
LUMONITE SM-YÖ 2020 Kalevan Rastin 70 vuotis juhlakilpailu 25.9 - 26.9.2020 
 

 
ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET Lopulliset ohjeet ovat nähtävillä kilpailukeskuksissa 

perjantaina ja lauantaina 
 
Lue ainakin nämä heti alla olevat asiat! Tutustu myös erilliseen COVID 19 -ohjeistukseen. 
  

Karsinta perjantaina 25.9.2020 
 

• Kilpailukeskus on Vaivion kurssikeskuksessa, Osoite Vaiviontie 21b, 83460 Harinjärvi. 

• Opastus Polvijärven tieltä (nro 502) Vaivion risteyksestä, ajoaika Joensuusta n. 30 min 

• Ensimmäinen lähtö klo 20:00 

• Kilpailunumerot ovat kurssikeskuksen pääsisäänkäynnin luona 

• Matkaa karsinnan lähtöön on 900 m. Varaa lähtöön kulkemiseen vähintään 10 min. 

• Karsinnassa on käytössä etämaali. Kilpailija leimaa etämaalissa ja samalla päättyy ajanotto. Etämaalista 
kilpailija jatkaa leimantarkastukseen, joka sijaitsee Vaivion kurssikeskuksella. 

• Karsinnassa on käytössä GPS- seuranta. Erillinen lista laitteiden kantajista nähtävillä perjantaina 

nettisivuillamme ja kurssikeskuksen infossa. Laite annetaan lähdössä ja ne palautetaan 
leimantarkastukseen. Omat GPS-liivit sallittu. Liivin saa tarvittaessa infosta. 

• Omat hakaneulat 

• Jokaisen karsintaerän 17 nopeinta pääsevät finaaliin 
 
Finaalit lauantaina 26.9.2020 

 

• Kilpailukeskuksen osoite on Pärnävaarantie 32, 80400 Ylämylly. Opastus valtatieltä nro 9, Polvijärventien 
(nro 502) risteyksestä. Ajoaika Joensuusta n. 25 min. 

• Kävelymatkaa pysäköinnistä kilpailukeskukseen on enintään 300 m. 

• Kilpailussa ei ole käytössä lähtökynnystä. 

• Finaalin lähtöihin matkaa 1.400-2.300m. Lähtöihin 2 ja 3 kävelee 17 min ja lähtöön 1 menee 26 min 

• Ensimmäiset lähdöt klo 20:00 

• Kilpailunumerot ovat kilpailukeskuksessa infon vieressä. H21 sarjan B-finaalissa käytetään karsintasarjan 
numeroita. Omat hakaneulat.   

• GPS-seurantalaitteiden liivit ovat infossa. Laitteen saa 1 lähdössä. Kilpailijat, jotka saavat GPS-lähettimen 
julkaistaan kilpailun nettisivuilla ja INFO pisteen seinällä. Laitteet palautetaan maalissa. 

• Varustekuljetus järjestetään lähtöviitoituksen varrelta lauantaina. Varusteet tuodaan lauantaina 
kilpailukeskukseen infon viereen. Varaa mukaan oma varustepussi ja merkitse se kilpailunumerolla / 
nimelläsi. 

• Kahviossa käy myös pankkikortti. 

• Lähdön 2 (H70, H75, H80, H15, D60, D65 ja D15) radoilla on ratojen alkupäässä tienylitys. Ylitysrastilta 
johtavaa lyhyttä viitoitusta on noudatettava. Nämä radat ylittävät riistapellon, jonka reunoilla olevat 
paimenlangat on merkitty 10 metrin välein olevilla heijastimilla.  

• H21-sarjan finaalissa on perhoslenkit. Parittomilla numeroilla kilpailevat ottavat lähdössä H21-1 

kartan ja parillisilla numeroilla kilpailevat H21-2 kartan. 

