
            1

MAHDIN SUUNNISTUKSEN
SUOMENMESTARUUS- 
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PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ  27.02.2018

Olipa hyvä, että nyt iski kunnon pakkanen ja tuuli, niin pysyn sisätiloissa puurtamassa tätä 
pääkirjoitusta.

Onkohan kaikissa muissakin urheilulajeissa sama kuin suunnistuksessa, että vuodet vierivät 
ja aina mennään suhtkoht saman kaavan mukaan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.  Laji 
modernisoituu, suunnistetaan kännyköiden avulla ja ilman rastilippuja. No mitähän tämä laji tuo 
tullessaan 10 vuoden päästä - kukapa tietää.  Mutta niillä mennään mitä tänä päivänä on tarjolla; 
hiihto-, kesä-, talvisuunnistus ja ihan uutena täällä Turun seudulla tuo Street-O.  Tuota juttua olen 
jonkin verran seurannut ja huomannut, että siihen on aikamoinen porukka hurahtanut.  Itsekin olen 
muutaman kerran siihen osallistunut ja ihan kivaa se on.

Valonpilkku - niin se näyttäytyy tänäkin vuonna seurassamme.  Olemme saaneet uusia nuoria 
suunnistajia mukaan.  Näin saadaan uutta virtaa, toivon niin.  Eka tapaamisen jälkeen minulle jäi 
sellainen kuva, että he kaikki vaikuttavat sosiaalisilta, aktiivisilta ja hyvin seurahenkisiltä ihmisiltä, 
kuten kaikki mahtisuunnistajat. Heistä on henkilökohtainen esittely lehtemme sivuilla.

Tänä vuonna seuran jäsenmaksua korotettiin muutamalla eurolla, mutta toivon ettei se ole este 
liittyä seuraamme ja tulla mukaan porukkaamme.

Tuossa edellä kirjoitin saman kaavan jatkumisesta, mutta tänä vuonna seurassamme tapahtuu 
vähän isompi kaavanmuutos. Juhani Jokiselle, joka on ahkerasti n. 45 vuotta ollut seuramme 
karttavastaava (reilut 50 karttaa), olemme saaneet hyvän jatkajan – kaiken kartoista ja merkeistä 
tietävän Eero-Antti Lonkan. Jussi toimii hänen apunaan tämän vuoden ja on edelleen mukana 
toiminnassamme kilpailijana, Mahtilaisen toimittajana, talkoomiehenä yms. Toivotan kaikki uudet 
henkilöt sydämellisesti tervetulleiksi seuraamme.

Tänäkin vuonna toivotan kaikille oikein hyvää suunnistusvuotta, hyviä suunnistuksia sekä yksilöinä 
että viesteissä. Pidetään edelleen hyvä seurahenki korkealla ja hymyillään kun tavataan.

Kiitos myös kaikille, jotka ovat tukeneet toimintaamme lehtimainoksin.

     Terveisin Kirsti Moilanen
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www.maarianmahti.fi
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Kun haluat
ilmoittautua
suunnistus-
kilpailuihin
2018
 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 2018 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.

5) Jos kilpailija jää kilpailusta pois ilman hyväksyttävää
    syytä, peritään koko osanottomaksu.
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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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MOC 2018 Sprinttisuunnistuksissa Espanjan Barcelonassa, Gironassa ja Tarragonassa oli 
mielenkiintoisia suunnistuksia vanhankaupunkien sokkeloissa ja muureilla, varsinkin pimeällä.
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Avoinna ma-pe 7.00- 21.00, 
         la  8.00- 21.00, 
                    su 11.00- 18.00

