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Kotiseutu-uutiset ja Liperin 
Taimi Suunnistus ry järjestä-
vät kuvasuunnistustempauk-
sen muutaman vuoden tauon 
jälkeen vappuviikonloppuna 
Liperin kirkonkylällä.

Tee vappuviikonloppuna 
lenkki kartan kanssa ja etsi 
kuvatut kohteet. Osaatko 
yhdistää kuvien perusteella, 
mikä kohde on missäkin ”ras-
tiympyrässä”?

Koronapandemian takia jou-
dumme muuttamaan toimin-
tatapoja, ja toivomme että 
osallistujatkin noudattavat vi-
ranomaisten annettuja mää-
räyksiä.

Nyt on aikaa ulkoilulle. 
Nauti ja virkisty. Jos tunnet 
olosi vähänkään kipeäksi tai 
olet toipilas, jää kotiin. Vältä 
sosiaalisia kontakteja. Lähde 
kuvasuunnistamaan vain yk-
sin tai oman perheesi kans-
sa. Ohita ja tervehdi vastaan 
tulevia henkilöitä vähintään 
kahden metrin päästä. Varaa 
taskuusi nenäliinoja, joihin 
niistät nenäsi – älä räi ympä-
ristöön.

Varaa tämä lehti mukaasi, tai 
tulosta Liperin Taimen Suun-
nistuksen nettisivuilta mate-

riaali (liperintaimi.sporttisait-
ti.com).

Varaamme myös pienen 
erän lehtiä muovitaskuihin 
pakattuina Kotiseutu-uutis-
ten oven ulkopuolelle sini-
seen postilaatikkoon (Kes-
kustie 6, Liperi). Otattehan 
perheen kesken vain yhden 
muovitaskun, jolloin mahdol-
lisemman monelle perheelle 
riittää niitä. Muovitaskutetut 
lehdet ovat erityisesti heille, 
joiden postilaatikkoon Koti-
seutu-uutiset ei ole tullut. Ja 
otathan muovitaskun posti-
laatikosta hanskoja käyttäen.

Muista kurkata toimituksen 
ikkunasta sisään.

Kuvien kohteissa on rastili-
put vappupäivän aamusta 1.5. 
kello 9.00 lähtien sunnuntai-
iltaan 3.5. kello 18.00 asti. 
Rasteilla ei ole mitään mer-

kitsemisvälineitä pandemian 
takia, ainoastaan rastilippu 
heiluu kohteessa.

Voit kiertää kohteet ha-
luamassasi järjestyksessä.

Lähetä rastilta otettu sel-
fie-kuva, jossa olet vappu-
asusteeseen pukeutuneena 
osoitteeseen toimitus@koti-
seutu-uutiset.fi. Julkaisemme 
kuvia mahdollisesti netti-
sivuilla, sosiaalisessa medias-
sa ja paperilehdessä.

Kaikki kuvansa lähettäneet 
saavat kuukauden ilmaisen 
lukuoikeuden Kotsarin verk-
kolehteen. Hauskin kuva pal-
kitaan!

Järjestämme lisäksi pieni-
muotoisen arvonnan kaikki-
en tapahtumaan osallistujien 
kesken. Laita kaikkien osal-
listujien nimet osoitteeseen 
l iperintaimisuunnistus@
gmail.com 3. toukokuuta 
mennessä. Kaikkien osallistu-
jien kesken arvotaan Liperin 
Taimi Suunnistuksen 2020 
kesärastien osallistumisoike-
us (tapahtumia on seitsemän 
kesän aikana).

Lisätietoja ja lisää taskutettuja 
lehtiä voit kysyä Tarja Kleme-
tiltä p. 040 5868428.

Vappuviikonloppuna suunnistetaan
kuvien kohteisiin

”Lähde
kuvasuunnistamaan 
vain yksin tai oman
perheesi kanssa.

Nappaa keskiaukeama helposti mukaan!


