
  



 

Suunnistusvuosi on alkamassa hyvissä merkeissä. Koronapandemia on paremmassa tilanteessa 
kuin kahtena edellisenä vuonna. Kuntorastitoiminta on alkanut normaalisti ja samanaikaisesti 
kilpailuja on järjestetty eri puolilla runsaasti. On olemassa hyvät edellytykset normaalille 
suunnistusvuodelle. 

SM-viesti 2021 Tornimäellä on takana ansiokkaasti hoidettuna. Kilpailu järjestettiin perustuen 
Navin tulevan Jukolan viestin organisaatioon ja lukuisten talkoolaisten apuun. Palaute kilpailusta 
oli hyvää kaikilta suunnilta. 

Navin strategia valmistui joitain vuosia sitten ja toimintaa on muokattu sen mukaiseksi. 
Pandemiasta johtuen emme kuitenkaan ole päässeet näkemään normaalia toimintaa pariin 
vuoteen. Tämän vuoden osalta odotamme toiminnan edelleen kehittyvän haluttuun suuntaan. 

Erityisesti haluan nostaa esiin aktiivisen nuorisotoiminnan. Nuorten määrä eri ryhmissä on 
kasvussa ja toiminta on aktiivista. Suuri kiitos kuuluu kaikille nuorisotoiminnassa mukana olleille. 

Navin oman Jukolan 2025 järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa. Järjestelytoimikunta on kokoontunut 
useita kertoja ja organisaatioon on nimetty jo useita kymmeniä ihmisiä. Myös 
yhteistyökumppaneita on löytynyt mukavasti. Mahdollisimman monen navilaisen ja myös muiden 
toivotaan ilmoittautuvan mukaan talkooporukkaan. Ilmoittautumislinkki löytyy Navin nettisivuilta 
kohdasta: Kilpailut  Mikkeli-Jukola 2025. 

Jukolan viesti Mynämäellä on ovella ja odotukset ovat korkealla sekä Navin kuntoilijoiden, että 
edustusurheilijoiden osalta. Kuusi Venlajoukkuetta ja kahdeksan Jukolan joukkuetta on 
erinomainen osoitus navilaisten aktiivisuudesta. Edustusurheilijoiden osalta uskallan odottaa 
hyvää sijoitusta. 

Suuret kiitokset kaikille seuran toiminnassa mukana olleille. 

Suunnistusterveisin, 

Juha 



 

Kun viime syksynä Naviin tuli pari kovan luokan vahvistusta, Aleksi Karppinen Ikaalisten 
Nousevasta Voimasta ja norjalainen Andreas Solberg IFK Göteborgista sekä nyt keväällä vielä Ilari 
Sulkula Vaajakosken Terästä, oli selvää, että Tiomila oli pitkästä aikaa kevään ohjelmassa. 

Kisassa koettiin nousuja ja laskuja. Alkupään osuuksilla olimme kärkiporukoissa ja kolmannella 
osuudella parhaimmillaan jopa neljäntenä, mutta kolmannen osuuden lopussa, neljännellä 
osuudella ja pitkällä yöllä viidennellä osuudella jouduttiin antamaan vähän periksi ja pudottiin noin 
25 minuutin päähän kärjestä ja sijalle 37. Loppua kohden kuitenkin sijoitukset taas nousivat ja 
loppusijoitus oli 23. Samaa sarjaa kuin viimeisten kolmen vuoden Jukola-sijoitukset. Eihän tuo 
sijoitus suurviestistä huono ole, mutta ei se tuntunut urheilijoita tyydyttävän. Parempaan 
tiedettiin olevan mahdollisuus ja sitä haettiin. 

Uutta matoa koukkuun ja revanssi Jukolassa, päätettiin! Nyt miesten valmennusringin laajuus on 
sen verran hyvä, että Jukolaan saamme kaksikin hyvää joukkuetta. Ykkösellä ei vielä ole sijoitusta 
alle kahdenkymmenen, joten sitä lähdetään hakemaan. Joukkueen materiaali riittää hyvänä yönä 
monta napsua korkeammallekin, eikä sijoitus kymmenen kärjessäkään ole utopiaa. Se toki vaatii 
hyvää onnistumista koko joukkueelta. Nyt viikko ennen Jukolaa on pieniä terveyshuolia, kun pari 
ykkösjoukkueen miehistä on palautumassa koronasta ja parilla on myös pieniä loukkaantumisia 
vaivana. Mutta niin se on monella muullakin. Harva kärkijoukkue voi lähteä kisaan täydessä tikissä. 
Hyvin mielenkiintoinen Jukola tulossa! 

