
KIINTOPISTE 1/2005 
 
Suunta-Veikot (SuVe) tiedote. 
Ilmestymispäivämäärä 5.7.2004 
Seuran tilinumero:  800017-183354 
 
 
 
1. Kiintopiste!!? 
 
Hei, te kaikki innokkaat Kiintopisteen lukijat! Edellinen Kiintopiste ilmestyi syysleirin alla 7.11..2004. 
Lehdykän julkaisuväli on siis venähtänyt pitkänlaiseksi. Se ei suinkaan tarkoita että seurassa tapahtuisi 
jotenkin entistä vähemmän. Lehdykän tiedotus on vain ollut ylityöllistetty… 
 
Toisaalta internet ja sen sähköposti tavoittaa nykyään seuran jäsenet melko mukavasti, joten 
tiedottaminen on pääsääntöisesti hoidettu sitä kautta. Toki jo historian kirjaamiseksi olisi hienoa saada 
Kiintopiste noin neljä kertaa julkaistua, joten jos sinulla on halua seuralehden päätoimittajaksi, niin 
ilmoittaudu hallitukselle pikimmiten. 
 
2. Suunta-Veikkojen juhlavuosi 
 
Suunta-Veikot on suomen vanhimpia suunnistuksen erikoisseuroja ja täyttää sis tänä vuonna 60 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi painettiin 60 v. painatukset suunnistuspaitoihin Jukolan viestiin. Juhlavuotta 
ehditään vielä juhlistaa, kunhan sopiva tapa siihen löydetään. 
 
3. Tapahtunutta 
 
Viime syksyllä toteutettiin 26. – 28.11. seuran syysleiri ensimmäistä kertaa Fiskarsin Kisakeskuksessa. 
Tällä kertaa kokeiltiin leireillä ihan vaan omalla porukalla, koska lasten yhteismäärä rastihaukkojen 
kanssa on tupannut paisumaan suuremmaksi kuin on pystytty kunnolla leirittämään. Ratkaisu vaikutti 
hyvältä ja Kisakeskuksen leiri olikin erittäin onnistunut – semminkin kun siellä ei samaan aikaan juuri 
ollut muita vieraita koko keskuksessa. 
 
Pikkujoulujuhlat vietettiin perinteisissä merkeissä Pauligin huvilalla Sibelius-puistossa 12.12. 
Ohjelmassa oli siis laulujen ja kestitysten lisäksi seuranmestaruuksien ja nuorten sarjakilpailujen 
palkintojen jakoa, musiikkiesityksiä ja arvonta.  
 
Seuran vuosikokous päätti seuran asioista 20.3. Kokouksessa päätettiin mm. 
- jatkaa entisellä hallituksella (kts tiedotteen loppuosa) 
- pyrkiä saamaan seuralle kunnon internet-sivut vuonna 2005 
- järjestää oravanpolkukurssi toukokuussa ja nuorten leirit FIN-5:n yhteydessä heinäkuussa, seuran  
   majalla Suvelassa ja syysleirillä 
- järjestää itärasteja yhteistyössä rastihaukkojen kanssa 
- järjestää nuorten sarjakilpailut Laajasalossa ke 17.8. (kaikki mukaan talkoisiin!!!) 
- ylläpitää ja kunnostaa seuraan majaa (Suvela Vihdin Jokikunnassa) 
- järjestää pikkujoulut joulukuussa 
 
Oravanpolkukurssi toteutettiin taas toukokuussa Auvon ja Kristan voimin. Oravanpolkukurssilta 
saimme seuraan kolme uutta innokasta suunnistajaa; Atte Granholmin, Emmi Heikuran ja Riku 
Vaurion. 
 



Tänä vuonna osallistuttiin sekä Jukolan että myös Venlojen viestiin. Veljekset juoksivat joukkueella 
Rami Helander, Auvo Viita-aho, Heikki Karjalainen, Heikki Eklund, Jouko ”Jokke” Laitinen, Petri 
Koskela ja Osmo Ojala. Joukkue lähti matkaan rintanumerolla 848 (yhteensä ilmoittautuneita oli 1357) 
ja tuli maaliin sijoituksella 726, joten viimevuodesta kuitenkin parannettiin, kiitos ehkä erityisesti 
Heikkien, Joken ja Osmon. Hyvin lähellä oli myös toisen joukkueen ottaminen mukaan, mutta 
kiusalliset loukkaantumiset veivät juoksijat pidemmiltä osuuksilta. Venloissa juoksivat Anja Koski, 
Krista Viita-aho, Anni Nisov ja oman ankkurin sairastuttua Haldenilta lainattu 17-vuotias Hanna-tyttö. 
Joukkue sai lähtönumeron 786 ja saapui yhteensä 863 kisailleesta joukkueesta maaliin sijalla 525, joka 
oli loistava suoritus tälle nuorelle ja vielä kokemattomalle joukkueelle.  
 
