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Tervetuloa Naantalin huippumaastoihin käynnistämään suunnistuskausi 2023!  

Naantalin maastot vapautuvat usein lumesta aikaisin ja sopivat loistavasti suunnistuskauden alkuun. 

Tarjoamme kevään aikana viisi harjoitusta Naantalin lähialueilla.  

Naantalin kevätkauden päättää Merimaskussa perjantaina 5.5. kilpailtava Kevätyön Viesti.  

 

 

45. KEVÄTYÖN VIESTI 5.5.2023 Merimaskussa   

Perinteinen Kevätyön Viesti käydään poikkeuksellisesti vasta toukokuun alussa. Maastona on hieman 

laajennettu SM-keskimatkan 2021 karsintamaasto: hyväkulkuista avokalliomaastoa muutamine suoalueineen. 

Kevätyön Viesti on jälleen Viestiliigan osakilpailu – viime vuoden tapaan mukana on H/D16-sarjojen viesti.  

Alustavat ratatiedot: 

• Nuorten viesti: 3 x 3,5 km 

• Naisten viesti: 3 x 5 km 

• Miesten viesti: 3 x 7 km 

• Kuntoviesti: 3 x 5 km 

Lisätiedot: www.tus.fi   
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KEVÄTHARJOITUSPAKETTI 

Tarjoamme viiden harjoituksen paketin suunnistajille kevätkauden ajaksi Naantalin lähimaastoissa!              

Harjoitukset ovat käytössä heti lumien sulettua (tavoitteena 15.3. alkaen) – rasteilla rastiliput (ei nauhoja)! 

Kaikki harjoituskartat ovat ammattikartoittaja Eero-Antti Longan käsialaa ja alle 3 vuoden ikäisiä. Ratojen 

suunnittelusta vastaavat kokeneet ratamestarit Juho Rajaniemi ja Janne Salmi.  

Kaikki harjoitukset sijaitsevat lyhyen ajomatkan päässä Naantalin Kylpylästä! 

 

1. Haijainen (2022)  

- Rastinottoharjoitus (4 km ja 6 km) 

 

2. Köylijärvi (2021)  

- Vaativa vetoharjoitus (3 x 2 km) 

 

3. Kallanen (2020)  

- Teemaharjoitus: suunta, käyrä, käytävä, rastinotto (5,5 km ja 8 km) 

 

4. Suovuori (2022)  

- Viestiharjoitus hajonnoin (3,5 km ja 5 km), sopii hyvin yöharjoitukseksi  

  

5. Kuparivuori (2021)  

- Reitivalintapainotteinen maastosprintti Kuparivuoren kalliolla (4 km)  

 

Yksittäisen harjoituksen hinta on 8€ ja koko harjoituspaketin hinta 35€.  

Lisätiedot ja tilaukset www.tus.fi 

HUOM! Nuorille suunnattu oma harjoituspaketti, ks. www.tus.fi  
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MAJOITU MUKAVASTI NAANTALIN KYLPYLÄSSÄ! 
  

 Naantalin Kylpylä tarjoaa aamupalamajoitusta sekä mukavuudenhaluisille että huokeaa majoitusta kaipaaville.  

 TARJOUSHINNAT 15.3.-7.5.2023 

 Naantali City Apartments     

- 156 € / kaksio /vrk (max. 4 henkilöä)  

- Hinnat sisältävät aamiaisen kylpylähotellissa 

- Ei sisällä kylpylä- ja saunaosastoa 

- Varaustunnus: PROTUS23  
- Varaukset: online www.naantalicityapartments.fi  
- Varaukset viimeistään viikkoa ennen majoittumista 

 

 Naantali Spa 

- Comfort-huone 170€ / 2hh /vrk 

- Sisältää kylpylä- ja saunaosaston käytön ja aamupalan 

- Varaustunnus: PROTUS23 
- Varaukset: online www.naantalispa.fi  

- Varaukset viimeistään viikkoa ennen majoittumista 
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