
Valvojan lausunto – päivitystä kisan 
kynnyksellä 

 
Kevät saapui lopulta varsin vauhdikkaasti ja lämpimien kelien saattelemana Etelä-Suomen maastot 
ovat jo täysin sulia. Olen iloinen, että kisa saatiin siirrettyä riittävän pitkälle - tällä kertaa päästään 
hyvissä olosuhteissa kisaamaan ja osallistujamääräkin on varsin mukava! 
 
Omalta kannaltani kisan siirto on tarkoittanut sitä, että muista (pääosin suunnistusaiheisista) 
kevätmenoista johtuen en valitettavasti ole päässyt nyt lumettomissa olosuhteissa maaston 
tilannetta katsomaan, enkä kisaviikonloppunakaan pääse paikan päälle. Maaliskuun lopulla suot 
olivat paikoin erittäin märkiä ja tuskin kuivin kengin vieläkään selviää, mutta en usko tämän 
kuitenkaan menoa haittaavan.  
 
Maastosta jo aiemmin muutaman sanan sanoinkin ja nuo kommentit ovat edelleen relevantteja. 
Suorituksellisesta näkökulmasta voisin vinkata keskittymään pariin ydinasiaan: näkökentän 
hyödyntämiseen (sekä maastosta että kartalta) sekä rytminvaihtoon (niin vauhdillisesti kuin 
taidollisestikin). Näistä voi itse kukin halutessaan muotoilla itselleen suoritukseen liittyviä 
tavoitteita, jotka ehkä auttavat myös keskittymään haluttuihin asioihin ja mittaamaan onnistumista 
näissä :) Paikoitellen näkyvyys on erittäin hyvä ja tarjoaa myös mahdollisuuden vauhdinpitoon, osa 
alueista haastaa sitten pienipiirteisyydellään tarkempaan kartanlukuun.  
 
Toivotan kaikille hyvää fiilistä, tsemppiä sekä onnistumisia kisaan! 
 
Aleksi Leskinen 
julkaistu 28.4.2023 
 

 

Valvojan lausunto 

 
Kevät on aina suunnistajalle mielenkiintoista aikaa. Talven jäljiltä intoa maaston puolelle riittää ja 
auringonsäteiden paljastamat kalliopinnat lietsovat tätä intoa entisestään. Samaan aikaan tiiraillaan 
sääennusteita sekä lumensyvyyksiä, koska monta kertaa talvi vielä kerran yllättää ennenkuin se 
lopullisesti siirtyy kevään tieltä pois.  
 
Kotimaan perinteikkään avauskisan Billnäsin keskimatkan järjestävät ovat tähän riskiin vuosien 
varrella  jo tottuneet ja näin kisaviikon alla lumitilanne nostaa jälleen päätään kun uutta lunta jonkin 
verran satelee.  Kävin itse tarkastamassa kisamaaston lumitilannetta 26.3. sunnuntaina kiertäen 
kaikki kisan rastit ja tällöin maasto oli varsin mukavasti suunnistettavassa kunnossa. 
Pohjoisrinteillä ja avoimemmilla alueilla lunta oli paikoin 10cm luokkaa, mutta valtaosa 
lumivapaata. Hieman mietteliäänä olen kuitenkin  katsonut sääennusteita kisaviikolle: mikäli lunta 
tulee ennusteiden mukaan, tulee myös Fagervik saamaan reilun lumipeitteen päälleen. 
 
Itse kisamaasto on todella mahtavaa - kauttaaltaan hyväkulkuista avokalliovoittoista metsää, josta 
löytyy muutamia erittäin pienipiirteisiä alueita. Maaston yhtenäisyys sekä kilpailukeskuksen 
kompakti sijainti maastossa takaa sen, että suunnistettavaa löytyy myös lyhyemmillä radoilla.  
 
Kartta on mielestäni hyvin luettava ja hyvä ratkaisu, että 45-sarjoista lähtien tarjotaan 7500 
mittakaavainen kartta, mikä auttaa luettavuuteen pienipiirteisimmillä alueilla. Talven jäljiltä useat 
polut ovat hieman vaikeasti havaittavissa ja kannattaakin tukeutua suunnistuksessa muihin 
maaston kohteisiin näiden lisäksi, hyvä näkyvyys tarjoaa tähän mahdollisuudet. Viikko ennen kisaa 



muutamat ojat olivat varsin leveitä, toki vielä viikon mahdolliset lumisateet saattavat tätä tilannetta 
muuttaa suuntaan tai toiseen.  
 
Suunnistuskilpailuiden järjestäminen on joka kerta mittava urakka sisältäen kartoituksen ja 
ratamestarityön ohella niin maaomistajasuhteiden hoitoa, kilpailukeskuksen palveluita kuin 
logistisia järjestelyitä. Ulkoilmatapahtumien ollessa kyseessä myös olosuhteilla on iso merkitys 
kisan tuomaan kokonaisfiilikseen – tähän järjestäjät eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan. Karjaan 
Ura on jo todella pitkään tehnyt vertaansa vailla olevaa kilpailu- ja kartoitustoimintaa läntisellä 
Uudellamaalla ja on jälleen kerran laittamassa hienon kauden avauksen käyntiin. Toivoisin, että 
tätä hienoa maastoa päästäisiin käyttämään lumettomissa olosuhteissa mutta katsotaan kuinka 
käy.   
 
Oikein hyvää suunnistuskevättä kaikille! 
 
Aleksi Leskinen 
Lynx 
julkaistu 27.3.2023 
 
 
 