 Mittumaarintie 73, 20400 Turku 
   p. 010 292 4600

Maalaisleipomon herkkupirtti avoinna
ma-pe klo 6.00- 16.30 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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Vuosi 2017 jäi terveyssyistä väliin, mutta nyt taas suunnattiin perinteiselle MOC (Välimeren) suunnistusturneelle 
Espanjaan. Suunnistuskilpailuja oli reissulla 11. Maastokilpailuja 3 ja sprinttikilpailuja 6, joista yksi oli yösprintti. 
Kilpailut käytiin Barcelonan, Gironan ja Tarragonan kaupungeissa tai niiden lähimaastoissa. Yhteen kilpailuun 
matkustimme Andorraan, joka on 1 Euroopan 6:sta kääpiövaltiosta. Andorra sijaitsee Espanjan ja Ranskan rajalla, 
vuoristossa. Andorran pääkaupunki oli - yllätys, yllätys - laaksossa. Melkein kaikki reissun kartat ovat nähtävissä 
Mahdin suunnistusjaoston nettisivuilla. Lämpötila vaihteli matkan aikana +5 - +18 0C.  Lähdimme Barcelonasta kotiin 
26.2 ja seuraavana päivänä sinne satoi unta.

Mahtilaisia matkalla oli myös Rauno Hedenström ja vaimoni Anneli huoltajana. Muita V-S:laisia oli mukana Martti 
Alilonttinen ja Kari Heinonen vaimoineen. Lisäksi näihin kisoihin osallistui maailman huippusuunnistajia, mm. Suomen 
maajoukkueen suunnistajat olivat siellä leirillä ja kisoissa. 

Kokemuksen arvoinen reissu oli tämäkin, varsinkin sprinttisuunnistukset vanhojen kaupunkien linnoituksissa ja 
kujilla. Vaikka olen jo 50 vuotta harrastanut suunnistusta, niin aina tulee uusia kokemuksia. En ole nimittäin koskaan 
aikaisemmin käyttänyt sprinttisuunnistuksessa  132 m:n matkalla aikaa 9 min 39 s. Tarragonan vanhankaupungin 
linnoituksessa näin tapahtui. Olin liikkeellä koko ajan eikä ollut suurempia vaivoja. Nopeudeksi tulee noin 4,38 s/m. 
Voisin kertoa pitkän tarinan tästä 132 m:n matkasta, mutta sitä ei kukaan jaksaisi kuunnella. Totean kuitenkin etten 
ollut viimeinen siinä kilpailussa. 

Kataloniassa liput liehuivat ja roikkuivat talojen parvekkeilla. Mielenosoituksia oli harva se päivä. Heillä on oma kieli ja 
kulttuuri ja kova halu itsenäistyä omaksi valtioksi.Aina sitä jotain uutta oppii, kun on kotoa pois. Suunnistuspassiin tuli 
taas bongattua uusi maa eli Andorra. Olen nyt suunnistanut 74:ssä eri maassa.

Että silleen…..  t. Jussi

SUUNNISTUSMATKA ESPANJAN 
KATALONIAAN 15.- 26.2.2018

Yllätys oli sekin että keskimmäisen 
miehen numerolapussa (143) lukee Kari 
Virtanen, Maarian Mahti. Mies edustaa 
kuitenkin Ounasvaaran Hiihtoseuraa. 
Kaikki on mahdollista, ehkä Virtanen siirtyy 
myöhemmin Mahtiin?

Mahtilaiset ja muut nauttivat kevään lämmöstä 
Tarragonan kaupungissa, sprinttisuunnistuksen 
loppuviitoituksella.
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SKT Suomi Oy
ITÄINEN RANTAKATU 60, 20810 TURKU puh. 020 735 3430 info@sktsuomi.fi
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 Kuka olet, mistä tulet?
Aleksi Palola, Littoisten kasvatti

Kuvaile itseäsi urheilijana
Monen lajin puuhastelija. Mulle uuden oppiminen ja 
luonnossa liikkuminen on kaikkein olennaisinta 
liikunnassa.

Kuvaile itseäsi muuten
29-vuotias monipuolinen puuhastelija, täydennysmies 
Mahdin jo kattavaan lääkärijäsenistöön. Erityistaitona 
yksipyöräisellä ajo. 

Oma suunnistustausta
Koulun pihasuunnistukset pohjalla. Sen jälkeen 
armeijassa kilpasuunnistajien peesiissä juoksemalla 
luotu illuusio suunnitustaidoista. Kilpasuunnistajien 
lähdettyä urheilukouluun jäi mulle 
”luottosuunnistajan” vastuu. Nyt 1,5 vuotta 
säännöllisen epäsäännöllisesti kuntorasteille tullut 
käytyä samoilemassa.

