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SYKSYN TAPAHTUMIA
Suunnistuksen kilpailukalenteri: www.irma.suunnistusliitto.fi
Kuntosuunnistustapahtumat: www.rastilippu.fi
Seuran harjoitukset ja tapahtumat: www.nimenhuuto.fi

• 11.9. SM-sprintti, Juva
• 12.9. SM-viesti, Mikkeli
• 18.9. Särkänniemi-suunnistus, Tampere (yhteiskuljetus)
• 18.9. Str8-keskimatka ja viestiliigan finaali, Kirkkonummi
• 24.-25.9. SM-yö, Vehkalahti
• 2.10. Nuorisoviesti, Naantali (yhteiskuljetukseen ilmo. ennen 24.9.)
• 3.10. Oravatonni, Mynämäki (yhteiskuljetukseen ilmo. ennen 24.9.)
• 8.-9.10. KLL-kilpailut, Hamina (yhteiskuljetukseen ilmo. 24.9.mennessä)
• 10.10. Halikkoviesti , Salo (yhteiskuljetukseen ilmo. 29.9. mennessä)
• 17.10. SM-erikoispitkä, Tampere
• 30.10. Korkeasaari sprintti, Helsinki
• 6.11. Raatojuoksu

Upea hellekesä rastiviikkoineen, FSOM mestaruuskilpailuineen sekä Jukoloineen on takana. Napapiiri Jukola elokuussa tarjosi hieman erilaiset puitteet viestille ja suunnistuksellisesti viesti
oli hieno kisa. Sekä Venloissa että Jukolassa Trianin ykkösjoukkueet saavuttivat sijan 75. Hieno kokonaissuoritus kaikkiaan, etenkin nuorten juoksijoiden panos oli upea! Lisäksi Nuorten
Jukolassa Valkeakoskella Trianin juniorit suoriutuivat mainiosti, ykkösjoukkueen ollessa seuralle tutulla 13. sijalla. Kesä on nyt taittunut SM-kilpailu täytteiseen syksyyn ja syyskauden
ensimmäisissä SM-kilpailussa Äänekoskella Petteri saavutti pronssisen mitalin sarjassa H45. Onnittelut Petterille! Toivotaan lisää Trianin värejä palkintopallille tulevissa SM-kilpailuissa.

25-manna viestin peruuntumisen takia syksyn Halikko-viesti on siirretty perinteiseen 25-manna viikonloppuun. 15-osuuksinen viesti kaikenikäisille juostaan 10.10. Salossa, Jukola 2006
maastossa. Lähdetään siis isolla porukalla nauttimaan upeasta maastosta ja seuraviesti tunnelmasta syksyiseen Saloon! Ilmoita oma juoksuhalukkuutesi Irmassa, niin kokoamme
mahdollisimman monta joukkuetta Halikko-viestiin! Halikko-viestiin seuralla on varattu yhteiskuljetus, joten ilmoita itsesi kyytiin Nimenhuudossa viimeistään 1.10.2021.

Järjestelypuolella seuran tärkeä kuntotapahtuma, Raatojuoksu on edessä loppu syksystä 6.11.2021. Talkootehtäviä on tarjolla runsaasti, joten ilmoittaudu talkoolaiseksi kilpailunjohtajalle,
Anneli Laurilalle. Osallistukaahan aktiivisesti syksyn kuntorasteille, harjoituksiin, kilpailuihin, tapahtumiin sekä talkoisiin. Nämä kaikki ovat jokaiselle jäsenelle avoimia, joten rohkeasti
mukaan!

Trianin Nuorten Jukola joukkue: Niklas, Linus, Alec,
Saana, Saga ja Cecilia. Aapo puuttuu kuvasta.

Uutiskirje on luettavissa myös 
oktrian.fi –sivuilla !
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NONAME SEURAVAATTEET
Syksyllä on mahdollisuus tilata uusia seura-asuja. Lisätietoa valikoimasta ja
tilauksen teosta tulee piakkoin!

KOULUTUKSIA
Olympiakomitea tarjoaa ilmaiseksi 31.12.2021 saakka vastuullisen
valmentajan verkkokurssin. Tämä on kurssikokonaisuus, joka edistää
parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä liikunnan ja
urheilun piirissä. Lisätietoa kurssikokonaisuudesta
Tästä pääset suoraan oppimisareenaan.

Seura mahdollistaa osallistumiset ulkopuolisiin koulutustapahtumiin sekä
järjestää tarpeen tullen omia koulutustapahtumia. Seura maksaa
pääasiallisesti jäsenten osallistumiset näihin koulutuksiin. Mikäli haluat
suorittaa esim. ratamestarikoulutuksen, ohjaajakoulutuksen, tms. niin ole
yhteydessä emoseurasi puheenjohtajaan (SV Rita, AOK Vesa ja Orient
Antti N) tai Heidiin.

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET MARRASKUUSSA
Loppusyksystä juhlitaan kulunutta suunnistuskautta perinteisesti
syysjuhlan merkeissä. Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin. Varaa
päivä 13.11.2021 kalenterista.

KYLÄVIESTI 23.10.2021
Perinteinen kyläviesti juostaan 23.10. klo 10.00- Rännarbergetissä Nordgrenien
järjestämänä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Nimenhuudossa. Kerää kolmen
hengen joukkue ja tulee kilpailemaan leikkimieliseen viestiin! Kaikenlaiset
joukkueet ovat tervetulleita!

Mikäli olet ilman joukkuetta, niin kasataan Nimenhuudon yksittäisistä
ilmoittautuneista sopivat joukkueet.

TALVEN SALIVUOROT

Ma: Uusimaa-areena 19.00-20.00, kaikille 1.11. alkaen
Ma: Leppätien koulu 18.00-19.00, lasten vuoro 4.10. alkaen
Ti: Kevätkummun koulu 18.00-19.00, lasten vuoro 5.10. alkaen
Ke: Sipoonlahden koulu 18.00-19.30, kaikille 6.10. alkaen

Nimenhuudosta löydät ajankohtaiset tapahtumat tietoineen. Harjoitukset ovat
avoimia kaikille emoseurojen jäsenille iästä, taidosta tai kunnosta riippumatta,
joten rohkeasti mukaan. Muista myös ilmoittautua näihin Nimenhuudossa!

MENESTYSTÄ SYKSYN KISOIHIN!
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