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Johdanto

Vuosi 2020 oli Vallan Suunnan 71. toimintavuosi. 70-vuotista taivalta juhlistettiin Hotelli
Hiittenharjussa lauantaina 11.1.2020 seuran jäsenten ja kutsuvieraiden kera. Juhlassa olivat mukana
mm. Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki, Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela,
vapaa-aikasihteeri Vesa Hakala sekä Satakunnan Suunnistuksen ja naapuriseurojen (KoKV, NaWi)
edustajat. Juhlavieraat saivat nauttia maukkaasta buffet-ateriasta, eri tyylisistä musiikkiesityksistä sekä
mielenkiintoisissa ja viihdyttävistä juhlapuheista.
Kulunutta vuotta ovat sävyttäneet COVID19 -epidemian aiheuttamat rajoitukset, muutokset ja
varovaisuuden tarve. Sekä huhtikuulle suunnitellut 70 -vuotisjuhlakisat että kesän lasten ja nuortenleiri
jouduttiin
siirtämään
syksyyn.
Kuntorastitapahtumajärjestelyjä
muokattiin
keväällä
epidemiatilanteeseen sopivaksi. Monien muiden harrastusten ollessa tauolla kunto- ja omatoimirastit
keräsivätkin enemmän kävijöitä kuin vuosikausiin.
Erityisesti juhlavuoden kilpailujärjestelyihin saatiin mukaan hieno määrä yhteistyökumppaneita, jotka
on erikseen mainittu kohdassa kilpailutoiminta. Kisayhteistyökumppaneiden lisäksi seuraa tukivat
Harjavallan kaupunki, Norilsk Nickel ja Satakunnan OP. Iloitsemme myös kaikista yritysten,
yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoittamista 70-vuotisjuhlamuistamisista, jotka suunnattiin Vallan
Suunnan lapsi- ja nuoristyöhön sekä aikuisten harrastetoiminnan kehittämiseen.
Jäseniä seuralla oli vuoden lopussa noin 120.

2.

Hallitus

Maija Hall – puheenjohtaja, tiedotus
Pertti Järvistö – varapuheenjohtaja, kartoitus- ja kilpailuvastaava
Kai Hakanen – taloudenhoitaja sekä kuntorasti- ja kalustovastaava, internet-sivut
Mirka Reitti – sihteeri, tiedotus
Outi Priia – nuorisovastaava
Joonas Pohjala – kartoitus- ja kuntosuunnistusvastaava, aikuisten suunnistuskoulu
Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja yksi kokous pidettiin etänä/puhelimitse.

3.

Nuorisotoiminta

Vuosi aloitettiin jo perinteeksi tulleella pimeäsuunnistus- ja heijastinpolkuharjoituksella Pirkkalan
koulun maastossa.
Suunnitelmista poiketen kevätkaudella ei järjestetty oravapolkukoulua koronaepidemian vuoksi.
Syyskauden oravapolkukoulu aloitettiin 10.8. Pirkkalan koululla ja harjoituksia pidettiin ympäri
Harjavaltaa kerran viikossa yhteensä kymmenen kertaa. Nuorisovastaavana ja oravapolkukoulun
ohjaajana toimi Outi Priia. Apuohjaajana oravapolkukoulussa toimi Ninni Hall. Osallistujia oli koko
syksyn ajan 18 ja lapset olivat iältään 1-12 vuotiaita. Alle kouluikäisiltä vaadittiin saattajan mukanaolo
jokaiselle harjoituskerralle. Lasten perheet olivat koko syksyn innostuneesti mukana toiminnassa.