Tavoitteet suunnistajana
Iloa tuottava liikunta ja metsissä samoilu. Ja ainakin 
ensi kesän Jukolasta hengissä selviytyminen.

Terveiset tuleville suunnistuskavereille:
 Ei muuta kuin sauna ja palju taas tulille!

Olen Iida Potinkara ja tulen Maskusta. Turkuun 
muutin opiskelujen perässä nelisen vuotta sitten. 
Tällä hetkellä opiskelen 5. vuotta lääkiksessä. 

Innostun helposti ja kaikesta, maalaan taivaanrantoja 
ja olen perheihminen. Näiden lisäksi vaadin itseltäni 
paljon, pyrin olemaan avoin kaikelle ja rakastan 
kaunokirjallisuutta. 

Tykkään mennä lujaa ja haastaa itseäni niin 
fyysisesti kuin älyllisesti. Urheilijana olen se raasu, 
joka lähtee starttiviivalta aina liian kovaa ja potkii 
100 m päässä käpyjä, kun kunto ei riittänytkään 
loppuun. 

Taustalta löytyy niin jalka- kuin lentopalloakin, joten 
joukkue ja yhdessä tekeminen ovat lähellä sydäntä. 
Urheilijana etsin jatkuvasti tasapainoa joogan ja 
aerobisen liikunnan välillä ja salaa toivon vielä 
joskus pelaavani jenkkifutista. 

Suunnistuksen pariin löysin tieni parisen 
vuotta sitten. Tätä ennen olin suunnistanut vain 
koululiikunnassa, eli alkutaipaleella ollaan. 
Tavoitteina suunnistuksen saralla tulevaisuudessa 
on ainakin oppia nopeammaksi ja paremmaksi sekä 
löytää ykkösrastille ilman useamman minuutin 
pummia. Sekä tietysti juosta Jukola-joukkueessa.  

Terkkuina tuleville suunnistuskavereille haluan 
sanoa, että neuvoa saa ja pitääkin. Saatan olla 
suorituksen jälkeen kiukkuinen ja äreä, mutta 
kun antaa muutaman minuutin aikaa, niin 
vastaanottokykyni on jo ihan eri luokkaa. Rohkeasti 
siis vain neuvomaan. Ilman neuvoja kehittyminen on 
pirun vaikeaa. 

Iida Potinkara

Aleksi Palola

Mahdin uudet suunnistustulokkaat  -
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Kuka olet, mistä tulet? 
Anselm Tamminen, 34 v, tällä hetkellä asuinpaikka 
Eurajoki, mutta kesällä tarkoitus muuttaa takaisin 
Turun seudulle. Työpaikka TYKSissä kirurgialla. 
Viimeiset 10 vuotta edustanut Functio Laesaa.

Kuvaile itseäsi urheilijana
Kohta jo ikämiesarjoihin siirtyvä menetetty lupaus. 
Nuorempana aika monipuolisestikin urheillut, 
suunnistus ja salibandy päälajeina.

Kuvaile itseäsi muuten
Tää on vaikee.. Aktiivisesti kaikenlaisessa 
puuhastelussa mukana oleva kahden lapsen 
isä. Joutenolo on vaikeaa, mutta harrastukset, lapset 
ja työ ovat sellaiselta ongelmalta hyvin säästäneet. 
Suunnistukselle pitää vähintään kerran viikossa 
löytää aikaa :)

Oma suunnistustausta
Suunnistamisen olen aloittanut 8-vuotiaana, ja noin 
10 vuoden harrastamisen jälkeen tuli muutaman 
vuoden tauko, kunnes opiskeluiden aikana kipinä 
syttyi uudelleen. 

Terveiset tuleville suunnistuskavereille:
Tarkkana vaan ja katse ylös!

Olen Pekka, 36-vuotias turkulainen opiskelija ja 
3-vuotiaan tytön isä. Suunnistusharrastuksen aloitin 
8-vuotiaana oravapolkulaisena. Nuoruudessa laji 
vaihtui sukellukseen ja uppopalloon. 

