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Riihimäen Suunnistajien Uutiskirje 
 
Hyvää uutta vuotta kaikille seuramme jäsenille! Vuosi 2016 on jäänyt taakse ja saamme aloittaa 
vuoden 2017 innokkaana tulevaan katsoen. Vuoden vaihde oli juhlava, alkoihan Suomi 100-vuotta 
juhlavuosi. Jotakin tuohon teemaan liittyvää Riihimäen Suunnistajatkin tulevan vuoden aikana ke-
hittelee toimintaansa. 
 
Kuntosali 
Innokkaimmat ovat jo aloittaneet hiihtokauden, vaikka lunta on ollut vain ajoittain. Onneksi on 
tykkilumilatuja käytettävissä. Talven kuntoiluksi sopii loistavasti kuntosalilla harjoittelu – se palaut-
taa hiihdon aiheuttamista jumeista ja juoksuaskel on keväällä mukavan kevyt, kun jaksaa treenata 
talven aikana lihaksiin voimaa. RiSun kuntosalovuoro on Urheilutalon kuntosalilla tiistaisin klo 
17.30 – 18.30. Hyvässä seurassa tunnin treeni sujuu mukavasti ja samalla tulee vaihdettua kuulu-
misetkin. 
 
Tiistairastien palkitut 
Edellisten vuosien tapaa palkitsemme Tiistairastien kävijöitä ilmaisilla osanotoilla seuraavan kau-
den Tiistairasteille. 
 
Aktiivisimpina kävijöinä palkitaan Erkki Hakulinen (20 krt),  Hannu Salo (20 krt), Pekka Aalto (19 
krt) ja Teppo Inkinen (19 krt). 
 
Arvonnan voittajina palkitaan Erkki Laitila, Risto Pyhälampi ja Juha Jekunen. 
 
Kauden 2016 parhaat 
Vuosikokouksessa palkittiin kiertopalkinnoilla rankisijoituksen perusteella parhaana naissuunnista-
jana Eva Reeni ja parhaana miessuunnistajana Pertti S Hartikainen. 
 
 
Syyskokouksen päätöksiä 
Seuran syyskokous pidettiin 23.11.2016. Seuran puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2017-2018 
valittiin Esa Ojapalo. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Esko Reeni ja Jouni Tuomola valittiin jatka-
maan kaudelle 2017-2018. Puheenjohtajan tehtävästä luopunut Anja Mäkelä valittiin hallitukseen 
kaudelle 2017-2018. Hallituksessa jatkavat Saara Asmundela, Martti Hakola ja Katja Rantala. 
 



Seuran toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Marjo Kapanen ja Markku Tarkkonen ja vara-
toiminnantarkastajiksi Antti Aalto ja Raimo Idman.  
 
Tiimit kaudelle 2017 
Seuran hallituksen järjestäytymiskokous on viikolla 3. Samassa kokouksessa hallitus nimeää tiimit 
eri toimialueille. Jos olet kiinnostunut toimimaan harrastesuunnistus-, kartta- ja ratamestari- tai 
tiedotustiimissä, niin ilmoitathan kiinnostuksestasi viimeistään su 15.1. Esa Ojapalolle, osoittee-
seen esa.ojapalo@konecranes.com. 
 
 
Seuran toimiston remontti  
Seuran toimiston remontti on edennyt suunnitellusti aktiivisten talkoolaisten ansiosta. Katto, sei-
nät ja lattia on jo kunnossa. Seuraavaksi asennetaan keittiön ja wc:n kalusteet ja kokoustilan kaa-
pit. Tavoitteena on, että helmikuun lopussa kevätkokous pidetään uudistetussa omassa toimistos-
sa. 
 
 
Keväällä kaupunkirasteja 
Aloitamme kuntorastit edellisiä vuosia aikaisemmin jo maaliskuulla. Suunnitelmissa on järjestää 
korttelisuunnistuksia sunnuntaisin. Näistä tiedotamme Aamupostissa ja seuran www-sivuilla tar-
kemmin. 
 
 
Lisenssi 
Jos aiot kilpailla vuoden 2017 aikana kansallisissa kilpailuissa, niin lisenssi kannattaa maksaa heti 
vuoden alusta, niin sinulla on vakuutus voimassa.  
Lisenssi maksetaan IRMA-järjestelmän kautta ja IRMA löytyy osoitteesta 
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/main#. 
 
Ilmoittautumiset kisoihin 
Irmassa on jo tulevan kauden kilpailukalenteri ja kisoihin ilmoittautuminen onnistuu entiseen ta-
paan. Sarjaa vaihtavien kannattaa muistella tavallista tarkemmin, että mihin sarjaan sitä pitikään 
ilmoittautua. 
 
 
Kesän 2017 rastiviikot 
Fin5-suunnistusviikko järjestetään Tampereella 10-15.7.  ja Kainuun rastiviikko Kuhmossa 25-30.7. 
Kummankin rastiviikon 2. ilmoittautumisporras sulkeutuu 28.2.2017. Siis kannattaa ilmoittautua 
ennen helmikuun loppua, niin osanotto on edullisempaa. Sarjaa voi vaihtaa ilman lisämaksua 
Fin5:llä 31.5. ja Kainuussa 19.6. saakka. Siis vielä helmikuussa ei tarvitse tehdä sitovaa päätöstä 
sarjastaan.  
 
 
Liikunnallista uuta vuotta! 
 
Anja Mäkelä
    anja.makela@saunalahti.fi 
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