TOIMINTAKERTOMUS
2020

3/6

Vanhempien nuorten ryhmällä ei ollut säännöllisiä harjoituksia kesäkaudella, mutta alku- ja
loppuvuodesta pelailtiin pallopelejä keskustan alakoulun liikuntasalissa ja kesällä ratamestaroitiin
porukalla yhdet kuntorastit. Ryhmän vetäjänä ja valvojina toimivat Maija Hall sekä ryhmän nuorten
vanhemmat.
Yksi nuorisotoiminnan vuoden kohokohdista oli viikonloppuleiri Euran Honkilahden Sieravuoressa.
Erik Rosenlewin säätiö tuki leiriä 1200 €:n summalla. Pitkään jouduttiin miettimään voidaanko leiriä
ollenkaan järjestää vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi. Syksyllä uskaltauduimme leireilemään
viikonlopuksi 4.-6.9. Puitteet olivat mitä parhaat – yöpyminen tapahtui hienoissa mökeissä, ruoka oli
hyvää ja maasto toi hyvää vaihtelua paljon Harjavallassa suunnistaneille lapsille ja nuorille.
Karttapohjat ja suurin osa radoista hankittiin EKU:lta. ValSun puolesta ohjaajina toimivat Outi Priia ja
Maija Hall. Lapset ja nuoret oli jaettu kahteen ryhmään pääosin ikäperusteisesti. Kimmo Mieskoski
Kiukaisista kävi leirillä lauantaina vierailevana ohjaajana pitämässä kahdet treenit vanhempien nuorten
ryhmälle.
Tänäkin vuonna järjestettiin Satakunna oravacup, joskin osallistuminen ainakin harjavaltalaisittain oli
(oletettavasti epidemiatilanteen vuoksi) aikasempia vuosia matalampaa – osallistumisia kirjattiin
ValSulle yhteensä 32. Yksi cuposakilpailu järjestettiin tarkkuussuunnistuskilpailuna Hiittenharjulla
yhteistyössä Kokemäen Kova-Väen kanssa. Suurin osa ValSun nuorista osallistui 70vuotisjuhlakilpailuihin lokakuussa, ja se olikin syyskauden suurin tavoite. Monille nuoremmille
harrastajille se oli elämän ensimmäinen kilpailukokemus. Suuremmat nuorten kisat jäivät kuluneena
vuonna väliin, syynä tässäkin epidemiatilanne. Keskustan ala-asteen salissa 30.10. pidetyissä
pienimuotoisissa kauden päättäjäisissä palkittiin osallistumismitalein ja Jokilaakson Rastipäivien
lippiksin lähes 25 lasta ja nuorta. Myös lasten huoltajia kiitettiin juhlavuoden kunniaksi Jokilaakson
Rastipäivien t-paidoilla.

4.

Aikuisten harrastetoiminta

Aikuisten suunnistuskoulusta vastasi Joonas Pohjala. Suunnistuskoulua järjestettiin neljästi syksyllä
samanaikaisesti oravapolkukoulun kanssa. Lisäksi suunnistuskoulun jälkeen käytiin yhdessä yksillä
kuntorasteilla tutustumassa kuntorasteilla toimimiseen. Suunnistuskouluun osallistui neljä aikuista
aloittelijasta jonkin verran suunnistaneeseen. Osa oli aloittanut suunnistuksen omatoimirasteilla ja
kaipasi opastusta esimerkiksi kompassin käyttöön. Palaute oli pääasiassa positiivista ja
oravapolkukouluun tukeutumista pidettiin hyvänä.

5.