SM-kisoista sprintti on suunnistettu tälle kesälle. Vinski Malinen teki H18-sarjassa kovaa jälkeä 
Jyväskylässä ja nappasi hienosti ensimmäisen SM-mitalinsa, pronssia! Metsämatkojen SM-kisat 
ovat vielä edessäpäin. 

MM-kilpailut käydään sprinttimatkoilla Tanskassa. Suomen joukkueessa ei ole navilaisia mukana, 
mutta Janis Tamuzs on Latvian joukkueessa ja Pau Llorens Caellas Espanjan joukkueessa.  Tämän 
kauden metsämatkojen kovin kisa on elokuun alussa Euroopan mestaruuskilpailut Viron 
Rakveressä. Kun tavoitteellisten urheilijoiden juttuja kuuntelee, Navin miehistä jopa 4-6 urheilijaa 
aikoo olla kisoissa mukana. Tähän mennessä paikkansa ovat varmistaneet Pau Espanjan 
joukkueeseen ja Andreas Solberg Norjan kivikovaan joukkueeseen. 

Huippusuunnistuksen lähetykset siirtyivät tälle kaudelle suurelta osin Viaplayn maksukanaville. 
Viaplay näyttää mm. Viestiliigan osakilpailut, SM-viestin, Tiomilan, henkilökohtaisista kilpailuista 
SM-sprintin ja SM-keskimatkan sekä Maailman Cupin ja EM-kilpailut. Navin seurahuoneella on iso 
ruutu seinällä, jonka kautta on tunnelma korkealla seurata porukalla kisoja. Tervetuloa 
seurahuoneelle seuraamaan kisoja ja kannustamaan Navia ja sen urheilijoita!   

  

Valmennuksen puolesta, 

 Mika Ahola 

 



Kuvassa Tiomila-joukkue juoksujärjestyksessä: takarivi oikealta Topias Ahola, Aleksi Karppinen, Ilari 
Sulkula, Aleksi Sopo ja Pau Llorens Caellas. Eturivi oikealta Olli-Markus Taivainen, Janis Tamuzs, 
Juho Korpi, Joonas Ahola ja Andreas Solberg.  

 

 

 

 

 

 

  



Navi-rastit ovat taas pyörähtäneet käyntiin ja myöhästyneestä keväästä huolimatta päästiin melko 
hyvissä ajoin jo metsäänkin suunnistamaan. Tapahtumasarja starttasi taas perinteisesti Ristiinan 
vappurasteilla ja jatkuu kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja keskiviikkoisin syyskuun loppuun 
saakka. Tänä vuonna maanatain rastien ratasuunnittelun hoitaa Sami-Petteri Juopperi ja 
keskiviikon radat ovat taas Olli-Markus Taivaisen käsialaa. Keskiviikon rastien yhteydessä on 
vaihtuvateemaiset nuorten kilparyhmän taitoharjoitukset, joiden vaativin taitotaso on H/D 21, ja 
niihin on tervetulleita myös varttuneemmatkin suunnistajat. 

Taitoharjoituksien alkuveryttely alkaa klo 17.30 ja itse harjoitus klo 18.00. 

Aikaisemmista vuosista poiketen Hippo-suunnistuskoulu eriytettiin Navi-rasteista, ja se mahdollisti 
kuntosuunnistustapahtumien jakamisen koko seuran toiminta-alueelle tasaisemmin jo 
toukokuusta alkaen. 

Mikkelin seudun tapahtumista puolestaan kaukaisempia on karsittu, ja tarkkasilmäisimmät ovatkin 
varmaan huomanneet kuntorastikalenterista puuttuva esim. Neitvuoren tapahtumat. Tälle kesälle 
onkin tulossa omatoimirasteina suunnistusta mm. Neitvuoren ja Ristiina-Suomenniemi- 
Mäntyharjun suunnilla, mahdollistaen entistä useamman upeista maastoista kiinnostuneen 
pääsevän nauttimaan niistä viikkorastien tiukan aikataulun ulkopuolella. 

