
- ohje päivitetty 28.12.2021

KILPAILUOHJEET KESKI-POHJANMAAN 70. MAAKUNTAVIESTI 12.2.2022 klo. 12.00

Kilpailupaikka: Jussinmäen urheilualue osoite Jussintie 38, 85410 Sievi

Tapahtumasta halutaan tehdä osallistujille turvallinen. Tartuntatautiviranomaisen päätökset ja 
suositukset vaikuttavat tapahtuman järjestelyihin. Ohjeet tältä osin sivuilla www.maakuntaviesti.fi,  
valikossa Yleisölle/ Terveysturvallisuus. 

Kisakeskuksen kartta löytyy maakuntaviestin verkkosivuilta. Karttaan on merkitty pysäköintipaikat. 
Ajo-ohjeet löytyvät myös verkkosivuilta.

Autojen pysäköinti: Linja-autot pysäköidään monitoimihallin pihalle, joukkueiden huoltoajoneuvot 
(P-tunnuksella), INVA- ja VIP- niille erikseen merkityille pakoille, paikat löytyy aluekartasta.
Henkilöautot sekä kilpailijat että katsojat pysäköivät karttaan merkittyyn peltoparkkiin.

Kilpailukanslia on Jussinpekan koululla. Kanslia avautuu kello 9.30.

Kilpailunumerot, emit ajanottotagit ja huoltajaliivit:

Joukkueiden numerot, emit ajanottotagit ja huoltajaliivit luovutetaan joukkueiden huoltajalle 
kilpailukansliasta. Emit ajanottotagit on kiinnitettynä numerolappuun. Emit ajanottotagi 
kiinnitetään hiihtäjän nilkkaan, niin että lukevaosa ”mökkylä” on sivulle päin. 
Ankkuriosuuden hiihtäjälle emit ajanottotagi tulee kumpaakin nilkkaan. Joukkueen huoltaja 
on vastuussa, että emit ajanottotagit on kiinnitettynä. Emit ajanottotagit kerätään maaliin tulon 
jälkeen järjestäjän toimesta. Huoltaja palauttaa numerot ja huoltajaliivit kilpailukansliaan kilpailun 
jälkeen. Kadonneesta numerosta peritään 50€ maksu.

Ilmoitustaulut ovat kilpailukeskuksessa. Online tulospalvelun linkki löytyy maakuntaviestin 
nettisivuilta.

Lähtölistat, latukartta, rataprofiili ja muut kilpailuohjeet ovat
nähtävinä ilmoitustauluilla sekä maakuntaviestin nettisivuilla sekä käsiohjelmassa. Kilpailuissa 
käytetään 1, 3 ja 5 km ratoja.

http://www.maakuntaviesti.fi/


Hiihtotapa ja hiihdettävät matkat:

1. osuus M 11 km (1+5+5 km) P (punainen)

2. osuus M-18 5 km (5 km) P (vihreä)

3. osuus N 5 km (5 km) P (keltainen)

4. osuus M 10 km (5+5 km) P (sininen)

5. osuus M-16 5 km (5 km) V (musta)

6. osuus N-16 3 km (3 km) V (lila)

7. osuus M 10 km (5+5 km) V (harmaa)

8. osuus M 10 km (5+5 km) V (oranssi)

Neljä ensimmäistä osuutta hiihdetään perinteisellä ja neljä viimeistä osuutta vapaalla hiihtotavalla.

Latureitille on järjestetty hiihtotapavalvonta hiihtoliiton sääntöjen mukaisesti. Viestissä noudatetaan
maakuntaviestisääntöjen ohella kansallisia ja kansainvälisiä maastohiihtosääntöjä. Lähtö tapahtuu 
auramuodossa.

Pukeutumis- ja peseytymistilat: ensisijaisina pukutiloina kisapaikalla toimivat joukkueiden 
linja-autot. Monitoimihallin peseytymistilat ovat kilpailijoiden käytössä. Linja-autojen pysäköinti on 
monitoimihallin pihalla niille erikseen osoitetulla paikalla. 

