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MAHDIN SM-MITALIT KOLMEN NAISEN VARASSA v. 2015.
Oik. Pirkko Kalliola kulta ja neljä hopeaa, Kirsti Moilanen ja Tea Eisanen hopeaa
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Mahdin Venlojen- ja Jukolanviestin 2016 “iskujoukkoa”, jaoston puheenjohtajan johdolla.
vas. edessä Hanna Salmi, Nelly Sopanen, Anna Salmi, Kristiina Moilanen ja Kirsti Moilanen.
Keskellä vas. Miikka Wigelius, Mikko Lehto, Markku Mänty ja Tanja Etu-Huitti.
Takarivi vas. Timo Kankaanpää, Juha Kurppa, Mikko Ääri ja Mikko Virta. Kuva JJo

Kirsti Moilanen

PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ
Vuodet vierivät, talvet täällä Lounais-Suomessa  lyhenevät ja lämpenevät. Ainakin 
viime vuosina on näin tapahtunut. Suunnistusta jopa lumettomassa maastossa on 
voinut harrastaa talvikauden läpi. Eli jos on oikein innostunut, niin taukoa ei ole tullut 
kesän kilpailutapahtumien loputtua. Mutta pian kisakausi taas alkaa.

Kuten muinakin vuosina, niin tänäkin vuonna syntyy uusia toimintatapoja, uusia 
harrastuksia kokeillaan, seuroihin tulee uusia ihmisiä. Kaikki menee vauhdilla 
eteenpäin. Ihmisillä ei ole aikaa pysähtyä miettimään - ei ole aikaa suunnitella. 
Kännyköitä selataan, haetaan tietoa, tutkitaan tapahtumia.

Tänäpäivänä seuratasolla pitäisi olla aikaa pysähtyä suunnittelemaan ja keksimään 
ehkä jotain uuttakin, jolla ihmisiä saisi enemmän innostumaan tekemisistä ja 
toiminnoista. Suunnitelmia voi olla monia, mutta niihin täytyy vain löytyä tekijöitä ja 
toteuttajia. No meidän seuramme suunnistusporukassa on tämä asia tällä kaudella 
korjaantumassa.  Joukossamme on positiivisia ihmisiä hyvine ajatuksineen ja 
toteutusta mietitään jo tarkkaan.  Tämä asia joka suunnistajiemme keskuudessa 
tullaan tällä kaudella toteuttamaan ei ole mitään uutta, vaikkakin näillä seuduilla ei 
niin jokapäiväistä.  Mielestäni on hyvä asia kokeilla ja nähdä mihin se johtaa, onko 
kiinnostusta ja mielenkiintoa järjestää.  Odotan mielenkiinnolla kauden loputtua  
seuramme suunnistajien järjestämää Polkujuoksua.  Nähdään miten se toimii ja tuon 
tapahtuman toivoisin saavan monia ylittämään itsensä.  Tapahtuman toteutumista 
hyvin tai huonosti ei voi tietää ennen kuin kokeillaan. Tapahtuman yksityiskohtia 
mietitään ja kysellään mielipiteitä. Tässäkin jutussa voi tulla onnistumisia ja 
epäonnistumisia ihan samalla tavalla kuin itse suunnistuksessakin.   Koska siinäkään ei 
kukaan ole täydellinen. Tänään onnistutaan mutta huomenna taas ei.

Toivon kaikille Mahtisuunnistajille oikein hyvää ja kilpailurikasta suunnistuskautta.  
Hyviä viestejä ja hyvää seura- ja joukkuehenkeä. 
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Vuorelankatu 7, 20320 Turku
www.makerspoint.fi

HELPPO 
RASTI!
Kaikki 
painotuotteet
yhdestä osoitteesta
• Suunnittelu  
• Arkkipainotuotteet  
• Suurkuvatuotteet  
• Opasteet  
• Tarrat ja teipit  

• Messu ja display  
• Promotuotteet  
• Turvakalvot  
• Asennuspalvelu

Soita 010 323 7060 ja pyydä tarjous
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www.maarianmahti.fi
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Kun haluat
ilmoittautua
suunnistus-
kilpailuihin
2016
 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 2016 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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VAIHTAMALLA 
PARANEE?

