RAATOJUOKSUN LYHYT HISTORIA 1978-2019
Kari Melleri ja Risto Säynäväjärvi
1978

Järjestettiin ensimmäinen Raatojuoksu - Kadaverloppet Sipoossa. Kaj-Olof Lindgren toiSV:n
suunnistusjaostoon ajatuksen toteuttaa Kadaverloppet Norjassa Oslon lähellä järjestetyn mallin
mukaisesti. Ajatus kiehtoi suunnistusjaoston päättäjiä, joten ensimmäinen Kadaverloppet
järjestettiin heti syksyllä Hindsbyn vaativassa maastossa.Keskuspaikkana oli Byagården. Matka
oli xx km ja matkaan lähti xx suunnistajaa SV:stä.

1979

Su 18.11. suunnistettiin uudelleen Hindsbyssä. ratamestari Aatos Sivenin laatimilla radoilla.
Matkat olivat 13 ja 22 km. Mukaan oli kutsuttu myös Akilles OK:n suunnistajiaPorvoosta, joista
L-O Grönholm voittikin pitkän matkan. Raatotitteli jaettiin Rainer Karlssonin ja Kurt Forsströmin
kesken. Osanottajia oli 31. Kisan jälkeen saunottiin ja ruokailtiin.

1980 La 22.11. Emäsalossa Porvoon maalaiskunnassa, jossa ratamestari oli PU:sta Saarinen?
Ainoa kerta jolloin Raatojuoksu on ollut muiden järjestämänä. Sune Ståhlilla oli parasaika 20
km:llä.
1981

Su 22.11. kilpailupaikkana oli Pohjois-Paippinen. Kolme rataa oli valittavana 18 km, 12,2 km ja
7,1 km. Bitte Sivénista tuli raato. Harry Eklundilla oli mukanaan koira, jokaväsyi niin, että hänen
oli vedettävä sitä lopuksi perässään. Taisi voittokin mennä siitä syystä Kalevi Laitiselle mutta
ainakin kakkostila Matti Koskelle.

1982

Matkaan lähdettiin Tarpoilasta suomalaisen seurakunnan leirikeskuksesta.

1983

Su 20.11. Salparin koulu oli keskuspaikka, josta Stig Skogster kuljetti kilpailijat linja-autolla
lähtöön. Takatalvi yllätti tällä kertaa. Tiet ja polut olivat jäisiä ja liukkaita.
Matkat olivat 20 km ja 10 km. Osanottajia oli 42 ja ”Vuoden raadoksi” tuli RobertIngman.
Jarmo Sivén kaitafilmasi tapahtuman.

1984 Bo Wiikin radoilla suunnistettiin Östersundomissa. Lopussa oli vapaavalintainen
kiertojärjestys Karhusaaren (1:10 000) kartalla ennen saapumista Kuntokallionalueelle.
49 osanottajaa.
1985

La 9.11. Nikkilän ympäristöön oli S-O Lindqvist laatinut reitit kolmelle eri kartalle. Lähtöja maali oli
koulukeskuksessa 60 osanottajaa.

1986

Pyhäinpäivänä 1.11. Ingmanilla Ingemar Borgmanin laatimilla radoilla. Aluksi oli kolmepientä
hajontalenkkiä, joiden jälkeen suunnistettiin Massbyn uudella kartalla Immersbyn paloasemalle
ja jatkettiin Mesikämmenten Fiskträsk-kartalla neljä pitkää väliä ja palattiin takaisin Ingmanin
vanhalle tehtaalle. xx osanottajaa.

1987

La 7.11. Linnanpellossa/Borgbyssä raatoiltiin Rolf Forsströmin ja B- C Oljemarkin johdolla
jälleen kolmella kartalla (Viljan, Borgby C ja Borgby II). Pitemmillä radoilla olialuksi hajontalenkit
Viljanin kartalla. 64 osanottajaa.

1988

Suunnistettiin kahdella kartalla (Kyrkoby ja Böleberget) lähdön sijaitessa Liljeströminpellolla.
Samassa yhteydessä kisailtiin myös NÅIDM pitkillä matkoilla. Alussa hajontalenkit
vapaavalintaisessa järjestyksessä. Jarmo Sivén ja Sune Ståhl olivat ohjissa. 111 osanottajaa.