 
22.9.2020 Päivitetty finaalien lähtöväli sekä gps-seurattavat urheilijat 

 

Järjestävä seura 

Vuoden 2020 Lumonite SM yösuunnistuksen järjestelyistä vastaa Kalevan Rasti Ry. 

 

Kilpailusäännöt ja -ohjeet 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, SM-kilpailuista vuodelle 2020 annettuja erillisohjeita ja järjestäjien 

antamia ohjeita sekä viranomaisten antamia pandemiarajoituksia ja – ohjeistuksia. 

 

Kilpailukeskus karsinta 

Kilpailukeskus sijaitsee Liperin Vaiviossa seurakunnan kurssikeskuksessa. Kilpailukeskuksen toiminnot sijoittuvat 

kurssikeskuksen tiloihin. Perjantain kilpailukeskuksen tarkempi ryhmittely selviää erillisestä opaskartasta. 

 

Kilpailukeskus avataan perjantaina 25.9. klo 17.00. Kilpailukeskuksen osoite on Vaiviontie 21b, 83460 Harinjärvi. 

Opastus alkaa Polvijärventieltä (nro.502) Vaivion risteyksestä. Kurssikeskuksen pysäköintitila on rajallinen, joten 

toivomme kimppakyytejä. Pysäköinnin ohjaajat opastavat autot parkkiin kurssikeskuksen P-alueella. 

 

Kilpailukeskus finaali 



Kilpailukeskus sijaitsee Liperin Pärnävaaran urheilukeskuksessa, osoitteessa Pärnävaarantie 32, 80400 Ylämylly. 

 

Avotulen teko kaikkialla kilpailukeskuksessa on ehdottomasti kielletty. Roskat on joko itse vietävä pois tai 

laitettava järjestäjien varaamiin roska-astioihin. Kilpailukeskuksessa on hieman tilaa seurateltoille maalisuoran 

varrella. Telttojen väli min 5m. Kilpailukeskuksen alueella teltoissa yöpyminen on kielletty. 

  

Opastus ja pysäköinti 

Saapuvan liikenteen opastukset alkavat valtatie 9 ja Polvijärventien (nro 502) risteyksestä, josta on noin 3 km 

kilpailun pysäköintialueelle. Opasteet ovat paikoillaan seuraavasti; Karsinta perjantaista 25.9.2020 klo 9.00 

alkaen ja lauantaina klo 10:00 alkaen. Pysäköintialue sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä, kävelymatka on 

enintään 300 m. 

Asuntovaunujen ja –autojen pysäköinti on kilpailukeskuksessa erillisellä P-paikalla, jonne mahtuu maksimissaan 

15 ajoneuvoa / vaunua. 

Vip-vieraiden ja kauppiaiden pysäköintialue on kilpailukeskuksessa. Vip-vieraille ja kauppiaille lähetetään 

etukäteen erillinen pysäköintilippu. Kilpailukeskukseen saapuessa seuraa pysäköinninvalvojien ohjeistusta. 

 

Autolla saapuvat kilpailijat ja kisayleisö ovat velvollisia pysäköimään ajoneuvonsa järjestäjän osoittamille 

pysäköintipaikoille. 

 

Maasto ja radat 

Karsintasarjan (H21) maasto on reippaita korkeuseroja sisältävää monipuolista ja kasvillisuuden osalta 

vaihtelevaa mäntymetsää. Kilpailualueelle mahtuu suppia, harjuja, vaaran rinnettä ja tasaista kangasta. Maapohja 

on paikoin kivinen, muutoin varsin hyväkulkuinen. Kilpailualue rajautuu maantiehen, jonka käyttäminen on 

suorituksen aikana kiellettyä ja kieltoa tullaan valvomaan. 

