
 

  
 

  

JYVÄSKYLÄ SKI MARATHON 12.3.2022 – HIIHTÄJÄN OHJE 

 

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen päättyy 6.3.2022. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan ilmoittautumislinkin 
kautta pe klo 12.00 ja tämän jälkeen jälki-ilmoittautuminen ainoastaan kilpailukansliassa 
kauppakeskus Sepässä pe 11.3. klo 14.00-21.00.  

 

Kilpailukanslia ja kilpailunumerot  

Perjantaina 11.3.2022  
kauppakeskus Sepän tiloissa (XXL:n edustalla, Ahjokatu 3-5, Jyväskylä) klo 14.00 – 21.00 
 
Kilpailunumerot Lauantaina 12.3.2022  
50 km lähtöpaikalla Vaajakoskella (Urheilutie 39, Jyväskylä) klo 7.30-11.30 
30 km lähtöpaikalla Huhtasuolla (Kangasvuorentie 18, Jyväskylä) klo 9.00-13.00 
10km lähtöpaikalla Kylpylähotelli Peurungan aulassa (Peurungantie 85, Laukaa), klo 10.00-18.00 
 

Kilpailukansliasta haetaan  

- osallistujan numero 
- numerotarra kiinnitettäväksi varustekassiin, joka jää järjestäjän kuljetettavaksi.  
- ruokalippu  

Kilpailuinfo Peurunka la 12.3.2022 klo 10.00-18.00 (Peurungantie 85, Laukaa) 
- Löytötavarat 
- Lainasauvat palautuspiste 
- Arvontapalkinnot noudettavissa 

 
Bussilippuja voi ostaa ennakkoon kilpailuinfosta Sepästä ja Peurungasta 7€/matka (pankkikortti ja 
käteinen). Bussista ostettuna lippu 10€/matka (käteinen). 

https://jyvaskylaskimarathon.tapahtumiin.fi/fi/
https://jyvaskylaskimarathon.tapahtumiin.fi/fi/


 

  
 

  

Hiihtäjien kuljetuspalvelu lähtöalueille 

Kylpylähotelli Peurungasta on tarjolla kuljetuspalvelu lähtöpaikalle.  
klo 7:00 Peurunka–Vaajakoski (perinteisen 50 km lähtöön) 
klo 8:30 Peurunka–Huhtasuo (perinteisen 30 km lähtöön) 
klo 10:00 Peurunka–Vaajakoski (vapaa 50 km lähtöön) 
klo 11:30 Peurunka–Huhtasuo (vapaa 30 km lähtöön) 
Bussit lähtevät Kylpylähotelli Peurungan edustalta, vastaanoton ovelta olevalta aukiolta. Katso 
aluekartta täältä  
Kilpailun jälkeen Kylpylähotelli Peurungasta bussikuljetukset takaisin lähtöpaikoille. 
Ensimmäinen bussi Peurungasta lähtöpaikoille klo 13:00, viimeinen bussi klo 18:00.  
 
Bussilipun hinta ennakkoon 7€/matka. Lippuja voi lunastaa ennakkoon kilpailuinfosta Sepästä, 
sekä Peurungasta (pankkikortti ja käteinen). Bussista saa lipun ainoastaan käteisellä 10€ hintaan. 

 

Kartat ja pysäköinti 

Reittikartta, reittiprofiili-, lähtöalue/pysäköintikartat ja Peurungan aluekartta täältä.  

Vaajakosken lähtöalueella rajallisesti pysäköintitilaa. Pysäköinnin ohjaus 24h/P-alueelle 
Vaajakosken Yhtenäiskoulun pihaan (Savonmäentie 4). Muualle pysäköidessä huolehdi 
parkkikiekko ja katso pysäköintiohjeet. HUOM! Vaajakosken Uimahalli Wellamon P-alue ei ole 
kilpailijoiden käytettävissä.   

 

Lähtöajat ja sarjat 

Klo 8:30 – 50 km (P) NYL/MYL, N/M40, N/M50, N/M60 ja N/M70 (Vaajakoski) 
Klo 10:00 – 30 km (P) N/M kuntosarja (Huhtasuo) 
Klo 11:00 - 10 km (P+V) N/M kuntosarja (Peurunka) 
Klo 11:30 – 50 km (V) NYL/MYL, N/M40, N/M50, N/M60 ja N/M70 (Vaajakoski) 
Klo 13:00 – 30 km (V) N/M kuntosarja ja N16 / M16 (Huhtasuo) 

 

https://www.jyvaskylaskimarathon.fi/reittikartta-ja-profiili/
https://www.jyvaskylaskimarathon.fi/reittikartta-ja-profiili/
https://www.jyvaskylaskimarathon.fi/reittikartta-ja-profiili/


 

  
 

  

Lähtö ja maali 

50 km sarjojen lähtö Vaajakosken urheilukentältä (Urheilutie 36, Jyväskylä). 
30 km sarjojen lähtö Huhtasuon liikuntapuistosta (Kangasvuorentie 18, Jyväskylä). 
10 km startti tapahtuu Laukaan Peurungassa, jäähallin parkkipaikan kupeessa olevan kodan luota. 
 
