10.2.2022
Kisat lähestyvät hyvää vauhtia. Ilmoittautumisia odotellaan. Järjestelyt
etenevät aikataulun mukaisesti. Tänään rastit ovat kartalla ja maastossa
valmiita vain rastileimasimet puuttuvat. Ne saadaan vasta ensi viikolla.
Radatkin ovat valmiit ja ratatiedot on päivitetty kisasivuille.
Joitakin huomioita kilpailijoille. Uria on paikoin hyvinkin tiuhaan. Kannattaa
rastilta lähtiessään miettiä muutama sekunti ennen kuin säntää matkaan,
varsinkin korkeuskäyriä tulisi vilkaista. Lyhin tie ei välttämättä ole järkevin.
Maastossa on kymmenkunta jyrkkää laskua, jotka pääpiirteissään on
suunniteltu noustaviksi. Jos et ole jyrkissä rinteissä parhaimmillasi, käytä
turvallisia kiertoteitä. Kaikki mainitut jyrkkyydet ovat helposti kierrettävissä.
Jyrkkien laskujen päälle on merkitty taulut: VARO! VAARALLINEN LASKU.
Jyrkkyyksiä ei ole ”vanhojen” eikä lasten radoilla.
Varsinkin sunnuntain pitkien matkojen radat sisältävät paljon vaihtoehtoisia
reitinvalintoja. Valitse niistä itsellesi paras. Huomaa, että kartalla on joitakin
kiellettyjä alueita, joita et voi käyttää. Ne vaikuttavat myös valintoihisi.
Kiellettyjä alueita ei ole merkitty maastoon, mutta tällä kertaa niitä oikeasti
valvotaan usean henkilön toimesta ja väärinkäytökset kirjataan. Myös
kilpailukeskukseen tuleva tie on pääosin kiellettyä aluetta. Sen voi ylittää vain
kahdesta valvotusta paikasta.
Kilpailukutsua on eilen päivitetty. Kannattaa tutustua muutoksiin. Käytössä on
muun muassa kilpailijalle lähtöajan vapaa valinta, loput arvotaan.
TERVETULOA!
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24.1.2022
Kisajärjestelyt etenevät aikataulussa. Radat on alustavasti suunniteltu ja
luovutettu valvojan tarkasteltavaksi. Rasteja jäi lopulta tasan 100. Ratatiedot
on löydettävissä kisasivujen valikosta. Kartanvaihtoja ei lopulta tarvittu
sunnuntainakaan, mittakaava 1:12 500 pelastaa tilanteen.
Urat on kaikki pohjustettu ja avattu. Rastitkin on jo maastoon merkitty. Kaikille
tuleville kilpailijoille lienee selvää, että liikkuminen avatuilla urilla on kiellettyä

toki aina avoimilla leveillä luistelubaanoilla voi edelleen hiihdellä. Katso
harjoittelukieltoalue kisasivuilta. Lunta on sopivasti, ehkä keskimäärin 35 cm.
Kisasivuille on lisätty valokuvia, josta tilanteen voi todeta.
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29.12.2021
Joulu alkaa olla jo ohi ja vuosi vaihtumassa uuteen. Samalla lähestyvät jo
perinteeksi muodostuneet kaksipäiväiset Alun Talvirastit. Ensi vuonna ne
järjestetään jo helmikuun 19. Ja 20. Päivä Lehtimäen Valkealammella.
Valkealammen kesäkartta on Timo Hoskarin toimesta uusintakartoitettu
pyöräsuunnistuksen tuoksinnassa huomattavasti edellistä laajempana.
Varsinkin pohjoispuolelle on saatu lisää hienoja rinteitä ja sokkelikkoja.
Uusi kartta on huolellisen työn tulos ja lisäksi hyvin geosuunnattu, joten gpxkäyrä asettuu hyvin kohdalleen. Kuukauden ajan on tulevaa
hiihtosuunnistusurastoa merkattu maastoon ja piirretty ocadilla ja valmista tuli
eilen. Osa urista on jo koneilla pohjustettu ja kaikki lumikengillä tai suksilla
kuljettu. Tämänhetkinen tilanne on tämä:
Leveää luistelu-uraa 14,9 km
Kapeaa luistelu-uraa 11,5 km
Katkouraa 43,0 km
Mustaa tietä 3,6 km
Moottorikelkkareittiä 3,8 km
Pallouraa 0,2 km
Siis yhteensä 77,0 km
Ja rasteja tällä hetkellä suunnitelmissa 107 kpl
Ratoja suunnitellaan. Mittakaava lauantaina 1:10 000 ja sunnuntaina
lyhyimmillä radoilla 1:10 000 ja pidemmillä radoilla 1:12 500 kartanvaihdon
kera.
Vanhan uraston vuodelta 2018 voi opetella ulkoa valikosta vanha kartta
Valitettavasti vuoden 2022 urasto on pääosin eri sisältäen uusia alueita, joilla
on lisäksi huomattavia korkeuseroja.Lunta on tällä hetkellä keskimäärin 30 cm
ja kaikki näyttää hyvältä.

KORONA näyttää rajoittavan sisätilojen käyttöä.
Heikki Kujanpää
rtm

