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Suunnistuskausi 2022 on saatu päätökseen 
 

Suunnistusvuosi 2022 alkaa olla takanapäin ja katseet suuntautuvat uuteen 

suunnistuskauteen 2023. Tänä kesänä järjestimme Sotkumassa lähikansalliset, 

joiden yhteydessä pidimme myös Pohjois-Karjalan Kompassi-Cupin 3. 

osakilpailun. Iso kiitos kaikille kilpailussa toimitsijoina toimineille talkoolaisille, 

teitte hienoa työtä, kilpailuista tuli pelkästään positiivista palautetta. 
 

Jukolan viestiin seurastamme osallistui tänä vuonna Mynämäellä yksi veljes- ja 

yksi Venla-joukkue. Molemmat selviytyivät urakastaan totutun hyvin.  Ensi 

vuonna tavoite on lähteä Porvoon avokalliomaastoihin useammalla joukkueella! 
 

Tiistairasteja järjestimme lähimaastoissamme ja kahdet niistä uusilla kartoilla. 

Hämmästykseksemme kuntorasteilla kävijämäärät ovat laskeneet edellisistä 

vuosista. Tähän olisi hyvä keksiä jotain, että saisimme kävijämäärät taas 

nousuun. 
 

Olemme kesällä suorittaneet Pärnän ja Kaprakan välisen patikointi- ja maasto-

pyöräilyreittien kuukausittaisen kuntotarkastuksen ja raportoinnin 

mahdollisista huoltotoimenpiteistä. Tähänkin tehtävään on löytynyt jäseniämme 

joka kuukaudelle reittejä lenkeillään kiertämään, kiitos myös heille. 
 

Kiitos seuramme aktiiveille tästä suunnistuskaudesta, toivotaan että tulevana 

vuonna aktiivinen liikkuminen suunnistusharrastuksen parissa jatkuu kaikilla 

vähintään yhtä innokkaana. 

                   Risto Karjalainen, puheenjohtaja 
 

Suunnistuskauden päättäjäiset Luovin Latinki-kodalla 
 

Suunnistuskauden päätöstapahtuma ja palkitsemistilaisuus järjestetään 

ulkoilun, yhdessäolon ja makkaranpaiston merkeissä sunnuntaina 6.11.2022 klo 

11 – 14 Luovin Latinki-kodalla Käsämässä.  
 

Kaikilla on mahdollisuus yhteiseen kuntoiluun klo 11 alkaen kävellen, juosten tai 

vaikka pyöräillen kunnosta riippuen. Halutessasi voit ottaa vaikka sauvat 

mukaan.  
 

Makkarat ja kodan hiillos ovat valmiina klo 12.30, jos haluat tulla paikalle 

yhteiseen lenkkiin osallistumatta. Ruokailun jälkeen palkitaan eri tavoin 

seuramme tämän kauden onnistujat. Tilaisuus päättyy klo 14. 
 

Tarjoilun ym. järjestämiseksi toivomme ilmoitustasi osallistumisestasi  

keskiviikkoiltaan 2.11.2022 klo 20 mennessä mieluiten s-postilla  
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jaakko.hirvonen(a)outlook.com tai puhelin 040 7191 615.  
 

Muuta 

Kuten puheenjohtaja kertoi, seurallamme on ollut tapahtumista runsas ja 

toimelias kausi. Tiistairasteillamme kahdeksassa tapahtumassa kesän aikana 

vieraili 560 liikunnan ystävää. Huhtikuun alussa talven viimeisillä talvirasteilla 

suunnisti 42 henkilöä ja rastit olivat Paloaukean koululaisten käytössä pari 

viikkoa. Vastaavasti Ylämyllyn yläkoululaiset suunnistivat syksyn viimeisillä 

rasteilla. Valtakunnallisille rastiviikoille, Am- ja SM- sekä kansallisiin kilpailuihin 

jäsenemme osallistuivat edellisvuosien tapaan. 
 

Seuramme karttatilanne on kesän aikana kohentunut puheenjohtajan 

aktiivisuudesta johtuen. Alkukesästä saimme käyttöön edellisenä syksynä 

valmistuneen Sotkuman  Rukkovaaran ja loppukesästä Hirvolanvaarasta 

valmistuneen kartat.   
 

Myös tiistairastien järjestäjät ovat saaneet Ristolta apua karttojen 

täydentämiseen. Laajempi täydennys oli Ylämyllyn Yläkoulun kartta. 
 

Jäsenmaksut 

Mikäli et ole hoitanut tämän vuoden jäsenmaksuasi, ehdit sen vielä suorittaa 

seuran tilille FI54 5234 0340 0195 43. Kevään 2021 vuosikokous vahvisti 

vuodelle 2022 jäsenmaksuksi 16 vuotta täyttäneille 25 €/hlö ja nuoremmille 

15 €/hlö. Perhejäsenmaksu on 40 €/perhe.  

 

Jäsenmaksuilla on seuralle merkitystä kahdella tavalla, sekä taloudellisesti, 

mutta myös kunnan liikunta-avustusten jaon kautta. Seura saa jokaisesta 

maksaneesta jäsenestä 10 pistettä. 
 

Kaikista seuran asioista ja tapahtumista kerrotaan Liperin Taimen kotisivuilla 

osoitteessa www.liperintaimi.sporttisaitti.com/suunnistus. Sivuilta löydät myös 

johtokunnan jäsenten yhteystiedot.  

       johtokunta 
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