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VUODEN 2013 PARHAAT SUUNNISTUSSAAVUTUKSET

Pirjo Kurppa 
MM-pronssi D65

Juhani Jokinen 
SM- keskimatka H70

Kirsti Moilanen, 
Pirjo Kurppa ja
Pirkko Kalliola
SM- viesti D180 
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Suomi taisteli hienosti itselleen kultamitalin, 
kolme hopeamitalia ja pronssimitalin.

Täällä Varsinais-Suomessa ei lunta paljoa ole 
näkynyt. Ainoastaan tykkilunta, mutta sehän on 
tyydyttänyt innokkaimmat hiihtäjät.
Seuran hiihtosuunnistusmestaruuskilpailutkin
peruuntuivat lumenpuutteen takia jo toisena 
vuonna peräkkäin. Kilpailuiden piti olla 15.2 
Valkeakoskella.

Ollessani aamukävelyllä mieltäni virkisti ilma ja 
laulavat linnut. Oli aivan kuin keväällä luonto 
heräämässä.

Kävelylenkilläni mietiskelin näitä seuran raha-
asioita ja aina vain päädyin siihen 
tärkeimpään eli rahaan.  Sitä tarvitaan meidänkin 
seuran kassassa, jotta voimme kilpailla ja 
harrastaa tätä meidän  kunnialajia suunnistusta. 

Kauden alussa teimme uudenlaisen kokeilun. 
Kirpputorin järjestämisen.
Mitä se meille toisi?  No tällä kertaa se ei 
auttanut niin paljoa. Mutta ei nyt menty 
miinuksellekaan.  Jotkut olivat hengessä mukana 
lahjoituksin ja omalla panoksellaan. Siitä suuri 
kiitos heille! 

Mutta emme vielä siltä osin  luovuta, vaan 
teemme uuden  yrityksen sitten syksyllä.
Eli tänäkin vuonna meidän jokaisen ”työpanosta” 
tarvitaan ja tällä hyvällä porukallahan se kyllä 
toteutetaan. Silloin voimme  hyvillä mielin 
nauttia luonnosta ja kisata tuolla metsissä 
tavoitteinemme tai vain ilman niitä.

Mahti järjestää tänäkin vuonna perinteiset Turku-
Rastit yhdeksän kertaa, TUPI:n keskimatkan ja 
tietenkin omat mestaruuskilpailut. Seuramme 
suunnistajat kilpailevat tietenkin kotimaisissa 
arvokisoissa kuten FIN5 ja SM-kisoissa.

Mahtilaisia on myös jo ilmoittautunut ulkomaille 
kilpailemaan mm. Sveitsin rastiviikolle ja 
Brasiliaan Veteraanien MM-kilpailuihin.

Toivon hyvää talkoohenkeä, hyviä kisoja ja hyviä 
iltarasteja.

            Voittomerkki kaudelle 2014

Kiitokset yhteistyökumppaneille, jotka ovat 
tukeneet tätä lehteä ja samalla 
toivon, että käytämme heidän tarjoamiaan 
palveluja.

 Hymyillään kun tavataan!

 Kirsti Moilanen
 Suunnistusjaoston puheenjohtaja

Talviolympialaiset ovat nyt takana
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Satunnainen
suunnistaja
kiipesi 
Pisan torniin
(300 rappusta).
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www.maarianmahti.fi

Yhteystiedot
MAARIAN MAHDIN SUUNNISTUSJAOSTO 2014

Tehtävä   Nimi   Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Puheenjohtaja  Kirsti Moilanen 040-7454146   kirsti.moilanen@pp.inet.fi

Sihteeri   Pirkko-Liisa Kontio 0400-240025   pl.kontio@gmail.com

Varapuheenjohtaja/  
Karttavastaava  Juhani Jokinen 040-5236342   juhani.jokinen@jussinjopi.inet.fi

Kilpailuvastaava  Erkki Lehmus 050-5205650   erkki.lehmus@luukku.com

Harrastesuunnuunnistus-
vastaava   Kari Wigelius  040-7750125  kari.wigelius@gmail.com