Entä jos

Kolme hyvää syytä tulla  Säästöpankin asiakkaaksi:

 Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat.
Yksilöllisempää palvelua ja huolenpitoa.
Asiointi on helppo paikallisen asiantuntijan 
kanssa.

Voit olla Säästöpankin asiakas jo huomenna! 
Ota yhteyttä ja me teemme vaihdon kanssasi 
vaivattomasti.

1.

2.

3.

LIEDON SÄÄSTÖPANKKI | Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku
 P. 010 430 900 *)  | www.saastopankki.fi/liedonsp

*) Puhelu kiinteästä liittymästä 8,35 snt/puh. + 6 snt/min., 
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.
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SKT Suomi Oy 
RUUKINKATU 2-4, 20540 TURKU       
puh. 020 735 3430       
info@sktsuomi.fi 
 
  

 

 

Pari suomalaista suunnistajaa, tamperelainen nainen ja turkulainen mies pääsi voittajien 
kuvaan Kreikan Halkidikissa 15.3.2016.
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Kun keskität pankki- ja vakuutusasiat meille, sinulle voi kertyä OP-bonuksia*, joilla maksetaan vakuutuksia, 
pankkipalvelumaksuja ja OPKK:n välityspalkkioita. Säästät siis silkkaa rahaa! Kukapa tällaisen edun jättäisi 
käyttämättä. Kokeile itse osoitteessa op.fi/bonuslaskuri 
*OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa. 

Yhdessä hyvä tulee. 
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KUHANKUONON PITKOSPUUT
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Avoinna ma-pe 7.00- 21.00, 
         la  8.00- 20.00, 
                    su 11.00- 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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Halikko-viestin etenemistä seuraavat Mahdin suunnistajat vas.Jenny Vallenius, Hanna Salmi , 
takana Tanja Etu-Huitti, Markku Mänty ja oik Kari Venho. Valok. Nelly

Anna Salmen askel on lennokasta 14-osuudella (Huom! molemmat jalat ilmassa). Valok. Nelly

HALIKKO-VIESTI 24.10.2015
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MAHDIN KUNTOHEMPAT RYMÄTTYLÄSSÄ 27.1.2016
Ylikylän Karhuvuorella olevassa sodanajan ilmavalvontatornissa. Vas. takana Raimo Helin, 
Kari Kivivirta, Risto Joonas ja Leena Aho. Keskirivi vas. Pertti Havia, Risto Vainio, Kirsti Moilanen
ja Tuula Havia. Edessä Eero Salminen. Valok. JJo 
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Tervehdys!

Halusimme Maarian Mahdin uusimpien jäsenten 
kesken kirjoittaa tervehdyksen teille mahtilaisille. 
Takana on nyt vuoden verran suunnistusuraa 
Mahdin jäseninä, ja sen aikana olemme jo hyvin 
ehtineet hahmottaa, millaiseen seuraan sitä 
onkaan liittynyt. Jokaisella meistä on ollut oma 
syynsä valita MaMa seurakseen: toisille seura 
oli entuudestaan hyvinkin tuttu, toisille lähes 
tuntematon. Eräälle meistä puheenjohtaja Kirsti 
Moilanen eräillä iltarasteilla muutama vuosi sitten 
mainosti seuraa niin aurinkoisesti, että myöhemmin 
MaMa tuli ensimmäisenä mieleen, kun oli aika 
ottaa askel eteenpäin suunnistusuralla. Toiselle 
meistä ystävällinen houkuttelu johti liittymiseen. 
Iloinen ja reipas asenne jää mieleen! Liittymisen 
jälkeen  ensimmäisissä mahtilaisten omissa kisoissa 
rouva puheenjohtaja tuli halaten toivottamaan 
uuden jäsenen tervetulleeksi. On ihanaa, kun 
seurasta löytyy tuollainen äitihahmo, mitä Kirsti on. 
Sellaiset ovat harvassa monissa seuroissa. Seurasta 
löytyy paljon yksi toistaan hienompia persoonia. 
Mahtilaiset tervehtivät uusia jäseniä hymyillen, ja 
väittäisimmekin, että harvassa seurassa kokee itsensä 
näin tervetulleeksi joukkoon, ja harvassa seurassa 
jokainen uusi jäsen huomataan tällä tavalla.