Tapahtumat ja tulokset löytyvät nykyään kotisivujen lisäksi myös Rastilippu-palvelusta, tällä 
palvellaan varsinkin kesälomakaudella ulkopaikkakuntalaisia suunnistajia. Maksuvälineinä Navi-
rasteilla käy aiempien vuosien mukaisesti käteinen, pankkikortti ja yleisimmät liikuntaedut. 
Kahden koronavuoden jälkeen myös Liisan Navi-baari tuo rasteille taas tarjolle mm. mehua ja 
pientä purtavaa. Myös Suunnistajan kaupan myymäläauto käy jonkun kerran, joten myös 
suunnistusvälineiden päivittäminen onnistuu Navi-rastien yhteydessä. 

Jotta tämä kaikki on mahdollista, tarvitaan taustalle joukko tekijöitä. Kiitänkin seuran puolesta 
kaikkia tapahtumien järjestäjiä eli vaunuvuorolaisia, keskiviikon taitoharjoituksien/Navi-rastien 
rastin viejiä, S-P:tä, Omaa ja muita osallisia upeasta työstä Navi-rastit tapahtumasarjan luomiseksi. 

 

Suunnistusterveisin, 

Jani Myyryläinen 

  



 

Yläkoululeiritykset ovat osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Suunnistuksen 
yläkoululeirityksiä järjestetään muun muassa Tanhuvaaran, Kisakallion, Vuokatin, Kuortaneen, 
Varalan sekä Pajulahden urheiluopistoilla. 

Itse käyn Tanhuvaaran urheiluopistolla järjestettävissä yläkoululeirityksissä. Yleensä leirin 
päiväohjelmaan kuuluu yksi lajiharjoitus, ominaisuusharjoitus, luento, koulunkäyntiä, kehonhuolto 
sekä ruokailuja tasaisin välein. 

Tanhuvaaran yläkoululeireillä koulun ja urheilun yhdistäminen on helppoa, sillä leireillä aikaa on 
varattu koulutehtävien tekemiseen. Lisäksi esimerkiksi ravintoluennot ja psyykkiset luennot ovat 
avartavia. Leirien välillä on myös joitain suunnistukseen tai luentoihin liittyviä välitehtäviä. 

Suunnistusharjoitukset ovat usein talvisin sprinttiä Savonlinnassa, muulloin suunnistusta metsässä. 
Aina harjoitukset eivät ole perinteistä suunnistusta, joten olemme päässeet kokeilemaan 
esimerkiksi muisti- ja lumikenkäilysuunnistusta. Ominaisuusharjoitus saattaa olla esimerkiksi 
voima-, ketteryys- tai nopeustreeni. Harjoitukset ovat hyviä ja monipuolisia. 

Tanhuvaarassa on joka leirillä juostu mattotesti. Lisäksi ensimmäisellä ja viimeisellä leirillä tehdään 
ominaisuustestit ja liikkuvuustestit. Näiden ansiosta olen saanut lisää tavoitteita ja pystynyt 
seuraamaan omaa kehittymistään. 

Leireillä on pääasiassa hyvä yhteishenki, ja olen saanut yläkoululeireillä monia uusia kavereita. 

-  Fanni Malinen 

  
Kuva: Fanni Malinen 



 

Hippo-suunnistuskoulu on startannut tämän kevään osalta. Suunnistuskouluja on tänä keväänä 
ollut ohjaamassa myös Navin nuorisoa. Navilaisilla on ollut tänä vuonna mahdollisuus osallistua 
Suomen Suunnistusliiton Nuori Suunta -ohjaajakoulutukseen. Koulutus antaa valmiudet alle 12-
vuotiaiden ohjaamiseen suunnistuskoulussa. Koulutuksessa käytiin läpi suunnistuksen 
perustaitoja, ohjaajana toimimista ja eri ikäisten ohjaamista, sekä harjoitusten suunnittelua eri 
ikäisille. Ennen tammikuun koulutuspäivää teimme ennakkotehtäviä ja katsoimme 
ennakkovideoita, jotka alustivat koulutuskerralla käytäviä asioita.  

Ensimmäisenä koulutuskertana kävimme läpi esimerkiksi liikunnan hyötyjä lapselle sekä 
ohjauskertojen ja harjoitusratojen suunnittelua. Pääsimme myös ohjaamaan toisiamme 
Päämajakoulun pihalle tehdyllä suunnistusradalla. Koulutus oli mielestäni kiva eikä se jännittänyt, 
koska tunsin kaikki muut koulutuksessa olevat jo entuudestaan. Meidät jaettiin pareihin, joiden 
kanssa saimme suunnitella oman ohjauskerran Navin Hippo-suunnistuskouluun. 

