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TOIMI NÄIN!
1. Lue tämän sivun ohjeet.

2. Leikkaa sivu irti lehdestäsi.

3. Lähde pyörällä, jalan tai luistellen

 ulos – ja ota sivu mukaasi.

4. Suunnista kuvien perusteella

 jollekin rastille.

5. Anna rastivalvojien merkitä

 rastilla käynti suorituskorttiisi.

6. Jos olet epävarma jonkin rastin

 sijainnista, niin rastivalvojilta voit

 kysyä vinkkejä.

6. Vähintään kuusi rastia kierrettyäsi

 voit palauttaa suorituskortin jollekin  

 rastille.

Nimi: .....................................................................................................................

Osoite: ....................................................................................................................  

Puhelin: ..................................................................................................................

Sähköposti: ............................................................................................................

Liikkumistapa: ......................................................................................................

....................................................................................................................................         

SUORITUSKORTTI

 Kuvasuunnistus on leikkimielinen ja ilmainen, kaupunkituntemusta testaava 
liikuntatapahtuma. Aivan kaikille soveltuvassa tapahtumassa suunnistetaan 
viereisten kuvien perusteella eri puolilla kaupunkia sijaitseviin rastikohteisiin. 
Riittävän määrän rasteja löytäneiden kesken arvotaan palkintoja.

 Rasteja on 12, ja ne on sijoitettu tunnistettavien kohteiden luokse. Rastikoh- 
teina voivat toimia julkiset tai yhteisöjen omistamat rakennukset, maisemat tai 
teokset.

 Reittiä voi kiertää pyöräillen, jalan, rullaluistellen tai muuten omalla lihas- 
voimalla.

 Suunnistuksen voi aloittaa miltä tahansa rastilta. Rastikohteet on merkitty 
valko-oransseilla lipuilla. Jokaisella rastilla on valvoja. Rastilla käyminen 
merkitään suorituskorttiin. Kortit voi palauttaa mille tahansa rastille. Rasteil-
la on saatavilla lisää Keskisuomalaisia ja suorituskortteja sekä tarvittaessa 
myös vinkkejä suunnistamiseen. 

 Kuudella rastilla käyminen riittää hyväksyttävään suorituk-
seen ja arvontoihin osallistumiseen. Kaikilla rasteilla käyneiden 
kesken arvotaan ylimääräisiä palkintoja. Pääpalkinto, Ride 
Cycle Storen lahjoittama pyörä arvotaan kaikki rastit kiertänei-
den kesken. Myös tapahtuman hauskimmin koristeltu pyörä 
palkitaan – kannattaa siis tuunata pyörä ennen osallistumista! 
Palkintoja on yhteensä kymmeniä.

 Rastilla 6 voi ostaa käteisellä I Cycle JKL -teepaitoja. Rasti- 
kohde 4:n myymälä on avoinna tapahtuman ajan eli klo 12–16.

 Kuvasuunnistuksen järjestävät Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS 
ry ja Keskisuomalainen. Tapahtuma päättää Jyväskylän seudun 
Pyöräilyviikon 10.–18.5.

 Tulokset julkaistaan Keskisuomalaisessa ja sivuilla
www.pyorailyviikko.fi.

Lähde sinäkin suunnistamaan!
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Järjestäjät:

Tukijat: 

Jyväskylä

ksml.fi

JYVÄSKYLÄN
KAUPUNKI

Lähes kaikki tuotteet alennettu 

vähintään -20%. Paljon syksyn 

vaatteita ja kenkiä.

ALE%
JATKUU

- 20%
- 30%
-  50%

JYVÄSKYLÄ  
Kauppakatu 37 ma - pe 10 -  19, la 10 -17, su 12-16
Asemakatu 16 ma - pe 10 -  19, la 10 -16, su 12-16
06.01.2012 myymälät avoinna klo 12 -16

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ
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