Jokainen meistä on vuoden aikana ehtinyt saada 
hienoja kokemuksia, ja niitähän seuraan tultiinkin 
hakemaan: hyvää yhteistä urheiluhenkeä ja 
tsemppaamista niin pienissä kuin suuremmissakin 
kisoissa. Paimion Jukolasta jäi mieleen, kun seuran 
jäsenet tulivat esittäytymään kädestä pitäen uusille 
tulokkaille. Mitään nimiä ei siinä kohtaa jäänyt 
tietenkään mieleen valtavasta kisajännityksestä 
johtuen. Yhteishenki oli upea siitäkin huolimatta, että 
Paimiossa jokainen tuli ja meni omien aikataulujensa 
mukaan - kotiseudulla kun oltiin. Oli hienoa saada 
edustaa MaMa:a silloin ensimmäisen kerran. 

Seuran yhteishengestä puhuttaessa ei voida 
sivuuttaa vuosittaista kisareissua länsinaapuriin. 
25manna on hyvin järjestetty kilpailu, jossa yhdistyy 
perinteinen viestisuunnistus ja kisamatkojen 
hauskanpito. Oli hienoa nähdä, kuinka mahtilaiset 
seurasivat kaikkien jäsentensä pärjäämistä. Ja vaikka 
joku ehkä epäonnistuikin, siihen suhtauduttiin 
ymmärtäväisesti - sehän kuuluu välillä asiaan. 
Syyllistävien kommenttien tai katseiden sijaan saikin 
kannustusta ja vinkkejä jatkoon. Viime kerralla 
lähes kaikki mahtilaiset odottivat jännittyneinä 
ankkurin saapumista maalisuoralle metsän reunasta. 
Tsemppaushuudot ylsivät kaikkien muiden yli 

ankkurin kiitäessä viimeistä suoraa. Se oli ankkurille 
yksi upeimmista tähänastisista kokemuksista 
suunnistuksen parissa! Paluumatkan laivareissulla oli 
mukavaa, kun suurin osa jaksoi tulla vielä istumaan 
iltaa pitkän päivän jälkeen. Halu mahtua ensi 
vuonnakin 25manna- joukkueeseen tuo varmasti 
kaikille meistä lisämotivaatiota talviharjoitteluun. 
Kisareissu Ruotsiin oli viimeksi niin hauska, että 
seuraavaa odotetaan jo kovasti!

Mahdin jäsenenä kisaaminen on kivaa, mutta 
iltarasteillakin on nyt entistä mukavampaa käydä. 
Siellä on hienoa törmätä kehen tahansa mahtilaiseen 
ja vaihtaa kokemuksia vaikka reitinvalinnoista, 
säästä, maastotyypistä, pummeista - jopa 
autonvahauksesta, jos törmää Lempisen Ristoon. 
Iltarastien tuloslistoiltakin tulee yleensä tarkastettua 
mahtilaisten osallistuminen, ja on aina mukavaa 
nähdä, jos osallistujina on useampi MaMan jäsen.  
Ilahduttavaa on myös se, miten seuran jäsenet 
tervehtivät suunnistusreitin varrella. Monissa 
seuroissa näin ei tapahdu, ei ainakaan isoimmissa. On 
myös ollut hienoa huomata, kuinka iäkkäämmätkin 
veteraanit jaksavat suorittaa radan loppuun virkeän 
oloisesti. Lisäksi he jaksavat jakaa kullanarvoisia 
suunnistusvinkkejä nuoremmilleen. Tässä kohdassa 
ei voi sivuuttaa maailmanmestari Juhani Jokista, joka 
innostaa meitä nuorempia lajin saloihin. Kunpa itsekin 
olisimme vielä veteraanisarjoissa yhtä energisiä! Osa 
suunnistuksesta  täytyy tietysti oppia kantapään 
kautta, ja se tuo oman värinsä  kehittymiseen. 