1989

La 11.11. kisa käytiin Savijärven kartalla ja koulukeskus toimi keskuksena. Lähtöön 2km ja
aluksi muutama rasti vapaavalintaisessa järjestyksessä. Helge Rytkölä ja SuneStåhl
järjestäjinä. 69 osanottajaa.

1990

Isänpäivänä 11.11. Boxin koululla. Lähtö Söderkullan urheilukentältä hajontalenkein jajatko
Hangelbyn kartalla. Jarmo Sivén ratamestari. 89 osanottajaa.

1991

Isänpäivänä 10.11. Savijärven ampumaradalta. Söderveckosken kartalla sovellettiin ensi
kerran ”perhoslenkkejä”, jotta juomaa voitiin tarjota useammin. A-rata oli 19,4 kmja sillä oli
22 rastia.

1992

La 7.11. suunnistettiin Pohjois-Paippisissa Antti Graqvistin ja Stefan Lajusen
isännyydessä Keravan Urheilijoiden Bastmossen-kartalla (1:15 000). Radalla oli kaksi
vapaavalinnaisrypästä ja pitkiä rastivälejä. Lunta oli maassa melko paljon. 85
osanottajaa.

1993

Raatopäiväksi vakiintui Pyhäinpäivä nyt 6.11., jolloin hirvimiehet eivät ole metsällä.
Kisakeskus jälleen Ingman Foodsilla, mutta Ingemar Borgmanin suunnittelemat radat
suuntautuivat nyt länteen. Erikoisuutena Fiskträskin vanha kartta 1:25 000 vuodelta
1971! Hajonnat vain eri ratojen alkurasteilla. Osanottajia oli ensi kerran varsinaisessa
raatojuoksussa yli 100 eli 107. Kaarina Holopainen KeU:sta oli vuoden raato ajalla
4.41.24.

1994

5.11. Söderkullan kartalla Ingman Foodsin ollessa keskuksena. Matti J Koski suunnitteli
radoille muutaman vapaavalintaisen rastin ja pitkiä rastivälejä. Kartat olivat värikopioita.
120 osanottajaa ilman sanottavaa mainontaa. Ernst Alenius vuoden raato ajalla 4.50.30 ja
sai Ingolf Savénin tekemän raatokilven.

1995

4.11. Boxin koululta suunnistettiin uudella Nevaksen kartalla (1:15 000), jota oli käytetty
edellisenä vuonna FSOM:ssä. Sune Ståhl & co suunnittelivat muutaman vapaavalintaisen
rastiryhmän ja pitkiä rastivälejä sisältävät radat. Raato määräytyi tästä vuodesta alkaen
uudella tavalla eli 15 km:n voittajan aikaan lisätään 2 tuntia ja lähimpänä tämän ajan alle
maaliin tullut on vuoden raato, joka oli Jens Heinonen ajalla
3.40.46. (147 tuli maaliin).

1996

2.11. Nikkilän sairaala oli keskuksena. Kartta oli uusi Hertsbyn-kartta (1:10 000), jotaoli
käytetty hieman aiemmin SM-yötestin karttana. Alussa oli kolme hajontalenkkiä
vapaavalintaisessa järjestyksessä ja sen jälkeen pitkiä rastivälejä.

1997

1.11. jälleen Ingman Foodsilla. Massbyn uudistetulla kartalla (1:10 000) hajontalenkit
aluksi ja sen jälkeen muutama pitkä väli Massbyn kartalla ja siirtyminen Mesikämmenien
kartalle (1:15 000), jolla lisälenkit ja paluu taas Massbyn kartalla. 153osanottajaa. Raato
Henrik Anthoni ajalla 3.28.15.

1998 31.10. Linnanpellon koululta suunnitellut radat olivat kevään SM-pitkän kartalla (1:10000).
Perhoslenkit olivat jälleen käytössä ja muutoin pitkiä rastivälejä. Mari Heinonensuunnisti
ensimmäisenä naisena 20 km:n matkan. Raato oli Jari Kaikkonen, LiivinTuki (3.52.49)
niukasti Esa Mattilan perässä mutta lähempänä raatoaikaa. 154 oli paikalla,
175 oli ilmoittautunut.
1999 6.11. Kisakeskus Träskbergassa ja Nevaksen kartta (1:15 000) jällen käytössä.
Perhoslenkit. Ensimmäistä kertaa Emitit käytössä. Reijo Hämäläinen Pihkaniskoista
vuoden raato, joka määräytyi nyt niin, että ensimmäisenä "raatoajan" jälkeen
hyväksytysti maaliin tullut sai raatotittelin.
2000

4.11. Lähtö ja maali Stefan Borgmanin pihassa. Muut toiminnot koulukeskuksessa.
Jukolan viestin kartta Hindsby (1:15 000/95) käytössä. Perhoslenkit ja pitkät rastivälit.254
osanottajaa.