Kuntorastit

Kunto- ja omatoimirasteja järjestettiin yhteensä 22 kertaa Jokilaakson kuntorastien nimellä Kokemäen
Kova-Väen kanssa. Keväällä omatoimirasteja järjestettiin viikoittain sekä Harjavallassa että
Kokemällä, kesällä palattiin suunniteltuun vuoroviikkokäytäntöön (kuntorastikalenteri liitteenä).
Ajanotolliset kuntorastit pidettiin edellisten vuosien tapaan lauantaisin, silloin kun kokoontuminen oli
sallittua. Uutena, koronaepidemian mukanaan tuomana, harrastesuunnistusmuotona aloitettiin
omatoimirastit. Omatoimirastit järjestettiin niin, että halukkaan harrastajat voivat noutaa kartan
lähtöpaikalle jätetystä postilaatikosta ja suunnistaa itselleen sopivana ajankohtana joko kuntorastiratoja
tai kaikista rastipisteistä itselleen suunnittelemansa sopivan radan. Monien muiden
harrastusmahdollisuuksien ollessa kokonaan suljettuina kuntosuunnistajien määrä nousi
moninkertaiseksi edellisvuosiin verrattuna. Parhaalla kerralla kävijöitä oli yli 150.
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Alkuvuodesta järjestetty seuraratamestarikoulutus poiki uusia ratamestareita. Kunto- ja
omatoimirastien ratamestareina toimi yli 15 seuran jäsentä sekä ValSun nuoret ryhmänä. Matti Collin
urakoi yhteensä neljän tapahtuman ratamestarina. Pertti Järvistö vastasi kuntorastikarttojen
tulostuksesta. Omatoimirastien alkaessa karttamääriä oli vielä vaikea arvioida ja lähtöpaikan
karttalaatikkoon saatiin joinakin viikkoina käydä täydentämässä karttoja useammankin kerran.
Paikallislehti Sydän-Satakunta teki hienoa yhteistyötä markkinoimalla kevään omatoimirasteja, joihin
lehden tilaajat saivat vastineeksi tulostaa kartan lehden sivujen kautta.

6.

Kilpailutoiminta

Vuoden aikana järjestettiin kahdet kilpailut – Satakunnan oravacup -osakilpailu elokuussa ja Valtarastit
lokakuussa. Valtarastit – Vallan Suunnan 70-vuotisjuhlakilpailu – oli alun perin suunniteltu
järjestettäväksi 4.4., mutta epidemiarajoitusten vuoksi tapahtuma siirrettiin loppusyksylle. Käsidesin ja
maskien turvin suunnistusväki kokoontui lopulta Hiittenharjulle kilpailemaan 17.10.
Kilpailunjohtajana toimi Esko Priia, ratamestarina Pertti Järvistö ja valvojana Jari Holmberg (Ulvilan
Ura). Yritykset lähtivät mukaan järjestelyihin mahdollistaen upeita palkintoja parhaille ja
lähiruokakassit kaikille osallistujille. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat Finnamyl,
Harjavallan kaupunki, Hotelli Hiittenharju, K-Supermarket Mylly, Lammaisten Energia, Porin Leipä,
Satakunnan Osuuskauppa, Satamuna, Sinituote, Tactic, Trimtex ja Virkistyshotelli Yyteri. Osallistujia
oli kilpasarjoissa 179, joukossa menestyneitäkin suunnistajia, ja kuntosuunnistuksessa 55.
Tapahtumajärjestelyt saivat kiitosta ja kisoja luonnehdittiin ”hyviksi vanhan ajan kisoiksi”. Kisojen
järjestämisen mahdollisti seuran jäsenten aktiivinen talkootyö.
Lisäksi järjestettiin 12.8., niinikään Hiittenharjulla, Satakunnan oravacup -osakilpailu yhteistyössä
Kokemäen Kova-Väen kanssa, lajina tarkkuussuunnistus. Kilpailunjohtajana toimi Maija Hall ja
ratamestarina Ari Uotila (KoKV). Oravacupin palkinnot lahjoitti Norilsk Nickel Harjavalta.
Osanottajia tässä kilpailussa oli 105.
Juhlavuoden kunniaksi oli pitkästä aikaa saatu kasaan yksi Jukola-joukkue ja kaksi Venla-joukkuetta.
Jopa oma bussi oli jo tilattu. Myös Napapiiri-Jukola siirrettiin epidemiatilanteen johdosta vuodella
eteenpäin. Kesäkuussa 2021 uusi yritys.
Rankilistat suunnistus 2020:
Sarja
H70
H65
D16
H14
H14
D14
D12
D12

Nimi
Kai Hakanen
Pertti Järvistö
Kerttu Henttonen
Konsta Pajunen
Soe Erik
Hall Ninni
Ruotsalainen Anna
Soe Elise