 

Finaalin maasto on aiemmilta Jukolan vuosilta (1982 ja 2000) tuttu Pärnävaaran hiihtokeskuksen pohjoispuolinen 

maastokokonaisuus. Kilpailualue koostuu lukuisista suppa-alueista - niin jyrkkäpiirteisistä kuin laakeista, useista 

mäkialueista ja muutamasta harjumuodostelmasta. Kasvillisuus on vaihtelevaa ratojen kulkiessa kuitenkin 

pääsääntöisesti vanhoissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä. Kivisyyttä esiintyy paikoin, muttei varttuneiden 

kilpailijoiden radoilla. Kulkukelpoisuus pidemmillä radoilla on kivisyydestä ja taimikkoalueista johtuen joiltain osin 

haastavaa. Polku- ja tieverkosto on kilpailualueella sangen kattava. Maastopyöräilijät ovat raivanneet uusia 

alamäki- ja muitakin polkuja kilpailumaastoon. Selvimmin havaittavat kartan painatuksen jälkeen tulleet polut ovat 

ratojen loppuosassa Pärnävaaran alarinteillä, jonka läpi radat kulkevat. 

 

H21-sarjan finaalissa on perhoslenkit. Parittomilla numeroilla kilpailevat ottavat lähdössä H21-1 kartan ja 

parillisilla numeroilla kilpailevat H21-2 kartan. 

 

Lähdön 2 (H70, H75, H80, H15, D60, D65 ja D15) radoilla on ratojen alkupäässä tienylitys. Ylitysrastilta johtavaa 
lyhyttä viitoitusta on noudatettava. Nämä radat ylittävät riistapellon, jonka reunoilla olevat paimenlangat on 
merkitty 10 metrin välein olevilla heijastimilla.  
 

Kartta 

Kilpailukartan mittakaava on 1:10 000 sarjoissa H/D15–21 ja sarjoissa H/D35–40. Sarjoissa H/D45–85 kartan 

mittakaava on 1:7 500. Kartan käyräväli on kaikissa sarjoissa 5 m. Kartan tekijä on Börje Vartiainen. Kartta on 

CMYK-digipainettu 9/2020. Kartta on nähtävissä lähtökarsinassa. Kartat ovat saumatuissa muovikoteloissa. 

Kilpailukartan koko H21 karsintasarjassa on A4 ja lauantain finaaleissa A3 tai A4.  

 

Kilpailija laittaa kartan maalintulon jälkeen oman seuransa karttapussiin. Keräyspussit on merkitty seurojen nimillä 

aakkosjärjestyksessä.  Karttapussit palautetaan yhdelle seuran jäsenelle infosta kuittausta vastaan klo 23:00. 

Karttapussi on mahdollista postittaa sovitulle henkilölle. Postimaksu 5,90€. Maksetaan ennakkoon infoon. 

 

Rastimääritteet 

Kaikkien sarjojen irralliset rastimääritteet ovat saatavilla lähtökarsinoissa. Katso piirros kohdasta lähtöjen toiminta. 

Rastimääritteille ei ole tarjolla kiinnitysvälineitä. Rastimääritteet on painettu myös karttaan. 

 

Rastit 

Rasteilla on rastiliput, Emit-leimasimet ja heijastin. Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa opaspaalun 

läheisyydessä. Suosittelemme tarkastamaan mallirastilla Emit-kortin toimivuuden. 

 



 

 

Eri sarjojen matkat ja lähtöpaikat  

 

karsinta ratapituus mittakaava lähtöpaikka rastien lkm 

H21K1 5,9 1:10 000 K 12 

H21K2 5,9 1:10 000 K 11 

H21K3 5,9 1:10 000 K 11 

     