Tulospalveluvastaava Juha Kurppa  040-5820050   juku15@hotmail.com

Nuorisovastaava/   
Kiintorastit   Ari Naukkarinen 050-5670379   naukkarinen.a@gmail.com

Koulutusvastaava  Kari Sillanpää     kari.sillanpää@stxeurope.com

Kilpailuihin 
ilmoittautuminen  IRMA       IRMA

MUUT YHTEYSHENKILÖT

Kuntopiiri   Kari Venho  040-5891758   kari.venho@elisanet.fi
Kotisivujen käyttötuki Pirkko-Liisa Kontio 0400-240025   pl.kontio@gmail.com
Kotisivujen tekninen tuki Pasi Kontio  040-7092069   pasi.kontio@tieto.com
Emit-laitteet   Eero Salminen 040-7244745  eerosalminen45@gmail.com
Ulkovarasto   Rauno Hedenström 040-5732230  rauno.hedenstrom.gmail.com
Tukihenkilöt kilpailuihin
ilmoittautumisessa  Kirsti Moilanen 040-7454146   kirsti.moilanen@pp.inet.fi
    Juhani Jokinen 040-5236342   juhani.jokinen@jussinjopi.inet.fi 

Postiosoite:   Maarian Mahti
    PL 46
    20101 Turku
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Kun haluat
ilmoittautua
suunnistus-
kilpailuihin
2014
 1. Ilmoittaudu suoraan SSL:n IRMA - palveluun, linkki on    
     Mahdin suunnistusjaoston sivulla www.maarianmahti.fi

 2. Katso ilmoittautumisohjeet IRMASTA ja tutustu niihin.

 3. Jos tarvitset apua tai sinulla ei ole nettiyhteyttä ota yhteys;
  Kirsti Moilaseen 040-7454146 tai
  Juhani Jokiseen 040-5236342

Noudata IRMAN antamia ohjeita. Näin varmistat ilmoittautumisesi,
varsinkin jos haluat että seura maksaa  osanottomaksusi.
Irmassa on mahdollisuus maksaa osanottomaksu myös henkilö-
kohtaisesti.

Kilpasuunnistajalla tulee olla LISENSSI, jos aikoo suunnistaa 
kansallisessa tai sitä arvokkaammassa kilpailussa Suomessa Lajisäännöt.

Mahdin suunnistusjaosto maksaa seuran jäsenten osanottomaksut 2014 
seuraavasti:
 1) Kokonaan maksetaan
 - Suomenmestaruuskilpailut
 - Varsinais-Suomen suunnistuksen mestaruuskilpailut
 - Kaikki ne viestit, joihin seura osallistuu
 - Nuorten osallistumismaksut (H20/D20 ja nuoremmat)

 2) Aikuisten kansallisten (+ 1 rastiviikko) kilpailujen     
 osanottomaksuista maksetaan puolet.

- jaosto perii puolet kansallisten kilpailujen osanottomaksuista takaisin   
kauden lopussa tai rahatilanteesta riippuen mahdollisesti aikaisemmin.

 3) Osanottomaksujen maksaminen edellyttää lisenssin    
 lunastamista.
 4) Jälki-ilmoittautumiset kilpailija maksaa kokonaan itse.
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säästöpankki 
auttaa aina.

www.säästöpankki.fi/liedonsp
Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku

Meillä toimihenkilöt ovat helposti tavoitettavissa 
ja asiat hoituvat mutkattomasti, ilman turhia 

kommervenkkejä. Kaupan päälle saat 
vakavaraisen pankin turvan säästöillesi. 

Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden pankkiin! 
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SIKAMAINEN RASTI (MOC 2014 Montecatini Terme Italia) Valok. AJ
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Avoinna ma-pe 7.00- 21.00, 
         la  8.00- 18.00, 
                    su 12.00- 18.00

 Mittumaarintie 73, 20400 Turku 
   p. 010 292 4600

Maalaisleipomon herkkupirtti avoinna
ma-pe klo 6.00- 17.30 ja la klo 10.00- 16.00

Lounas ma-pe klo 10.30- 14.00 ja la klo 11.30- 15.00

Leipomonmyymälä, kahvila ja pitopalvelu

Mittumaarintie 73, Moision K-marketin kupeessa
   p. 0500-856544
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MONITOIMILAITTEET JA TULOSTIMET

MONITOIMILAITTEET JA TULOSTIMET

PYYDÄ RATKAISUEHDOTUS!

puh. 02-250 1400
Uudenmaankatu 19
20700 Turku
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Suunnistuksesta on moneksi, lähdetään ita-
rasteille nauttimaan luonnosta ja mukaan saat-
taa tarttua myös pussillinen sieniä kartuttamaan 
pöydän antimia. Se on oiva tapa pitää kuntoa 
yllä, matkan voi taittaa vauhdikkaamminkin, kukin 
kuntonsa ja taitonsa mukaan. Onnistumisen 
elämyksiä saa aina kun rastit löytyvät – ja jos 
eivät heti löydy, oppia ikä kaikki. Suunnistuksessa 
myös kilpailuihin osallistumiskynnys on matala, 
kukin voi asettaa tavoitteensa kuntonsa ja taiton-
sa mukaan. Toki huipulla kilpailu on rankempaa, 
kun tavoitteena on voitto tai ainakin hyvä sija 
kärkipäässä, mutta kilpailla voi myös tavoitteena 
hyvä suoritus, ja kilpailukumppanina voi olla vaik-
ka samantasoinen seurakaveri.

Suunnistus on myöskin seikkailua, itselleni jää 
parhaiten mieleen kaikenlaiset kommellukset 
ja haasteet matkan varrella. Hyvä esimerkki on 
viime kesän alueen partiosuunnistus. Uutena 
seuran jäsenenä ilmoittauduin kisaan, ja ajattelin, 
että meillähän on meitä muitakin varttuneempia 
suunnistajia ja saamme tällaisen kuntosuunnis-
tusporukan kokoon. Mutta kuinkas kävikään! 
Ilmoittautuneita oli tasan kolme, minä ja kaksi 
valtakunnan huippuihin kuuluvaa suunnistajaa, 
eli Pirkko ja Tea. Siinä sitä sitten olikin ihmettele-
mistä kerrakseen, pupu tuli jo pöksyihin, mutta 
sitten ajattelin, että jos he kerran tulevat minun 
kanssani porukkaan, niin eipä muuta kuin mu-
kaan vaan!

Lähtöpaikalla sitten iski jo paniikki, kun kuuntelin 
tyttöjen suunnitelmia, jotta jos he juoksevat edellä 
jakopaikalle ja odottavat siellä. Ilmoitin pontevas-
ti, että jos minut jätätte, en tule ollenkaan maaliin! 
Niin sitä sitten lähtölaukaus pamahti ja Pirkko 
edellä suunnisti ja Tea perässä teki jakosuunnitel-
maa. Minä yritin hölkätä hiljakseen siinä välissä. 
Ilma oli todella helteinen ja sehän on kuin myrk-
kyä, ei oikein mikään toimi. Ei jalat eikä pää. 

Jakopaikalla saimme kartat ja minä olin jo niin 
sippi, että lähdin vielä 50 m väärään suuntaan 
eka rastille. No, löytyihän ne rastit, ja ei kun 
kokoontumispaikalle, jossa tytöt jo odottivat. 
Vesi olisi ollut poikaa, mutta sekin oli tietysti ihan 
loppu. Enää loppulenkki, mutta siinähän tuli sitten 
kuvaannollisesti seinä vastaan, eli kiivettiin ja 
kiivettiin pitkään mäen päälle. Tuli mieleen, että 
Haltin valloitus aikoinaan oli paljon helpompaa. 
No, onneksi kaikkein jyrkemmässä paikassa Tea 
sentään auttoi työntämällä ylöspäin. Yllätys yllä-
tys, olimme siinä vaiheessa johdossa, mutta siinä 
mäessä kaksi joukkuetta meni ohi. Mäen päällä 
helpotti, ja maaliin saavuttiin. Koska toinen edelle 
mennyt joukkue hylättiin, tuloksena oli hopeinen 
mitali. Todellinen työvoitto.