Suunnistuksen ohella jokaisella meistä on omat 
toiveensa siitä, miten paljon haluaa oheisharjoittelua 
seuran puolesta järjestettävän. Kesäkaudella kisoja 
ja suunnistusta on niin paljon, ettei tuolloin aika riitä 
muuhun. Harjoituskaudella järjestetään vaelluksia, 
testijuoksuja, Cooperin testi… Sählyä järjestetään 
talvikaudella, kuten myös yhteislenkkejä. Niillä on 
ollut mukavaa käydä seurakavereiden kanssa. Ilman 
teitä olisi saattanut jokunen pitkä lenkki räntäsateessa 
jäädä väliin. Toivottavasti loppukeväästä ja ensi 
talvena saadaan vielä runsaslukuisempi joukko 
kasaan kohottamaan yhdessä kuntoa. Saattaapa joku 
kerta olla lämmin saunakin odottamassa ahkeria 
lenkkeilijöitä… 

Ensimmäistä  kertaa järjestettävä    pikkujoulusuunnis-
tus oli hauska päätös suunnistusvuodelle. Voittajapari 
Virta ja Etu-Huitti saivat palkinnoksi järjestää 
tämän vuoden kisailun, jota jo innolla odotamme. 
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Mahdin suunnistajien uudet liivit, mannekiinit vas. Anna Salmi, Markku Mänty ja Nelly Sopanen

 
Urheilutalon 
sprintin
kuvasatoa

yläkuva Tanja 
Kimmo, Markku 
ja Jenni

Toivottavasti pikkujoulusuunnistuksesta tulee hieno 
perinne! Luvassa on myös suunnistuspainotteinen 
treeniviikonloppu ja loppukesälle Mahdin järjestämä 
polkujuoksu. Tällaiset tapahtumat ovat hieno tapa 
kerätä seurakavereita yhteen. 

Meillä uusilla jäsenillä on toiveena, että saisimme 
mahdollisimman suuren seuraporukan kerättyä 
erilaisiin aktiviteetteihin mukaan. Suunnistuskaudella 
tämä tarkoittaa tietenkin iltarasteja ja kilpailuja. 
Jokainen jäsen tuo oman ainutlaatuisen lisän 
kokonaisuuteen! Mahdin vahvuutena on seuran 
kompakti koko, mutta jäsenten osallistuminen 
on sitäkin tärkeämpää. Voimme todeta, että 
seuravalintamme on vuoden mukanaolon jälkeen 
ollut nappivalinta. Jokainen saa osallistua ja pärjätä 
oman tasonsa mukaan. Yhteishenki on hyvää, ja 
kaikissa mahtilaisten omissa kisoissa on ollut hauskaa 
käydä. Ainakin yhtä hauskaa on ollut lähteä porukalla 
isompiin kisoihin. Toivottavasti seuran toiminta 
jatkuu vähintään yhtä hyvänä.

Kiitokset jokaiselle mahtilaiselle lämpimästä 
vastaanotosta!

Nelly Sopanen, Anna Salmi, Jenni Vallenius, Hanna 
Salmi, Tanja Etu-Huitti, Markus Ahtinen ja Markku 
Mänty



            16

TURKU RASTIEN OHJEET KAUDELLE  2016

Järjestetään yhteensä 31 tapahtumaa. TuS 13,  Mahti 9,  Heitto 9

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

Lähtöajat ovat huhti-syyskuun tapahtumissa klo 16.30 – 18.30 ajanotto lopetetaan klo 20.00.
Lokakuun tapahtumissa klo 16.00 – 17.30 ja maali suljetaan klo 19.00.

Osallistumismaksut pysyvät ennallaan: aikuiset 6 €, perhemaksu 12 €, ja alle 16 v 2 €
Emit kortin vuokra on 2 €.

Lippuvihkoja myydään käteisellä tapahtumapaikalla järjestävän seuran toimesta.
Lippuvihon hinta on  60 € jolla saa 11 kpl lippuja. Muista myydä vihot numerojärjestyksessä.
Jos joku haluaa kuitin lippuvihon ostosta niin kuittivihko löytyy Mahdin kassista.

Turun Suunnistajan kaupasta voi ostaa lippuvihkoja laskua vastaan.

Maksuvälineinä kelpaavat käteinen raha, Turun kuntorastien maksulippu, Smartumin
Liikunta – ja Kulttuurisetelit, Luottokunnan Virikesetelit ja uutena maksuvälineenä
Smartum verkkomaksu.

Firmasarjan pistelasku pysyy ennallaan eli perustuu osallistumisaktiivisuuteen ja jokainen
osallistuja saa yhden pisteen.

Osallistumismitaliin vaaditaan suorituskertoja seuraavasti: Kulta 27, Hopea 24 ja Pronssi 21.