finaali     

H21 11,6 1:10 000 1 29 

H20 8,1 1:10 000 1 18 

H18 7,6 1:10 000 1 19 

H16 5,8 1:10 000 1 15 

H15 4,1 1:10 000 2 12 

H35 8,6 1:10 000 1 20 

H40 8,1 1:10 000 1 20 

H45 8,1 1:7 500 1 20 

H50 7,5 1:7 500 1 16 

H55 6,9 1:7 500 1 18 

H60 6,2 1:7 500 1 12 

H65 5,9 1:7 500 1 15 

H70 3,9 1:7 500 2 13 

H75 3,5 1:7 500 2 12 

H80 3,0 1:7 500 2 10 

H85 1,9 1:7 500 3 7 

D21 7,9 1:10 000 1 17 

D20 6,3 1:10 000 1 14 

D18 5,6 1:10 000 1 15 

D16 4,8 1:10 000 1 12 

D15 3,7 1:10 000 2 12 

D35 5,8 1:10 000 1 15 

D40 5,6 1:10 000 1 15 

D45 4,9 1:7 500 1 12 

D50 4,8 1:7 500 1 11 

D55 4,7 1:7 500 1 11 

D60 3,2 1:7 500 2 13 

D65 3,0 1:7 500 2 10 

D70 2,4 1:7 500 3 9 

D75 2,2 1:7 500 3 8 

D80 1,9 1:7 500 3 7 

D85 1,9 1:7 500 3 7 

H21B 8,7 1:10 000 1 20 
 

 

GPS-seuranta 

Karsinnassa GPS-seurannassa ovat jokaisen karsintaerän 20 viimeistä lähtijää. H21-sarjan kaikille A-finaaliin 

päässeille ja D21 sarjaan n. osallistuville jaetaan GPS-seurantalaite. GPS-kantoliivit jaetaan kilpailukeskuksen 

infosta. GPS-seurantalaite jaetaan lähdössä. Järjestäjät auttavat seurantalaitteiden laitossa. Omien kantoliivien 

käyttö on sallittua. GPS-seurantalaitteen käyttö on pakollista, ja siitä kieltäytyminen johtaa kilpailusta pois 

sulkemiseen. GPS-seurantalaitteet jätetään kilpailusuorituksen jälkeen maaliin. 

 

 

 



Varustekuljetus 

Lauantain finaalissa on järjestetty varustekuljetus erikseen merkityiltä paikoilta lähtöjen läheisyydestä 

kilpailukeskukseen Infon luo. Huom! ota oma säänkestävä kassi tai pussi varusteillesi ja merkitse siihen 

kilpailunumerosi. Kirjoita pussiin myös nimesi ja puhelinnumerosi, järjestäjä ei tarjoa varustepusseja. 

 

Matkat lähtöön  

Lähtöviitoitukset alkavat kilpailukeskuksen Infon luota. Kulku lähtöön on sallittu vain viitoitusta pitkin. Lauantaina 

finaalien 2. ja 3.  lähdöt sijaitsevat lähekkäin. Lähtöviitoitus on merkitty valkoisella siimarilla. Perjantain 

karsintalähdön lähtöön kuljetaan loppuosa asvalttitietä - KULJE TIEN REUNAA! Loppumatkasta käytetään 

polkua. Lauantain lähtöön kuljetaan hyväpohjaisia polkuja/tietä pitkin. Siirry lähtöösi niin, että juuri ehdit sinne. 

Älä mene lähtöön liian aikaisin!  

 

Perjantaina: 900 m 

Lauantaina, lähtö 1: 2.300 m ja lähtöihin 2 ja 3: 1.400 m  

 

Lähtöluettelot 

Lähtöluettelot laaditaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjen ja SM-kilpailujen vuoden 2020 erillisohjeen 

mukaisesti.  

 

Perjantain karsintakilpailun ja lauantain suorien SM-finaalisarjojen lähtöluettelot julkaistaan kilpailujen 

verkkosivuilla wp.kalevanrasti.fi viimeistään keskiviikkona 23.9. ja ne ovat nähtävissä kisapäivänä sekä 

kilpailukeskuksen ilmoitustaululla,että lähtöjen odotusalueella. 

 

Lauantaina H21 sarjan B-finaalin lähtöluettelot julkaistaan sekä kilpailukeskuksen tulostaululla että kilpailun 

verkkosivuilla karsintakilpailujen tulosten selvittyä. Lähtöluettelot ovat myös nähtävänä lauantaina 

kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja lähtöjen odotusalueella. 