Jälkeenpäin hieman lohdutti se, että Jussi oli 
joutunut melkein samanlaiseen tilanteeseen
juostessaan nuorten miesten Karin ja Jarin kans-
sa. Mutta niin se on, että meitä tarvittiin jotta 
Mahti sai kaksi mitalia.

Sen kyllä päätin, että jatkossa katson viesti-il-
moittautumiset tarkasti ennenkuin laitan nimeni 
listoille.

    Pirkko-Liisa

SUUNNISTUS ON MYÖSKIN SEIKKAILUA!
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Terveiset Turkin Istanbulista!
Turkissa järjestettiin jo kymmenennen kerran vuosittainen 5-päiväinen Istanbul 5 days -suunnis-
tustapahtuma. Mekin päätimme lähteä valloittamaan ”mualimman mettiä”, pakkasimme nastarit ja 
kompassin reppuun ja suuntasimme valtavan innon ja pienen jännityksen kera seurueen mukana 
kohti Istanbulia. Matka oli hienosti järjestetty, kaikki kuljetukset ja muut tärkeydet toimivat ja hotelli 
oli viihtyisä. 

Ensimmäisenä päivänä oli pitkänmatkan kilpailu. Meille se oli myös pitkänajan kilpailu. Kartta oli 
vihrein näkemämme ja korkeuskäyriäkin oli riittämiin. Maasto oli juuri sitä, mitä kartta lupasi – piik-
kiä, tiheikköä, ylämäkeä ja alamäkeä – kaikki painavin kirjaimin kirjoitettuna. Piikkipensaista meitä 
oli etukäteen varoiteltukin, mutta totuus niistä selvisi vasta metsässä. Ei voinut kuin nauraa, kun 
oli kaulasta ja nivusista samanaikaisesti köytettynä pitkäpiikkisiin liaaneihin ja mietti, että kumpaa 
päätä ryhtyisi ensimmäiseksi selvittämään. Me menimme varoen ja säästyimme pienin naarmuin – 
kiireisimpiä suunnistajia putsailtiin ja paikkailtiin ambulanssissa kisan jälkeen.  

Toisena päivänä oli vuorossa keskimatkan kilpailu historiallisella Prinssin saarella. Kilpailukeskuk-
seen matkustimme laivalla. Saarella ei autoja ole, vaan kisan aikana vastaan tuli muulivankkureita. 
Oman jännityksensä kisaan toi radan varrella vastaan tulleet vapaana kulkevat aasit. Kisakeskus 
oli rannalla ja lähtöpaikka melkein 300 m korkeudessa. Tiheikköä oli radan alkupuolella, mutta piikit 
olivat edellisen päivän kasvillisuuteen verrattuna huomattavasti lyhyemmät. Suurin osa kilpailusta 
suunnistettiin karuilla kukkuloilla tai tiheään rakennetuilla kaduilla. Päivän haasteena olivat lämpö, 
erittäin jyrkkäpiirteinen rataprofiili ja lukemattomat kiviset porrasaskelmat. Reittivalintaa tehdessä 
laskimme noustavia käyriä.

Kolmannen päivän kilpailu oli puistosuunnistus 1:4000 kartalla. Näkyvyys ja kulkukelpoisuus olivat 
loistavat, mutta jyrkkää nousua ja laskua riitti tällekin päivälle. Tarkkana piti olla vaaleanvihreinä 
”matoina” karttaan merkittyjen kiellettyjen alueiden sekä vapaana juoksevien kulkukoirien kanssa. 
Yksi suomalaissuunnistaja sai ikävän pureman hävittyään juoksukilpailun paikallisen koiran kanssa. 

