Ratamestarin terveiset
Viime vuotinen Lounais-Hämeen Rastin järjestämä ensimmäinen Louna-rogaining kisa keräsi Liesjärven
kansallispuistoon huomattavasti enemmän kisaajia kuin etukäteen odotettiin. Tarkoitus oli järjestää
Kalevan kiertäjille liikunnallinen osio vuosikokouksen yhteyteen. Toki toivottiin myös muiden löytävän
tiensä Liesjärven metsiin. Hyvästä osallistujamäärästä innostuneina päätettiin järjestää tänäkin vuonna
rogaining-kisa.
Vuosi sitten saadun palautteen perusteella on asioita pyritty parantamaan.
2017 suunnistustapahtuman ajankohdan määritteli Kalevan Kierroksen vuosikokous. Tänä vuonna Kiertäjät
pitävät kokouksensa muualla, joten nyt päästiin vapaammin valitsemaan, milloin rogaajat päästetään
valloilleen Liesjärvelle. Myöhäinen syksy on siinä mielessä hyvä paikka, että suunnistuskisoja ei juurikaan
ole samaan aikaan. Toisaalta hieman aikaisempi ajankohta olisi ollut parempi, sillä silloin metsästyskausi ei
olisi vielä alkanut.
Kilpailukeskus sai viime vuonna lähes varauksettoman hyväksynnän. Oli helppo valita myös tänä vuonna
kilpailukeskukseksi Eräkeskus Metsäkouluntie. Tänä syksynä on saatu käyttöön hieman lisää alueita
Kukkoharjuntien pohjoispuolelta sekä Kanteluksentien ja Juuriniementien väliseltä alueelta. Lisäalueet
takaavat, ettei Kanteluksentietä tarvitse kovin paljon kulkea. Tosin loppukirin ottaminen saattaa tehdä
joidenkin joukkueiden lopusta tiejuoksun.
Viime vuonna monet toivoivat pidempiä sarjoja. Tämän vuotinen aikaisempi ajankohta mahdollisti
kilpailuajan pidentämisen, koska pimeys ei vielä haittaa kuudenkaan tunnin kisaajia. Alueen laajentaminen
ja rastimäärän kasvattaminen riittivät juuri ja juuri sellaiseen karttaan, että kukaan ei todennäköisesti ehdi
kaikkia rasteja hakemaan. Emit-kortille mahtuvat 50 leimaa tulevat täyteen, jos joku onnistuisi kaikilla
rasteilla käymään. Laajentuneen alueen myötä kartan mittakaavaksi on suurennettu 1: 25 000 jotta koko
kisa-alue mahtuu kartalle.
Vaikka kilpailusarjoja pidennettiin, niin reitin suunnitteluaikaan ei tullut lisäystä. Tämä varmistaa sen, että
kauempaakin tulevat ehtivät paikan päälle kartanjakoon.
Rasteja on enemmän kuin viime vuonna. Yhtään samaa rastipistettä ei ole käytetty, mutta muutama rasti
on melko lähellä viime vuoden rastia. Kuljettavia reittejä suunniteltaessa pyrittiin siihen, että suunnistajien
valitsemat kulkureitit eroavaisivat viime vuodesta. Muutamaa vuoden takaista hienoa maastokohtaa
tullaan käyttämään myös tänä vuonna. Rastipisteet ovat viime vuotiseen tapaan helppoja. Muutamille
rasteille joutuu oikeasti suunnistamaan, mutta kartalta löytyy myös sellaisia rasteja, joille löytää
kokematonkin suunnistaja. Karttaan merkityt rastimääreet helpottavat rasteja lähestyttäessä ja rastiliput
tullaan sijoittamaan niin, että ne näkyvät hyvin.
Tämän vuoden kartasta on poistettu joitain ennallistettujen ojien merkintöjä, mutta siitä huolimatta
alueella on sellaisia luonnontilaan palautettuja suo-ojia, joiden havaitseminen on hankalaa. Viime vuoden
syksyyn verrattuna kuluneen kesän ja alkusyksyn kuivuus on aiheuttanut sen, että monet viime vuonna
upottaneet suot ovat lähes kuivia. 2017 kartassa kielletyksi merkitty Hangaslammista laskevaan ojaan olisi
viime vuonna uponnut reisiä myöden. Tänä vuonna hieman parempaa reittiä etsien tuskin nilkat kastuvat.
Lähipäivien sateet tuskin nostavat veden pintaa soilla korkealle. Kartalla on myös sellaisia soita, jotka ovat
kuivinakin kesinä todella upottavia. Alueella on yksi turvallisuussyistä kielletyksi merkitty oja, jonka saa
ylittää vain tietä pitkin.
Polkutietoja on pyritty päivittämään. Muutamia maastokartassa olevia polkuja on poistettu, kun niitä
maastossa ei enää kyennyt havaitsemaan. Uusia polkuja on myös merkitty, jos niitä on maastokäynneillä

löydetty. Osa ennallistetuista teistä on jätetty karttaan, vaikka niitä pitkin eteneminen on paikoin jopa
mahdotonta, koska ne auttavat suunnistajia paikallistamaan itsensä kartalle.
Maasto on todella monimuotoista. Parhaimmillaan päästään juoksemaan vanhassa kuusimetsässä, jossa
vauhti voi olla hyvinkin samaa luokkaa kuin poluilla. Alueelta löytyy myös harventamatonta taimikkoa ja
suovarvikkoa, jossa eteneminen on todella hidasta. Muutamissa paikoissa tuuli on tehnyt metsään
melkoisia esteratoja kaatamalla puita vähän joka suuntaan. Pitkoksia ja polkuja pitkin pääsee etenemään
monessa kohtaa ja niitä kannattaakin käyttää hyväkseen, vaikka vähän pidemmällä reittivaihtoehdolla.
Kisamaaston laajennuttua, on tärkeää muistaa jättää talojen ja mökkien pihat rauhaan. Alueella
laiduntavien eläinten häirintä on ehdottomasti kielletty.
Ja kaikkien maastoon lähtijöiden on syytä muistaa Metsähallituksen retkeilyalueiden ohje: sen minkä jaksat
kantaa maastoon, jaksat myös kantaa sieltä pois.