 

H21 sarjan loppukilpailusta karsiutuneet kilpailijat sijoitetaan yhteen B-finaaliin siten, että karsinnan parhaat 

lähtevät viimeisenä. Myös B-finaalissa lähdöt toteutetaan väliaikalähtöinä. Karsintakilpailuun osallistumattomat 

(mutta siihen ilmoittautuneella) on oikeus kilpailla B-finaalissa.  

 

Lähtöväli on karsintakilpailussa 3 min. Lauantaina finaaleissa lähtövälit ovat sarjoittain 2 min - 4min. Eri sarjojen 

lähtövälit selviävät lähtöluettelosta. Toiminta lähtökarsinassa on kuvattu tuonnempana. 

 

Lähdöt ja lähdön toiminta 

 

Karsintakilpailun ensimmäinen lähtöaika on pe 25.9. klo 20:00. Finaalin ensimmäinen lähtöaika on la 26.9. klo 

20:00.  

 

Perjantaina on käytössä yksi lähtöpaikka. 

Lauantain finaalissa on käytössä 3 lähtöpaikkaa.  

 

Lähtö 1: H/D16 – 55 sarjat sekä H60, H65, H21B1 ja H21B2 

Lähtö 2: H70, H75, H80, H15, D60, D65, D15 

Lähtö 3: H85, D70, D75, D80, D85 

 

Lähdöt 2 ja 3 sijaitsevat lähekkäin.  

 

Lähdön toiminta 
 
 

5 min 4 min 3 min 2 min 1 min 

     

Sisäänkutsu Rastimääritteet Emit nollaus Mallikartta Karttateline 

     

 
 



Kilpailunumerot 

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Karsinnassa ja A-finaalissa käytetään eri numeroa. Numerot ovat 

kilpailukeskuksessa infon vieressä kansioissa. B-finaalissa käytetään karsintakilpailun numeroita.  

 

Kilpailija vastaa itse oman kilpailunumeronsa ottamisesta. Kilpailunumero kiinnitetään rintaan kilpailijan omilla 

hakaneuloilla. Kilpailunumeroa ei saa taittaa. 

 

Emit-leimaus 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Tarkasta Emit-korttisi numero lähtöluettelosta ja kortin toimivuus 

mallirastilla olevalla tarkastuspisteellä, joka sijaitsee kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Virheellinen 

tai toimimaton Emit-kortti on vaihdettava infossa. Kortin toimintakuntoisuuden ja oikean numeron toteaminen ovat 

kilpailijan omalla vastuulla. Väärällä Emit-kortilla kilpaileva hylätään. 

 

Emit-kortin numeromuutokset voi ilmoittautumisajan päätyttyä tehdä sähköpostilla osoitteeseen 

tulospalvelu@kalevanrasti.fi  to 24.9. klo 21.00 mennessä. Tämän jälkeen Emit-numeromuutokset ovat 

maksullisia 5 €/numeromuutos ja ne on tehtävä kilpailukeskuksen infossa sen aukioloaikoina ennen lähtöön 

siirtymistä. Emit-kortin numeroa ei voi muuttaa lähdössä. Emit vuokrakortteja on saatavilla infosta. Vuokrakortin 

hinta on 6 €. Palauttamattomasta kortista perimme 100 €.  Ilmoita vuokrauksen tarpeesta to 24.9. klo 21.00 

mennessä Reeta Riepolle: tulospalvelu@kalevanrasti.fi 

Emit-tarkastuskortteja on saatavilla molempina päivinä kilpailukeskuksesta kilpailunumeroiden luota ja 

lähtöpaikalta. Kiinnitä tarkastuslipuke teipinpalalla emit-korttiin. 

 

Suunnistusjalkineet 

Kilpailussa ei saa käyttää suunnistuspiikkareita. Nastareiden käyttö on sallittu. 

 

Kielletyt alueet 

Kielletyt alueet on merkitty sääntöjen mukaisesti karttaan ja maastoon. Kiellettyjen alueiden nauhan väri on 

punakeltainen. 

