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Suunnistustapahtuma Malminkartanossa to 19.3.2020 
 

Taustaa 
 
Syksyllä 2017 Helsingin Suunnistajat järjesti Kannelmä-
essä ja Malminkartanossa sprinttisuunnistuksen suo-
menmestaruuskilpailun. Se saavutti runsaasti myönteistä 
huomiota. Erityisesti oli myös mukavaa, että alueen 
asukkaat olivat vahvasti mukana, esimerkiksi kaikki talo-
yhtiöt ja kiinteistöt antoivat luvat käyttää alueitaan 
suunnistamiseen. 
  
Tämän jälkeen Kannelmäessä on järjestetty vuosina 
2018 ja 2019 kaksi pienimuotoista kuntosuunnistusta-
pahtumaa arki-iltaisin. Niiden osanottajamäärä on vain 
noin pari sataa. Vertailun vuoksi vuoden 2017 SM-
kisoissa osanottajia oli yli 2000.  
 
Myös vuonna 2020 olemme ajatelleet järjestää Etelä-Malminkartanon alueella pienimuotoisen kuntosuunnistus-
tapahtuman. 
  

Lupapyyntö  
 

Suunnistustapahtuma on torstaina 19.3.2020. Tapahtumakeskus on Malminkartanon ala-asteen pihalla.  Radat 
kiertelevät eri puolilla Etelä-Malminkartanoa ja rasteja tulisi olemaan niin kaupungin kuin taloyhtiöiden alueilla. 
Myös alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua, esimerkiksi helpoin C-rata on aivan omiaan aloittelijoille. 
 
Tapahtuman järjestämisen edellytys on se, että saamme taloyhtiöiltä luvat sijoittaa piha-alueille yhden tai useam-
man rastin. Usein riittää myös se, että saamme luvan juosta taloyhtiön alueen poikki.  
  
Rastit ovat irrallisia puupukkeja, joihin on kiinnitetty punavalkea rastilippu sekä leimausyksikkö. Rastit voivat olla 
puiden tai pensaiden vieressä, aidan päissä, rakennusten kulmilla jne. Rastit ovat aina sijoitetut niin, ettei niistä ai-
heudu pienintäkään haittaa asukkaille tai muille ohikulkijoille. 
   
Pyydämme lupaa saada suunnistaa isännöimänne taloyhtiön xxxxxxxx alueella sekä mahdollisesti sijoittaa alueelle 
yhden tai useamman rastin torstaina 16.3.2020 klo 17.00 -20.00 (käytännössä suunnistus tapahtuu 18.00–19.30).  
 
Tulen lähempänä tapahtumaa tiedottamaan asiasta niin taloyhtiöille kuin yleensäkin Malminkartanon asukkaille. Ja 
uskon, että saamme entiseen tapaan asiasta tiedotteen myös Tanotorven sivuille. 
  
Tulen mielelläni tapaamaan Teitä tai taloyhtiön edustajia, jos siihen on pienintäkään tarvetta.  Annan myös lisää tie-
toja asiasta puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.  
 
Toivon saavani vastauksen sähköpostilla tai tekstiviestillä, jos se on helpompaa. Ja kyllä puhelinsoittokin käy oikein 
hyvin.  Ja myös tieto siitä, että asia menee taloyhtiön hallituksen käsittelyyn ja ratkeaa myöhemmin, on oikein terve-
tullut. 
 

 Ystävällisesti  
 
Helsingin Suunnistajat 
Kari Sane                  
Sähköposti  .........      
Puhelin        .........           
Osoite         ..........                  


