
EsSun KIERTOPALKINTOJEN SÄÄNNÖT 2012 
 

Espoon Suunnan Johtokunta on kokouksessaan 3.4.2012 vahvistanut nämä säännöt olemaan voimassa 
toistaiseksi.  
 
S Ä Ä N N Ö T 
 
Kiertopalkinto voidaan antaa joko henkilölle tai joukkueelle, jolloin kukin joukkueen jäsen saa hyväkseen 
1/n kiinnitystä, missä n on joukkueen jäsenten lukumäärä. Kiertopalkintojen saajat päättää vuosittain 
viimekädessä Essun johtokunta, mutta mikä tahansa EsSun jaos tai yksityinen jäsen voi tehdä perustellun 
esityksen johtokunnalle palkinnon saajasta. 
   
Alla olevassa esityksessä käytetään seuraavia lyhennemerkintöjä: 
  - Juniorisarjoilla  tarkoitetaan  sarjoja H/D8 - H/D16 (mainitut päätesarjat mukaan lukien). 
  - Naisten/miesten sarjoilla tarkoitetaan D8-D90 / H8-H90-sarjoja 
  - Katkaisu 3/5 tarkoittaa; Pokaalin saa omakseen 3:sta peräkkäisestä tai yhteensä 5 kiinnityksestä. 
 
 

Kesäkauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot : 
 
TALKOOKELLO: Lahjoittanut Paavo Valkonen 
Annetaan vuoden aikana talkootöissä erityisesti kunnostautuneelle seuralaiselle. Katkeaa kolmesta 
kiinnityksestä. 
 

 
 
 
SIMPAN PIHDIT: Lahjoittanut Simo Sukselainen 
Jaetaan vuosittain ratamestarille, joka ratamestaritoiminnassaan on erityisesti ansioitunut. Katkeaa kolmesta 
kiinnityksestä. 
 

 
 



NAISJUOKSIJA: Lahjoittanut Marika Mikkola 
Annetaan vuoden aikana naisten pitkän testiradan parhaan ajan saavuttaneelle. Katkeaa neljästä 
kiinnityksestä. 
 

 
 
JUOKSIJAN LAUTANEN 
Annetaan maastojuoksumestaruuskisojen miesten pisimmän radan voittajalle. Katkaisu 3/5. 
 

 
 
VUODEN ESSULAINEN: Lahjoittanut Pentti Koponen 
VUODEN ESSULAINEN -kiertopalkinto annetaan vuosittain pyyteettömästä (ilman palkkioita) EsSun 
suunnistuksen hyväksi tehdystä seuratyöstä. Palkinto annetaan henkilölle/henkilöille, joka vuoden aikana 
on tehnyt poikkeuksellisen paljon ja useilla sektoreilla työtä seuran hyväksi ”pitämättä siitä kuitenkaan 
suurta meteliä”. Palkinnosta päättää EsSun johtokunta yhdessä lahjoittajan tai hänen nimeämänsä edustajan 
kanssa. Kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä. 

 
 
PENAN PYTTY: Lahjoittanut Pentti Koponen 
Kiertopalkintoa seuraa saajalle vuosittain jäävä numeroitu pienoispytty. 
 



JUNNULAUTANEN 
Annetaan vuoden aikana parhaiten kansainvälisissä, kansallisissa ja alueen mestaruuskisoissa menestyneelle 
juniorisarjalaiselle (H/D8-16). Katkeaa kolmesta kiinnityksestä. 
 

 
 
JUNIORIMESTARIN POKAALI 
Juniorimestariksi arvioidaan seuran suunnistusmestaruuskilpailujen (kesä tai talvi) paras suoritus juniori-
sarjoissa H/D8-16. Arvioinnissa otetaan huomioon osallistujien määrä, voittomarginaali ja sarjan yleinen 
taso (voittoaika). Katkeaa kolmesta kiinnityksestä. 
 

 
 
TULEVAISUUDEN LUPAUS: Uudelleen kiertoon lahjoittanut v 2002 Antti Parjanne 
Pokaali annetaan vuoden aikana parhaiten kansainvälisissä ja kansallisissa (SM ml) kisoissa menestyneelle 
nuorten sarjalaiselle (H/D16-20). Katkeaa kolmesta kiinnityksestä. 
 

 



VUODEN VIESTISUUNNISTAJA 
Vuoden viestisuunnistajaksi nimetään sarjaan katsomatta henkilö, joka on vaikuttanut ratkaisevimmin 
EsSun viestimenestyksiin, kun otetaan huomioon vuoden kaikki viestit. Katkaisu 3/5.  
 

 
 
REIMAPOKAALI: Lahjoittanut Lars Åhman 
Pokaalin saa henkilö tai joukkue, joka vuoden aikana on erityisesti kunnostautunut sekä seuratyössä, että 
kilpailutoiminnassa. Katkaisu 3/5. 
 