Aikuisiällä liikkuminen on ollut sekalaista kuntoilua 
ilman suurempia tavoitteita. Luonnossa liikkuminen 
kävellen, veneellä tai suksilla on kuitenkin ollut aina 
mieluisaa. 

Nelisen vuotta sitten innostuin uudelleen 
kuntorasteille ja pian löysin itseni opiskeluporukan 
Jukolajuokkueesta. 6. osuus Paimiossa ja pitkä yö 
Lappeenrannassa olivat hienoja kokemuksia. 

Viime vuosina suunnistusvauhtini on hieman 
jämähtänyt omalle tasolleen ja niinpä tulevana 
kautena tavoite on kehittyä sekä suunnistustaidon 
että kestävyyden saralla. Kevään harjoitteluni tähtää 
Jukolaan, mutta tulevaisuudessa myös kilpailut sekä 
lyhyet rogainingtapahtumatkin kiinnostavat. 

Odotan kovasti uusiin suunnistuskavereihin 
tutustumista.

Pekka Helkiö

Anselm Tamminen

kohti Jukolaa
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Turku Rastien wwwsivut osoitteessa: 
http://turkurastit.olfellows.fi

TURKU RASTIEN OHJEET KAUDELLE 2018

Turku Rasteja järjestetään yhteensä 31 tapahtumaa. TuS 14,  Mahti 9,  Heitto 8

Ratavaihtoehdot samat kuin viime vuonna:  2 km, 3 km, 4 km ja 6 km, 
halutessaan seura voi ottaa mukaan 8 km radan esim. ennen Jukolaa.

Lähtöajat ovat huhti-syyskuussa klo 16.30 – 18.30, ajanotto lopetetaan klo 20.00.  
Lokakuussa klo 16.00 – 17.30 ja maali suljetaan klo 19.00.

Osanottomaksut muuttuvat. Uudet maksut ovat:  aikuiset 7 €, alle 16v 2 €, perhemaksu 12 €

Emit-kortin vuokra on edelleen 2 euroa.

Lippuvihkoja myydään käteisellä tapahtumapaikalla järjestävän seuran toimesta. Lippuvihon hinta on edelleen 
sama 60 euroa, jolla saa 10 lippua. Muista myydä vihot numerojärjestyksessä. Lippuvihkoa ei voi maksaa liikunta- ja 
kulttuurisetelillä.

Jos joku haluaa kuitin lippuvihon ostosta, niin kuittivihko löytyy Mahdin kassista.

Suunnistajan kaupasta voi ostaa lippuvihkoja laskua vastaan.

Kirjaa ylös myydyt lippuvihot, jotta kirjanpitomme on ajan tasalla.

Firmasarjan pistelasku pysyy ennallaan, eli perustuu osallistumisaktiivisuuteen ja jokainen osallistuja tuo yhden 
pisteen firmalleen.

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

Maksuvälineinä hyväksytään seuraavat: käteinen, Turun kuntorastien maksulippu, Smartum Liikunta – ja 
Kulttuurisetelit sekä Smartum verkkomaksu ja Edenredin Virikeseteli.

Kirjaa ylös, kuinka moni maksoi Smartum verkkomaksulla.

Uutuutena tulee laite, joka mahdollistaa maksamisen pankkikortilla sen lähimaksuominaisuudella.

Tussilla on käytössä omille jäsenilleen  ns. oranssi kuntorastilippu, joka kelpaa vain Tussin omiin tapahtumiin.

Ryhmä vastaa kunkin tapahtuman  järjestämisestä vastuuhenkilön  johdolla.

Hyvää yhteistyötä Turku Rastien merkeissä.