Oman parini kanssa suunnittelimme ja toteutimme harjoituksen, aiheena kirkontornit eli viimeiset 
varmat. Harjoitukseen kuuluivat alkuverryttelynä “kuka pelkää suunnistajaa” -leikki ja 
tötsäsuunnistus, jonka jälkeen lapset jaettiin pienempiin ryhmiin ja he lähtivät ohjaajien kanssa 
metsään. Kun lapset tulivat suunnistamasta, he tekivät muita odotellessa rastinsiirtoharjoitusta. 
Kun kaikki olivat paikalla, leikittiin loppuverryttelyksi banaanihippaa. Suunnittelimme harjoituksen 
kahdestaan vapaa-ajallamme. Ohjauskerta sujui suunnitelmien mukaan. Sää oli hyvä ja 
harjoitukset onnistuivat. Oli mukavaa päästä ohjaamaan pieniä suunnistajia.  

Olen ennen ohjaajakoulutusta ohjannut lapsia suunnistuskoulussa jo edellisenä kesänä. Nyt sain 
koulutuksesta vinkkejä lasten ohjaukseen ja olen ollut ohjaajana myös muiden 
ohjaajakoulutuksessa olevien Navilaisten vastuukertoina. Toinen koulutuspäivä on loppuvuodesta. 
Ohjaajakoulutus ja ohjaaminen on tuntunut tähän asti mielenkiintoiselta ja koulutus antaa uusia 
valmiuksia lasten ja nuorten liikuntaohjaukseen.  

 

- Otto Lindstedt 

 

  



 

Järjestyksessään 23. Särkänniemi-suunnistus kilpailtiin 21.5.2022 Tampereella Koovee ry:n 
järjestämänä, kilpailupaikkana elämyspuiston ja Näsinneulan alue. Perinteikäs lasten ja nuorten 
suunnistustapahtuma keräsi myös tänä vuonna mainiosti osallistujia, ilmoittautuneita kilpailijoita 
oli lähes 1000. Kilpasarjoja oli 8-16 -vuotiaille, joissa 8-10 vuotiaille oli tarjolla myös rastireittiradat 
sekä saattajasarjoja - kaikille sopiva sarja/reittivaihtoehto.   

Navista kilpasarjoihin osallistuivat Leo Ryhänen, Noel Ryhänen, Fanni Malinen ja Hertta Malinen. 
9-vuotiaalle Noelille kilpailu ilman saattajaa oli ensimmäinen, ja huvipuisto alueena ainakin äidin 
mielestä turvallinen paikka aloittaa omatoiminen rastireittiradalla kilpaileminen. Ohjeeksi hän 
saikin tarkistaa, että kaikki rastit tulevat läpikäydyiksi (RR1, RR2, ym.), pitää muistaa leimata 
huolellisesti ja siimaria ei kannata kadottaa, ellei ole suunnasta aivan varma. Eikä kaverin perässä 
kannata juosta, ellei itse ole varma oikeasta suunnasta.  

 

 

  Kuva: Katariina Ryhänen. Kuvassa vasemmalta lukien Hertta, Fanni, Noel ja Leo.  

 



Kilpailu sujuikin mallikkaasti, vaikka hieman yksi väärä leimattu rasti jäikin hampaan koloon. Siitä 
selvittiin kuitenkin 10 minuutin aikasakolla, ja hyväksytty suoritus tuli! Noelin mukaan parasta 
radalla olivat kaikki mitä Särkänniemen elämyspuiston alueella pystyi suunnistaessa näkemään, 
erityisesti Koiramäen eläinpuiston eläimet; laamat, puput, vuohet, kanat. Ja kivaa oli! 

Kaikki Navilaiset suoriutuivat radoista mallikkaasti, Hertan, Leon ja Fannin ollessa myös tuloksissa 
10 parhaan joukossa. Onneksi vuosi kuluu nopeasti, ja taas ensi vuonna Särkänniemeen, 
vauhdikkaaseen ja jo perinteeksi muodostuneeseen lasten suunnistustapahtumaan.  

 

- Katariina Ryhänen 

 

 

 

Navia edustava ranskalainen Corentin Roux on veljensä Fleuryn kanssa parhaillaan huimalla 
matkalla vaeltamassa suunnistaen Norjan halki etelästä pohjoiseen. 
  
Tarinaa matkasta löytyy http://www.across-norway.fr/en/across-norway-en/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivittäinen matkan seuranta kartalta: 
 

 
https://acrossnorway.routechoices.com/nneo4m?fbclid=IwAR0X8ErzgIlVHCK4yAK39Jfx6p
0dtyG4s1B_H82sn4KXieUossoDPx3kkpA 
 



Mynämäen Jukolaan kuudella Venla-joukkueella ja kahdeksalla veljesjoukkueella! 
  