 
 
VIISAIDEN KIVI: Lahjoittanut Leena Paatero 
Annetaan vuoden parhaiten menestyneelle naissuunnistajalle. Katkaisu 3/5. 
 

 
 
 



YLLÄTTÄJÄN MALJA 
Annetaan vuoden yllättävimmästä (positiivinen) kilpailusuorituksesta. Kiertää ikuisesti. 
 

 
 
YÖSUUNNISTUSPOKAALI 
Pokaali annetaan yömestaruuskisojen miesten pisimmän radan voittajalle. Katkaisu 3/5. 
 

 
 
SUUNNISTUSKIERTOPALKINTO 
Pokaali annetaan päivämestaruuskisojen miesten pisimmän radan voittajalle. Katkaisu 3/5. 
 

 



HOPEAKOMPASSI 
Hopeakompassi jaetaan vuosittain järjestettävässä kesäsuunnistuksen Kulta- ja Hopeakompassikisassa 
lyhyemmän radan voittajalle. Kisaan saavat osallistua kaikki naisten sarjat sekä H8-H16 ja H50-H90, 
päätesarjat mukaan lukien. Kompassi kiertää ikuisesti. 
 

                 
 
KULTAKOMPASSI: Lahjoittanut S. O. Sjöman 
Kultakompassi jaetaan vuosittain järjestettävässä kesäsuunnistuksen Kulta- ja Hopeakompassikisassa 
pidemmän radan (H-sarjat) voittajalle. Kompassi kiertää ikuisesti. 
 

 
 
EKIN PYTTY: Lahjoittanut Erkki Oikarinen 
Kiertopalkinto annetaan vuodeksi veteraanisarjojen Suomen mestaruuskilpailuissa parhaiten menestyneelle 
suunnistajalle. Sijoitusten mennessä tasan, naissuunnistaja voittaa. Palkinto luovutetaan seuran 
vuosikokouksessa. Katkeaa viidestä kiinnityksestä.  
 

 
 



MAUNO ROOSIN HAARIKKA: Lahjoittanut Mauno Roos 
Haarikan saa vuoden kovatasoisimmasta suorituksesta (joukkue tai yksilö). Kiertää ikuisesti. 
 

 
 
GEORGEN MALJA: Lahjoittanut Wärtsilän telakan Reimalaiset. 
Annetaan nuorten aktiivisuuskilpailun voittajalle. Kiertää ikuisesti. 
 

 
 
VILLEN PYTTY: Lahjoittanut Ville Koponen 
Annetaan vuosittain muistoksi nuorten aktiivisuuskilpailun voittajalle. 
 

 
 
 
 
 



Talvikauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot : 
 
SIIMELÄN POKAALI: Lahjoittanut Pentti Siimelä 
Pokaali annetaan hiihtosuunnistuksen MM-, EM- ja SM-kisoissa parhaiten menestyneelle. Parhainta 
menestystä arvioitaessa otetaan huomioon sarjan osanottajamäärä, ero voittajaan sekä kandidaatin talven 
muiden MM-, EM- ja SM-starttien menestys. Mitalisija käy kuitenkin aina muun sijoituksen edelle, mikäli 
sarjassa on enemmän kuin 3 osanottajaa.  Katkaisu 3/5. 
 

 
 
SALOVAARAN POKAALI: Lahjoittanut Karin Salovaara-Pentti 
Pokaali annetaan hiihtosuunnistuksen SM-kisoissa parhaiten menestyneelle veteraanille. 
 
 
SALOVAARAN JUNNUPYTTY: Lahjoittanut Karin Salovaara-Pentti 
Junnupytty annetaan hiihtosuunnistuksessa parhaiten menestyneelle juniorille yleisen menestyksen mukaan. 
 
 
 



HIIHTOPOKAALI: Uudelleen kiertoon lahjoittanut Ville Koponen 
Kiertopalkinto annetaan EsSun hiihtomestaruuskisojen miesten pisimmän radan parhaan ajan 
saavuttaneelle. Sarjat H18-H50 hiihtävät saman radan (poikkeuksia kilpailun johtajan luvalla). Katkaisu 3/5. 
 

 
 
 
 
HIIHTOSUUNNISTUSPOKAALI: Uudelleen kiertoon lahjoittanut Ville Koponen 
Pokaali annetaan hiihtosuunnistuksen EM-kisojen miesten pisimmän radan parhaan ajan saavuttaneelle. 
Mestaruuskisoissa pyritään sijoittamaan sarjat H21, H20, H18 ja H35-H50 samalle radalle, esim. 
kansallisten H21B-radalle. Jos näissä sarjoissa ei ole yhtään osanottajaa, pokaali siirtyy jaettavaksi muihin 
sarjoihin järjestyksessä H55, H60,...., H16.  Jos kaikki kilpailevat “omilla radoillaan”, jaetaan pokaali edellä 
sanotussa sarjajärjestyksessä, mikäli alkupään sarjoissa ei ole yhtään kilpailijaa. Katkaisu 3/5. 
 

 
 
 