Neljäntenä päivänä oli keskimatkan kisa ja pääsimme taas lähikontaktiin piikkipensaiden kanssa. 
Kartassa oli paljon polkuja, mutta niiden havaitseminen maastossa oli haastavaa aluskasvillisuuden 
ollessa erittäin niukkaa ja pyökkipuunlehtien peittäessä tienoon. Ensimmäiseen päivään verrattuna 
maasto oli helpompi kulkuista ja polkujen hyötykäyttö kannattavaa – jos vain onnistui pysymään 
oikealla polulla.

Viimeisenä päivänä oli Super Sprintti kuuluisassa Grand Basaarissa. Radat sukkuloivat kojujen 
välissä osin erittäin kapeita käytäviä pitkin. Kartta kuvasi alempaa kerrosta, mutta osa rasteista 
oli sijoitettu toiseen kerrokseen. Nämä oli merkitty karttaan vihreällä ympyrällä, mutta haasteita 
toi oikeiden portaiden löytäminen. Kokeneina shoppailijoina tämä kuitenkin tuntui olevan meidän 
lajimme. Radan varrelle oli tehty labyrintti, jossa mittakaava oli 1:300, kun se muutoin oli 1:1500. 
Labyrintti oli haastava - 40 m matkalla oli 11 rastia. Tämä koitui Katin kohtaloksi – pari rastia jäi 
kiireessä leimaamatta.

Reissu oli aivan mielettömän hauska kokemus. Haasteita ja nähtävää riitti joka päivälle. Kilpailut oli 
kaikin puolin hienosti järjestetty ja kaikki toimi niin kuin pitikin. Ja nyt, kun alkuun on päästy, läh-
demme varmasti uudelleenkin tutustumaan ulkomaan maastoihin. 

        Terveisin Kati ja Helena
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Helena kipuaa rinnettä ylös

Kati pinkoo kohti maalia
(FINISH - VARIS)
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TURKU- RASTIT  2014  OHJEET

Ratavaihtoehtoja on neljä viime vuoden tapaan 2 km, 3 km, 4 km, ja 6 km

Lähtöajat ovat huhti-syyskuussa klo 16.30 – 18.30 ajanotto, lopetetaan klo 20.00
Lokakuussa lähdöt klo 16.00 – 17.30  ajanotto, lopetetaan klo 19.00
Kartanmyynti aloitetaan klo 16  ja lähtöleimasin viedään sen jälkeen paikoilleen. Tähän
pyritään koska aloitus valuu aina vain aikaisemmaksi ja työssäkäyvät toimitsijat eivät
ole siihen tyytyväisiä että maastoon pitää päästä jo ennen neljää. Ei koske lokakuuta.
Tämä ei tule virallisiin ohjeisiin mutta seurat ovat siihen ” hiljaisesti sitoutuneet ”

Osallistumismaksut muuttuvat seuraavasti: aikuiset 6 €, perhemaksu 12 €, alle 16 v 2 €

Otamme vastaan Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä Luottokunnan virikeseteleitä.
Sekä Turun kuntorastien sarjalippuja.  Emit kortin vuokra on 1 €.

Lippuvihkoja myydään käteisellä tapahtumapaikalla järjestävän seuran toimesta.

Pankkisiirrolla voi ostaa vain Suunnistajan kaupasta. Meillä on kuittivihko jos joku
haluaa kuitin maksusta esim. ostaessaan firmalle. Liikunta- ja kulttuuriseteleillä ei voi 
maksaa lippuvihkoa. Nämä setelit ovat tarkoitettu haltijansa yhden suorituksen maksamiseen.
Kartanmyyntipisteessä ei siis enää tarvitse pitää kirjanpitoa lippuvihkojen myynnistä,
mutta myy lippuvihot aina numerojärjestyksessä niin se helpottaa seurantaa.

LIPPUVIHON hinta on 60 €  jolla saa 11 kpl lippuja.

