
25.2.2023 

Tämän alueen hiihtolomaviikko on alkamassa. Sääennusteet povaavat hienoja 

talvikelejä. Noin viikko sitten satoi 20 cm lunta ainakin Valkealammelle ja tällä 

viikolla on tullut useampaan otteeseen lisää. Kaikkiaan lunta on maastossa 

keskimäärin 50 cm. Kyllä kelpaa. Olin tänään lumikengillä varmistamassa 

rastipaikkoja ja aurinko paistoi. Hiihtäjiä näkyi hiihtobaanoilla perheittäin 

mukavasti. Kaikki 96 rastia on metsiin jo piilotettu ja valvoja Voitto Erkinheimo on 

suurimman osan jo paikallistanut. Urat on moneen kertaa tälläkin viikolla ajettu. 

Ilmoittautujia vain odotellaan. 

Radoista voitaneen kertoa, että ne ovat enemmän aikamitattuna pitkiä kuin lyhyitä. 

Voittajilta vaaditaan hyvän peruskunnon lisäksi hyvää kartanlukutaitoa sekä kykyä 

tehdä nopeasti vaativia ratkaisuja reitinvalinnoiksi. Pelkästään lujaa hiihtämällä ei 

palkintoja nostella! Osa rinteistä ovat haastavia molemmin päin. Oikojille antaisin 

neuvoksi, että miettisivät vielä toisenkin kerran. Oijoilla voi tulla vastaan virtaavia 

syviä ojia tai jyrkkä vaarallinen rinne. Kartalla on myös kiellettyjä alueita estämässä 

”typerät” oikomiset. Meillä on ollut tapana valvoa kieltojen noudattamista. 

Tervetuloa! 

rtm 

5.2.2023 

Hyvää Runebergin päivää! 

Kisavalmistelut etenevät aikataulussa tai oikeastaan edellä aikataulua. Viikko sitten 

sain rastit ja radat ocad:lla valmiiksi. Rasteja jäi lopulta 96 kpl urille. Suunnittelin 

valmiiksi raamit erikokoisille kartoille. Lauantaina keskimatkoilla mittakaavat 1:10 

000 ja 1:7 500 60-vuotiaille ja vanhemmille sekä tosi nuorille. Sunnuntaina kartat 

1:12500 ja 1:10 000 vanhemmille ja 1:7 500 tosi nuorille. 

Kävimme Pekan kanssa tänään sunnuntaina ripustelemassa maastoon jo 23 

orsinarua rastikoodeineen. Lunta on vakaasti 30-40 cm ja kaikki urat on taas viime 

viikolla pienen lumisateen jälkeen ajettu moottorikelkalla, kiitos Untolle. Otin 

muutaman kuvan näytteeksi: kuva1, kuva2, kuva3, kuva4, kuva5 ja kuva6. Kuvista 

voi paikantaa esimerkiksi rastin numero 150 (kaukaa ja läheltä) ja mustan tien 

hiihtosuunnistuskartalla, tosin on ihan lumivalkoinen. 

Laitan lähipäivinä alustavat ratatiedot kisasivuille. Ja sitten vaan 

ILMOITTAUTUMAAN! 
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21.1 2023  

Tervehdys!  

Taas pari viikkoa on kulunut. Olemme eläneet pitkähkön suojajakson vesisateineen.  

Onneksi Lehtimäen Valkealampi kuuluu ns. lumivarmaan alueeseen. Kävin tänään 

Valkealammella kävelemässä urilla. Kelkkataituri Unto on tehnyt todella hienoa 

työtä katkourilla. Unto on ajanut urat ainakin kolmeen kertaan ja viimeksi eilen ja 

toissa päivänä, yhteensä ajoa parissa päivässä ainakin 80 km. Katkourat olivat 

hämmästyttävän hyvässä kunnossa, oikeastaan täysin kilpailukunnossa. HIENOA! 

Tiivistä lunta maastossa noin 25 - 30 cm keskimäärin. Otin katkourilta maastosta 

todisteeksi parikymmentä kuvaa. Ne löytyvät näistä linkeistä: uva1, uva2, uva3, 

uva4, uva5, uva6, uva7, uva8, uva9, uva10, uva11, uva12, uva13, uva14, uva15, 

uva16, uva17, uva18, uva19, uva20, uva21.  

Valmistelut etenevät aikataulussa. Seuraavaksi varmennetaan rastien paikat ja 

tehdään radat alustavasti tiedostoon valmiiksi. Sitten viedään rastit maastoon.  

Nyt vaan innolla kevättä kohti!  

  

5.1.2023  

Hyvää Uutta Vuotta 2023!  

Alun talvirastit järjestetään tänä vuonna 4.-5.3. Valkealammella Lehtimäellä kuten 

viime vuonnakin. Kilpailukeskus on sama ja maali on samassa paikassa, mutta urasto 

on lähes kokonaan uusittu ja mukana on useita uusia alueita. Toki kaikista levein 

luistelubaana pysyy lähes samana. Viime vuoden Alun talvirastien urasto on 

opiskeltavissa linkistä vanha kartta kisasivuilta. Tänä vuonna leveää luistelubaanaa 

on 14,9 km, kapeampaa luistelubaanaa 10,9 km sekä moottorikelkalla ajettua 

katkouraa 48,3 km ja joukkoon sopii vielä mustaa hs-tietä noin 2,0 km. Siis yhteensä 

noin 76,1 km. Siinä riittää jokaiselle hiihdettävää.  

Kilpailujen valmistelut etenevät aikataulussa. Urasto on maastoon merkitty ja gps:n 

avulla kartalle piirretty sekä lisäksi lumiliikkumien avulla kävelty. Sitten  

moottorikelkalla lanaillen katkourat on kertaalleen jo ajettu. Lunta on keskimäärin 

tällä hetkellä noin 30 cm ja parin päivän suojan ansiosta lumi on pohjiltaan hyvinkin 

tiivistä.  
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Osa radoistakin on jo suunniteltu. Tulosteissa tullaan käyttämään lauantaina 

keskimatkoilla mittakaavoja 1:10 000 ja lyhyemmillä radoilla 1:7 500. Sunnuntaina 

pisimmillä radoilla käytetään mittakaavaa 1:12 500, jolloin ei tarvita kartanvaihtoja. 

Kartan koko on A4 molempina päivinä.  

Jos kilpailija ei ole hankkinut voimassa olevaa lisenssiä, hän voi kuitenkin osallistua 

aluemestaruuskisoihinsa ilmoittautumalla suoraan tulospalveluun 27.2.2023 

mennessä. Katso ohjeet kilpailukutsusta.  

Nämä Alun talvirastit 4.-5.3.2023 ovat samalla myös Etelä-Pohjanmaan ja 

KeskiPohjanmaan AM-kilpailut keskimatkoilla ja pitkillä matkoilla.   

Teemme tiivistä yhteistyötä Lehtimäen Jyskeen kanssa.  

TERVETULOA!  

Ilmoittautuminen on IRMA:ssa jo avattu! 

Heikki Kujanpää rtm  


