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Taustaa  
 

Tarkoituksemme on järjestää maaliskuussa 2021 kaupunkisuunnistustapahtuma Etelä-

Kannelmäessä.  

 
Keväällä 2019 Helsingin Suunnistajat järjesti Kannelmäen eteläosassa kaupunkisuunnistustapahtuman. 

Siihen osallistui noin pari sataa suunnistuksen harrastajaa, mutta myös monia alueen asukkaita, jotka 

suunnistamalla pääsivät näin tutustumaan omaan kotiseutuunsa.  

 
Nyt järjestettävä tapahtuma on samanlainen samalla alueella. Toki suunnistusradat ovat erilaisia. 

 

Järjestelyissä olemme erityisesti varautuneet siihen, että tapahtuma saattaa viranomaisten korona-

rajoitusten perusteella siirtyä syksyyn 2021. Näin kävi kevääksi 2020 aiotulle Malminkartanon kaupun-
kisuunnistustapahtumalle, joka Koronan takia järjestettiin vasta syksyllä 2020.  

 

Helsingin seudulla järjestettiin viime syksynä reilut toistakymmentä kaupunkisuunnistustapahtumaa.  

Niiden järjestelyissä noudatettiin tiukasti viranomaisten määräyksiä - esimerkiksi omissa tapahtumis-

samme rasteja oli lisätty ja lähtö- ja maali kahdennettu. Lisäksi tapahtuman kestoa oli pidennetty. 
Kaikki nämä toimenpiteet varmistivat sen, että maastossa ja kilpailukeskuksessa samanaikaisesti liik-

kuvien suunnistajien määrä oli olennaisesti normaalia pienempi.  

 

Lupapyyntö   
 
Pyydämme lupaa saada suunnistaa isännöimänne taloyhtiön (mainittu otsikossa) alueella 

sekä mahdollisesti sijoittaa alueelle yhden tai useamman rastin torstaina 25.3.2021 klo 

17.30 - 20.00 (käytännössä suunnistus tapahtuu klo 18.00–19.30).  Mahdollisesti tapahtuma voi 

myös siirtyä syksyyn 2021. 
 

Vuoden 2019 tapahtumaan saimme luvat kaikilta taloyhtiöiltä - poisluettuna tietysti muutama perus-

korjauksen kohteena ollut taloyhtiö.  

 
Tapahtumakeskus on Kannelmäen aseman koillispuolella olevalla puistoalueella Kannelkalliolla, jonne 

sijoittuu kartanmyynti ja maali. Suunnistusradat kiertelevät alueilla molemmin puolin Pelimannintietä 

ja Klaneettitietä. Rasteja on sekä kaupungin että taloyhtiöiden alueilla. Asukkailla on myös mahdolli-

suus osallistua, esimerkiksi helpoin C-rata on aivan omiaan aloittelijoille.  

 
Tapahtuman järjestämisen edellytys on se, että saamme taloyhtiöiltä luvat sijoittaa piha-alueille yhden 

tai useamman 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 pen-

saiden vieressä, aidanpäissä, rakennusten kulmilla jne. Rastit 

ovat aina sijoitetut niin, ettei niistä aiheudu pienintäkään hait-

taa asukkaille tai muille ohikulkijoille. Tarvittaessa rajaamme 
kieltonauhoilla pihoilta sellaiset alueet, joille suunnistajien ei 

haluta menevän.  

 

Tulen lähempänä tapahtumaa tiedottamaan asiasta niin taloyh-
tiöille kuin tolppailmoituksilla alueen 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 tietoja asiasta puheli-

mitse, kirjeitse tai sähköpostitse.  Viime vuoden tapahtumasta löytyy tietoja osoitteessa 

http://helsinginsuunnistajat.fi/sprintticup2020malminkartano/  

http://helsinginsuunnistajat.fi/sprintticup2020malminkartano/


Toivon saavani vastauksen sähköpostilla tai tekstiviestillä, jos se on helpompaa. Puhelinsoittokin käy 

oikein hyvin.  Ja erityisesti tieto siitä, että asia menee taloyhtiön hallituksen käsittelyyn ja ratkeaa 

myöhemmin, on oikein tervetullut, jotta en turhaan hätyyttele vastausta liian aikaisin.   
 

Ystävällisesti 

Kari Sane 

Helsingin Suunnistajat 
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