
Rakentaja-Rasti ry Muistio

Päättäjäiset ja Lumiloman 250e arvonta 3.10.2018 Kallioniemessä

Läsnä 25 osallistujaa.

1. Saunominen  klo16.00 -17.29

2. Virallisen osan avaus klo17.30, kahvi + viinerit

- Puheenjohtaja Jari Lahtinen avasi tilaisuuden toivotti osallistujat tervetulleiksi.
- Ensimmäisenä jaettiin Pistepytty kiertopalkinto kauden aikana eniten pisteitä

keränneelle suunnistajalle. 16322 pisteen saalilla palkinnon otti vastaa Juhani Katko

3. Keskustelua kesäkisoista

- Uusia hyviä paikkoja oli paljon, hyviä ratoja, välillä tuntui olleen ”sadistinen”
ratamestari.

- Tulokset tuli nopeasti, siitä suuri kiitos Tuomo Miettiselle ja kilpailujen järjestäjille.
- Radat olivat välillä liian vaikeita,
- Emitit pitäisi laittaa kuntoon, jotta leimat tulee varmemmin, tuloksia ei pitäisi

hyväksyä jos leimoja puuttuu emitin toimimattomuuden johdosta
- Kisojen sijoittelu länsipainotteinen, tärkein on kuitenkin hyvä kisapaikka ja osaava

järjestäjä.
- Nuoret on raahattava mukaan esim. tarjoamalla kyyti
- 3.5 km on liian pitkä 80 sarjalaiselle varsinkin raskaassa maastossa.
- Ehdotettiin uutta rataa, normaalin c-radan rinnalle helppo versio,
- Tarkennetaan ohjeita järjestävälle seuralle. C-radan rastipisteet on suunniteltava

vaativiksi, mutta selkeiksi. Rastiväleillä on vältettävä fyysisesti raskaimpia
maastonosia. Kaikilla radoilla tarkennetaan ohjetta seuraavasti. Vaikeakulkuisissa ja
raskaissa metsämaastoissa on matkojen oltava lähellä alarajaa. Helppokulkuisissa ja
matalapiirteisissä puistomaastoissa matkat voivat olla lähellä ylärajaa

- Historiikkiin merkitään ajankohta 500 000 pisteen saavuttamisesta.

4. Vuoden ratamestari ehdotuksia

-  7.8 Isosuontie Kirkkonummi EsSu Jarmo Aho hyvät pitkät radat
-  28.8 Solberg Sipoo KeU Timo Sirola, ei polkuja juostu, hyvä maasto ja radat
- 4.9.Viirilä Vantaa Pihkaniskat Simo Luoma, reitinvalinta vaihtoehtoja
- 12.6 Siikajärvi, Espoo Viesti Jyry Jorma Helin?

5. Käsiohjelma/vuosijulkaisu

- tullaan tekemään tulevana vuonna
- mainosmyynti sujui kohtuullisen hyvin



6. Varainhankinta tulevaisuudessa

- Kaikkien panosta tarvitaan mainosten hankkimisessa
- Pyritään pitämään vanhat mukana ja etsimään uusia

7. Taloudellinen tilanne

- Parempi kuin viime vuonna

8. Palkintojen jako, kiertopalkinnot Pistepytty, Joukkue kisa ja Viesti

- Viesti kisaan hommattava uusi kiertopalkinto ja toimitettava se SRV:lle.
-  Joukkue kisan kiertopalkinto kateissa. Ramboll voitti tänä vuonna.

-  Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit ry mestaruuskilpailujen mitalit jaettiin
Sakari Heikkisen ja Jari Lahtisen toimesta

-  Rakentaja-Rastit ry. Lumiloma (250e) arvottiin vähintään 12-kilpailuun
osallistuneiden jäsenmaksun maksaneiden kesken. Arvonta suoritettiin tikkaa
heittämällä ja onnettarena toimi Pistepytyn monikertainen voittaja Heimo Pulkkinen.
Juhani Harjamäki voitti Lumiloman (250e)

9. Ilta jatkuu perinteisellä makkaran paistamisella.

Muistion laati rakentaja-Rastit ry sihteeri Pekka Nyman 2.10.2018

Pistepytyn voittaja 2018 Juhani Katko             Osallistujalista 2018     Tikkataulu


