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Hyvää suunnistuskesää! 
 

Suunnistuskesä on käynnistynyt lämpimänä, lumet sulivat yllättävän nopeasti ja olemme 
päässeet järjestämään jo kahdet tiistairastit. Jukolan viesti onkin seuraava jännityksen 
kohde, osa meistä juoksee siellä ja osa seuraa television ja netin kautta tätä legendaarista 
tapahtumaa läpi yön. 
 

Myös lauantai 2.7.2022 lähestyy pikavauhtia! Silloin järjestämme Sotkumassa 
lähikansalliset sekä lasten Kompassi-Cupin 3. osakilpailun Pohjois-Karjalassa ja 
tarvitsemme teidän kaikkien talkoopanosta kilpailujen läpiviemiseksi. Kilpailukeskuksen 
rakentamistalkoot ovat perjantaina 1.7.2022 klo 17.00. Kilpailukeskuksen osoite on 
Joensuuntie 105, 83750 Sotkuma. 
 

Seurallemme on myönnetty vuoden 2025 SM-keskimatkan järjestäminen yhdessä Kalevan 
Rastin kanssa. Kisat ovat kaksipäiväiset ja niissä kilpaillaan sekä ryhmän 1 että 2 Suomen 
mestaruuksista. Kilpailualue sijaitsee Outokummun Rikkarannassa ja kilpailujen alustava 
ajankohta 24. - 25.5.2025 kannattaa jokaisen laittaa jo kalenteriin isoilla kirjaimilla! 
Tarvitsemme kaikki jäsenet perheenjäsenineen ja tuttuineen järjestelytehtäviin.  
 

Toivotan kaikille jäsenillemme intoa ja energiaa suunnistuskesään sekä omaan 
liikkumiseen, että tapahtumien järjestämiseen! 
 

                 — Risto Karjalainen, puheenjohtaja 

 

 

Lähikansallisista 

 

Sotkuman tapahtuman järjestäminen on ollut käynnissä lumien lähdöstä saakka ratojen 

osalta ja nimetyt vastuuhenkilöt varmistavat ryhmiinsä talkooporukan. Jos sinuun ei ole oltu 

vielä yhteydessä, niin voit ottaa itsekin yhteyttä. 
 

Kilpailun johtajana toimii Jukka Hyttinen, ratamestarina Sointu Hyttinen ja ratavalvojana 

Hannu Ruokolainen. Kalevan Rastista. Lähdöstä vastaa Tarja Klemetti apulaisineen, 

maalista ja tulospalvelusta Mika Nissinen sekä Mika Antrela joukkoineen. Kahvio, ensiapu 

ja info ovat Mervi Nissisen porukan hallinnassa.  
 

Kilpailuihin odotetaan vähän yli 100 osallistujaa, joten kilpailu menee melko lyhyessä 

ajassa läpi. 

 

 

Pärnän Kinttupolut-reitistön ylläpito 

 

Liperin kunnan ja seuramme yhteistyösopimus Kinttupolut-reitistön kuukausittaisesta 

tarkastamisesta ja tarvittavasta ylläpidosta jatkuu vähän muuttuneena lähinnä havaintojen 

tiedottamisen osalta. Seuramme vastuulla on Jyrin ja Luovin väliselle alueelle jäävät kolme 

lenkkiä. Tarkastuskierroksen voit tehdä jalkaisin tai pyöräillen. Mukana kannattaa pitää 

pieni roskapussi, johon voi noukkia maastoon jätettyjä roskia. Viime kesä oli roskien osalta 

hyvin helppo.  
 

Havaintojen ilmoittaminen onnistuu helpoiten älykännykällä lähettämällä korjattavasta 

asiasta kuva tarkastusohjelmaan ja klikkaamalla karttaan havaintokohta. Havainnot voi toki 
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ilmoittaa keskitetysti tietokoneella kotoakin. Tarkastuskierrokset pyritään tekemään 

kuukauden puolen välin ja 20. päivän tienoilla. 

 

 

 

Viime kesän tarkastusvuorot hoidettiin johtokunnan voimin ja nyt halutaan laajempi porukka 

ainakin kerran kesässä kierroksen tekoon.  
 

Ilmoittaudutko yksin tai kaverin kanssa yhdessä tehtävään Tarjalle, puh. 040 5868 428 tai 

s-postilla tarja.j.klemetti(a)gmail.com. Lisätietoja ja ohjeita saat myös Jaskalta, puh. 040 

7191 615 tai s-posti jaakko.hirvonen(a)outlook.com.  

johtokunta 