Kaikkien sarjojen maali on Kylpylähotelli Peurungassa (Peurungantie 85, Laukaa) 
HUOM! Maali sulkeutuu klo 17:30. 
 
50 km matkoilla (P/V) lähdössä lähtöryhmitys (50 numeroitua kuuman ryhmän paikkaa) ja 
tavoiteaikaryhmittely. Muut kuin kuuman ryhmän hiihtäjät asettuvat oman tavoiteaikansa 
mukaisesti lähtöpaikoille. Tavoiteaikaryhmittelyn toisessa ryhmässä varattu tila Euroloppet-
passilaisille.  
 
10km hiihdettävä reitti on Iso-Peuran lenkin. Maaliin hiihdetään Peurungantien alitse menevän 
tunnelin kautta. 

Lähtöaluekartat täältä 

 

Lähtölistat ja tulokset 

Lähtölistat valmistuvat torstaina 10.3.2022 Osallistuja lista löytyy täältä 

Tulospalvelu toimii reaaliajassa siirry tästä linkistä. Tulokset ovat viralliset tuomarineuvoston 
vahvistettua ne. Kisapaikalla ei ole erillistä tulostaulua. 

 

Ajanotto ja kuulutus 

Kaikissa sarjoissa on käytössä kilpailunumeron kertakäyttömikrosiruun perustuva ajanotto. 
Loppuaika kirjautuu ajanottojärjestelmään maaliportin läpi kuljettaessa. Hiihtäjän on pidettävä 
numerolappu näkyvillä koko hiihdon ajan ja huolehdittava itse maaliportin läpi kulkemisesta. 
HUOM! Väliaika- ja maaliportin läpi saa kulkea VAIN KERRAN sirullisen numerolapun kanssa! 
Kenttäkuulutus lähtöalueilla Vaajakoskella ja Huhtasuolla sekä maalialueella Peurungassa. 

https://www.jyvaskylaskimarathon.fi/reittikartta-ja-profiili/
https://secure.onreg.com/onreg2/startlist/index.php?id=5498
https://www.jyvaskylaskimarathon.fi/tulokset/


 

  
 

  

Tavaroiden kuljetus ja säilytys 

Järjestäjä kuljettaa varustekassit lähtöpaikalta maaliin. Hiihtäjät merkkaavat omat varustekassinsa 
numerotarroin ja toimittavat ne lähtöalueilla odottaviin kuorma-autoihin Vaajakoskella ja 
Huhtasuolla. Hiihtäjät saavat varustekassinsa numerolappuaan vastaan maaliin tulon jälkeen 
olevasta varusteteltasta. Varustekassit on lajiteltu hiihtäjän kilpailunumeron viimeisen numeron 
mukaan.  

 

Huolto 

Reitillä on yhteensä viisi (5) huoltopistettä, joista kolme (3) palvelee myös 30 km reitin hiihtäjiä. 
Huolloissa tarjolla TEHO Sport -urheilujuomaa, mehua, vettä, suolakurkkuja ja rusinoita. Huolloissa 
myös lainasauvahuolto ja Swix- voiteita tai voiteluhuolto. 
 
Hiihtäjän tulee ohittaa huoltopisteet seuraaviin sulkeutumisaikoihin mennessä: 
Huolto 1 (10 km) 13:00 (Urheilutie 39, 40800 Jyväskylä), Swix- voiteluhuolto 
Huolto 2 (15 km) 13:30 (Halssilan liikuntapuisto, Hukkaperä 3, 40400 Jyväskylä) 
Huolto 3 (26 km) 14:15 (Ampumaradantie 14, 41310 Leppävesi), Swix- voiteluhuolto 
Huolto 4 (35 km) 15:30 (Ruutitehtaantie 32, 41330 Laukaa), Swix- voiteluhuolto 
Huolto 5 (42 km) 16:15 (Leipäpohjantie 338, 41350 Laukaa) 
Huoltopisteen sulkeutumisajan jälkeen huoltoon saapuvat hiihtäjät poistetaan reitiltä ja heille 
järjestetään kuljetus Kylpylähotelli Peurunkaan. 
 

 



 

  
 

  

HUOM! KAIKKI ENERGIAGEELIPAKKAUKSET JA MUUT ROSKAT HUOLTOPAIKKOJEN ROSKA-
ASTIOIHIN! 

 

Ensiapu  

Lähdössä Vaajakoskella ja Huhtasuolla 

Maalissa Peurungassa 

Huoltopisteillä: 1, 3, 4 ja 5  

Lataa maksuton 112 Suomi -sovellus puhelimeesi sovelluskaupasta (App Gallery, Google Play, App 

Store).  

