Joen Suunta 40 vuotta

Joensuun Työväen Suunnistajat perustettiin vuonna 1979 joulukuussa suurseura Kalevan Rastin
rinnalle. Vuonna 1990 nimi päätettiin muuttaa yksimielisesti Joen Suunnaksi, koska uusi nimi oli
entistä ytimekkäämpi ja lisäksi sopivan lyhyt suunnistusseuran nimeksi. Alussa seura järjesti
vuosittain kansallisia suunnistus- ja hiihtosuunnistuskilpailuja. Suurimpana oli vuoden 1984 TUL:n
mestaruuskilpailut päiväsuunnistuksessa. Nämä kilpailut pidettiin Kivaralla, Kiihtelysvaarassa.
Kilpailuihin osallistui mm. ensimmäisellä Suomen vierailulla silloisen Neuvostoliiton suunnistuksen
maajoukkue.
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hiihtomajalla vuosina 1982 ja 1993. Ensimmäiset hiihtosuunnistuskilpailut olivat uran uurto koko
lajille, sillä kilpailut pidettiin ensimmäistä kertaa hiihtokeskuksessa, käyttäen valmiita hiihtolatuja.
2000 -luvulla Joen Suunta on ollut järjestämässä muun muassa Lumi Toukolan yhdessä Kontiolahden
urheilijoiden

ja Selkien
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Ampumahiihtostadion. Kilpailujen järjestelyyn oli paneuduttu viimeisen päälle ja ilmatkin suosivat
kisoja. Joen Suunnan vastuualueena Lumi Toukolassa oli mm. ratamestari tehtävät. Lisäksi 2000 luvulla on pidetty muutamat AM -kilpailut partio- ja pimeä suunnistuksessa, sekä Tuupovaaran
Seppojen kanssa vuonna 2010 keskimatka ja pimeä Alavin kylätalolla. Kansallisten järjestämisestä
on luovuttu karttarahan supistuksen ja kansallisten osanottajamäärien pienentyessä.
Seuralla on ollut karttatoimintaa alusta asti. Kaksi suunnistuskarttaa tehtiin ensin talkoilla, lähes 10
vuotta karttojen teosta vastasi Pentti Hassinen, tämän jälkeen noin kolme vuotta Hannu Mähönen.
Vuodesta 1993 alkaen puhtaaksi piirtämisen teki Toivo Mäkinen, maastotyön Toivo Päivinen ja Matti
Kananen. Matti Kananen hankki oman Ocad -ohjelmiston vuuonna 1998, josta lähtien Matti on
hoitanut pääosin maastotyön sekä puhtaaksi piirtämisen. Ocad -tukihenkilönä on tarvittaessa ollut
Juha Vornanen. Vuodesta 1992 lähtien seura on paneutunut koulujen ympäristöissä karttojen
valmistukseen, sekä opettamaan suunnistusta kouluilla. Näin suunnistus on saatu monella tapaa
lähiseudun kouluilla suotuisaksi liikuntamuodoksi. Seura teki ensimmäisen MOBO -suunnistusradan
vuonna 2015 Lomakeskus Huhmariin. Tällä hetkellä Joen Suunnan valmistamia MOBO- ratoja on
Huhmarin lisäksi Joensuun Mutalassa, Utrassa ja Karhunmäen koulun ympäristössä.

Seura on osallistunut myös aktiivisesti Jukolan Viestiin, parhaana sijoituksenaan vuoden 2017
Joensuu Jukolassa sijoitus 441, kokonaisjoukkuemäärän ollessa 1600.
Kansainvälistä yhteistyötä Joen Suunnalla on ollut 1990 -luvulla Tsekkoslovakiassa Novu Borin
suunnistajien kanssa, sekä samalla vuosikymmenellä Karjalan tasavallan suunnistajien kanssa.
Hannu Mähönen on lisäksi ollut opettamassa kartan tekoa ja Ocad -piirtämistä Petroskoissa 1990 luvulla.

Kuntosuunnistuksia on pidetty koko seuran toiminta-ajan. Vuodesta 1997 lähtien on pidetty
paikallisten seurojen yhteisiä Joensuun seudun rasteja yhdessä Kalevan Rastin, Kontiolahden
Urheilijoiden, Selkien Sisun sekä Liperin Taimen kanssa. Tällä yhteistyöllä haluttiin nostaa
tapahtumien järjestely tasoa, vähentää seurojen työmäärää ja kasvattaa osanottaja määrää. 2000 luvulla kuntosuunnistuksissa alettiin käyttämään Emit -kalustoa leimojen tarkastuksessa ja
ajanotossa.

Tulevana kesänä 2019 Joen Suunta järjestää viidet kuntorastit, joiden ajankohdat löytyvät Joen
Suunnan kotisivuilta (www.joensuunta.net), Kalevan Rastin kotisivujen kuntorasti -kohdasta, sekä
nyt myös uutena Rastilippu -palvelusta (https://www.rastilippu.fi).

Seura toivottaa kaikki entiset ja uudet jäsenet sekä kaikki suunnistuksen ystävät Joen Suunnan 40 vuotis juhlarasteille 7.5.2019 Moottoriradan maastoon. Vaikka et olisi milloinkaan suunnistanut,
niin täällä löydät varmasti rasteja. Tarvittaessa opastus paikan päällä suunnistuksen ”ihmeelliseen”
maailmaan. Kahvi- ja pullatarjoilu!
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