Viereisellä sivulla lista Mahdin järjestämistä tapahtumista sekä toimihenkilöistä.
Toivon että voit olla taas mukana järjestämässä Turku-rasteja. Mikäli ehdotettu työvuoro
ei sinulle sovi niin oletko yhteydessä tapahtumasi vastuuhenkilöön.
On hyvä jos ryhmä yhdessä vastaa tapahtumasta ja auttaa vaikka rastien viemisessä ja pois
hakemisessa.

      Hyvää yhteistyötä Turku Rastien merkeissä

      Suunnistusterveisin
      Kari Wigelius    040-7750125
      kari.wigelius@gmail.com
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MAARIAN MAHDIN TURKU RASTI TOIMITSIJAT 2014  
     
       
   2.4. Huiskula 23.4 Ilmarinen 14.5 Karhula 
       
Vastuuhenkilö Juha Kurppa Kari Tikka  Kimmo Köyvönen 
Ratamestari  Kari Silokangas Kari Venho  Eero Salminen 
Ratamest.apul. Juha Kurppa  Pertti Havia  Heikki Skinnari 
Kartanmyynti  Tuire Leino  Tuula Havia  Pirkko Kalliola 
Kartanmyynti  Maritta Maanpää Hilkka Kylämäki Pirjo Kurppa 
Tulospalvelu  Juha Kurppa  Juha Kurppa  Juha Kurppa 
Tulospalvelu  Miikka Wigelius Miikka Wigelius Miikka Wigelius 
Pysäköinti  Sauli Maanpää Jaakko Kansanen Erkki Mattila 
Pysäköinti  Keijo Laurila  Heimo Juuvinmaa Risto Joonas  
Pysäköinti  Juhani Lehto  Jouko Myöhänen Raimo Helin 
       
       
   11.6 Santala  16.7 Merttelä 6.8 Myllyoja 
       
Vastuuhenkilö Kirsti Moilanen Ari Naukkarinen Liisa Vuotari 
Ratamestari  Reijo Lehkonen Jorma Eskola Veijo Nurmi 
Ratamest.apul. Timo Lindroos Raimo Karsikas Ossi Karjalainen 
Kartanmyynti  Kati Lunden  M-L Laaksonen Liisa Vuotari 
Kartanmyynti  Airi Toivonen  Auvo Laaksonen Kirsi Laine 
Tulospalvelu  Juha Kurppa  Juha Kurppa  Juha Kurppa 
Tulospalvelu  Miikka Wigelius Miikka Wigelius Miikka Wigelius 
Pysäköinti  Raimo Nissi  Raimo Karsikas Risto Lempinen 
Pysäköinti  Jarmo Vuorinen Timo Anttonen Jorma Nissi 
Pysäköinti  Jarkko Vuorinen Tauno Palmu  Mikko Saarinen 
       
       
   3.9 Kierikkala 17.9 Jäkärlä  15.10 Parma Oy 
       
Vastuuhenkilö Risto Ahtinen Kari Wigelius Kari Sillanpää 
Ratamestari  Risto Ahtinen  Rauno Hedenström Erkki Lehmus 
Ratamest.apul. Ari Havia  Kari Wigelius  Helena Kouttu 
Kartanmyynti  Tea Eisanen  Heini Luotonen Maj-Britt Westeren 
Kartanmyynti  Tatjaana Havia Pia Pitkänen  Taimi Hörkkö 
Tulospalvelu  Juha Kurppa  Juha Kurppa  Juha Kurppa 
Tulospalvelu  Miikka Wigelius Miikka Wigelius Miikka Wigelius 
Pysäköinti  Ari Havia  Teuvo Vuorio  Aarto Sainio 
Pysäköinti  Heikki Tamminen Mikko Virta  Seppo Killström 
Pysäköinti  Teuvo Hämäläinen Jari Jaakkola  Mikko Heikkilä 
       
       
       
Kartat   Juhani Jokinen Kartat ja ratojen tulostus   
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YLEISTÄ
1) Kaikista laskuista pitää olla hyväksyttävä tosite.
2) Kaikki suunnistukseen liittyvät laskut hyväksyy suunnistusjaoston puheenjohtaja

MAJOITUSKORVAUS
Vain jaoston päätöksellä. SM- kilpailut tai arvokkaammat. Kilpailupaikkakunnalle yli 
100 km.