Sijoitus
191
262
224

Pisteet
25,12
21,48
16,12
17,87
13,12
14,21
13,10
9,85
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Karttatilanne

Kai Hakanen ajantasaisti kartat Savirapakko-Kodike ja Niitunrinta. Matti Collin ajantasaisti kartat
Matinharju ja Kraakanmäki. Pertti Järvistö päivitti ja paransi kartan Hiittenharjun luettavuutta sekä
vaihtoi karttamerkit ISOM2017-2 mukaiseksi 70-vuotisjuhlakilpailua varten. Myös muita pieniä
päivityksiä tehtiin karttoihin ratamestareiden aloitteesta. Pohjoispuolen pohja-aineisto on tehty
suurimmaksi osaksi maastotyökuntoon.

8.

Tiedotustoiminta

Seuratiedote (A5 kokoinen lehti, päätoimittajana Kai Hakanen) ilmestyi keväällä. Tiedote painettiin
Risteen kirjapainossa. Vallan Suunnan internetsivuja ylläpiti Kai Hakanen. Sivujen osoite on
www.vallansuunta.net. Maija Hall, Outi Priia ja Mirka Reitti päivittävät seuran facebook-sivuja. Mirka
Reitti loi ValSulle Instagram –profiilin. Eri toimintojen vastuuhenkilöt vastasivat kyseiseen toimintaan
liittyvästä mainonnasta ja ilmoittamisesta. Paikallislehti Sydän-Satakunta teki yhteistyötä Jokilaakson
kuntorastien markkinointiin liittyen kevään aikana. Lehti julkaisi värillisen mainoksen
omatoimirastipaikoista- ja ajankohdista, ja vastineena he saivat omatoimirastien kartat tilaajiensa
tulostettavaksi maksutta. Jarkko Aaltonen vastasi 70-vuotisjuhlien ja Valtarastien valokuvaamisesta.

9.

Rastimaja ja varastokoppi

Vallan Suunnan käytössä on Hosiossaaressa sijaitsevassa Harjavallan Jousiampujien majassa oleva
varastokoppi. Koppi on vuokrattu 50 vuodeksi (2035 asti). Vuokra on maksettu talkootyöllä.
Vallan Suunnan Kokemäen Sääksjärvellä sijainneet luodot nimeltään Rastisaaret myytiin
yksityishenkilölle. Pertti Järvistö teki suuren työn myynnin eteen, siitä suuri kiitos hänelle. Myynnistä
saadut varat päätettiin loppuvuodesta pidetyssä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa rahastoida
Kartoitusrahastoksi.

10.

Palkitut

Vuoden suunnistaja 2020
Vuoden seuratoimija 2020
Vuoden nuori suunnistaja 2020
Vuoden nuori tulokas 2020
Vuoden nuori innostaja 2020

Konsta Pajunen
Esko Priia
Anna Ruotsalainen
Verne Heiskanen
Juho Välimäki

Yhteensä noin 25 nuorta sai osallistumismitalin. Ninni Hall palkittiin pelipalkinnolla
oravapolkukoulun apuohjaajana.
70-vuotisjuhlassa palkitut:
Suomen Suunnistusliiton hopeinen plaketti:
Kai Hakanen
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Suomen Suunnistusliiton pronssinen ratamestariplaketti:
Pertti Järvistö
Suomen Suunnistusliiton pronssinen plaketti:
Johannes Pohjala
Matti Collin
Suomen Suunnistusliiton pronssinen ansiomerkki:
Maija Hall
Reijo Saine
Suomen Suunnistusliiton tunnustusmerkki:
Jukka Hiljanen
Pekka Jalonen
Kaarle Lempainen
Outi Priia
Joonas Pohjala
Vallan Suunnan standaari
Outi Peltonen
Kunniakirjat oravapolkukoulun apuohjaajille
Ninni Hall
Wilma Hall
Kerttu Henttonen
Vuokko Henttonen
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