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Riihimäen Suunnistajien Uutiskirje 
 
 
Maaliskuulla pidetyssä seurapäivässä ideoitiin seuramme kehittämistä. Yhtenä ajatuksena 
nousi esiin seuran jäsenille lähetettävä uutiskirje. Tässä on tulossa ensimmäinen uutiskirje. 
Kirjeitä tulee tarpeen mukaan – välillä tiuhempaan ja välillä harvempaan. Kaikkia tiedotet-
tavia asioita emme varastoi näihin Uutiskirjeisiin, vaan edelleen tulee sähköposteja ajan-
kohtaisista asioista. 
 
 
Seuranmestaruuskilpailut 
Hallitus on päättänyt seuranmestaruuskilpailujen ajankohdat seuraaviksi: 

Torstai 9.6, Vehmainen, Hämeenlinnan Suunnistajat, pitkä matka 
Tiistai 14.6, Isokorkee, Loppi, RiSu, sprintti 
Torstai 18.8, Moreeni/Karanojanmäki, Hämeenlinnan Tarmo, keskimatka 
Torstai 29.9, Kytäjä-Usmi, Hyvinkään Rasti, yö. 

Kaikki mestaruuskisat suunnistetaan siis omilla tai naapuriseurojen iltarasteilla. Tuttuun 
tapaan kartanmyynnissä on lista, johon kirjoitetaan oma nimi ja sarja. Tiedot mestaruus-
kisoista tulevat myös seuramme www-sivuille. 
 
 
Unelmien liikuntapäivä ti 10.5. 
Koko Suomessa vietetään tiistaina 10.5. Unelmien Liikuntapäivää. Meidän Tiistairastimme 
Kiskon majalta, Varuskunnan kartalla on mukana tapahtumien ketjussa. Lähde mukaan 
nauttimaan keväisestä metsästä. Paikalla on myös suunnistusvarustemyyntiä, joten oiva 
tilaisuus tarvikehankinnoille samalla reissulla. 
 
 
Venloihin ja Jukolaan 18-19.6. Lappeenrantaan 
Olethan jo ilmoittautunut Venlojen – tai Jukolanviestiin IRMAssa tai sähköpostilla puheen-
johtajalle.  
 



 
Loppi Extreme –polkujuoksukilpailu la 13.8. 
Järjestämme yhteistyössä Lopen Samoojien kanssa polkujuoksukilpailun Malvan suunnis-
tuskartan alueella lauantaina 13.8. Kilpailukeskuksena toimii Samoojien Kalamaja. Talkoo-
laisia tarvitaan järjestelytehtäviin. Jos ehdit hommiin, niin ilmoittaudu Anjalle sähköpostilla 
tai tekstiviestillä. 
 
 
Saunapäivä su 14.8. Valkjärvellä 
Viime syksynä järjestimme saunaillan kaikille jäsenille Hausjärven kunnan leirikeskuksessa 
Valkjärvellä. Tänä vuonna meillä on leirikeskus käytössä koko sunnuntain. Ohjelmassa on 
suunnistusta, saunomista, uimista ja muuta mukavaa. Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin 
lisää.  
 
 
Järjestyksenvalvojille tarjolla hommia pe 24.6. 
Olemme vakuuttaneet Riihimäen seurakunnan reippaalla talkooporukallamme. Viime 
vuonna hoidimme Big Light –tapahtuman pysäköinnin, tänä vuonna pääsiäisnäytelmän ai-
kana katujen sulkemisen liikenteeltä. Nyt seurakunnalta tuli kysely, löytyisikö meiltä kahta 
järjestyksenvalvojaa juhannusaattona Hirvijärven leirikeskuksen juhannustapahtumaan. 
Järjestyksenvalvojan korttia ei vaadita ja paikalla pitää olla klo 17.30 – 21.30. Jos järjestyk-
senvalvojan tehtävä kiinnostaa, niin ilmoittaudu puheenjohtajalle mahdollisimman pian. 
 
 
Tiistairasteilla tarvitaan talkoolaisia 
Tiistairastikausi on vauhdissa ja osanottajia on riittänyt mukavasti. Ehtisitkö talkoolaiseksi 
esimerkiksi pysäköintiin, kartanmyyntiin, rastien poishakuun tai muuhun tehtävään? Tal-
koolaiset voivat suunnistaa ko kerralla ilmaiseksi ja lisäksi työtuntien mukaan saa talkoo-
pisteitä, jotka voit käyttää kilpailuiden osanottomaksuihin tai Tiistairastien maksuihin. Il-
moittaudu Tuomolan Jounille osoitteeseen jouni.tuomola@kolumbus.fi. 
 
 
Reipasta suunnistuskevättä kaikille! 

Anja Mäkelä, pj    
anja.makela@saunlahti.fi 
040 5858 928 
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