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Riihimäen Suunnistajien Uutiskirje 
 
Tässä syksyn uutisia ja tapahtumia – sunnuntairasteja, toimiston remonttia ja kalustekaup-
paa. 
 
 
Tiistairastit päättyivät 
 
Tiistairastit on tämän kauden osalta suunnistettu. Osanottajia kävi mukavasti. Kauden tilas-
tojen tekeminen on vielä kesken. Kiitos kaikille suunnistajille ja talkoolaisille hyvin suju-
neesta kaudesta. 
 
 
Sunnuntairasteja lokakuussa 
 
Lokakuussa pääsee suunnistamaan neljänä sunnuntaina. Lähdöt ovat klo 12.00 – 14.00. 
ensi sunnuntaina 2.10. suunnistetaan Urheilutalolta uudella Urheilupuisto-Keskusta sprint-
tikartalla. Radoista osa on sprinttipituisia, mutta lisäksi on tarjolla 6 km lenkki. Hinnat ovat 
samat kuin Tiistairasteilla. 9.10. jatketaan Varuskunnan uusitulla kartalla ja tapahtumakes-
kuksena on Riihimäen Kiskon maja eli Tapiolan maja. 16.10 suunnistetaan Uhkolan kartalla 
ja Sunnuntairastit päätetään 23.10. Kirvaston kartalla, mutta radat ovat korttelisuunnistus-
ta.  
 
Ehtisitkö sunnuntairasteille hommiin? Esimerkiksi rasteja viemään, opasteita pystyttä-
mään, parkkiohjaajaksi, kartanmyyjäksi, tulospalveluun tai rasteja hakemaan? Ilmoittaudu 
puheenjohtajalle sähköpostilla. 
 
 
Seuran toimiston remontti  
 
Seuran ylimääräinen kokous hyväksyi toimiston remonttisuunnitelmat. Nykyisin keskellä 
tilaa oleva varastohuone puretaan pois ja näin saamme isomman kokoustilan. Kokoustilan 



lattia uusitaan, asennetaan kaapistot ja seinät maalataan. Tilaan asennetaan datatykki ja 
sähköt uusitaan. Lisäksi tehdään kunnollinen keittiötila, jossa on tiskipöytä, liesi+uuni, mik-
roaaltouuni, tiskikone ja jääkaappipakastin. Lisäksi wc-tilat uusitaan. Näin saamme toimis-
tostamme toimivamman ja viihtyisämmän.  
 
Remonttihommista teemme mahdollisimman suuren osan talkootyönä. Projekti alkaa per-
jantaina 7.10.2016 klo 16.30 autotallin siivoustalkoilla, järjestelyllä ja turhan tavaran pois 
heittämisellä. Kun autotalli on raivattu, sinne siirretään toimistosta tavaraa pois remontin 
alta. Toivottavasti mahdollisimman moni ehtii paikalle, niin homma sujuu joutuisammin. 
Voit tulla myöhemminkin illan aikana, miten vaan ehdit mukaan. Ei tuo urakka ihan parissa 
tunnissa mene. Varusteiksi työrukkaset käteen ja käveltävät jalkineet jalkaan. 
 
Seuraavana on vuorossa purkutyöt toimistossa. Tätä kirjoittaessa päivämäärä ei ole vielä 
aivan varma. Tuosta tulee erillinen sähköposti heti, kun ajankohta varmistuu. 
 
Myöhemmin on tiedossa katon ja seinien kittaus- ja maalaustalkoita. Vesieristykset, laatoi-
tukset, lattiamaton asennuksen, sähkötyöt, lvi-työt ja kalusteiden asennukset teetämme 
ammattilaisilla. Loppusiivous tehdään talkoilla. Siis emme rasita jäseniä kovin mahdotto-
malla talkoourakalla. Toivottavasti ehdit mukaan talkoisiin. Yleensä talkoissa on mukava 
tunnelma ja samalla oppii tuntemaan seuran jäseniä. 
 
Tavoitteena on, että ensi kevään kevätkokous pidetään uudistetussa omassa toimistossa. 
 
 
Käytettyjä kalusteita myynnissä 
 
Remontin yhteydessä uusimme toimiston kalusteet. Emme halua viedä vanhoja ehjiä ka-
lusteita kaatopaikalle. Seuran hallitus päätti, että toimistotilassa olevat kalusteet myydään 
jäsenille 5 euroa/kappale. Tarjolla on pöytiä, Martelan kokoustuoleja, kirjoituspöytiä, työ-
tasoja, Lundian avohyllyjä ja Lundian hylly+kaappi yhdistelmiä. Kalusteet ovat ehjiä, mutta 
osin kuluneita ja toimivat vielä aivan hyvin esimerkiksi työtilassa, varastotiloissa tms. Tule 
katsomaan ja ostamaan. Ensimmäisen kerran kalusteita on mahdollisuus ostaa tiistaina 
4.10.2016 klo 17.30 – 20.00, jolloin hallituksen jäseniä on pakkaamassa toimistossa olevia 
tavaroita. Seuraava ostomahdollisuus on perjantaina 7.10.2016 talkoiden yhteydessä. Nyt 
saa hyväkuntoisia kalusteita todella edullisesti! 
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