
Ratamestarina – joko taas! 

Kaikenlaisen kartantekopuuhan ja iltarastien ratamestarointien ohella innostuin koronavuonna 

kansallisten kisojen ratamestaroinneista. Onhan noita SM-tasonkin keikkoja ollut, mutta 

ykkösluokan kortti oli jo päässyt vanhaksi. Säälistä liitto sentään myönsi kakkosluokan kortin, joka 

kansallisiin on riittävä taso. Siispä viime vuonna ensin Arboretum-rastit heinäkuussa, sen jälkeen 

syyskuussa Tuplakeskimatka ja piti vielä lokakuussa tunkea Kymenlaakson Sähkösprintin rm-

ryhmään. Tämän vuoden keväällä sitten KevätSuunnistus, jonka jälkeen ajattelin rypistyksen 

riittävän. Mutta… 

Luumäen kisoissa kysyin Kaakon Suunnistuksen puheenjohtaja Hannu Mylläriseltä, miksei 

kalenterissa ole AM-yötä. Hannu kertoi, ettei löytynyt järjestäjää. Tulinpa tokaisseeksi, että 

hoidanpa vielä tuonkin pois. Ehkä tämän jälkeen jo maltan pitää taukoa. No onhan näin 

eläkeläisenä aikaa ja turhempaankin ajan voisi käyttää. Nyt ovat kartat käsissä ja kisa ensi 

maanantaina.  

Maastoksi valikoitui Anjalan urheilukentän lähialue. Onhan siellä juostu NuJu takavuosina ja viime 

aikoina useita pienempiä kekkereitä. Tuttua siis monille. Maasto on polkurikasta. Vähän samaan 

tyyliin kuin Mikkelin SM-viesteissä viime sunnuntaina. Yöllä suunnistusvaikeutta löytynee 

riittävästi.  

Rasteilla ei ole heijastimia eivätkä ne enimmiltään ole missään hakkuuaukoilla helposti 

havaittavina. Päinvastoin. Peitteistä on ja liput ovat tarkoissa pisteissä. Lippu ei tule vastaan sinne 

päin juoksemalla, mutta karttaa lukien ne kyllä löytyvät. 

Maasto on juoksukelpoista, pisimmillä radoilla voi tehdä polkureitinvalintoja ja korkeuserojakin on 

kohtalaisesti. Paikoin on kivikkoista, jopa lohkareikkojakin. Malttia vaaditaan sellaisilla 

maastonosilla yöllä liikkuessa. 

Hajontana perhoslenkit kaikissa sarjoissa lyhintä rataa lukuun ottamatta. Koska valtaosa radoista 

pyörii samoilla maisemilla, ei maastossa yksinäisyys vaivaa, sillä valoja näilläkin osallistujamäärillä 

yhteislähtönä vilkkuu taajaan. Kaverin lampun perään ei kyllä kannata sännätä. 

Kartasta pari sanaa: Jo alkuperäinen kartoitus vuodelta 2009 on ollut varsin pikkutarkkaa ja siksi 

valitsin kaikkiin sarjoihin mittakaavaksi 1:7500. Uusintakartoituksen ja viimeisimmät päivitykset on 

tehnyt Marko Uotila. Hän on myös kilpailun 

valvoja. Luultavasti Kaakon ja Lahden yhteiselle 

aluemestaruuskisalle on saatu riittävän vaativa 

ratasetti. 

Loppuun vielä mainosta: vain reilut sata metriä 

areenalta on avoinna Ravintola Kiroileva Kokki. 

Kuvassa sen houkutteleva mainos. Ravintola on 

valmis palvelemaan myöhäisiäkin vieraita. 

 

Heikki Kyyrönen, ratamestari  

 


