
1. SEURAN
MESTARUUDET
Suunta-Veikkojen suunnistusmestaruudet eri
sarjoissa ratkotaan seuraavasti:

Aikuiset lauantaina 15.9. Itärastien yhteydessä
Kauhalassa (Lapinkyläntietä 8 km länteen kehä
III:lta). Mestaruudet ratkotaan seuraavissa sarjoissa:

H18, H21, D21, H50, D50, H65. Matka on kaikissa
sarjoissa 5 kilometriä. 

Nuorten mestaruudet (H16 ml) ratkotaan Haukka-
kisojen yhteydessä Kirkkonummella ensi lauan-
taina 8.9. Kisat alkavat kello 11. Opastus paikalle
on tieltä 110 noin 800 m Veikkolantien/Lapinkylän-
tien risteyksestä Helsinkiin päin. Nuoret ovatkin
lähes kaikki ilmoittautuneet paikalle.

2. SYYSLEIRI
Suunta-Veikot järjestää syysleirin perinteiseen
tapaan Vierumäellä isäinpäiväviikonloppuna 9. -
11.marraskuuta. Leirillä toiminta keskittyy sisäpelei-
hin ja -leikkeihin, mutta jotakin suunnistuksellista-
kin on tiedossa. Vierumäki ottaa täyshoidosta 570
mk/nuppi, josta seura tukee osallistujia seuraavasti:
- nuoria 300 mk:lla (maksettavaa jää siis 270 mk)
- aikuisia 200 mk:lla (maksettavaa jää siis 370 mk)

Ilmoittautumiset Pekka Väisäselle sähköpostilla tai
puhelimella 1.10. mennessä. Nuoret ovat perintei-
sesti osallistuneet sankoin joukoin, joten mennään
taas.

3. TALKOOT
SuVen mökille on sovittu seuraavat talkoot 20.10.
kello 10.00.

4. IRTOAAKO
LOPPUSUORA
EMIT-maalileimaus mahdollistaa viimeiseltä rastilta
maaliin ajanoton sekunnin tarkkuudella. Kun kilpai-
luihin osallistuu 10 tai enemmän suvelaista, kilpail-
laan aina myös loppusuoran mestaruudesta.

Epävirallisesti kilpailtiin jo Pihkaniskakisoissa,
joissa kärjen osalta tulokset olivat seuraavia (15
suvelaista kisaamassa):

27 sek Koskela Petri
28 sek Nisov Anni
31 sek Karjalainen Heikki

Ajat vaihtelivat välillä 27 - 49 sekuntia. Kaksi
parasta palkitaan sopivassa yhteydessä.

5. SUUNNISTUSRAHAA
Oheen on liitetty lomake, jolla voit ilmoittaa tänä
vuonna kertyneitä suunnistusrahapisteitä sihteerille
ja näin kompensoida joitakin suunnistuksesta aiheu-
tuneita kuluja (onko niitä?). Johtokunta päättää
yhdenmukaisuusperiaatteen mukaisesti myönnettä-
vistä pisteistä ja ilmoittaa voimassa olevat saldot
jäsenkirjeiden yhteydessä. Pisteet siirtyvät seuraa-
valle vuodelle, jos niitä ei käytetä. Pistejärjestelmä
on voimassa toistaiseksi.

6. JUKOLA
Nikkari-Jukola juostiin Jurvassa 16. - 17.6.2001.
SuVe:n sijoitus oli nyt 663, joka ei nyt ollut ihan
viime aikojenkaan parhaita...

7. TAPAHTUNUTTA
SuVe järjesti lähinnä uusille junioreilleen Tampe-
reen MM-kisojen yhteydessä kesän suunnistusleirin.
Uusia junnuja ei ihan täysimääräisesti kuitenkaan
nyt mukaan saatu. Uudetkin junnut (=Aino) vaikutti-
vat kuitenkin tyytyväisiltä SuVen perinteisiin leiri-
järjestelyihin, joita leimaavat ihan itse tehty - silti
maukas - ruoka, sotilasteltta, leppoisa tunnelma ja
mukava poppoo, joka kannustaa omiaan. Nyt
päästiin oman suunnistelun lisäksi näkemään mm
historialliset Suomen viestikullat ihan paikan päällä.

8. MUUTA
SuVen uusi seurateltta on piakkoin valmis

9.
TOIMINTAKALENTERI

KIINTOPISTE 3/2001
Suunta-Veikot (SuVe) tiedote.
Ilmestymispäivämäärä 2.9.2001
Seuran tilinumero:  800017-183354
Seuran sähköposti: suunta.veikot@ave.pp.fi (www.ave.pp.fi)



Ilmoittautumiset kilpailuihin kilpailusihteerille
(Leena), oravien ja muiden junnujen osalta Auvolle,
niin voidaan sopia kuljetukset. Mukaan on mahdu-
tettu muutamia iltarasteja (ilta-, itä- ja aluerastit)
lähialueelta, joihin junnutkin voivat mennä omin
päin, keskenään tai vanhempien kanssa. Maksu
parikymppiä paikan päällä, kartta käteen ja metsään.

