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Salla
Turpeinen

>> Ruska-Rastien pää-
osaan nousivat tänä 
vuonna lapset ja nuo-
ret, joiden menosta 

huokui suunnistuksen ilo par-
haimmillaan. Nuorten jalat nou-
sivat lennokkaasti Varpalan maas-
ton raskaissakin varvikoissa. 

Nuoret osasivat iloita omista 
suorituksistaan, suunnistuska-
verien tapaamisesta, maistu-
vista kisaeväistä ja ennen kaik-
kea yhteisestä ajasta perheidensä 
kanssa. 

MIKKELILÄINEN Syrjäläisen perhe 
oli perinteisesti liikkeellä koko per-
heen voimin. Isä ja kolme poikaa 
suunnistivat, kun äiti ja tytär oli-
vat huoltojoukoissa. Perheen kes-
kimmäinen poika Topi Syrjäläi-
nen suunnisti 14-vuotiaiden sar-
jassa hienosti toiseksi.

– Yhdellä rastilla pummasin aika 
paljon. Olin vähän poluista sekai-
sin ja rasti oli oudossa paikassa 
supassa. Sitten menin varmaan 
paikkaan järven rannalle ja pää-
sin siitä rastille, Topi Syrjäläinen 
kertoi.

Syrjäläisen perhe käy viikottain 
kuntorasteilla Mikkelin seudulla ja 
välillä kauempanakin. 

– Kiva on käydä perheen 
kanssa suunnistuskisoissa ja 

Nuorten iloista liitoa 
Ruska-Rastit Savon-
linnassa eivät täytty-
neet tällä kertaa mai-
neikkaista pääsarjo-
jen juoksijoista. Kes-
kiöön nousi nuorten 
suunnistajien kehit-
tyminen ja harras-
tuksen nautinto.

Nuorten meno oli lennokasta ruskaisissa Varpalan maastoissa. Sulkavan Veikka Liljeström kirmasi kohti maalia 10-vuotiaiden poikien rastireitiltä. Perässä tuleva rantasal-
melainen Annu Pylkkänen suoriutui hienosti tyttöjen vastaavalta matkalta.

Sakari 
Kekki

NAISTEN KILPAILUN kärki Var-
palan tiheiköissä oli sama kuin 
lähtöjärjestys. Ensimmäinen läh-
tijä Ruokolahden Marja Tonder 
teki pohja-ajan, joka lopulta kesti 
kaikkien muiden hyökkäyksen.

Toisena lähtenyt Kontiolahden 
Marika Airila oli viimeisellä rastilla 
vain pari sekuntia jäljessä Tonde-
ria, mutta maaliin johtanut jyrkkä 
nousu venytti eron 12 sekuntiin. 

Kolmanneksi sijoittunut Sulka-
van Kukka-Maaria Kärki jäi 41 
sekuntia voittajasta. 

Tonderille niukka voitto ei 
ollut uutta. Kuusi vuotta sitten 
Parikkkalassa hän voitti Ruska-
Rastien kilpailun sekunnilla. 

VARPALASSA suurin harmi Ton-
derille oli hankala maastopohja.

– Aika takkuista oli. Maasto 
oli hidasta ja se tuotti ongelmia. 
Tuntui, että tarpoo paikallaan ja 
se vei fi iliksen.

– Suunnistuksessa ei ollut pul-
mia. Muutama pikku koukku tuli 
ja parilla rastinvälillä ajauduin 
vähän sivuun, kun en malttanut 
keskittyä, Tonder kertoi.

Ruska-Rastit on Tonderille 
tuttu opiskeluajoilta Savonlin-
nan OKL:ssä.

– Silloin tämä tapahtuma kou-
kutti. Valmistumisen jälkeen 
muutin Ruokolahdelle, ja sieltä 
käsin Ruska-Rasteista on tullut 

mukava syksyinen tapa, Tonder 
totesi.

MARIKA AIRILA on aiemmin 
suunnistanut Ruska-Rasteilla Pii-

rosena. Olavin Rastin takavuosien 
mestarimenijän Markku Piirosen 
tytär meni kaksi kuukautta sitten 
naimisiin maajoukkuesuunnis-
taja Hannu Airilan kanssa. 

– Hyvin meni, vaikka etemi-
nen oli työlästä. Risuja oli pitkin 
ja poikin ja liukastakin oli. Vähän 
pysähtelin, mutta pummeja ei 
tullut, tuore rouva Airila sanoi.

Myös kolmanneksi sijoittunut 
Sulkavan Kärki suunnisti vir-
heittä.

– En vaan jaksanut juosta. 
Jouduin kävelemään ylämäet. 
Suorituskyky ei ole vielä esillä, 
kun en ole tehnyt kovia tree-
nejä.

– Olen kuitenkin muuten har-
joitellut hyvin hiihtokautta sil-
mällä pitäen. Suur-Savon Syk-
keen tyttöjen ryhmässä olen ollut 
leireillä. Ensi lumille lähdemme 
Leville, Kärki kertoi. 

KUUDENNEKSI sijoittunut 
savonlinnalainen Henna Hög-
lund oli tyytyväinen, kun kausi 
päättyy. Vuosi sitten ORasta Kale-
van Rastiin vaihtaneen Ruska-
Rastien kestomenestyjän kesä 
oli mollivoittoinen. 

– Kaikissa kisoissa suurin osa 
rasteista meni erittäin hyvin, 
mutta aina yhdellä rastilla ajatus 
katosi ja tuli paha pummi.

– Savonlinnan SM-suunnis-
tuksissa kaksi viikkoa sitten löy-
sin suunnistamisen ilon, mutta 
se ei vaan kantanut tänne asti, 
Joensuussa opiskeleva Höglund 
huokaili.

Tasainen kamppailu naisissa
Marja Tonder 
koukaten voittoon.

Marja Tonder selvitti Varpalan tiheiköt naisista nopeiten.

Savonlinnalainen Antti-Ville Korhonen otti ylivoimaisen voi-
ton miesten pääsarjassa.

Maasto oli hidasta 
ja se tuotti 
ongelmia.
Marja Tonder

”