 

Juomapisteet  

Karsintakilpailussa ei ole maastossa juomapisteitä. Lauantaina finaalimaastossa on juomapisteitä, joissa tarjolla 

on vettä. 

 

Ensiapu 

Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Maastoensiapupisteinä toimivat juomarastit.  Ensiapuryhmällä on valmius 

noutaa maastossa loukkaantunut. Ensiapuryhmän puhelinnumero on 050 596 1501 (Mari Väisänen). Yleinen 

hätänumero on 112, muista myös ”112 Suomi” -mobiilisovellus. 

 

Online-rastit 

Perjantain karsinnassa on yksi online-väliaikarasti. Finaaleissa on käytössä useampi online-väliaikarasti ja niiltä 

saatavat väliajat tulevat nähtäville kilpailun tulospalvelun verkkosivuille. 

 

Kuvaaminen kilpailun aikana 

Maastossa voi olla sekä karsinnan että finaalin aikana valokuvaajia. Kuvaajia on myös kilpailukeskuksessa. 

Kilpailu on julkinen tapahtuma, jonka aikana kuvattua materiaalia järjestäjillä on oikeus julkaista verkkosivuillaan 

ja välittää tiedotusvälineille julkaistavaksi. 

 

TV-lähetyksen seuraaminen 

Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä 

valmentajille/ huoltajille. Tämä koskee myös GPS seurannasta ja netti- tai TV-lähetyksistä kilpailun aikana 

hankittua tietoa. Lähetyksen seuraaminen kisapaikalla on kielletty. Mikäli tätä fair play -ohjetta rikotaan, voidaan 

kaikkien siihen osallistuvien urheilijoiden suoritukset hylätä. 

 

 

mailto:tulospalvelu@kalevanrasti.fi


Maali 

Perjantaina karsintakilpailussa on käytössä etämaali. Perjantain etämaalista on 400 m kilpailukeskukseen. 

Maaliin saapuva suunnistaja maalileimaa etämaalissa, josta kilpailija siirtyy viitoitusta pitkin leimauksen 

tarkastukseen kurssikeskukselle. Etämaali sijaitsee liikennöidyn tien reunalla. Tiealueella ei saa oleskella! 

 

Molempina päivinä maalissa käytetään maalileimausta ja kaikki sarjat tulevat samaan maaliin. Viimeiseltä rastilta 

on maaliin viitoitus, jota on noudatettava. Kartat kerätään pois lauantain finaaleissa. 

 

Ohjeet keskeyttäneille 

Keskeyttäneiden tulee ehdottomasti ilmoittautua maalissa ja jos mahdollista leimata maalileimasimella. Myös 

loukkaantumisesta johtuva keskeytys on ilmoitettava maalihenkilöstölle. 

 

Itkumuuri 

Kilpailusuorituksissa ilmenneet epäselvyydet ratkaistaan välittömästi maalin läheisyydessä sijaitsevalla 

itkumuurilla. 

 

Tulokset 

Tulokset tulevat ainoastaan kilpailujen verkkosivuille. 

 

Palkinnot, niiden lukumäärä ja palkintojenjaon ajankohta 

Kaikissa SM-sarjoissa palkitaan kolme parasta SM-mitalilla ja kunniapalkinnolla. SM-sarjoissa H/D15–21 sijoille 

4–10 ja SM-sarjoissa H/D35–70 sijoille 4–6 sijoittuneet palkitaan SM-plaketilla. Sarjoissa H/D75‐85 plaketteja ei 

lajisääntöjen mukaisesti jaeta. B‐finaalissa ei jaeta palkintoja. 

Palkinnot jaetaan sarjojen tulosten valmistuttua. Palkintojenjaosta ilmoitetaan kuulutuksella Siirry palkintojen 

jakoon ripeästi ja poistu palkintojenjaon päätyttyä. 