Mynämäen Jukola-viikonloppu on aivan ovella. Tarkemmat ja ajankohtaiset infot julkaistaan 
joukkueisiin ilmoittautuneiden WhatsApp-ryhmässä. Yhteistä bussikyytiä ei järjestetä, mutta 
suositaan mahdollisuuksien mukaan yhteiskyytejä henkilöautoilla. Navin tuulisuojapaikat ovat J032 
ja J033 sekä telttapaikat S098 ja S099. 
  
Syksyn 25-Mannakavleniin tavoitteena lähteä kahdella joukkueella! 
  
25-Manna suunnistetaan Tukholman kupeessa 8.10.2022. Olemme lähdössä suunnistuskauden 
päätöstapahtumaan tavoitteena saada kaksi joukkuetta kasaan, eli täysi bussi Navilaisia. Seuraa 
Navin sivuja, ilmoittautumista tulossa tietoa lähiaikoina! 

  
Navin seura-asukauppa on jatkossa auki ympäri vuoden verkkokauppana, jonne pääsee seuran 
verkkosivuilta. Salasanan kauppaan saa Katariina Ryhäseltä (katariina.ryhanen@gmail.com). 
Asujen toimitusaika on 4-6 viikkoa tilauksesta ja asut toimitetaan suoraan tilaajan 
kotiosoitteeseen. Asut valmistaa kumppanimme Truestory. 



  



   



 



   



 

 

Navilla on vahva yhteistyökumppaneiden verkosto, joista moni on ollut seuran mukana jo useita 
vuosia. Muutamat jopa koko seuran yli 20 vuotisen historian ajan. Kaikki kumppanit ovat esillä 
tämän lehden lopussa ja jokaisesta löytyy lisää sisältöjä seuran verkkosivuilta. Paras tapa tukea 
kumppanuuksia ja niiden jatkuvuutta on käyttää kumppaniyritystemme palveluja. 

Tälle vuodelle olemme saaneet muutaman uuden vahvan kumppanuuden: 

Valostore on suomalainen ja pohjoismaiden suurin valokauppa, jolla 
on suunnistuksen johtavana lippulaivana Lumoniten otsavalot. 
Valikoimasta löytyy otsavaloja joka lähtöön, suurimmat valotehot yli 5000 lumenia. Valaisimet 
ovat helposti kiinnitettävissä myös esim. pyörän valoiksi. Ja löytyypä valikoimasta valoa moneen 
muuhunkin, kuten työvalot, lisävalot ja runsas valikoima kodin valaistusta. Valostore-kumppanuus 
Navin kanssa sisältää meidän huipputiimin tarvitseman valotehon kaikissa yö-kisoissa. Yö-
spesialistimme Aleksi Karppinen kuuluu Team Lumoniteen. Koko Navin jäsenistölle yhteistyö 
tarkoittaa, että saamme kaikista tuotteista (myös tarjoustuotteista) Valostoren 
verkkokaupasta valostore.fi -10% alennuksen alennuskoodilla NAVISUUNNISTUS. 

LähiTapiola Savo-Karjala on paikallisena elämänturvayhtiönä Navin 
uusi yhteistyökumppani. LähiTapiola tarjoaa kattavasti kaikki kodin 
ja yrityksen vakuutukset. Tiesithän, että henkilöasiakkaan 
vakuutukset kerryttävät myös S-Bonusta! Ota yhteyttä paikalliseen elämänturvayhtiöön ja pyydä 
kodin vakuutuksista tarjous! LähiTapiola Savo-Karjala palvelee Mikkelissä siilorakennuksen 
vieressä, Prisman yhteydessä sekä puhelimitse numerossa 015 744 3401. 

Suursavonauto.fi on autotalojen Etelä-Savon Auton ja Savon 
Autokeskuksen yhteinen verkkopalvelu, joka edustaa automerkkejä 
Toyota, Mercedes-Benz, Nissan ja Opel. Toimipisteet ovat 
Mikkelissä, Savonlinnassa ja Vantaalla. Yhteistyö Navin kanssa tarkoittaa, että Navin kärkiurheilijat 
ajavat kisa- ja harjoitusmatkat Opeleilla. Kaikki Navin jäsenet saamme 300 euron lisäedun omissa 
autokaupoissamme, kun muistamme tuoda yhteistyön autokaupoilla esille. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


