Korkeasaari-sprintti lauantaina 30.10.2021 klo 12
Ainutlaatuinen tilaisuus suunnistaa Suomen vanhimmassa eläintarhassa.
Samalla kun sprinttaat tuet Korkeasaaren perustehtävää eli luonnon monimuotoisuuden suojelun
edistämistä 10-12 eurolla. Tästä summasta tuetaan yhdellä eurolla Villieläinsairaalan toimintaa ja
sen potilaita. Korkeasaaren eläintarhan ylläpitämä Villieläinsairaala on Suomen suurin
loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola. Hoitoon tuodaan vuosittain jopa yli
1 500 eläintä. Potilaista huolehtivat eläintenhoitajat, eläinlääkäri ja biologi, jotka ovat työskennelleet
pitkään villieläinten kanssa. Hoidon tavoitteena on palauttaa eläimet hyväkuntoisina takaisin
luontoon. Potilaita ovat pääkaupunkiseudulla yleiset lajit: orava, siili ja vesilinnut, mutta
harvinaisiakin mahtuu joukkoon, kuten liito-orava ja tunturipöllö. Kaupunkiympäristössä eläinten
vammat ovat usein suoraan tai välillisesti ihmisten aiheuttamia. Rastasverkot, siimat ja koukut,
samoin kuin vääränlainen ravinto, voivat aiheuttaa villieläimille vakavia vammoja.
Kilpailumaasto: Korkeasaari
Sarjat ja maksut: H/D10-20 15 € ja H/D21–85 25 €. Lisäksi on saattajasarja 10 vuotiaille ja
nuoremmille, mikä ei vaadi lisenssiä. Jokainen osallistuja saa maalissa Korkeasaaren
sisäänpääsylipun, jonka voi käyttää heti kisan jälkeen tai vuoden loppuun mennessä haluamanaan
päivänä.
Kartta: 1:4000 H/D16-H/D40, muissa sarjoissa 1:3000 ja on Juhani Nippalan käsialaa.
Matkat: Ohjeaikojen mukaiset, H/D21 12-15 min.
Ilmoittautuminen: Viimeistään ma 25.10.2021 klo 24 IRMAn kautta tai saattajasarjaan Rastilipun
kautta https://www.rastilippu.fi/kuntorastit/tapahtuma/2e9ac749-3107-4a5c-91b2-b41e92ec5d67 .
Ilmoittautuessa mainittava emit-numero tai vuokraustarve. Kortin vuokra 3 €.
Maksaminen: Ilmoittautumisen yhteydessä Irman kautta tai saattajasarjojen osalta Rastilipussa.
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta. Kuntosarjoja ei ole.
Opastus: Kilpailukeskus on Kalasataman peruskoululla. Ohjattua pysäköintiä ei ole.
Suosittelemme julkisia kulkuvälineitä. Metroasema on aivan lähellä koulua.
Ensimmäinen lähtö: Klo 12. Esilähtö on Mustikkamaalla ja matkaa sinne on 750 m.
Tapahtumassa on vapaa lähtöaikojen valinta palvelussa - https://sts.virit.in/
Lähtöaikojen valinta aukeaa varsinaisen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tiistaina 26.10. ja
valinta on mahdollista keskiviikkoon 27.10. asti klo 18.00. Tämän jälkeen valinnan suorittamatta
jättäneet arvotaan lähtölistoihin, jotka julkaistaan torstaina illalla.
Palvelut: Pukeutumistilat sisällä, WC:t, ei peseytymistiloja.
Toimihenkilöt: Ratamestari Jorma Helin ja valvoja Tommy Selin, Espoon Akilles sekä
kilpailunjohtaja/tiedottaja Jarmo Paikkala 044 970 3611, jarmo.paikkala@luukku.com .
Tarkempi kutsu ja lisäohjeet: www.rasti-jyry.fi
Tervetuloa suunnistamaan eläinten parissa ja niitä suojelemaan