Kansallisia kilpailujakin on toki koluttu ja iltarasteillakin on suvelaisia näkynyt.  
 
4. FIN-5 leiriviikko 
 
FIN-5 (http://www.hiisirasti.fi/fin5/fin/menu) juostaan nyt Euran maastoissa 10. – 15.7. Kilpailemaan 
ovat ilmoittautuneet: 
 
H9RR Granholm Atte  D12 Granholm Essi  
H12 Holopainen Markus H9RR Holopainen Patrik 
D14B Huovinen Aino  H12 Huovinen Juho 
D10RR Huovinen Saara H21B Koskela Petri 
H9RR Lahtinen Leevi  H12 Lahtinen Vilho 
H12 Mannonen Matti H14B Ojala Oliver 
H45A Ojala Osmo  H40AL Viita-aho Auvo 
D20A Viita-aho Krista 
 
Yhteensä meitä on siis 15 ja kun mukaan lasketaan kuntorasteille tulevat Pirjo, Anni ja mahdollisesti 
vielä joku muukin lasten vanhemmista, saadaan metsään suunnistajia seurasta parikymmentä. Leiristä 
tulee tälläkin kertaa ihan mittava. Otamme taas mukaan yhden puolijoukkueteltan, johon pääosa lapsista 
voidaan majoittaa – ehkä joku aikuinenkin. Ensimmäinen kisa on jo sunnuntaina ja välipäivä pidetään 
keskiviikkona. Keskiviikon ohjelmasta ei ole vielä päätetty, mutta Yyteri (http://www.yyteri.fi) on hienolla 
ilmalla vahvoilla. Mukaan kannattaa varata leirille normaalien leirivarusteiden lisäksi vaikka frisbee, pallo tai 
joku muu peli, jota voimme ulkosalla pelata. Tällä kertaa lienee mukana kaikilta myös vanhempia, joten huolto 
hoidetaan perhekunnittain, joskin aamupuuron ja –kahvit kustantaa seura perinteiseen tapaan. 
 

5. Varusteita 
 
Seuralla on nyt myynnissä myös joitakin uusia artikkeleita, mm T-paitoja (10 €) , joita pääosa on vihreitä ja 
varustettu seuran värillisellä kudotulla logolla. Muitakin (koe)värejä on vielä jokunen varastossa. Samalla 
logolla ja 60v- juhlavuotismerkinnällä varustettuja vihreitä lippiksiä (10 €) löytyy niin ikään. Suunnistuspaitoja 
(30 €) löytyy nyt myös 60v juhlavuotismerkinnällä. Näitä voit kysyä Auvolta. 
 
Toki tilattavissa on mm seuran edustusverkkaria, jonka tämänvuotista hintaa ei ole vielä vahvistettu. 
 
 
 
 

http://www.hiisirasti.fi/fin5/fin/menu
http://www.yyteri.fi/


Johtokunta:  
Puheenjohtaja: 
Rami Helander 
Suomenlinna C 57 
00190 Helsinki 
rami.helander@ 
luukku.com 
Puh (k): 668 613 
040 - 7037702 
 
Sihteeri: 
Pauli Ihalainen 
Loosarintie 2 B 
00910 Helsinki 
Puh (k): 325 00 82 
050 - 321 4864 
Pauli.Ihalainen@yit.fi 

Taloudenhoitaja: 
Leena Stålhammar 
Maasälväntie 6 A 46 
00710 Helsinki 
Puh (k): 374 1636 
040 - 82 86 507 
 
Valmennus: 
Pekka Väisänen 
Yökkötie 4 
01490 Vantaa 
pekka.vaisanen@ 
tykyliikunta.com 
Puh (k) 874 6503 
Puh (t): 181 67026 
0400 - 490 837 

Nuorisotoiminta ja 
tiedotus: 
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 
 
Varapuheenjohtaja: 
Helena Väyrynen 
Pajalahdentie 17C 55 
00200 Helsinki 
Puh (k) 278 4838 
041 - 454 8110 
helena.vayrynen@ 
deltamarin.com 
 

Ilpo Kinnarinen 
Kotkantie 1 A  4 
04320 Tuusula 
040 - 591 3151 
 
Varajäsenet: 
Osmo Ojala 
Paloheinäntie 46 B 
00670 Helsinki 
Puh (k): 754 5693,  
050 – 3866153 
osmo.ojala@nokia.com 
 
Kilpailusihteeri 
Krista Viita-aho 
041- 5266 299 
fujucy@hotmail.com 
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