Ryhmä vastuuhenkilön johdolla vastaa kunkin tapahtuman järjestämisestä.

Hyvää yhteistyötä Turku Rastien merkeissä
Suunnistusterveisin
Kari Wigelius    040-7750125
kari.wigelius@gmail.com

Turku Rastien wwsivut osoitteessa: http://turkurastit.olfellows.fi
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Sheet1

Page 1

TURKU RASTIEN TOIMITSIJARYHMÄT 2016 MAMA

13.4 Huiskula 4.5 Ilmarinen 25.5 Jäkärlä

Vastuuhenkilö Juha Kurppa Kari Tikka Kari Wigelius
Ratamestari Markku Mänty Kari Venho Rauno Hedenström
Ratamest.apul Juha Kurppa Kari Tikka Anna Salmi
Kartanmyynti Tuire Leino Pertti Havia Kari Wigelius
Kartanmyynti Maritta Maanpää Tuula Havia Heini Luotonen
Kartanmyynti Uta Kornblom Hilkka Kylämäki Jenni Vallenius
Pysäköinti Sauli Maanpää Jaakko Kansanen Teuvo Vuorio
Pysäköinti Keijo Laurila Heimo Juuvinmaa Mikko Virta
Pysäköinti Juhani Lehto Jouko Myöhänen Jari Jaakkola

15.6 Merttelä 29.6 Santala 27.7 Myllyoja

Vastuuhenkilö Ari Naukkarinen Kirsti Moilanen Erkki Lehmus
Ratamestari Markku Mänty Risto Kaitio Jorma Eskola
Ratamest.apul. Nelly Sopanen Raimo Nissi Jukka Hänninen
Kartanmyynti M-L Laaksonen Airi Toivonen Liisa Vuotari
Kartanmyynti Auvo Laaksonen Kati Lunden Hanna Salmi
Kartanmyynti Nelly Sopanen Tanja Etuhuitti
Pysäköinti Raimo Karsikas Reijo Lehkonen Risto Lempinen
Pysäköinti Timo Anttonen Jarmo Vuorinen Ossi Karjalainen
Pysäköinti Tauno Palmu Jarkko Vuorinen Mikko Saarinen

17.8 Karhula 7.9 Kierikkala 19.10 Parma Oy

Vastuuhenkilö Kimmo Köyvönen Risto Ahtinen Kari Sillanpää
Ratamestari Heikki Skinnari Risto Ahtinen Helena Kouttu
Ratamest.apul. Eero Salminen Mikko Ääri Kari Sillanpää
Kartanmyynti Pirkko Kalliola Tea Eisanen M-B Westeren
Kartanmyynti Pirjo Kurppa Päivi Havia-Holkko Taimi Hörkkö
Kartanmyynti Leena Aho Eija Arajärvi Pirkko-Liisa Kontio
Pysäköinti Erkki Mattila Ari Havia Seppo Killström
Pysäköinti Risto Joonas Heikki Tamminen Mikko Heikkilä
Pysäköinti Raimo Helin Teuvo Hämäläinen Kari Kivivirta

Tulospalveluryhmä: Vastuuhenkilö Juha Kurppa, Miikka Wigelius
Markus Ahtinen, Kari Sillanpää

Kartat ja radat :  Juhani Jokinen ja ratamestarit
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Mahdin suunnistajien perinteinen syysvaellus 
suuntautui viime syksynä Kuhankuonon maastoi-
hin ja maisemiin. Savonjärven kierrokselle lähti 
aamuvarhaisella 16 reipasta mahtilaista. Lähtöpaik-
kana oli Kurjenpesä, joka on järven itäpuolella.
Kuhankuonon reitistö kokonaisuudessaan on 185 
kilometrin mittainen ja ulottuu Turun kaupunki-
alueelta Yläneen Pyhäjärvelle saakka. Me päätim-
me nautiskella kauniista syksyisestä päivästä ja 
upeista maisemista, siksi valitsimme Savonjärven 
kierroksen, jonka pituus on 6 km.

