan maastossa on yksi suojeltu luontokohde, joka on myös 
nauhoitettu. 
 
Keskimatkalla meille on syntynyt mukava ongelma, kun sarjaan H21A on ilmoittautunut peräti 58 
miestä. Jos kilpailu halutaan viedä ripeästi läpi, pitää järjestäjien miettiä, käytetäänkö kyseisessä 
sarjassa 1 minuutin lähtöväliä. Näin saataisiin kaikki mukavasti maastoon suunnilleen samassa 
aikaikkunassa. Muutoin kyseisen sarjan viimeiset miehet joutuisivat värjöttelemään lähdössä 30 
minuuttia vielä muiden jälkeen. Itse kannatan tuota kiivastempoisempaan ja enemmän painetta 
kisaan tuovaa lähtöväliä. Seuraavana viikonloppuna on SM-keskimatka, joten tulisi hyvä 
valmistautuminen siinäkin mielessä. 
 
Erityisen ilahtunut ole siitä, että pitkälle matkalle tuli kohtuullisen paljon osallistujia. Tämä 
kilpailumuoto tuppaa tänä päivänä jäämään sprintin ja keskimatkan jalkoihin. Väitän, että maasto 
on todella sovelias pitkänmatkan kisaan. No sunnuntaina saan sitten kuulla palautteen. 
 
Toivotan teille vauhdikasta ja nautinnollista suunnistuselämystä tulevalle viikonlopulle. 
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