Kari Wigelius 040-7750125          

kari.wigelius@gmail.com
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TURKU RASTIEN TOIMITSIJARYHMÄT  2018, MAMA 
       
   11.4. Huiskula 2.5. Ilmarinen 16.5. Jäkärlä 
       
Vastuuhenkilö  Juha Kurppa  Kari Tikka  Kari Wigelius 
Ratamestari  Markku Mänty Kari Venho  Anna Salmi 
Ratamest.apul Juha Kurppa  Kari Tikka  Rauno Hedenström 
Kartanmyynti  Tuire Leino  Annika Pekkola Heini Luotonen 
Kartanmyynti  Maritta Maanpää Hilkka Kylämäki Jenni Vallenius 
Pysäköinti  Sauli Maanpää Jukka Hänninen Teuvo Vuorio 
Pysäköinti  Keijo Laurila  Risto Joonas  Mikko Virta 
Pysäköinti  Juhani Lehto  Seppo Killström Jari Jaakkola 
       
           
   6.6. Merttelä  27.6. Santala 18.7. Moision koulu 
       
Vastuuhenkilö Ari Naukkarinen Kirsti Moilanen Erkki Lehmus 
Ratamestari  Markku Mänty Risto Kaitio  Juhani Jokinen 
Ratamest.apul. Nelly Sopanen J & J Vuorinen Erkki Lehmus 
Kartanmyynti  M-L Laaksonen Tanja Etuhuitti Liisa Vuotari 
Kartanmyynti  Auvo Laaksonen Iida Potinkara Uta Kornblom 
Pysäköinti  Raimo Karsikas Raimo Nissi  Risto Lempinen 
Pysäköinti  Timo Anttonen Jarmo Vuorinen Ossi Karjalainen 
Pysäköinti  Tauno Palmu  Jarkko Vuorinen Mikko Saarinen 
   Aleksi Palola     
       
       
   15.8. Myllyoja 5.9. Kierikkala 10.10. Parma Oy Rusko 
       
Vastuuhenkilö Kimmo Köyvönen Risto Ahtinen  Kari Sillanpää 
Ratamestari  Heikki Skinnari Risto Ahtinen  Helena Kouttu 
Ratamest.apul. Anselm Tamminen Markus Ahtinen Kari Sillanpää 
Kartanmyynti  Pirkko Kalliola Tea Eisanen  M-B Westeren 
Kartanmyynti  Pirjo Kurppa  Eija Arajärvi  Taimi Hörkkö 
Kartanmyynti  Leena Aho  Kati Lunden  Pirkko-Liisa Kontio 
Pysäköinti  Erkki Mattila  Ari Havia  Pekka Helkiö 
Pysäköinti  Reijo Lehkonen Heikki Tamminen Mikko Heikkilä 
Pysäköinti  Raimo Helin  Teuvo Hämäläinen Kari Kivivirta 
       
       
Tulospalveluryhmä:  Vastuuhenkilö Juha Kurppa, Miikka Wigelius     
    Markus Ahtinen, Kari Sillanpää     
       
Kartat ja radat :    Eero-Antti Lonka, Juhani Jokinen, Ratamestarit    
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KUNTO HEMPAT JOULUPUUROLLA URHEILUTALOLLA 7.12.2017

MAHDIN PERINTEINEN VAELLUS 5.11.2017 PARAISILLA
Tutustuttiin Jukka Hännisen johdolla saariston maisemiin. Kaikki osanottajat eivät mahtuneet 
samalle mäelle. Seuraa Mahdin nettisivuja; siellä kerrotaan hyvissä ajoin, milloin vaelletaan 
v. 2018 (ajankohta syys-marraskuussa).
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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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Parasta paikallista 
lukemista

kaikenikäisille!

TURUN TIENOO

Kestona: 1 erässä 98 €,  
2 erässä 51 €/erä, 3 erässä 35 €/erä 
 Maksu       1 erässä         2 erässä        3 erässä

      Tutustumistarjouksena 3 kk 30 € (uusille tilauksille)

TURUN TIENOO

TURUN TIENOO
Tunnus 5007631
21003 VASTAUSLÄHETYS

Turun
Tienoo

maksaa
posti-

maksun Parasta 
paikallista
lukemista

TURUN TIENOO

LAITA OHEINEN KUPONKI HETI POSTIIN!
TAI SOITA (02) 489 200
Tilaukset myös netin kautta
www.turuntienoo.fi TURUN TIENOO

 lehden

Nimi

Osoite

                    Puh.

LAHJATILAUKSEN MAKSAJA:

Nimi

Osoite

                    Puh.

