
 

Pyöräilysuunnistuspassi  

Bike-orienteering Passport 

ALUE – AREA 1: KESKUSTA–CENTRE  

Kielosaaren lintutorni                ________ 

Kielosaari bird watching tower  

Kaukonranta                ________ 

Hourunkoski P  

Hourunkoski rapids North         ________ 

Tervon satama 

Tervo harbour               ________ 

Pyhäluodon uimaranta  

Pyhäluoto beach               ________ 

Annalan frisbeegolfpuisto 

Annala disc golf course           ________ 

Rautiperän hiihtomaja  

Rautiperä skiing lodge             ________ 

Saaren penkkatie 

Saari riverbank road                 ________ 

SANA – WORD:        ___________________ 

 

ALUE – AREA 2: PIRTTIKOSKI 

Oravisjärvi                        ______ 

Pirttikosken uimapaikka  

Pirttikoski swimming place    ______ 

Kupuliskoski E 

Kupuliskoski rapids South         ______ 

Kupuliskoski P 

Kupuliskoski rapids North ______ 

Hellaamäen puhto   

Hellaamäki courtyard   ______ 

Ylisenojan kota 

Ylisenoja goahti   ______ 

Pirttikosken rukoushuone 

Pirttikoski chapel               ______ 

SANA – WORD:        ____________________ 
 

ALUE – AREA 3: YPPÄRI 

Elävisluodon venesatama   

Elävisluoto boat harbour       ______ 

Yppärin kyläsatama 

Yppäri village harbour  ______ 

Yppärin kylämaja 

Yppäri Village cottage ______ 

Yppärin koulu 

Yppäri school  ______ 

Merimaja dance pavilion  ______ 

Veteraanimaja 

Veterans´ Lodge  ______ 

Leton uimapaikka 

Letto beach  ______ 

Tekevän Mylly 

Tekevä Mill     ______ 

SANA – WORD(s):    ____________________ 
 

ALUE – AREA 4: PARHALAHTI 

Ylimattilan Arboretum  

Ylimattila Arboretum  ______  

Lepolan laavu 

Lepola lean-to (Selkälippi)  ______ 

Tankokarin kalasatama  

Tankokari fishing harbour ______ 

Kultaranta  (Hietalahti)  ______ 

Teerelän petäjä 

Teerelä pine   ______ 

Rapanevan silta 

Rapaneva bridge   ______ 

Ylinevan palsta 

Ylineva lot   ______ 

SANA – WORD(s):    ____________________ 
 

LAUSE – SENTENCE: _____________________ 

________________________________________ 

__________________________________ 



 

OHJEET SINULLE, PYÖRÄILYSUUNNISTAJA! 
 

Hienoa että innostuit Pyhäjoen pyöräilysuun-

nistuksesta! Tässä käytännön ohjeita: Voit… 
- täyttää omaa passiasi haluamassasi 

järjestyksessä (mustat kirjaimet ovat 

suomenkielisiä sanoja varten) 

- käyttää apuna Google Maps -karttaa 

Pyhäjoen virkistysalueista (ks. takakansi tai 

kunnan verkkosivut) 

- osallistua arvontoihin, vaikka vain yhden 

ainoan alueen sanalla 

- samalla osallistua Kilometrikisaan! 

- ottaa myös kuvia suosikkikohteistasi ja jakaa 

niitä sosiaalisessa mediassa tunnisteilla 

#pyhajoki #bike-orienteering 
 

Huom! a) Kaikissa kohteissa ei voi pyöräillä aivan  

rastille asti, eli voit joutua vähän kävelemäänkin 

b) Pääset mukaan arvontoihin täyttämällä 

vastauslomakkeen (suomeksi) verkossa! 

 

INSTRUCTIONS FOR YOU, BIKE-ORIENTEER! 
 

Great that you got interested in Pyhäjoki 

bike-orienteering! Here some practical 

advice: You can… 
- fill in your passport in the order you want  

(The letters in blue are for words in English) 

- use the Map of Pyhäjoki recreational sites as 

your support (see this leaflet or municipal 

website) 

- take part in the raffles for prizes even with 

the word of just one area 

- also participate in Kilometrikisa! 

- take photos of your favorite places and  

share them in social media with the  

hashtags #pyhajoki #bike-orienteering 
 

Note! a) Not all checkpoints can be reached just 

by bike, you may need to walk a bit, too b) You´ll 

participate in the raffles by filling in the answering 

form (the one in English) online! 

 

 

 

Pyhäjoen virkistysaluekartta / 

Map of Pyhäjoki recreational sites: 
 

 
 

https://qrgo.page.link/Dpdny  

 

 

Vastauslomake /   

Answering form: 
 

Täytä osallistuaksesi arvontoihin!  

Fill in to participate into the raffles! 

 
 

https://qrgo.page.link/CYKPz  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pyöräilysuunnistuspassi  

Bike-orienteering 

Passport 

 

 

_________________________ 
suunnistajan nimi / name of the orienteerer 

 

 
 

https://www.kilometrikisa.fi/
https://www.kilometrikisa.fi/
https://qrgo.page.link/Dpdny
https://qrgo.page.link/CYKPz