2001

3.11. Hedåsenilta suunnistettiin kevään kansallisiin uudistetulla Gumbon kartalla (1:10000/
Silvennoinen). Sune Ståhlin radoilla oli eri ykköset ja perhoslenkit. Pitkällä radalla37 rastia.
Pitkiä rastivälejä oli nyt vähemmän kuin aiemmin pienehkön alueen vuoksi. Ennätysmäärä
320 ilmoittautui mukaan. Vuoden raadoksi tuli Heikki Salonen Pihkaniskoista. SV:n
jäsentenvälinen ”Raatojuhla” vietettiin samassa paikassa illalla.

2002

2.11. viidennen kerran Ingman Foodsilta Söderkulla (1:10 000) FinSpring-kartalla.
Ennätysmäärä 369 ennakkoon ilmoittautunutta. Kansainvälistä väriä toivat kilpailijat
Unkarista, Sveitsistä, Saksasta ja Virosta. Kisapäivänä oli maa valkoisena ohuen

lumikerroksen vuoksi. Ratapainatus oli tulostettuna mustalla, mikä toimi kuitenkin
hyvin.
2003

1.11. kuudennen kerran Ingman Foodsilta Massbyn ja Gumbon kartoilla, joita ratamestarit
olivat täydentäneet reilun 1 km2:n osalta. Ensi kertaa tulostekartta A3- koossa.
Ennätysmäärä ilmoittautuneita 432 lauantaina Sähköpostin takkuilu hidasti
ilmoittautumisten saapumista. Pekka Rytkönen Pihkaniskoista palkittiin ”Raatokyltillä”.
Raatojuhlaa vietetään tällä kertaa Träskbergassa.

2004

6.11. seitsemännen kerran Ingman Foodsilta. Lähtöpaikka on Immersbyn VPK:n talon
lähellä.Radat suuntautuivat länteen Fiskträskin kartalle (Fin5 2004). Lisäksi Paavo
Huopainen on ajantasaistanut noin neliökilometrin
alueen ja lopussa oli vielä Massbyn
kartta (FinSpring-02). Mittakaava 1:10 000 lyhyellä radalla ja muilla 1:12 500, jotta alue
mahtui A3-tulosteelle (K-Map). Raatojuhla pikkujoulun merkeissä vasta 20.11.
Osanottoennätys oli nyt 532! Vuoden Raatokyltti ripustettiin Pihkaniskojen Reijo
Hämäläisen kaulaan, joka uusi v. 1999 saamansa raatotittelin.

