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Hyvää suunnistusvuotta 2022! 
 

Vuosi 2022 on alkanut poikkeuksellisissa merkeissä, kun koronapandemian jatkoksi sota 
Euroopassa luo turvattomuuden tunteita myös meillä Suomessa. Ajatukset on hyvä siirtää 
positiivisiin asioihin ja yksi sellainen on lajimme suunnistus, jota pian taas pääsemme 
runsaiden lumikinosten sulaessa toteuttamaan. 
 

Vuodelle 2022 järjestettävänämme on lähikansalliset Sotkumassa. Lähikansalliset on uusi 
tapa järjestää kilpailuja hieman kevyemmillä panostuksilla. Kilpailujen päivämäärä lauantai 
2.7.2022 kannattaa jokaisen jäsenen laittaa jo kalenteriin, sillä kaikkien talkoopanosta 
tarvitaan kilpailujen läpiviemisen onnistumiseksi. 
 

Kauden aluksi järjestämme jo perinteisesti viimeiset kevään talvirastit 2.4.2022 Jyrissä 
uudella yläkoululla ja ensimmäistä kertaa käytössä olevalla kartalla. Kuntorasteja 
järjestämme kahdeksana tiistai-iltana keväästä syksyyn. 
 

Tavoitteena on saada tämän vuoden Jukolan viestiin kaksi veljesjoukkuetta ja ainakin yksi 
Venla-joukkue. Jos et vielä ole ilmoittanut Tarjalle osallistumisestasi, se on hyvä tehdä nyt. 
 

Toivon kaikille jäsenillemme intoa ja energiaa säännölliseen liikkumiseen ja hienon lajin 
harrastamiseen, tehdään tästäkin vuodesta suunnistuksellinen! 
 

                 — Risto Karjalainen, puheenjohtaja 

 

Jäsenasioita 
Vuosikokous 
Seuran vuosikokous pidetään keskiviikkona 6.4.2022 klo 18 Käsämän vesiosuuskunnan 
toimitiloissa, osoite Vaiviontie 173 D 1, 83430 Käsämä koronasuosituksia noudattaen. 
Virallinen kokouskutsu on julkaistu jo kotisivuillamme kaksi viikkoa ennen kokousta 
osoitteessa www.liperintaimi.sporttisaitti.com. 
 

Kilpailulisenssin maksaminen 
Kesän kilpailukalenteri näyttää rakentuvan olettamuksella, että korona ei estä kilpailujen 
järjestämistä, vaikka tartuntoja tätä kirjoitettaessa omassakin maakunnassamme esiintyy 
ennätysmäisen paljon.  
 

Jäsentemme ilmoittaminen SM- ja kansallisiin kilpailuihin edellyttää, että kilpailulisenssi on 
maksettu vuodelle 2022 ennen ilmoittamista. Aikuisen lisenssin perushinta ilman 
fysikaalista hoitoa korvaavaa sporttiturvavakuutusta on 41 €/v ja vakuutuksellisen 111 €/v. 
Viime vuoden tapaan voit maksaa vain yhteen kilpailuun oikeuttavan lisenssin, jolloin hinta 
on 16 €. Aluemestaruuskilpailuihin lisenssiä ei tarvitse olla. 
 

Lisenssi maksetaan Suomisport-palvelussa ja maksun jälkeen palvelusta saatu Sportti-id 
käydään itse tallentamassa Irma-palveluun. Vallitsevan käytännön mukaisesti seura 
maksaa alle 16-vuotiaiden jäsentensä sekä edellisenä vuonna I luokan saavuttaneiden 
aikuisten lisenssit. Jos Sinulla on ongelmia lisenssin maksamisessa, niin sihteeri avustaa 
lisenssin maksamis- ym. asioissa. 
 

Suomisport-tunnuksia voit hyödyntää myös tilatessasi viikkorastien karttoja Rastilippu-
palvelusta.  
 
Jäsenmaksut 
Kevään 2021 vuosikokous vahvisti vuodelle 2022 jäsenmaksut; 16 vuotta täyttäneet 25 
€/hlö, nuoremmat 15 €/hlö ja perhejäsenmaksu 40 €/perhe. Kotisivuillamme on seuran 
tiedoilla esitäytetty pankkisiirto jäsenmaksun maksamiseksi. Seuran tilinumero on FI54  

http://www.liperintaimi.sporttisaitti.com/
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5234 0340 0195 43. Jäsenmaksuja on alkuvuodesta tullut seuran tilille kiitettävästi, kiitos 
siitä.  
 

Yhdistyslain mukaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi pyydämme uusia ja lisenssittömiä 
jäseniä merkitsemään viestikenttään syntymävuoden ja postiosoitteen (myös 
perhejäsenistä nimi ja syntymävuosi tarvitaan); yhteydenpitoa helpottamaan toivomme  
myös puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Jos olet aikaisemmin tietosi ilmoittanut, 
niitä ei tarvitse vuosittain uudelleen ilmoittaa. Seura vastaa, että EU:n tietosuoja-asetuksen 
määräykset toteutuvat siten, etteivät jäsentemme tiedot joudu seuran ulkopuolelle.  
 

