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SAVUMERKKEJÄ
Suunnistuskausi on nyt korkattu kuntorastien, kilpailuiden, suunnistuskoulujen ja koulusuunnistusten osalta. Kilpailukausi Itä-
Uudellamaalla käynnistyi Trianilaisittain menestyksekkäästi FinnSpringin merkeissä huhtikuun lopulla. Hyvin lupaavia suorituksia
tuli monessa sarjassa! FinnSpringissä kisailijat saivat vielä juosta osin hyvinkin lumisissa maastonosissa, mutta nyt ikkunasta
katsoessa näyttää hyvältä auringon paistaessa ja metsän vienosti kutsuessa syvimmässäkin talviunessa nukkuvaa suunnistajaa.

Kevään aikana on seuran juniorit leireilleet mm. Portugalissa, pääsiäisenä Paimiossa ja nuorimmat juniorit viikonloppuleirillä
Askolassa. Kilpailukausi Suomen mestaruuskilpailuiden osalta korkataan toukokuun puolessa välissä, kun Jyväskylässä kilpaillaan
sprintti mestaruuksista. Monen urheilijan kevätkunto antaa uskoa menestyksestä Jyväskylän kaduilla, joten jäämme
mielenkiinnolla seuraamaan mitä SM-kisat tuovat tulleessaan!

Seuralla on monta isoa ponnistusta järjestelyiden saralla edessä tämän ja ensi vuoden aikana. Olemme järjestämässä kauden
aikana neljä nuorten sarjasuunnistustapahtumaa, Halti Trail Daysin Joensuun tilalla Söderkullassa 21.-22.5. ja esi-Jukola ja
viestiliigan finaalikilpailun Virvikissä 17.9. Kaikkiin näihin kaipaamme apukäsiä, joten kanna kortesi kekoon järjestelyjen
onnistumisen puolesta ja ilmoittaudu talkoolaiseksi Nimenhuudossa.

Suunnistajan kesän kohokohta Jukolan ja Venlojen viesti juostaan Mynämäessä 18.-19.6.2022. Nyt on siis hyvä hetki kaivaa
nastarit naftaliinista, suunnata kuntorastien kautta Mynämäelle. Muista ilmoittaa juoksuhalukkuutesi Trianin joukkueisiin Irma-
palvelussa. Seuralle on varattu bussikyyti Jukolaan, joka toteutuu, mikäli kyytiin tulee riittävä määrä Trianilaisia. Ilmoita
kyytitarpeesi Nimenhuudossa löytyvällä lomakkeella 3.6. mennessä.

Lukkari Jukolaan tarvitsemme myös innokkaita Trianilaisia viestin päättymisen jälkeiseen kisakeskuksen purkuun ja kiertävän
kaluston lastaukseen Mynämäessä ja vastaanottoon Epoossa. Jukola järjestelyvuoro siirtyy Lukkari Jukolan päätyttyä meille, joten
apukäsiä tarvitaan jo tässä vaiheessa! Ilmoita halukkuuteesi purkutalkoisiin Nimenhuudossa, niin pääset näkemään mitä kaikkea
Jukolan kulissien takana tapahtuu. Samalla kannattaa ilmoittaa itsensä Lukkari Jukolaan talkoolaiseksi, jolloin järjestäjien
talkoovakuutus astuu voimaan myös purkutalkoissa olevien osalta.

Porvoo Borgå Jukolan viestin 2023 ensimmäinen virallinen harjoitus on tarjolla. Meidän Jukola harjoitusten julkaisuaikataulu löytyy
Jukola.com/2023 sivuilla. Jukolan etusivulta pääset myös ilmoittautumaan Porvoo Borgå Jukolan talkoolaiseksi ja siten pääset
mukaan toteuttamaan unohtumatonta tapahtumaa!

Toivotan kaikille onnistumisia suunnistusrasteilla! Toivottavasti näemme mahdollisimman monia kisoissa, harjoituksissa,
kuntorasteilla liikkumassa ja talkoissa edistämässä laadukkaiden tapahtumien toteutumista.
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SEURAN VIIKKOHARJOITUKSET

Ma: Porvoon seudun kuntosuunnistus klo 17-19
Ti: Suunnistuskoulun harjoitus, Porvoo klo 18-19.30
Ti: Suunnistuskoulun harjoitus, Sipoo klo 18-19.30
Ke: Vauhtiryhmän tekniikkaharjoitus klo 18-20
To:  Keski-Uusimaarastit

Nämä ja muut harjoitukset löytyvät Nimenhuudon kalenterista.

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

NONAME SEURAVAATTEET
Kesän tilauksen arvioitu toimitus on heinäkuussa, eli rastiviikoille
saadaan uutta vaatetta päälle.

Meillä on vielä syksyn tilauksen jäljiltä kaksi naisten Running
Jacket tuulitakkia (S- ja M koot, hinta 72 €) odottamassa ostajaa.
Näistä voitte kysellä Icalta lisää.

AjankohtaistaSAVUMERKKEJÄ

SEURAN TOUR DE TRIAN TAPAHTUMAT
Tour de Trian, koostuu kolmesta koko seuran yhteisestä
tapahtumasta kauden aikana, joissa pääset enemmän tai
vähemmän leikkimielellä kilpailemaan seurakavereita vastaan.

1. Wessökavlen 6.7.2022, järjestäjät Vesa ja Hasse
2. Kyläviesti 14.8.2022, järjestäjät Jani, Sören ja Janne
3. Trian maili loppu syksystä.

MATKAT JA MAJOITUKSET
Majoitusta varattu: FSOM, SM-sprintti, SM-pitkät ja telttapaikat
Jukolassa.

Tulevia yhteiskyytejä:
Särkänniemi suunnistus, Leimausleiri ja Jukola.

SEURALLE UUSI VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ JA 
TOIMINNANJOHTAJA

Seuran uutena toiminnanjohtajana 6.6. alkaen aloittaa Eveliina
Muukkonen ja valmennuspäällikkönä 1.8. alkaen aloittaa Jussi Aumo.

Toivotamme molemmat lämpimästi tervetulleiksi tekemään työtä
Trianissa!

Lue lisää Eveliinasta ja Jussista.

Viestiliigan finaali 

Kilp.johtaja: Kalevi, 0400 310663
Varajohtaja: Pasi, 040 540 2872 

WHATSAPP TIEDOTTAMINEN
Yhtenä tärkeänä viestintäkanavana käytämme toiminnassa
seuran WA ryhmiä. Liity itsellesi sopiviin WA-tiedotusryhmiin, niin
saat ajantasaista tietoa toiminnasta yms. Ryhmät ja liitttymisohjeet
löytyvät kotisivuilta.
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