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Perinteiseksi muodostunut itsenäisyyspäivän pinnaralli on jälleen kisattu.Säännöt löytyvät 
tapahtumakalenteri-sivulta menneistä tapahtumista. Rallin yhteyshenkilönä / järjestäjänä oli nyt 
toista kertaa allekirjoittanut eli Harry Nyström. 
 
Tämänvuotinen ralli vaikutti viimevuotiseen tapaan yllättävän runsaslajiselta vielä muutama päivä 
ennen itse koitosta. Vesistöissä uiskenteli vesilintuja ja lokkeja ja muuallakin oli paljon elämää. 
Perjantaina, 3 päivää ennen rallia, tuli kuitenkin kovat pakkaset ja moni vesistö jäätyi. Jopa Suur-
Saimaan koko eteläosa jäätyi kokonaan. Lauantaina tuli vielä lumipyry sotkemaan tilannetta. 
Rallipäivänä satoi lähes koko päivän vettä. Välillä se tuli räntänä, mutta joka tapauksessa jotain 
satoi lähes koko ajan. Linssit olivat jatkuvasti huurussa ja havainnointi vaikeaa. Sää siis tuhosi 
monet suunnitelmat ja lajimäärät tippuivat. Lintuja ei näkynyt ruokinnoilla, vähäiset linnut eivät 
laulaneet ja muutenkin maastossa oli yllättävän hiljaista. Moni mm. valitteli tietyiltä paikoilta 
helposti nähtävissä olevan isolepinkäisen olleen piilossa rallin aikana. 
 
Ralliin ilmoittautui uskomattomat 10 joukkuetta ,joka oli saman verran kuin viime vuonna!! 
Tällainen osanottajamäärä tulisi säilyttää jatkossakin! Uskomaton juttu ja hatunnoston arvoinen 
asia; kiitokset osanottajille! Toivottavasti ralli saa jatkossakin yhtä paljon / enemmän suosiota. 
Tärkeintähän tässä kisassa ei ole voitto vaan osanotto. Ja sen tuntui onneksi jokainen joukkue 
ymmärtävän erittäin hyvin. Itse olin tänä vuonna uudessa joukkueessa ja vaikka moni "varma" laji 
petti, niin silti meillä oli pääosin hauskaa. Vuoden päästä nähdään millainen talvi on tulossa ja 
millaisiin lajimääriin päästään. 
 
Rallin yhteislajimäärä nousi 53:een, joka on melko hyvä. Viime vuonna lajeja oli kuitenkin 6 
enemmän. Ruokinnat tarjosivat erityisen paljon hyviä lajeja. Monia joulukuun alussa havaittuja 
lajeja jäi puuttumaan runsaista etsinnöistä ja valmiista paikkatiedoista huolimatta. Tämänvuotinen 
ralli käytiin kuntien PAR-RAU-RUO-IMA-JOU-LAP-YLÄ alueilla. 
 
Alla joukkueiden tulokset ja parhaat lajit: 
 
1. Three Guides 
Hanna Aalto, Janne Aalto ja Ilkka Jarva 
Lajit 41. Parhaat: järripeippo, pajusirkku, tundraurpiainen, hiiripöllö, valkoselkätikka 
Ajetut kilometrit: 350km, käytetty aika 6:00-17:30, reitti RUO-IMA-RAU-PAR 
 
2. Wapiti Lovers 
Jukka Jantunen ja Markku Loippo 
Lajit 38. Parhaat: sarvipöllö, järripeippo, nokkavarpunen, jänkäkurppa, räkättirastas 
Ajetut kilometrit: 255km, käytetty aika 6:10-17:30, reitti IMA-JOU-IMA-RUO-RAU 
 
3. Joutsenon Mitalla 
Sampsa Cairenius, Harri Hasari, Antti Supponen 
Lajit 37. Parhaat: helmipöllö, huuhkaja, viirupöllö, merilokki, kalalokki, pyy, uivelo 
Ajetut kilometrit: 230km, käytetty aika 6:00-17:00, reitti JOU-IMA 
 
4. (ei nimeä) 
Jari Kontiokorpi, Esko Veijalainen 
Lajit 37. Parhaat: hiiripöllö, valkoselkätikka, harmaapäätikka, nokkavarpunen 
Ajetut kilometrit: ?, käytetty aika ?, reitti PAR-RAU-IMA 
 
5. Koilliskulma 
Matti Lötjönen, Pekka Punnonen ja Rainer Rajakallio 
Lajit 33. Parhaat: fasaani, järripeippo, valkoselkätikka, laulujoutsen 
Ajetut kilometrit: 200km, käytetty aika 8:00-16:00, reitti RAU-PAR-RAU-IMA 



 
6. Pohjustamatta Paras? 
Jari Kiljunen, Harry Nyström ja Jarno Walle 
Lajit 32. Parhaat: ampuhaukka, varpushaukka, tilhi, palokärki 
Ajetut kilometrit: 225km, käytetty aika 6:00-16:30, reitti IMA-JOU-LAP 
 
7. (ei nimeä) 
Hannu Kuokkanen, Seppo Korpela ja Matti Vanhapelto 
Lajit 31. Parhaat: laulujoutsen, palokärki, kuusitiainen 
Ajetut kilometrit: 250km, käytetty aika 7:30-16:00, reitti YLÄ-LAP-JOU-IMA 
 
8. Spondet 
Veijo Kantele, Pertti Narinen ja Kari Weijo 
Lajit 30. Parhaat: nokkavarpunen, ampuhaukka, fasaani 
Ajetut kilometrit: ?, käytetty aika ?, reitti IMA-JOU-LAP 
 
9. (ei nimeä) 
Martti Riikonen ja Raimo Kietäväinen 
Lajit 21. Parhaat: isolepinkäinen 
Ajetut kilometrit: 150km, käytetty aika 6.5h, reitti ? 
 
10. Team Beginners 
Valtteri Matikainen ja Lauri Vilkko 
Lajit 7. Parhaat: -  
Kilometrit: 2km (kävellen!), käytetty aika 3h, reitti LAP Haapajärvi; pihan ympäristö  

 