KILOMETRIKORVAUS
Oman auton käytöstä seuraavin perustein:
1) Suomenmestaruuskilpailut, jos seura ei järjestä yhteiskuljetusta.
2) Muut kilpailut ainoastaan jaoston päätöksellä.
3) Kilometrikorvaus 0,15 euroa/km/auto, autossa vähintään 2-3 kilpailijaa.
4) Kilometrikorvaus 0,20 euroa/km/auto, autossa 4 kilpailijaa tai enemmän.

ATERIAKORVAUS
Vaatii aina jaoston erillispäätöksen

MATKAT RUOTSIIN VIESTIKILPAILUIHIN
Omavastuuosuus 20 euroa/matka 

KORVAUKSET 2014

MAHDIN SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 2014

7.8 to  V Mahti-2020 kilpailu
2.9 ti Yömestaruus
5.10 su Päivämestaruus, MS-52, Oravatonni  



23

VARAA PAIKKASI!
SUUNNISTAJIEN SYYSPARLAMENTTI, 

PIKNIK RISTEILY SILJALLA la 29.11.2014

SUUNNISTAJIEN PERINTEINEN VAELLUS SUUNNITTEILLA la 13.09.2014 
Vahvistus myöhemmin nettisivuilla. Vaelluskuva v.2013 Merimaskun Kaasanvuorelta.
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Varsinais- Suomen mestaruuskilpailut 2014
* 1.5 To Sprintti     MS Parma
* 18.5 Su Keskimatka    VaRa
* 23.6 Su Erikoispitkä    PertPe
* 9.8 La Pitkämatka    MS-52
* 10.8 Su Viesti     MS-52
* 25.8 Ma Partio     TuMe
* 17.9 Ke Yösuunnistus    FTU, Uusimaa
* Avoin Nuori Suunta-kilpailu   Kemiäö, FSO
* Avoin Nuori Suunta- viesti   Avoin

KUVA-ARVOITUS, MISSÄ SIJAITSEE TÄMÄ KIVI?

Vähän vinkkiä,
Turun kaupungin 
alueella.
Lähimmät kunnat
Raisio ja Rusko.

Vastaukset kuvassa
seisovalle!

Pääpalkinto
kivelle
nouseminen!
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SKT Suomi Oy
RUUKINKATU 2-4, 20540 TURKU puh. 020 735 3430 info@sktsuomi.fi

San Marinon sprinttisuunnistuksen kujat olivat 
niin ahtaita, että reppu selässä ei voinut kääntyä.
Vartiosotilaat tehtävässään.



28

M
O

C
 2

01
4 

(V
äl

im
er

en
 k

ol
m

ip
äi

vä
is

en
 s

uu
nn

is
tu

ks
en

) v
oi

tta
ja

t y
ht

ei
sk

uv
as

sa
.

M
uk

aa
n 

pä
äs

i a
in

oa
st

aa
n 

yk
si

 s
uo

m
al

ai
ne

n,
 jo

pa
 m

ah
til

ai
ne

n.



29

M
ah

di
n 

su
un

ni
st

aj
at

 s
yy

sp
ar

la
m

en
tti

ris
te

ily
llä

 2
1.

12
.2

01
3 

S
ilj

al
la



30

Paimalantie 305, 20380 Turku

MAARIAN MAHDIN URHEILUTALO

 JUHLASALI n. 100 HENKILÖLLE

 Edustavat tilat urheilu- ja liikuntatapahtumiin,

 perhejuhliin, kokouksiin ym.

 Asianmukaiset keittiö- ja saunatilat sekä tarvittavat astiastot, 

 pöytäliinat ym.

  Tiedustelut ja varaukset

  Armi Peltonen 0400-740570

  armi.peltonen@elisanet.fi
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