Reitti oli erinomaisessa kunnossa. Soilla oli pitkos-
puut ja hankalimpiin kohtiin oli tehty sepelipolkua. 
Lenkkitossuilla pärjäsi oikein hyvin. Maisemat olivat 
hienot. Keidasrämettä, isovarpurämettä, lyhyttä 
korsinevaa, metsäiset kivennäismaaharjanteet ja 
suojuotit niiden välissä. Ja toisella puolella näkyi 
koko ajan maisema Savonjärvelle.
Puolivälissä kierrosta on toinen lähtöpaikaksi sopi-
va eli  Rantapiha, jossa voi myös grillata makkaraa. 
Porukasta erkani siinä vaiheessa neljä ”karpaasia” 
pidemmälle reitille. Emme malttaneet jäädä vielä   
  

MAHDIN PERINTEINEN VAELLUS 31.10.2015 KUHANKUONOLLA
Kierrettiin mm. Savojärven ympäri pitkospuita pitkin.
Seuraa Mahdin nettisivuja - siellä kerrotaan hyvissä ajoin, milloin vaelletaan  v. 2016
(ajankohta syys-marraskuussa).

Rantapihalle grillaamaan,  vaan 
jatkoimme  matkaamme järven 
toista rantaa.  Nälkäkin yllätti, mutta 
eipä enää löytynytkään matkan varrelta 
makkaranpaistopaikkaa.
Kannoimme kiltisti makkarat takaisin  
Kurjenpesälle ja siellä oli jo grillissä   
tuli valmiina.

  Pirkko-Liisa
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* Autovuokraamo    * Nestekaasut
* Peräkärryt     * Würth-kodin pientarvikkeet
* Autonpesu Shinex-vahauksella * Hempel-veneenhoitoaineet
   
   *Kahvio
   - Sibylla-hampurilaiset ja maukkaat ruisleivät

Huoltoasema Lempinen Oy
Stålarminkatu 32, Turku
puh. 02-235 9300
www.st1turku.fi
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050 3427247
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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 

MAHDIN SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 2016

25.8 to  VI Mahti-2020 kilpailu
15.6 ke Päivämestaruus, Mahdin Turku-Rastien yhteydessä
6.9     ti Yömestaruus

MAHTI LÄHTEE  LAPPEENRANTAAN AINAKIN
* Neljällä Venla-joukkueella ja
* Kolmella Jukola-joukkueella ja
  tarvittaessa useammallakin joukkueella

KORVAUKSET 2016

MAHDIN SUUNNISTAJIEN SYYSPARLAMENTTI 26.11.2016  PIKNIK RISTEILY SILJALLA.
Varaa paikkasi Kirstiltä p.040-7454146
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Varsinais- Suomen mestaruuskilpailut 2016

* la 14.5. Keskimatka TuMe
* la 28.5. Pitkä  Rasti 88
* su 29.5  Viesti  LoJa
* su 26.6. Erikoispitkä PertPe  
* Avoin  Sprintti  Avoin
* Avoin  Partio  Avoin
* Avoin  Yö   Avoin
* su 28.8  Nuortenalueottelu PertPe
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Su 21.8.2016 järjestetään Turun pohjoisissa maisemissa 
polkujuoksutapahtuma

MAARIAN POLKU
Sarjat ja matkat:

miehet/naiset/retki n. 10.5 km  

miehet/naiset n. 21 km 
(21 km reitillä juostaan kaksi kierrosta viitoitettua reittiä)

Osanottomaksu 35 € ilmoittauduttaessa 14.8.2016 
mennessä, tämän jälkeen ilmoittautuminen 50 €. 
Osanottomaksu sisältää ajanotto- ja tulospalvelut, 
viitoitetun reitin vaihtelevissa maisemissa, ensiapu-
palvelut, juomapisteet, mitalin sarjojen kolmelle 
parhaalle, mahdollisuuden voittaa arvontapalkintoja, 
suolaisen purtavan, mehun ja kahvin/teen maalissa sekä 
peseytymismahdollisuuden sisätiloissa (huom. rajalliset 
saunatilat). Osallistumismaksu ei sisällä vakuutusta 
mahdollisen vahingon varalle.

Lähtöajat: klo 11 miehet/naiset, klo 12-13 retkisarja. 
Kisakeskus sijaitsee Maarian Mahdin urheilutalolla 
(Paimalantie 305), pysäköinti urheilutalon välittömässä 
läheisyydessä.  Ajanotto chip-järjestelmän avulla, online-
tulospalvelu. Retkisarja ilman ajanottoa. 