 

Info 

Info sijaitsee lauantaina kilpailukeskuksessa ja perjantaina kurssikeskuksessa. Info palvelee perjantaina klo 17.00 

alkaen ja lauantaina klo 16.00 alkaen aina siihen saakka, kun puoli tuntia on kulunut päivän viimeisestä 

maaliintulosta.  Info palvelee Emit-numeromuutoksissa sekä muissa kilpailijoiden osallistumiseen ja 

kilpailujärjestelyihin liittyvissä selvittelyissä. Info jakaa myös GPS -seurantalaitteiden liivit.  Mahdolliset 

vastalauseet jätetään infoon kirjallisina. Info ottaa vastaan vain käteismaksuja. 

 

Pukeutuminen, pesu ja wc:t 

Erillisiä pukeutumistiloja ei ole. Lauantaina kilpailukeskuksessa on 1.500 m2 hallitila, jota kilpailijat voivat käyttää 

pukeutumiseen. Huomio turvavälit! 

 

Emme valitettavasti voi järjestää peseytymismahdollisuutta lauantain finaaleihin covid-19 ohjeistuksiin vedoten. 

Karsinnassa on käytössä kurssikeskuksen uimaranta. 

Kilpailukeskuksessa on bajamajoja ja huoltorakennuksen sisä-WC:t ovat myös käytössä. Nastareilla meno 

kilpailukeskuksen sisävessaan on ehdottomasti kielletty. Perjantaina karsinnassa ja lauantaina lähtöviitoituksen 

varrella on käytössä bajamajoja.  

Turvallisuus 

Turvallisuussuunnitelma ja siihen sisältyvät ohjeet ja määräykset hätätilanteita varten ovat kilpailun verkkosivuilla 

ja infotaululla. 

 

Kahvila ja ravintola 

Kilpailukeskuksen hallissa on tarjolla kahvilapalvelu ja makkarapiste. Hallissa on kahvila, joka toimii lauantaina 

take away -periaatteella. Perjantain karsinnassa on kurssikeskuksen sisätiloissa kahvio. 

Toimintoja, jotka eivät ole sallittuja 

Avotulen teko, retkikeittimien ja grillien käyttö sekä tupakointi ovat kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueilla 

kielletty. Majoittuminen henkilöautojen pysäköintialueella on kielletty. Mainostaminen, kaupustelu ja myynti yms. 

on kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueilla kielletty ilman järjestäjän erillistä lupaa. 



 

 

Löytötavarat 

Kilpailuviikonlopun aikana löytötavaroita voi tiedustella infosta. Kilpailujen jälkeen kisapaikalle jääneitä tavaroita 

voi tiedustella sähköpostitse reeta.rieppo@gmail.com. Noutamatta jääneet löytötavarat toimitetaan kahden viikon 

kuluttua kilpailun päättymisestä poliisin löytötavaratoimistoon. 

 

Kilpailun toimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja  Jari Väisänen, 0500 515 180 

Tiedottaja:   Jere Pajunen, 050 56 47 486 

TA (SSL):   Ari Salonen 

SSL:n ratavalvoja:  Erno Aalto LipTa 

Ratamestarit:   Antti Nurmonen, Börje Vartiainen 

Pysäköinti:   Topi Turunen 

Info:   Reeta Rieppo 

Lähdöt:   Juhani Simonen 

Maali:   Ari Piitulainen, Johan Pääkkönen 

Tulospalvelu:   Timo Harju 

Kilpailukeskus:  Reino Nevalainen, Markku Piironen  

Huolto:   Reino Nevalainen 

Turvallisuus:   Netta Rajamäki. p. 0404117462 

Ensiapu:   Mari Väisänen p. 0505961501 

Kuulutus:   Antti Harju, Hannu Varkoi 

 

Tuomarineuvosto 

Puheenjohtaja:  Risto Vairinen, KontU. p. +35850 382 9383 

Jäsen:    Santeri Sainio, Kangasala SK 

Jäsen:    Sanna Multala: KuoSu 

 


