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Ohjeita  

”Puolustukseen pakotettujen täytyy aina olla valmistautuneita, ettei heitä yllätettäisi.” – Sun Tzu 

 

”Tähän päivään tuotuna se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on pidettävä huolta puolustusvalmiudesta ja 

valmistauduttava yllätyshyökkäyksen varalta.” – J. Putkinen, Uusi Suomi 

Synkän Syysunelman osallistujat toteuttavat valitsemansa pituisen tiedustelutehtävän valtateiden 15 ja 26 

välisellä alueella. Iso osa tiedustelukohteista on siltoja, pääosin Summanjoen ylittäviä. Vesistöjähän Sun Tzu 

neuvoi hyödyntämään. Vastaan tulee palkkisiltoja, kotelopalkkisiltoja ja holvisiltoja, puisia ja betonisia 

rakenteita. Nämä on hyvä dokumentoida, mikäli vihollisen etenemistä on hidastettava.  

Korkeiden mäkien huiput tarjoavat myös oivia paikkoja mahdollisen vihollisen tarkkailuun ja näitäkin 

pisteitä kartoitetaan. Partioiden tukena toimivia kiinteitä majoitteita (laavut, kodat) on myös hyvä 

dokumentoida. Kohteisiin on valikoitunut joitain vanhempia rakennelmia, ovathan ne mahdollisia 

asekätköjä. Lisäksi on muutama erikoiskohde, mutta kaikki ovat selkeitä ja löydettävissä – toisin kuin 

vaikkapa kirja kiven kolosta jostain 150m leveästä kivilouhikosta … - ken sitä aikanaan etsi, muistaa kyllä. 

Virolahdelta Miehikkälän kautta pohjoiseen jatkuvan Salpalinjan päälinja sijoittuu parikymmentä kilometriä 

tiedustelualueen itäpuolelle. Tiedustelualueella on kuitenkin Salpalinjan toisen ”taaemman” linjan kiviä ja 

muistomerkki karttapalan vihreän pisteen kohdalla. Ratamestari harkitsi tuonne rastia ”kiven päällä”.  

 

Kartta ja maasto 

Osallistujat hankkivat haluamansa kartat. Maastokartan urat löytyvät pääosin myös maastosta, mutta 

maastosta löytyy myös pienempiä polkuja tai paikoin vanhat metsäautotiet ovat jo heinittyneet tai jopa 

metsittyneet. Suunnistuksessa ei kannata joka paikassa tukeutua ainoastaan uriin ja niiden risteyksiin, vaan 

katsella myös korkeuskäyriä tai muita maaston kohteita. Katso kielletyt alueet ohjeiden lopusta. 

Eteneminen 

Sarjan mukaan eteneminen jalan tai pyörän kanssa. Rastipisteet ovat suurimmaksi osaksi pyörällä 

saavutettavissa, mutta pyörän ei tarvitse käydä rastilla. Pyöräsarjassa kannattaa varautua jalkautumiseen ja 

siihen, että pyörää työntelee joitain metsäpätkiä. Päällystettyjä teitä ei juuri ole. Gravelilla tai cyklolla 

selvinnee hyvin, ratamestari on kierrellyt täysjoustolla.   

Rasteilla ei ole lippuja; leimaus suoritetaan dokumentoimalla  

Dokumentointiin osallistujat voivat käyttää kameraa, mutta voihan sitä vihkoon kirjoitella ja piirrellä kuvia. 

Tiedustelutehtävän suorittamisen jälkeen on hyvä pystyä myös jakamaan maastosta kerätyt tiedot, joten 

ulkomuistista vastailu voi tehdä tiukkaa. 



Radat ja nimellispituudet 

50km, 100km ja 150km – linnuntietä matkaa on noin 40 km, 77km ja 105km.  

Rastipisteet löytyvät erillisestä Excel-tiedostosta koordinaattipisteinä. Rastiohjeissa on myös 

tiedustelukohteen tyyppi ja mahdollinen sanallinen tarkennus tiedustelutehtävästä. Ohjeiden lopussa on eri 

radat visualisoituna sekä näkyy kiellettyjen alueiden sijainti suhteessa rastipisteisiin.  

Aikaraja 

Kaikilla radoilla 24h eli maali sulkeutuu lauantaina klo 20.00. 

Uimarasti 

Tulee vastaan reitillä. Toimi ohjeiden mukaan. Tarjolla ei ole vaihtoehtoa. 

Mestaritiedustelija 

Osalla rasteja on vapaaehtoinen lisätehtävä. Suoritusohje on rastimääritteiden perässä. Aikaa kuluu 

vajaasta minuutista ehkäpä viiteen. Aikarajan puitteissa rastien ohella kaikki radan bonustehtävät 

suorittanut saa arvonimen ”mestaritiedustelija”. 

Varusteet 

Pakolliset varusteet liittyvät turvallisuuteen eli  

• per osallistuja 

o heijastinliivi (siis liivi, ei yksi heijastin)  

o avaruuslakana  

• per ryhmä 

o toimiva, kastumiselta suojattu puhelin  

o GPS-seurantalaite (järjestäjältä ennen lähtöä).  

Pyöräsarjassa lisäksi valot edessä ja takana. Suositeltavaa on sään mukainen pukeutuminen, lisävaatetta 

matkateon hidastuessa tai keskeytyessä. Kuivin jaloin tuskin selviää. 

Kielletyt varusteet: 

• Kartallisen GPS-laitteet 

• Puhelimen karttaominaisuuden käyttö 

• Moottoroidut apuvälineet etenemiseen. 

Huolto  

Kaupallisten palveluiden tarjonta tiedustelualueella on hyvin niukka tai oikeastaan olematon. 

Valmistautuminen tehtävään tapahtuu tämän mukaisesti. Vettä on tarjolla kahdesta kaivosta, joista toinen 

lähinnä voi auttaa 150km matkalle osallistuvia. Virtaavaa vettä ylitetään moneen otteeseen eli vettä 

reiteiltä kyllä löytyy, jos ei nirsoile. Ulkopuolisen itse järjestetyn huollon käyttö ei ole sallittu, mutta 

kilpailukeskuksessa saa poiketa aikarajan puitteissa. 

Muut ohjeet eli ennen ja jälkeen 

Kilpailukeskusta, pesua, ruokailua, keskeytystilanteita yms koskevat ohjeet julkaistaan erikseen. 

 



Kielletyt alueet 

Yleisesti kaikki asutut pihapiirit (joiden läpi ei mene yleisessä käytössä oleva tie) ja viljellyt pellot, 150km 

radalla valtatie 15 sekä seuraavat alueet: 

 

Kaikki radat. Älä kulje leirikeskuksen pihapiirin läpi Siliävuoren eteläpuolella. 

 

 

50/100km 2-3; 150km K-1, idän puolelta lähestyessä älä kulje pihapiirin läpi. 

 
 

Kaikki: Ls-alueen läpi saa kulkea. 50km: Kierrä kesämökki Summanjoen rannalla, jos kuljet joen vartta.  

 



 

50km 10-11. Kossin pellolla EI mene uraa. Älä kulje pellon yli, äläkä pellon länsipuolella Sepän pihan läpi. 

 

100/150km. Kelkan eteläpuolella älä kulje Mäen talon pihan läpi (et sinne päädy, ellet eksy).  

 

150km. Kierrä kartanon piha rastin 28 länsipuolella (merkitty kyltein). 

 

150km. Kierrä länsipuolella oleva louhos (merkitty kyltein). 

 