2005 5.11. kahdeksannen kerran Ingman Foodsilta hyvissä oloissa. Lähtöpaikka oli
Immersbyn- ja Hampträskintien risteyksessä ja maasto edellisen vuoden
eteläpuolella.Erikoisuutena oli se, että osa Hampträsk-nimisestä kartasta oli
peruskarttaa tosin ocad-muodossa. Ennätysmäärä 563 ilmoittautunutta ja ensi kerran
yli 500 starttaajaa eli 514lähti matkaan. Vuoden raadoksi suunnisti Markku Ijas, Raisu
Lumous. Raatojuhla oli illalla Mårsbackassa.
2006 4.11.kisa järjestettiin uudella Sakarinmäen koululla Östersundomissa Mesikämmenien
kartoilla. Kisaviikolla myös Etelä-Suomi sai kevyen lumipeitteen ja pakkasta oli reilusti
vielä kisapäivänäkin. Tästä johtuen ennätys ilmoittautuneiden määrässä, 616 ei
johtanutlähteneiden ennätykseen, sillä ”vain” 496 ilmestyi lähtöön. Sää oli muutoin mitä
mainioin aurinkoinen talvisää! Sakarinmäen koulu osoittautui erittäin hyväksi
keskukseksi. Maasto ja radat olivat raatohistorian vaikeimmasta päästä. Lähes 10
asteenpakkanen hyydytti kaksi leimasinta ja useita kilpailukortteja. Keskusrastin
leimaus unohtui aika monelta. Kympillä piti leimata 4 ja muilla radoilla 5 kertaa
keskusrastilla. Vuoden raadoksi osoittautui Mikko Kotola Helsingin Suunnistajista.
Raatojuhlaa vietettiin illalla Träskbergassa.
2007 Söderkullan koulu toimi kisakeskuksena 3.11. Lähtö oli Taasjärven uuden asuntolueen
reunassa ja hajontalenkkien keskusrasti Pilvijärvellä. Ensi kertaa oli ”Miniraadonnimellä”noin 5 km:n helpohko rata. Outi Borgenström HyRa: Mahtava kokemus! Luulisi,
että 10 km:n suunnistuksen jälkeen on ihan voimaton, mutta toisin kävi – sain siitä
energiaa!!
2008 Kauden päätti 1.11. Raatojuoksu Söderkullan kartalla Söderkullan koulun toimiessa
kilpailukeskuksena. Osanottomäärässä päästiin jälleen ennätykseen noin 835
ilmoittautunutta, joista maastoon lähti 720. Käytimme vielä Result Fellowin ilmohärveliä.
2009 Kauden päätti 1.11. Raatojuoksu Jokipuiston koululta, josta kilpailijat kuljetettiin linjaautoilla lähtöpaikalle Jukolan vietin 1995 kisakeskukseen. Kartta oli elokuun 2009
FSOM-kisaan Pekka Rytkösen ajantasaistama. Hajonnat Brobölessä. Kartassa oli
myös Jörgen Wickholmin suunnittelema Raatojuoksun logo. Ratamestari Samuli
Launiainen.
2010 6.11. palattiin Arla-Ingmanin tehtaalle ja radat olivat Byträskin ja Fiskträskin alueella,
jonka Samuli Launiainen oli ajantasaistanut ja osin uudelleenkartoittanut. Lähtö oli
Immesbyn tien takana metsän reunassa ja maaliin tultiin suoraan Mågsin kautta.
2011 5.11. Vielä kerran Arla-Ingmanin tehtaalta. Radat suuntautuivat muutaman kilometrin
etelään edellisen vuoden kisamaastosta Hampträskin alueelle. Samuli Launiainen
ajantasaisti ja kartoitti alueen. Lähtö nyt Immersbyn VPK-talolta ja maaliin tultiin
koukkaamalla lyhyesti Massbyn kartalle. Olimme siis seuraavan vuoden Jukolan
viereisessä maastossa. Lähdössä Jukola-2012 järjestäjät kokeilivat uutta menetelmää,
jossa kartat jaettiin suoraan lähtijöiden käteen. Se onnistui hyvin ja otettiin käyttöön
seuraavissa Jukoloissa!

