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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

 
Suunnistuskausi oli Rakentaja Rastit ry:n kahdeskymmenesviides (25) toimintavuosi. Seura on 
perustettu v. 1994. Tätä aikaisemmin rakennusalan suunnistuskilpailuja järjesti Helsingin 
Rakennusmestariyhdistyksen suunnistusjaosto kahdenkymmenenyhden (21) vuoden ajan (1973 – 
1993) Kulunut vuosi oli 47. toiminta- ja kilpailukausi. 
 
Viikoittaisia sarjakilpailuja lähialueiden suunnistusseurojen järjestäminä pidettiin kaudella 2019 
seitsemäntoista. Vuosi 2017 oli ensimmäinen vuosi, kun yö-kisa laskettiin mukaan 17. sarjakilpailuun.   
Näiden lisäksi järjestettiin 46. RKM: n viestisuunnistus 10.6.2019 Karskogissa, Siuntiossa. 
 
Sarjakilpailujen yhteydessä pidettiin seuraavat erikoiskilpailut: 
4.6.2019 Pitkät matkat, Veikkolassa Kirkkonummella. 

10.6.2019   RKM –viesti, Siuntion Karskogissa, mukana 18 joukkuetta. 

20.8.2019 Helsingin ja Espoon RKM sekä RIL:n yhdistysten mestaruuskilpailut Landbossa 

Helsingissä. 

27.8.2019 Rakentaja Rastit ry:n mestaruuskilpailut, Söderkulla, Sipoo. 

1.10.2019 Yö –suunnistus, A-, B- ja C-sarjat, Vantaan Kuusijärvellä. 

 

Lisäksi osallistuttiin noin 30 hengen voimin 24.-25.8.2019 Rakentajien SM-suunnistuksiin 

Uudenkaupungin Kalannissa. Tuloksena oli useita mestaruuksia ja muita hyviä sijoituksia.  

 
Kauden aikana kilpailuissa tehtiin 1774 kilpailusuoritusta (RKM -viesti ja Yö-kisa mukaan lukien) 

Sarjakilpailuissa oli keskimäärin 102 osallistujaa / kilpailu. Edellisenä vuotena kilpailusuorituksia oli 

1692 (sarjakilpailussa). Kauden 2019 päättäjäiset pidettiin 8.10.2019 Kallioniemessä, Helsingissä

 . 

 

Tiistaisten kilpailujen tulokset olivat kaikkien luettavissa pääsääntöisesti saman viikon keskiviikkona 

ositteessa www.rakentajarastit.com. Perinteiset yhteenvetolistat kesän suunnistuksista ovat nähtävillä 

ja tulostettavissa samoilta sivuilta. Kotisivujen ja tulospalvelun kehittämistä jatkettiin edelleen vuonna 

2019. Kotisivujen palvelun tarjoajaa vaihdettiin vuoden aikana ja löytyvät nyt myös osoitteesta 

www.rakentajarastit.fi. 

 

Rakentaja Rastit Ry piti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset ja hallitus kokoontui viisi kertaa 

kauden aikana. Julkaisimme kauden kilpailuohjelman Helsingin Rakennusmestarit ja - Insinöörit 

lehdessä sekä erillisen käsiohjelman maaliskuussa, joka jaettiin jäsenille kevätkokouksen kutsun 

yhteydessä sekä muille viikoittaisten sarjakilpailujen yhteydessä.  

 

Rakentaja Rastit Ry:n vuosijulkaisu vuonna 2019 tehtiin. Se osoittautui mainosten myynnin kannalta  

toimivaksi ratkaisuksi joten hallitus päätti tehdä vuosijulkaisun myös vuonna 2020. Lisäksi tietoa ja 

tiedotusta jaettiin yhdistyksen verkkosivujen kautta. 

 

Seurassa oli jäseniä vuoden 2019 lopussa 123 joista 2 on uusia jäseniä.  

Seuran taloudellinen tila pysyi kohtuullisen hyvänä onnistuneen mainosmyynnin ansiosta. 

 

Kiitos jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme, yhteistyöstä. 

Rakentaja - Rastit ry:n hallitus. 