--- Syyskuu 2001 ----

ke 5.9. 17:00 XYZ-rastit Paloheinässä
21:30 Yöharjoitus AM-yöhön lähte-

ville Paloheinässä.

la 8.9. Haukkakisat
Samalla seuran mestaruuskil-
pailut nuorten sarjoissa

su 9.9. HPV:n kisat
ti 11.9. 21:00 Alue YÖ, ilm 4.9. mennessä

Upinniemessä (ainakin nuoriso
osallistuu - Timo, Mika ja
Pete ekaan yökisaansa)

la 15.9. Aikuisten seuranmestaruuskil-
pailut Kauhalassa Itärastien
yhteydessä

ma 17.9. 17:30 Iltarastit Pirkkolan urheilu-
puistossa

--- Lokakuu 2001 ----

la 6.10. 17:00 Itärastit Paloheinässä

ke 17.10 17:30 Aluerastit Pikkukoskella (Ou
lunkyläntieltä Uimarannalle)

ti 23.10. 18:00 Johtokunnan kokous Palo-
heinän majalla

su 28.10. 11:00 Iltarastit Postintaiopaleella, 
opastus Metsäläntieltä

--- Marraskuu 2001 ----

Johtokunta:

Puheenjohtaja:

Vilho "Ville" Kesti

Länsirinnetie 17 E
00730 HELSINKI
050 - 571 6060

Sihteeri:

Rami Helander
Suomenlinna C 57
00190 Helsinki
rami.helander@pp.inet.fi
Puh (k): 668 613
040 - 7037702

Taloudenhoitaja ja
kilpailusihteeri:

Leena Stålhammar
Maasälväntie 6 A 46
00710 HELSINKI
Puh (k): 374 1636
040 - 82 86 507
Puh (t): 010513 6862

Valmennus:

Pekka Väisänen

Yökkötie 4
01490 VANTAA
pekka.vaisanen@pp6.inet.fi
Puh (k) 874 6503

Puh (t): 181 67022
0400 - 490 837

Nuorisotoiminta ja
tiedotus (Kiintopiste)

Auvo Viita-aho
Saramäentie 8 B
00670 HELSINKI
Puh (t) 181 24295
Puh (k): 754 3442, 
040 - 50 66 917
auvo.viita-aho@
rannikonpuolustaja.fi

Muut jäsenet:

Ilpo Kinnarinen
Kotkantie 1 A  4

04320 TUUSULA
Puh: 040-591 3151

Pauli Ihalainen
Loosarintie 2 B
00910 HELSINKI
Puh (t): 010 222 8119
Puh (k): 325 00 82
040 - 722 54 74

Varajäsenet:

Helena Väyrynen
Pajalahdentie 17 C 55
00200 Helsinki
Puh (k) 562 15 67

Heikki Karjalainen
Puustellinrinne 3A4
00410 HELSINKI

+10 Helsingin vuokra-asukkaat panevat lämmöt päälle.
Lappilaiset istuttavat kukkia.
+5 Lappilaiset ottavat aurinkoa, jos se sattuu nouse-
maan horisontin yläpuolelle.
+2 Italialaiset autot eivät käynnisty.
0 Tislattu vesi jäätyy
-1 Hengitys muuttuu näkyväksi. Aika suunnitella lomaa
Välimerellä. Lappilaiset syövät jäätelöä ja juovat kylmää
olutta.
-4 Kissa tahtoo samaan sänkyyn.
-10 Aika suunnitella lomaa Afrikassa. Lappilaiset
menevät uimaan.
-12 Niin kylmä, ettei edes sada lunta.
-15 Ranskalaiset autot eivät käynnisty
-18 Helsingin talonomistajat panevat lämmöt päälle.
-20 Hengitys muuttuu kuuluvaksi.
-22 Amerikkalaiset autot eivät käynnisty. Ei tarkene
luistella.
-23 Poliitikot alkavat surra asunnottomien kohtaloa.
-24 Japanilaiset autot eivät käynnisty.
-26 Hengitystä voi leikata iglun rakennusaineiksi.
-29 Kissa tahtoo samaan pyjamaan.
-30 Saksalaiset autot eivät käynnisty. Lappilainen
kiroaa, potkaisee renkaaseen ja lähtee käynnistämään
Ladaa.
-31 Ei tarkene suudella, huulet jäätyisi yhteen. Lapin
jalkapallojoukkue alkaa harjoitella kevätkautta varten.
-35 Aika suunnitella kahden viikon kuumaa kylpyä.
Lappilaiset lapioivat lunta katolta.
-39 Elohopea jäätyy. Ei tarkene ajatella. Lappilaiset
panevat paidan ylimmänkin napin kiinni.
-40 Auto tahtoo samaan sänkyyn. Lappilaiset panevat
villapaidan päälle.
-45 Lappilaiset sulkevat kylpyhuoneen sisäikkunan.
-50 Merileijonat lähtevät Grönlannista. Lappilaiset
vaihtavat sormikkaat rukkasiin.
-70 Jääkarhut lähtevät Pohjoisnavalta. Lapin yliopistolla
vietetään urheiluiltapäivää.
-75 Joulupukki lähtee Napapiiriltä. Lappilaiset laskevat
lakin  korvaläpät alas.
-250 Alkoholi jäätyy. Lappilainen suuttuu.
-268 Helium muuttuu nestemäiseksi.
-270 Helvetti jäätyy.
-273,15 Absoluuttinen nollapiste. Kaikki alkeishiukkas-
ten liike lakkaa. Lappilaisetkin myöntävät, että jo vain
alkhaa olla vähän vilphoista, pisthäppä toinen koshu...



pe-su 9.-11.11 Syysleiri Vierumäellä
Lähtö Helsingistä 
noin klo 16

Lisäksi lokakuussa alkavat sisäpelivuorot, jumpat ja
lenkit. Niistä ilmoitetaan seuraavassa tiedotteessa.

Viikon kevennys näin pakkasia odotellessa.