2012 3.11. ensi kertaa uudella Sipoonlahden koululla urheilukentän vieressä. Käytössä oli
”perinteinen” Söderkullan kartta, jonka Paavo Huopainen oli ajantasaistanut.
Ratamestari Sune Ståhl sai kiitosta radoista ja myös maastoa kehuttiin. Koulun aulassa
oli mahdollisuus gps-seurantaan. Minna Kauppi voitti D20KM 2.20.02 ennen Bodil
Holmströmiä. Miesten pitkällä matkalla Deltan Timo Sild (Viro) uusi viime vuoden
voittonsa ajalla 2.01.51. Ensimmäisenä maaliin tuli Frédérik Tranchand (Ranska), mutta
hän oli kiertänyt hajontalenkit väärässä järjestyksessä otettuaan epähuomiossa väärän
kartan ja tuli valitettavasti hylätyksi. Toiseksi ja kolmanneksi tulivat Rajamäen Rykmentin
miehet Jarno Parkkinen ja Vili Niemi. Vuoden Raadoksi kruunattiin Sabrina Meriheinä
Sibbo Vargarnista. Meriheinä sai ajan 3.38.24 ja saapui maaliin 32 sekuntia Raato määräajan jälkeen. Pisimpään metsässä viihtyi Mikaela Borgman SV:sta. Hän raatoi
naisten 20km radalla 6.42.
2013 2.11. toisen kerran Sipoonlahden koululla, joka tarjosi jälleen loistavat tilat syyskauden
huipentuman pitopaikaksi. Sää oli aurinkoinen ja lopun sadekaan ei häirinnyt
tapahtumaa. Samalla hyödynsimme uutta Rännarbergetin karttaa. Lähtöpaikka jouduttiin
viemään Möträskin ja Grundträskin välissä olevalle pellolle. Maaliin tultiin suoraan
Taasjärven länsipuolitse. Kartan valmisti Paavo Huopainen. XXXVI. Miesten pitkällä
matkalla parhaan ajan saavutti kolmannen kerran Hiidenkiertäjien Timo Sild Virosta
todella nopealla ajalla 1.52.33. Petteri Muukkonen antoi kovan vastuksen aivan
viimeisille rasteille asti. Naisten pitkällä matkalla oli nopein Emma Juga Sibbo
Vargarnista ajalla 2.54.15. Vuoden Raadoiksi saatiin kovan kirikamppailun jälkeen
Marjukka Hanhijärvi Espoon Akilleksesta. Vuoden Raato sai ajan 3.38.43 ja saapui
maaliin 2 minuuttia 21 sekuntia Raato määräajan jälkeen. Viime vuoden raato sai
muuten ajan 3.38.23! Pisimpään metsässä viihtyi Kai Mäkisara Pihkaniskoista. Hän
raatoi miesten 20 km:n radalla 5.31.24! Raatojuoksulle perustettiin myös Facebooksivut!
2014 1.11. kolmannen kerran Sipoonlahden koululla, mutta tällä kertaa käytettiin Hangelbyn
karttaa, jonka ajantasaisti ja yhdisti koulun alueeseen taas Paavo Huopainen. Miesten
20 kilometrin kisassa voiton vei Hiidenkiertäjien Mikko Patana. Naisten sarjan
vauhdikkain oli PIF:n Yvonne Gunell.
15 kilometrillä OK Orientin Mikael Salo voitti ennen Viron Timo Sildiä. Naisissa
maa- joukkuesuunnistaja Sofia Haajanen nappasi ykköstilan. Miesten 11,4 kilometrin
kisasta tuli sipoolaisten paikallistaistelu. Voiton vei Rajamäen Rykmenttiä nykyisin
edustava Jörgen Wickholm ennen Paimion Rastia edustavaa sipoolaista Toni Hartvikia.
Naisten matkalla voittoon paineli Kaisa Laapas. Neljä tuntia, 17 minuuttia ja44 sekuntia.
Sen ajan Vuoden RaatoSamuli Homanen vietti Sipoon metsissä tänä vuonna
suunnistaen 20 kilometrin radan. Sipoon Sanomien sivullta oli linkki lennokista otettuun
hienoon lähtövideoon. Svenska Ylen Närbild-ohjelmassa käsiteltiin laajasti
Kadaverloppetia pari viikkoa ennen H-hetkeä.
2015 31.10. Huolimatta uuden edustusseuran OK Trianin perustamisesta vastasi IF SibboVargarnan suunnistusjaosto raatomestari Kaj-Olof Lindgrenin johdolla edelleen
käytännön järjestelyistä. Kisakeskuksena käytettiin nyt kolmannen kerran onnistuneesti
Söderkullan koulukeskusta. Kisakarttana oli perinteikäs Söderkulla, jonka Paavo
Huopainen ajantasaisti nyt kokonaan. Ratamestarina toimi jälleen Sune Ståhl. Pilvijärvi
tarjosi ensi kertaa Raatojuoksun historiassa lähtöpaikaksi päällystettyä alustaa! Samoin
kilpailijoiden toiveet täyttyivät, sillä kaikki radat oli nyt mahdollista suunnistaa 1:10 000
kartalla. 20 km:lle tarjottiin perusvaihtoehtona vielä 1:15 000 mittakaavaa.
Ensi kertaa välitettiin YouTuben kautta live-kuvaa ja kuulutusta maaliintulosta jo
vakiintuneiden gps-seurannan (40 kilpailijaa eri matkoilta) ja on line -tulosten ohella.
Nämä olivat nähtävissä myös ravintolan valkokankailta.
Maalitoimintojen johtajana toiminut Sari Sundbäck-Määttä valmisteli samalla
opinnäytetyötään ison tapahtuman järjestämiseen liittyvistä seikoista taloutta
unohtamatta!

