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Riihimäen Suunnistajien Uutiskirje 
 
Tässä taas seuramme ajankohtaisia asioita 
 
Uusia jäseniä seuraamme 
Uusille jäsenille tarjottu starttipaketti on mennyt hienosti kaupaksi ja huhti-toukokuun ai-
kana on seuraamme liittynyt ainakin 14 uutta jäsentä. Tervetuloa mukaan porukkaan! 
 
Facebook ja Twitter 
Löydät seuramme ajankohtaisia uutisia myös FaceBookista ja Twitteristä 
(@RiSu_suunnsitus). 
 
Seuranmestaruuskilpailut 
Kertauksena seuranmestaruuskilpailut: 

Torstai 9.6, Vehmainen, Hämeenlinnan Suunnistajat, pitkä matka 
Tiistai 14.6, Isokorkee, Loppi, RiSu, sprintti 
Torstai 18.8, Moreeni/Karanojanmäki, Hämeenlinnan Tarmo, keskimatka 
Torstai 29.9, Kytäjä-Usmi, Hyvinkään Rasti, yö. 

Kaikki mestaruuskisat suunnistetaan siis omilla tai naapuriseurojen iltarasteilla. Tuttuun 
tapaan kartanmyynnissä on lista, johon kirjoitetaan oma nimi ja sarja. Tiedot mestaruus-
kisoista tulevat myös seuramme www-sivuille. 
 
Venloihin ja Jukolaan 18-19.6. Lappeenrantaan 
Tähän mennessä Venlojen viestiin ovat ilmoittautuneet Anu Joutsi, Heli Tiainen, Marjo Ka-
panen, Pirjo Iivonen, Katja Rantala ja Anja Mäkelä. Jukolan viestiin ovat ilmoittautuneet 
Petri Tynjälä, Esa Ojapalo, Pertti S Hartikainen, Voitto Manninen, Jarmo Kapanen, Esko 
Reeni, Justus Rantala, Ilkka Rantala, Martti Hakola ja Harri Viitasalo. Siis molemmissa vies-
teissä on joukkueissamme tilaa. Jos haluat suunnistaa Risun joukkueessa, niin lähetä säh-
köpostia tekstiviesti Anjalle osoitteeseen anja.makela@saunalahti.fi tai 040 5858928. 
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Teemme Jukolan reissun henkilöautoilla kimppakyydein. Seura maksaa matkakorvaukset 
laskun toimittaneille seuraavin periaattein: auto+kuljettaja 15snt/km ja jokainen lisämat-
kustaja +5snt/km, seurateltta lasketaan lisämatkustajaksi. Kimppakyytejä voi jo kehitellä. 
 
Kaikille Jukolaan lähtijöille on palaveri seuran toimistolla (osoite Lopentie 3-5, Riihimäki) 
maanantaina 13.6.2016, klo 18.00 alkaen. Tuossa palaverissa sovitaan juoksujärjestykset ja 
kimppakyydit. Tervetuloa! 
 
Loppi Extreme –polkujuoksukilpailu la 13.8. 
Järjestämme yhteistyössä Lopen Samoojien kanssa polkujuoksukilpailun Malvan suunnis-
tuskartan alueella lauantaina 13.8. Kilpailukeskuksena toimii Samoojien Kalamaja. Talkoo-
laisia tarvitaan järjestelytehtäviin. Jos ehdit hommiin, niin ilmoittaudu Anjalle sähköpostilla 
tai tekstiviestillä. 
 
Saunapäivä su 14.8. Valkjärvellä 
Viime syksynä järjestimme saunaillan kaikille jäsenille Hausjärven kunnan leirikeskuksessa 
Valkjärvellä. Tänä vuonna meillä on leirikeskus käytössä koko sunnuntain. Ohjelmassa on 
suunnistusta, saunomista, uimista ja muuta mukavaa. Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin 
lisää.  
 
Tiistairasteilla tarvitaan talkoolaisia 
Ehtisitkö talkoolaiseksi esimerkiksi pysäköintiin, kartanmyyntiin, rastien poishakuun tai 
muuhun tehtävään? Talkoolaiset voivat suunnistaa ko kerralla ilmaiseksi ja lisäksi työtunti-
en mukaan saa talkoopisteitä, jotka voit käyttää kilpailuiden osanottomaksuihin tai Tiis-
tairastien maksuihin. 
Haluaisitko toimia ratamestarina Tiistairasteilla? Vielä etsimme ratamestaria/vastaavaa 
järjestäjää 6.9. Hikiään ja 27.9. Kirvastoon. Ilmoittaudu Tuomolan Jounille osoitteeseen 
jouni.tuomola@kolumbus.fi. 
 
Seuran toimistoa remontoidaan 
Seuran toimistoon valmistellaan remonttia. Laitetaan paikat uuteen kuntoon. Nyt on suun-
nitteluvaihe. Loppukesästä tarvitsemme ahkeria tekijöitä purkuhommiin. Asiasta lisää, kun 
suunnitelmat tarkentuvat. 

Anja Mäkelä, pj    
anja.makela@saunalahti.fi 
040 5858 928 
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