Ilmoittautuminen: sähköpostitse 
kirsti.moilanen@pp.inet.fi. Osallistumismaksu maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä Maarian Mahdin tilille 
FI61 5710 6640 0100 02.  Jälki-ilmoittautumiset käteisellä 
paikan päällä.
Yhteyshenkilöt: Nelly Sopanen (puh 040 7190890, 
nssopa@utu.fi) ja Kirsti Moilanen (puh 040 7454146). 

Lisätietoja tapahtumasta: tapahtuman Facebook-sivut, 
https://maarianmahti-fi.directo.fi/suunnistus/kilpailut/
polkujuoksu/

Tervetuloa!

Maarian Mahdin 
suunnistusjaosto
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Kokonaisvaltainen 
näöntutkimus ilmaiseksi  
tätä ilmoitusta vastaan (Arvo 29€)
 

Optikon Kokonaisvaltainen näöntutkimus 29€. Tarjous voimassa Specsavers Optikko Turku Keskustan liikkeessä 30.6.2016 asti. ©2016 Specsavers.

Varaa näöntutkimusaika: specsavers.fi

TURKU KESKUSTA: Yliopistonkatu 25 (Kävelykatu), 
puh. 02 276 1234 

MEILTÄ MYÖS PIILOLINSSIT 
EDULLISESTI. KYSYY LISÄÄ 
HENKILÖKUNNALTAMME.

Sisältää digitaalisen 
silmäpohjakuvauksen ja 
silmänpaineen mittauksen.
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Yö- sprinttisuunnistus  Kreikan Serreksessä 14.3.2016. Kuvassa Jussi ja Rauski vertaavat 
reittejä heti maaliintulon jälkeen. Makedonian Strumicassa  18.3. 2016 sama parivaljakko otti 
kaksoisvoiton Mahdille maastosuunnistuksessa.
Suunnistusreissun 10 kilpailun kartat ovat nähtävillä Mahdin nettisivuilla.

Turistina suunnistusmatkalla Bulgaria, Kreikka, Makedonia 10 - 21.3.2016
Turistikaan ei pääse ihan helpolla, sillä matka bussilta kilpailukeskukseen voi olla aika haastava,  
           joskus turhan pitkäkin.

Bachevossa, Bulgarian maaseudulla, matka kilpailukeskukseen ei ollut pitkä, mutta kiipeäminen 
sateessa mutaista polkua ylös oli turistille melkein liikaa. Kilpailu käytiin räntäsateessa, mutta 
musiikki, jonka tahdissa saattoi tanssia, kuuma viini ja maukas feta-leipä pitivät katsojan 
tunnelman tosi korkealla.
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Sofian puistokisassa 
maisemat olivat 
mahtavat ja turistin 
aika kului mukavasti, 
sillä ihmiset tulivat 
kyselemään, mitä täällä 
oikein tapahtuu. Samalla 
sain tietoa Sofiasta ja 
sofialaisten elämästä.

Makedoniassa turisti 
rohkaisi mielensä 
ja meni taustalla 
näkyvään mökkiin, 
jossa sai parhaat 
kahvit ikinä. Äiti, isä 
ja 2 poikaa paikalla ja 
toinen pojista puhui 
vähän englantia. 27 
lehmää, 15 vasikkaa, 
vuohia lukematon 
määrä ja hajukin sen 
mukainen. Mukavia 
ihmisiä. Jotain 
pöperöäkin minulle 
syötettiin. En tiedä 
mitä, mutta hyvää oli.

Turistin mieluisin 
kilpailukeskus tällä 
matkalla sijaitsi 
merenrannalla 
Halkidikissa 
Kreikassa.

AJo
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  Paimalantie 305, 2038 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

Mahdin urheiluveteraani
ESKO KURPPA

täytti 90 vuotta 7.3.2016.

Osa seuran urheiluväestä kävi Eskoa
onnittelemassa. Parhaat onnittelut
vielä tämän lehden mukana.

JUHLASALI

 PERUSKORJATTU 2016
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Uudenmaankatu 19, 20700 TURKU 
Puh. 02-250 1400, 0400 522 600 

myynti@turuntietopalvelu.fi 
www.turuntietopalvelu.fi 

 
 

Tulostimet, monitoimilaitteet  
& asiakirjahallinta 

 
Pyydä edullinen seuratarjous! 