1242 suunnistajaa ilmoittautui kisaan ja heistä lähti matkaan erinomaisessa
syyssäässä1161. Mikko Knuuttila ja Yvonne Gunell veivät 20 km:n voitot.
Vuoden raadoksi suunnisti täpärästi kahden sekunnin turvin Matti Pärssinen
Helsingistäajallaan 4.11.58. Hän oli ylpeä tittelistä ja hienosta Raatokyltistä ala Lukas
Lindberg.
Pisimpään mastossa raatoi Oskari Pirttikoski, jonka aika 20 km:llä oli 6.03.13.
2016 5.11. jälleen Sipoonlahden koululta ja käytössä Massbyn ja Söderkullan kartat, jotka
Samuli Launiainen oli ajantasaistanut ja toimi myös ratamestarina. Sipoon Immersbyssä
asuva Samuli Launiainen on ollut aikoinaan voittamassa kaksi kertaa Jukolan viestiä
Kalevan Rastin riveissä. Ratamestarina hän on ollut muun muassa Vuokatin MM-kisojen
pitkällä matkalla. Lähtöön Vaakkolan taakse oli matkaa lähes 4 km! Kaikilla radoilla oli
nyt mittakaava 1:10 000 ja kartan koko A3, mutta tarvittaessa kaksipuolinen tulostus.
Lyhin 5 km:n rata jaettiin nyt ensi kerran helppoon ja vaikeaan. Raatojuoksun radat
saivat paljon kiitosta osanottajilta. Heistä yksi oli miesten 20 kilometrin voittaja Einari
Heinaro Helsingin Suunnistajista. Vuoden Raato -tittelin sai tänä vuonna
helsinkiläinen Oskari Pirttikoski, joka oli metsässä yli neljä tuntia 15 kilometrin
matkalla.
2017 4.11. palattiin Söderkullan koululle ja karttana elokuun Husqvarna-kisassa käytetty
Gumbon kartta. Kartoista ja radoista vastasi Samuli Launiainen. Jani Lehmuskoski oli
Vuoden Raato. Sitä osoittavan, sipoolaisen Lukas Lindbergin valmistaman kyltin
hänelle ojensi kilpailun johtaja Kaj-Olof Lindgren, joka on tuonut Raatojuoksun
idean Norjasta Suomeen. Vuoden Raato saa oman, ainutlaatuisen Raatokyltin. Sen on
jo yhdeksän vuoden ajan valmistanut sipoolainen Lukas Lindberg. Näin myös tänä
vuonna. Miesten 20 kilometrin voiton vei OK Trianin Jani Virta Sipoosta.
2018 3.11. toisen kerran Jokipuiston koululla ja käytössä kartat Degerberg ja Skogsby, jotka
Samuli Launiainen oli saattanut ajan tasalle. Ratamestarina oli Stefan Karlsson.
Osanottajia 1177 ilmoittautunutta, mikä on neljänneksi suurin määrä. Rikkonaisen
maaston vuoksi käytettiin 20 km:llä kahta keskusrastia hajontoineen ja kahta
ylimääräistä juomarastia. Vuoden raadoksi suunnisti Janne Kuusivaara, Espoon
Akilles.
2019 2.11. jälleen kerran Söderkullan koululla Opintiellä ja käytössä kartat Söderkullan
pohjoispuolella Pilvijärven ja Stormossenin ympäristössä. Kilpailunjohtajana toimi
ensimmäistä kertaa Anneli Laurila joka otti ohjakset vuodesta 2009
kilpailunjohtajana toimineelta Kaj-Olof Lindgreniltä. Ratamestareina toimivat Timo
Lintula ja Esa Sillman. Lähtö tapahtui Taasjärven uimarannan lähistöllä olevalta
tieltä, jossa raatojuoksun historiassa ensimmäistä kertaa kartat jaettiin lähtijöille
Jukolan viestin tapaan käteen. Osanottajia oli 1074 ilmoittautunutta. Vuoden
raadoksi suunnisti Leo Tolvanen, Pihkaniskat.
2020 Ensimmäisen kerran Raatojuoksun historiassa ei Raatojuoksua voitu toteuttaa
lainkaan. Pitkälle vietyjen valmisteluiden jälkeen jouduimme vallitsevan
koronatilanteen vuoksi tekemään raskaan peruutuspäätöksen.

