


Oikea valinta 
 



Oikea valinta 
 
Lähtöpolulla oli kerrankin aikaa 
valita paras reitti. 
 
Sininen on hyvä reitti, mutta 
vaatii jo jonkin verran 
osaamista. 
 
Violetti on helpoin valinta eli 
talon päädystä heti 
vasemmalle. Sieltä löytyy 
mainio lumipolku rastille. 
 
Punainen on varma valinta. 



Raittia myöten 
 
 



Raittia myöten 
 
Eteenpäin sinisellä Kannelkylän 
pääraittia, niin rasti tulee 
mukavasti vastaan.  
 
Punainen on ihan turha kierto, 
vaikka muut lähtevätkin siihen 
suuntaan. 
 



Kulmaan asti 
 
 



Nurkkaan asti 
 

Matka jatkuu Kannelkylän 
perimmäiseen nurkkaan asti. 
 
Kaikki kolme ovat yhtä hyviä 
reittejä. 



Vaikeampi rastiväli 
 
 



Vaikeampi rastiväli 
 
Nyt suunnistus on jo hieman 
vaikeampaa. 
 
Seuraavalle rastille ei pääse 
suoraan, koska matkalla on 
kielletty alue (viivoitus) 
 
Helpointa on kiertää oikealta 
aluksi tuttua vaaleansinistä 
reittiä tai kiertää vasemmalta 
punaista reittiä myöten. 
 
Parhaat reitit tietysti kulkevan 
Kannelkylän puiston halki. 



Ulos Kannelkylästä 
 
 



Ulos Kannelkylästä 
 
Nyt on päästävä ulos 
Kannelkylästä. 
 
Helpoin reitti on punainen. 
Violetti on jo vähän 
hankalampi, koska siinä 
mennään pienen metsikön läpi. 
 
Parhaat reitit ovat sinisiä, 
mutta niiden hahmottaminen 
on jo vaikeampaa.  



Kierretään taloja 
 
 



Talokiertoa 
 
Sininen reitti on selkeä – ensin 
edessä olevan talon päätyyn ja 
sitten käännytään oikealle 
vasemmalle jäävän ison talon 
edessä olevalle pihalle. 
 
Muut reitit, punainen ja violetti 
vaativat jo enemmän taitoa 
eivätkä kuitenkaan ole sen 
parempia.  



Leikkikehään 
 
 



Leikkikehään 
 
Mahdollisimman läheltä 
pienoisfutiskentän aitoja 
kulkevat sininen ja punainen 
vievät nopeimmin perille.  
 
Violetilla voi vielä pärjätä, 
mutta vaaleansininen on väärä 
valinta 
 



Kahdesta portista 
 
 



Kahdesta portista 
 
Seuraava rasti onkin koulun 
pihalla ja sinne on mentävä 
kahden portin läpi. 
 
Mutta ensin on päästä ulos 
leikkialueen porteista. Sinistä 
myöten reitti on lyhyempi kuin 
punaisen kautta. 
 
Ja jos haluat lopussa kiivetä 
portaita, kulje rastille 
vaaleansinistä reittiä myöten. 



Vaikea väli 
 
 



Vaikea väli 
 
Nyt on edessä tämän radan 
vaikein väli 
 
Sininen on parempi reitti 
Kanneltien ylittävälle 
suojatielle kuin punainen. 
 
Ja jos sieltä jatkoit yhä sinistä 
reittiä rastille olet tullut 
valinneeksi tämän välin 
parhaan reitin 



Kanneltien ylitys 
 
 



Kanneltien ylitys 
 
Toinen vaikea väli.  
 
Molemmat siniset reitit ovat 
molemmat hyviä valintoja.   
 
Violetti ja punainen kiertävät 
aivan liikaa. Punainen on tosin 
hyvin helppo reitti kulkea. 



Viimeiselle rastille 
 
 



Viimeiselle rastille 
 
Viimeiselle rastille sekä sininen 
ja punainen ovat hyviä 
valintoja.   
 
Tärkeää on huomata pieni 
oikotie viimeisen rastin pihalle. 
 
Mutta ei haittaa, jos sen ohi 
kulkee, violettia reittiä pääsee 
myös mukavasti perille. 



Maaliin  
 
 



Maaliin asti 
 
…on suunnistettava.  
 
Molemmat reitit ovat yhtä 
nopeat – sen minkä matkassa 
voitaa, häviää hitaammalla 
uralla.  
 
Punaisen lumipolku  hidastaa. 
Sen sijaan sininen kiitää paljolti 
jopa sulassa maassa, mutta 
matkalla on liukkaitakin  pintoja 
ja vesieste. 
 
Hienosti maalissa hyvin 
suunnistetun matkan jälkeen. 
 