 Tilaan

LAITA OHEINEN 
KUPONKI HETI 
POSTIIN! 
TAI SOITA
(02) 489 200
Myös netin kautta
www.turuntienoo.fi

www.turuntienoo.fi
Konttori: Elotie 26, Lieto as

Hyvää ajankohtaista
lukemista kotiseudultasi 

LAHJAKSI 

Meiltä saat 
LAHJATILAUKSELLE

kauniin jouluisen 
kortin

LAITA OHEINEN KUPONKI HETI POSTIIN 
TAI SOITA (02) 489 200

Myös netin kautta www.turuntienoo.fi

Lieto-Maaria-Paattinen-Rusko-Tarvasjoki-Vahto
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02-2319404
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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 2018

VII Mahti-2020 kilpailu to  9.8.2018
Yömestaruus ti 4.9.2018 Kierikkala
Päivämestaruus, Mahdin Turku-Rastien yhteydessä 5.9.2018

MAHTI LÄHTEE  LAHTI-HOLLOLAAN
* Kahdella Venla-joukkueella ja
* Kahdella Jukola-joukkueella ja
  tarvittaessa useammallakin joukkueella

KORVAUKSET 2018

MAHDIN SUUNNISTAJIEN SYYSPARLAMENTTI   
PIKNIK RISTEILY SILJALLA la 27.10.2018

Varaa paikkasi Kirstiltä p.040-7454146
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Varsinais- Suomen mestaruuskilpailut 2018

 * pe 11.5.  Sprintti  PR
 * la  12.5. Viesti  PR
 * su 03.6. Keskimatka SuSi
 * su 24.6  Erikoispitkä PertPe
 * la 11.8.  Pitkä  LaJy
 * pe 07.9. Yö   SuSi
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MAARIA TRAIL 

juostaan tänäkin vuonna! 
Merkitse siis kalenteriisi lauantai 1.9.2018.

Kipitä kilpasarjassa tai fiilistele ilman ajanottoa retkisarjassa.
Matkoina 6 km, 10 km ja 20 km.
Sarjoina miehet (M) ja naiset (N)

Maaria Trail on Turku Trail Cupin osakilpailu ja ilmoittautuminen tapahtuu TTC:n 
nettisivujen kautta: http://turkutrailcup.com/maaria/ilmoittautuminen/

Toki jälki-ilmoittautuminen onnistuu vaikka vielä kisa-aamuna paikan päällä. 
Osallistumismaksu 35€, jälki-ilmoittautuminen 50€. 

Lisätietoja päivittyy seuran nettisivuille:
http://www.maarianmahti.fi/suunnistus/
kilpailut/polkujuoksu/maaria-trail-2018/
ja Turku Trail Cupin sivuille:
http://turkutrailcup.com/maaria/

Tiedustelut kilpailun johtajalta 
Nelly Sopaselta nssopa@utu.fi 
(p.040-7190890).

Kilpailukeskus sijaitsee 
Maarian Mahdin Urheilutalolla; 
Paimalantie 305, 20380 Turku.  
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Suunnistuksen
D21 sarjan
Mahdin
SM- viesti-
joukkue 
16.9.2017
Nelly Sopanen,
Tanja Etu-Huitti
ja Anna Salmi

Mahdin suunnistajat yhteiskuvassa  viikonloppuleirillä  3.3.2018 Oripäässä
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Suoraan 
teholta!

Japanilaisia
vieraita

Mihin tämä ?

Kesän kuvia 
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Mahdin Pikkujoulusuunnistus 9.12.2017 
Kuvissa osanottajat
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JÄRJESTÄ JUHLAT MAHDIN URHEILUTALOLLA
                Edustavat tilat perhejuhliin, kokouksiin ym.

Asianmukaiset keittiö- ja saunatilat sekä tarvittavat astiastot, pöytäliinat ym

    Tiedustelut ja varaukset
    Armi Peltonen 0400-740570
    armi.peltonen@evelace.fi

Paimalantie 305, 20380 Turku
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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! 

        Biolinja 2, 20750 Turku
        puh. 0400 522 600


