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Perinteiseksi muodostunut itsenäisyyspäivän pinnaralli käytiin jälleen, kuinkas muutenkaan, 6.12. 
ja ralliaikaa oli klo 6-18. Säännöt löytyvät tapahtumakalenteri-sivulta menneistä tapahtumista. 
Rallin yhteyshenkilönä / järjestäjänä oli ensimmäistä kertaa Nyströmin Harry. 
 
Tämänvuotinen ralli vaikutti runsaslajiselta vielä päivä-pari ennen itse koitosta. Vesistöt olivat 
pullollaan vesilintuja ja lokkeja ja muuallakin oli paljon elämää. Ralliaamuna tuuli luoteesta ja 
_kovaa_! Tuuli oli erittäin kylmä ja ennen iltapäivää alkoi lumisade, joka heikensi näkyvyyttä 
todella paljon. Sää siis oli haastava ja muutti lajimääriä sekä suunnitelmia melkoisesti. 
 
Ralliin ilmoittautui ennennäkemättömät 10 joukkuetta!! Mm. viime vuotinen joukkuemäärä 
kaksinkertaistui! Uskomaton juttu ja hatunnoston arvoinen asia! Toivottavasti ralli saa jatkossakin 
yhtä paljon suosiota. Mieluitenhan sen soisi jopa kasvavan. Tärkeintähän tässä kisassa ei ole 
sijoitus vaan osanotto. Ja sen tuntui onneksi jokainen joukkue ymmärtävän erittäin hyvin. Itselläni 
oli ainakin todella kivaa, vaikka sää oli mitä oli. Vuoden päästä uudet kujeet ja taas uudenlainen 
syksy, joka tietää uudenlaista lajistoa. Silloin kisataan uudestaan! 
 
Rallin yhteislajimäärä nousi 59:ään, joka on hyvä. Vesistöt tarjosivat paljon kivaa, kun sitä oikein 
osasi etsiä. Toisaalta moni varmaksi laskettu laji petti. Myös muita joulukuun alussa havaittuja 
lajeja jäi puuttumaan runsaista etsinnöistä ja valmiista paikkatiedoista huolimatta. Tämänvuotinen 
ralli käytiin kuntien PAR-RAU-RUO-IMA-JOU-LAP-TAI alueilla. 
 
Alla joukkueiden tulokset ja parhaat lajit: 
 
1. Paavo Rantanen, Seppo Löfgren ja Harry Nyström 
Lajit 41. Parhaat: merikotka, fasaani, hiiripöllö, koskikara, pikku-uikku 
Ajetut kilometrit: 300km, käytetty aika 6:45-17:00, kunnat LAP,TAI,JOU,IMA 
 
1. Jukka Jantunen ja Markku Loippo 
Lajit 41. Parhaat: mustarastas, iso turdus, pyy, lapasotka 
Ajetut kilometrit: ?, käytetty aika ?, kunnat IMA,JOU,LAP,TAI 
 
3. Three Guides = Hanna Aalto, Janne Aalto ja Ilkka Jarva 
Lajit 39. Parhaat: varpuspöllö, palokärki, kuukkeli, haapana, pikku-uikku 
Ajetut kilometrit: 250km, käytetty aika 6:00-18:00, kunnat PAR,RAU,RUO,IMA,JOU 
 
4. Kari Kärkkäinen ja Juho & Jukka Könönen 
Lajit 36. Parhaat: pikkulokki (2), iso turdus, merimetso, fasaani 
Ajetut kilometrit: 220km, käytetty aika 7:00-17:00, kunnat LAP,JOU,IMA 
 
5. Hannu Kuokkanen, Seppo Korpela ja Matti Vanhapelto 
Lajit 34. Parhaat: hiiripöllö, mustarastas, pikku-uikku 
Ajetut kilometrit: ?, käytetty aika 7:30-16:00, kunnat TAI,LAP,JOU,IMA 
 
6. Veijo Kantele, Pertti Narinen ja Kari Weijo 
Lajit 33. Parhaat: kottarainen, uivelo, pikku-uikku 
Ajetut kilometrit: 145km, käytetty aika 7:45-15:25, kunnat LAP,IMA,JOU 
 
7. Black Sabaka = Jari Kontiokorpi, Jouko Poutanen ja Pekka Punnonen 
Lajit 31. Parhaat: pikku-uikku (Simpele), kyhmyjoutsen 
Ajetut kilometrit: ?, käytetty aika 7:00-16:00, kunnat RAU,PAR 
 
8. Naisenergiaa = Helena Lamberg ja Irmeli Ojanne 
Lajit 23. Parhaat: uivelo, alli, silkkiuikku 



Ajetut kilometrit: 138,4km, käytetty aika 8:11-15:29, kunnat IMA,LAP 
 
9. Martti Riikonen ja Raimo Kietäväinen 
Lajit 22. Parhaat: pikku-uikku, peippo 
Ajetut kilometrit: 140km, käytetty aika 6,5h, kunnat LAP,IMA,JOU 
 
10. Harri Hasari ja Pertti Mattinen 
Lajit 22. Parhaat: pikkukajava, peippo, pikku-uikku 
Ajetut kilometrit: 90km, käytetty aika 9:30-15:30, kunnat JOU,IMA  

 