Voitelutila sijaitsee Jussinpekan koululla, joka sijaitsee lämmittelyladun läheisyydessä. Omat 
virtajohdot mukaan. Voitelutila avataan 12.2.2022 klo 09.00.

Suksien testaus tapahtuu kilpailuladulla klo 11.50 saakka. Sen jälkeen lämmittelyladulla, joka on 
merkitty latukarttaan.

Verryttely voidaan tehdä kilpaladulla klo 11.50 saakka ja sen jälkeen erikseen varatulla 
lämmittelyladulla. Kilpailuladut suljetaan klo 11.50, jonka jälkeen ladulla veryttely on ehdottomasti 
kielletty.

Suksia ei merkitä.



Kilpailuladut

 Hiihdetään 1km, 3 km ja 5km reittejä 

 Latujen risteyksissä on opasteet 

 Hiihtäjä vastaa siitä, että hiihtää oikeaa reittiä 

 Ladulla on valvonta (valvotaan mm. hiihtotapa, estäminen ja oikean radan kiertäminen).

Aaltolähtö tapahtuu vaihtoalueelta noin 15 minuutin kuluttua A- sarjan voittajan tultua maaliin. 
Aaltolähdössä lähtevät kaikki ne viestinviejät, jotka eivät ole vielä omalla osuudellaan. Tarkempi 
aaltolähtöajankohta ilmoitetaan kuulutuksella. Matkalla olevat 6/7 osuuden hiihtäjät opastetaan 
vaihtoon (=vaihtoaika).

Latujen ylitys tapahtuu merkityistä paikoista. Ladun ylitys stadionalueella ei ole sallittu.

Aikataulu

9.30 Kilpailukanslia avataan

10.00 Tuomarineuvoston kokous

10.45 Joukkueenjohtajien kokous

11.45 Kilpailujen avaus kunnanjohtaja Kai Korhonen

          Kisahartaus Olli Luhtasela

12.00 Lähtölaukaus, elinkeinoministeri Mika Lintilä

16.30 Palkintojenjako ulkona

Kilpailuorganisaatio
   
Kilpailunjohtaja:  Kirsi Paaso            040 8281 995 

TD:  Maria Sorvisto       050 3522 351          

Avustava TD:  Mattias Skog         044 7218 373

Kuuluttajat: Reijo Alakoski  ja  Lasse Pippola

Kilpailusihteeri: Matti Saarenpää    044 4883 247

Ajanottopäällikkö:  Aki Aunola          044 5617 897

Stadionpäällikkö/valvonta: Seppo Poikkimäki  040 5604 394



Ratamestari: Hannu Kopola        044 4883 214

Turvallisuuspäällikkö: Jarkko Kivioja         044 4883 269

Ruokahuolto: Eija Kangasoja      044 4883 465

VIP-emännät: Anne Seppä           044 4883 303

Tanja Parhiala        041 4319 614  

Kisalääkäri: Erkki Peltomäki      044 0909 059

Ensiapu SPR Jarmo Sandholm    050 3304 857

Ensiapupäivystys on stadionalueella ja laavulla, yleinen hätänumero on 112.

Palkintojenjako pidetään noin klo 16.30 ulkona

Voittajajoukkueet (A ja B -sarja) kukitetaan stadionalueella n. 15 min maaliintulon jälkeen. 
Kukitusajankohta ilmoitetaan kuulutuksella.

Kahvio stadionalueella on neljä kahviota ja makkaranmyyntipistettä.

Ruokailu tapahtuu Jussinpekan koulun ruokalassa. Ravintola on avoinna 11.00 – 17.00.

WC:t sijaitsevat monitoimihallilla, Jussinpekan koululla ja lähdön läheisyydessä WC-vaunu sekä 
hiihtäjille lisäksi huoltorakennuksella.

Pakkasraja -15 astetta

Kilpailuohjeen laatija:

Sievissä: 29.11.2021 Kirsi Paaso

(päivitetty 28.12.2021 Matti Saarenpää)


