
 Ratamestarin mietteet 
 Morjens! Ja tervetuloa Kuusamoon hisuilemaan. 

 Voisi sanoa, e�ä kaikkien aikojen hässäkkä on ollut näiden kisojen järjestäminen. Lunta ei 
 meinannut tulla ensin millään, ja nyt sitä tulee si�en oikein urakalla. Uramestari on tälläkin 
 hetkellä kelkan selässä, kellon ollessa 22:30 kilpailun aa�ona. Lisäksi oli joitain epäselvyyksiä 
 maanomistuskysymyksissä, ja keskimatkan radat joudu�in mie�mään uusiksi viimeisellä viikolla. 
 Tästä syystä matkoja on joudu�u lyhentämään lähemmäs tavallista keskimatkaa. 

 Petäjälammen gol�entän ympäristö tarjoaa hiihtosuunnistajille kimuran�eja rei�nvalintoja. 
 Gol�en�äyhdistys antoi meille luvan ajaa uria väylien yli vain �etyissä paikoissa, muilta osin väylät 
 ovat ehdo�omas� kielle�yä alue�a. Kunpa moo�orikelkkailevat turis�tkin tämän käsi�äisivät. 
 Tämänhetkinen lumisade todennäköises� pei�ää ison osan ylimääräisistä jäljistä, mu�a mikäli niitä 
 on kilpailun aikana näkyvissä, niin muistakaa e�ei niitä pitkin ole lupaa oikoa. Huomioikaa myös, 
 e�ä osa alueen lammista on kielle�yjä yli�ää (tumma sininen ja musta reunaviiva). Kisaohjeissa on 
 havainnekuvat kielletyistä alueista, tutustukaahan niihin huolella. 

 Pisteuran symbolilla on kar�aan merki�y kisakeskuksen ja asuinalueen läheisyydessä joitain 
 lumikenkäilijöiden uria. Kartan kaakkoisnurkassa olevalla suoalueella joitain moo�orikelkkailijoiden 
 tekemiä jälkiä on havainnolliste�u samalla symbolilla. Kuvaus on suuntaa antava ja etenkin näin 
 lumisateen jälkeen uria voi olla enemmän tai vähemmän. Pisteuria ei avata järjestäjän toimesta 
 lumisateen jälkeen. 

 Nau�nnollista hiihtosuunnistuskokemusta ja hyvää uu�a vuo�a kaikille! 

 Course setter’s thoughts 
 Gree�ngs! And welcome to enjoy some ski-o in Kuusamo! 

 I dare say it has been a hazzle of all �mes se�ng the courses for this event. First there was not 
 snow, now it’s snowing all the �me and covering all our hard-worked tracks. The snow mobile 
 knight is working as I write (at 22:30) in the eve of compe��on. In addi�on we had to re-plan the 
 courses for the middle distance during this week due to some issues with land owners. Therefore 
 the distances have been reduced back closer to normal middle distance unlike stated in the 
 invita�on. 

 The golf associa�on gave us permission to prepare tracks over the fairways on certain loca�ons. 
 Everywhere else it is absolutely forbidden to cross the fields. There may be some free-rider tracks 
 and snowshoe traces on the fields but remember NOT to use them. Also, it is good to point out 
 that some of the ponds and lakes are forbidden to cross whereas some are permi�ed. Please check 
 the explana�on and pictures from the Bulle�n 3. 

 Do�ed line symbol for slow track has been used to show some snowshoe tracks near compe��on 
 center and southern residen�al area. On a marsh in the south-eastern corner of the map the same 
 symbol has been used to show there have been snow mobile riders driving in the area. Do�ed line 
 tracks will not be prepared by the organizer a�er snow fall. 

 Have an enjoyable ski-o experience and happy New Year!  Santeri Aikio  & Aki Aikio 


