20.7.2022
Pari viikkoa on kulunut, Radat ovat kaikki valmiina tietokoneella varmuuskopioineen. Maastossa on jo kaikki
rastipukit, vain leimasimet ja rastiliput puuttuvat. Rasteja on lopulta tasan 80. Siivosin eilen vielä ratoja,
jätin turhat rastit pois ja vähän lyhensin pisimpiä ratoja. Valvoja tutkii paraikaa rasteja ja ratoja.
Kannattaa huomata, että näissä kisoissa:
•
•

melkein kaikissa sarjoissa käytetään mittakaavaa 1:7 500 kartan lukemisen
helpottamiseksi (poikkeuksena sarjat H21, H35, H20).
Pala syherikköä:

•
•
•
•

ajat tulevat olemaan ohjerajojen yläosissa ehkä ylempänäkin
on käytössä vapaa lähtöajan valinta (tietyissä rajoissa)
palkitaan kaikki rastireittiläiset
löytyy kahviosta tuoretta pullaa ja jäätelöä

rtm

5.7.2022
Järviseudun Rasti järjestää kansalliset Alun kesätupla peräkkäisinä päivinä 30.-31.7.2022 uudelleen
viime syksynä kartoitetulla Vatpakalla Vimpelissä. Kartoittajana on Timo Hoskari, joka kartoitti myös
Lakeaharjun eteläosan, jossa suunnistettiin viime vuoden kesäkuussa Viestiliigan osakilpailu Lakeuden

Viesti. Maastoltaan Vatpakka ja Lakeaharju muistuttavat kovastikin toisiaan (katso kuva)

,

jos miettii asiaa suunnistajan kannalta. Kilpailualue Vatpakalla on suureksi osaksi hyvin vaativaa
suunnistettavaa, peitteistä ja pienipiirteistä. Suunnistajalta kaivataan tarkkaa kartanlukutaitoa mutta myös
kokonaisuuden hahmottamista, jotta osaa rytmitellä menonsa oikein. Hiihtoladun pohja, polku ja ”kärrytie”
jakavat maaston selkeisiin osiin (katso vanha kartta!). Näin voi aina palata hakemaan uutta vauhtia

”sopivasta mutkasta”. Lähellä kilpailukeskusta pururata, lukuisat polut ja frisbee-kulkemat tarjoavat
mahdollisuuden lasten radoille.
Ratamestarille Vatpakan maasto tarjoaa moninaisia mahdollisuuksia. Voi käyttää radoissa apuna polkuja,
voi tarjota pitkiäkin reitinvalintoja (katso kuva)

ja voi tarjota huipuille tarpeeksi
vaativaa suunnistusta. Ratamestarin työ on hyvin aikataulussa. Aloitin suunnittelemalla ensin lasten ja
nuorten radat ja tietysti lähtöjen paikat. Päädyin kaikille sarjoille yhteiseen lähtöön, joka tosin vaihtuu
sunnuntaiksi eri paikkaan. Maali on ”tietysti” hiihtomajan pihassa. Seuraavaksi tein pisimmät pääsarjojen
radat kartalla, sitten muutama tai oikeastaan kymmeniä muita ratoja jne. Yritin noudattaa seuraavia ”omia
postulaatteja”:
•
•
•
•
•
•

lasten radat ovat huolella laadittuja ja kulkevat valoisissa metsissä
useimmat ainakin pisimmät radat ovat keskimatkan ohjeaikojen ylärajoilla
rasteja on paljon ”samassa mäessä” siis kaikki eivät mene samalle rastille
kaikille rasteille pääsee suunnistamalla ei ”kivi- tai pistekumparebingoja”
radoilla on myös reitinvalintoja ”siis” pitempiä välejä
radat eivät ole maastojuoksuratoja

Tilanne tällä lyömällä: Rasteille on viety lähes kaikki ”prikat” ja puolet rasteista on jo pukitettu (Maastossa
joutuu hyvinkin usein pettyen toteamaan, että kartalla ihanteelliselta tuntuva kohde onkin mitätön tai
tulkinnanvarainen. Onneksi uusi raikkaampi kohde, jonne pääsee suunnistamalla löytyy varmasti.) Näin
rasteja on nyt jo 85. Viikon päästä ratamestarin suunnitelmat lähetetään valvojalle (Kari Tyynelä).
Kannattaa huomioida, että kisojemme tulospalvelu on alansa huippua mukaan lukien väliaikarastit ja
lähestymisrastit sekä tietysti ONLINE:t sekä lisäksi oman lähtöajan valinnan. Kannattaa seurata
kisasivuja, jotta tietäisi milloin ja mistä lähtöaika valitaan.Tervetuloa suunnistuselämyksiin! Taidanpa
lähteä tästä Vatpakan metsiin, kun tuo ukkospilvikin näytti jo menevän ohi!
ratamestari