Jäsenmaksun maksaneille kaikki seuran järjestämät suunnistustapahtumat ovat 
maksuttomia ja seura maksaa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsentensä 
osallistumismaksut aluemestaruus- ja kansallisiin kilpailuihin sekä yhdelle rastiviikoille 
kaudessa mukaan. Korvattavia kilpailuja ovat SSL:n alaiset eli ns. Irma-kilpailut. 
 

Sihteeri vastaa keskitetysti ilmoittamisesta Irman kautta. Talkoisiin ja tiistairastien 
järjestelyihin osallistuvat jäsenet voivat myös laskuttaa kilpailumatkoista 0,05 €/km/seuran 
osallistuja polttoainekuluja (rastiviikolle yksi edestakainen matka).  
 

Alkaneen vuoden omat suunnistustapahtumat 
Kuten puheenjohtaja jo osuudessaan kertoi, järjestämme lauantaina 2.7.2022 klo 13 
lähikansalliset Sotkuman uudella kartalla keskimatkoilla. Ajankohta on valittu Kainuun 
Rastiviikon alkamista edeltävälle päivälle ajatuksella, että joku Kainuuseen matkaava 
pysähtyisi suunnistamaan kilpailuissamme. 
 

Lähikansallinen on kevennetty versio perinteisestä alennettuine osallistumismaksuineen ja 
sarjajakoineen; aikuissarjat ovat 10 vuoden välein (H/D35, H/D45 jne) ja lasten sarjat 
normaalisti. 
  
Kilpailun johtajana toimii Jukka Hyttinen, ratamestarina Sointu Hyttinen ja valvojana Hannu 
Ruokolainen KR. Ajanotto ja muut toiminnot hoidetaan omalla porukalla.  

 

Talvi- ja tiistairastit 
Ajankohdat, paikat sekä vastuujärjestäjät (nimetyt sopivat tarvittavan määrän apulaisia 
tapahtumaan ja ilmoittavat heidät sihteerille). Voit olla itsekin aktiivinen ja ottaa yhteyttä 
sinulle käyvän tapahtuman järjestäjään: 

•   2.4.2022 (lauantai klo 11.30 – 13) talvirastit Ylämyllyn uusi koulu —  Risto 
suunnittelee radat ja Jaska huolehtii Mika N:n kanssa toteutuksesta 

 

•   17.5.2022 Sotkuman koulu — Jaska 

• 7.6.2022 Jyrkkälampi — Risto 

• 5.7.2022 Sotkuma — Sointu ja Jukka Hyttinen 

• 19.7.2022 Jyrkkälampi (Huhmarin kartta) — Mira Makkonen ja Maija Lipsanen 

• 9.8.2022 Verkkolampi — Nissiset 

• 23.8.2022 Veteläsuo — Mika A 

• 6.9.2022 Hirvolanvaara — Tarja 

• 20.9.2022 Ylämyllyn uusi koulu — vapaa 
 

Tätä kirjoitettaessa ei ole tiedossa kevään ja kesän koronarajoituksia, joten olettamuksena 
on normaali tiistairastien käytäntö. Jos järjestäjäkumppanit pitävät rastit maastossa viime 
kesän tapaan omatoimirasteina, niin noudatamme samaa käytäntöä. Karttojen 
toimittamisesta ja maksamisesta tiedotetaan seuran kotisivuilla ja lehtien ”Seuratoiminta”-
palstoilla. 
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Mikojen Antrela tai Nissinen tavoitteena on olla paikalla, kun tapahtuma järjestetään 
leimauksella ja ajanotolla. Rastilippu-sovelluksen käytöstä sovitaan kaikkien Joensuun 
Seudun rastien järjestäjien kanssa.  
 

Johtokunnan vastuualueet 
Johtokunnan kokoonpanon, yhteystiedot ja vastuualueet löydät vuosikokouksen jälkeen 
seuran kotisivuilta. Johtokunnassa on yksi täyttämätön paikka. Harkitsepa, voisitko sinä 
olla käytettävissä johtokuntaan; järjestämme Sinulle mieltymyksiäsi ja taipumuksiasi 
vastaavan tehtäväkokonaisuuden.  
 

Kaikista muistakin seuran asioista ja tapahtumista kerrotaan kotisivuilla.  
 

Taimen suunnistustapahtumista saat tietoa myös KR:n kotisivuilta osoitteesta 
wp.kalevanrasti.fi.  

 

Muuta 
Seuramme suunnistustarpeiston säilytys on Luovin puretun rivitalon autokatoksen 
yhteydessä Käsämässä. Tarkempia tietoja saat Jaskalta. 

                 — johtokunta 


