
Kisaennakko 
 
Rasti-Lukon Kevätkansalliset 22.5.2022, Vasaraisten koulu. 
 
Josko kolmas NELJÄS kerta toden sanoisi... 
 
Harvemmin on Rasti-Lukon kansallisten kisamaasto ollut kahta kesää rauhoitettuna, varsinkaan 
kun kyse eräästä Rauman lähialueen hyväkulkuisimmasta maastosta, joka ollut normaalisti 
ahkerassa kuntorastikäytössä. Vielä harvemmin lienee kansallisten rastipukit olleet valmiina yli 
kolme vuotta. ”Kiitos” koronalle tästä ja kunnon lumitalvelle viimeisimmästä. 
 
Viimeisin kilpailukäyttö maastoalueelta on vuodelta 2013, jolloin lasten ja ikäihmisten radat käytti 
osittain kisa-aluetta. Kartta näytti noihin aikoihin (2014) alla olevalta: 
 

 
 
 
 
Kartta on kokonaan läpikäyty Nurmen Timpan toimesta syksyllä 2019 ja uudestaan vuonna 2021. 
Hienosäätöä tehdään varmaan vielä ennen kisaa. Uusi kartta näyttää isossa kuvassa paljolti 
samanlaiselta, muutamia maastopyöräilyuria tullut lisää, traktoriuria hävinnyt ja laajahkojen 
harvennusten risut maatuneet. 
 
Suunnitelma on järjestää kisat edelleen kohtaamisia vältellen, johon ollaan jo pari kesää totuteltu ja 
josta tullee ainakin osittain uusi normi. Ei pesua, ei sisätiloja, eikä tulostauluja. 
 
Vapaasti valittavat lähtöajat on näemmä nyt IN, mutta mielestäni sopivat vain Korona-aikaan ja/tai 
suuriin kisoihin, joissa halutaan joko autokunnan häipyvän nopeasti pois tai sitten vähentää 
muuten vaan kohtuutonta odottelua. 
 
Vasaraisiin tulossa odotusarvona rajallinen määrä suunnistajia, jotka saadaan aika nopsaan 
maastoon ja täten odotusajat ääritilanteessakin kohtuulliset. Lasten lähtöajat kuitenkin vapaat 



helpottamaan suunnistusperheiden elämää. Kuntorasteilemaan myös pääsee, nekin radat olleet 
kolme vuotta valmiina. 
 
 
Aikuisten ratojen ratamestarina toimii Tero Heinikangas ja lasten Piia Gustafsson. Valvojana Jussi 
Elo Laitilan Jyskeestä. Teron alustavat aikuisten ratojen pituudet kertovat maaston 
vauhdikkuudesta. Pääsarjan kilpailijoilta odotetaan reilua viiden vauhtia keskimatkan 
ohjeaikaikkunaan pääsemiseksi. 
 
 
Alustavia matkoja: 
 
H21 6,3km  D21 5,3km 
H35 5,5km D35 4,1km 
H40 5,5km D40 4,1km 
H45 5,2km D45 3,4km 
H50 3,4km D50 3,0km 
H55 3,2km D55 2,8km 
H60 3,0km D60 2,5km 
H65 2,8km D65 2,3km 
H70 2,5km D70 2,2km 
H75 2,3km D75 1,7km 
H80 2,2km D80 1,7km 
H20 4,3km D20 3,7km 
H18 4,3km D18 3,7km 
H16 3,4km D16 3,2km 
 
Kilpailukutsu julkaistu ja ilmoittautuminen avattu. Ohjeet kisaviikolla.  
 
Oheispalveluja on karsittu, mutta itse suunnistustapahtumaan koetetaan panostaa. Tarjolla tulee 
olemaan irralliset rastimääritteet ja tavoitteena saada jonkinmoista Härveliäkin tms. jalkeille. 
 
Palkintojakin jaetaan. Suunnitelmissani on vähäväkisten sarjojen palkintojen painotettu arvonta. Eli 
sarjan kärkipää saisi enemmän arvontalipukkeita kuin heikommin menestyneet ja arvottaisiin 
muutama selkeästi arvokkaampi palkinto näiden vähäväkisten sarjojen kaikkien tuloksen 
saaneiden kesken. Joku 15 euron lahjakortti voittopalkintona kun on mielestäni aika kesy ja 
silloinkin saattaa olla jaossa jo iso prosentti koko sarjan järjestäjälle tuomasta tulosta. 
 
-janne- 
 
KPJ 
 