 

Keskeytykset 

Hiihtäjän keskeyttäessä ilmoita keskeytyksestä lähimmän huollon henkilöstölle. Keskeyttäneille 
järjestetään kuljetus huoltopisteeltä Kylpylähotelli Peurunkaan. 

 

Voittajahaastattelut ja palkintojen jako 

Kaikille hiihtäjille annetaan maalissa Jyväskylä Ski Marathon -mitali. 
 
Palkittavat:  

• Perinteinen ja Vapaa (50km) Naiset ja Miehet viisi (5) parasta  

• Perinteinen ja Vapaa (50km) N40/M40, N50/M50 ja N60/M60 kolme (3) parasta   

• Perinteinen ja Vapaa (50km) M70 voittaja (1) palkitaan   

• Vapaa 16v (30km) kolme (3) parasta 



 

  
 

  

 
Palkintojenjaot suoritetaan protestiajan (15min) Pölkin talon edessä. Ikäsarjoissa hiihtäjä saa 
palkinnon heti maalin tulon jälkeen. 
 
  
Lisäksi kaikille osanottajille arvontapalkintoja. Palkinnot lunastettavissa Kylpylähotelli Peurungan 
kilpailuinfossa numerolapulla hiihdon jälkeen. 

 

Pukeutuminen/peseytyminen 

Peseytymis- ja saunamahdollisuus osallistujille Kylpylähotelli Peurungassa sisältyy 
osallistumismaksuun. Laajemman kylpylärannekkeen (sis. porealtaiden, infrapunasaunan, 
liukumäet ym. käytön) voi lunastaa Kylpylän vastaanotosta 12 € hintaan. 

Lähtöalueilla (Vaajakoski ja Huhtasuo) on Wc:t sekä pukuhuonetilat käytössä.  

 

Kanssahiihtäjien huomioiminen 

HUOM! Kukin hiihtäjä liikkuu reitillä omalla vastuullaan – reitti ei ole suljettu muilta hiihtäjiltä! 
Hiihdossa noudatettava rehtiä urheiluhenkeä ja yleistä huomaavaisuutta kanssahiihtäjiä kohtaan. 

Moottorikelkka toimii reitillä johtokelkkana. 

 

Reittikuvaus 

Käytössä ovat Vaajakosken, Halssilan, Huhtasuon ja Metsoreitin latuverkostot. 
 
Ladut kunnostetaan edellisenä iltana myöhään. Kunnostuksen tilanteesta informoidaan 
tapahtumasivuilla  
 
Latujen määrä reitillä vaihtelee neljästä yhteen. 
 

https://www.jyvaskylaskimarathon.fi/


 

  
 

  

Hiihtäjien erityishuomiota vaativat reitin kohdat (tunnelit, tienylitykset, vaativat laskut) on 
merkattu reitin varteen kyltein. Ladun päättyminen/alkaminen merkattu maali- ja/tai 
havumerkinnöin. 
 
HUOM! Erityishuomiota vaativiksi merkatuilla alueilla hiihtäjien on ehdottomasti noudatettava 
valvojien ohjeita ja asianmukaista varovaisuutta! 

 

Säännöt: 

Kilpailussa noudatetaan Kansainvälisiä maastohiihdon (FIS) kilpailusääntöjä, ml. 
massahiihtosäännöt.  

- Tarvittaessa hiihdon lähtöaikoja voidaan siirtää 2 tuntia ilmoitettua myöhäisemmäksi 
pakkasen ollessa kireämpi kuin –20C tai lumiolosuhteiden johdosta. 

- Mahdolliset muutokset informoidaan kenttäkuulutuksin Vaajakosken ja Huhtasuon 
lähtöalueilla, sekä välittömästi tapahtuman verkkosivulla 

- HUOM! Vaajakosken klo 8:30 ja Huhtasuon 10:00 lähdöissä noudatettava perinteistä 
hiihtotapaa – LUISTELU KIELLLETTY SÄÄNNÖISSÄ. Reitillä suoritetaan hiihtotapavalvontaa. 

- Vastalausemenettely ICR 387 mukaan. Vastalause jätettävä kirjallisena Peurungan 
kilpailuinfoon. Vastalauseen jättämisen yhteydessä maksettava protestimaksu 80 €. 

 

Kilpailun tuomarineuvosto 

Tuomarineuvosto kokoontuu 12.3.2022 klo 7.30 Vaajakosken urheilukentän lähtöalueella. 

TD Niklas Turku 0400 715 655 
TDA Veikko Ahonen  
Kilpailunjohtaja Jaakko Puurula 0400582904 
Kilpailunsihteeri Tiina Pöytäniemi 0442517949 
Ratamestari Matti Ahonen 0442383720 

 

 

https://www.jyvaskylaskimarathon.fi/


 

  
 

  

Korona ohjeet 

Jyväskylässä ja Laukaan kunnassa on voimassa yli 12-vuotiaiden maskinkäyttösuositus.  

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 

Kilpailuun saa osallistua vain terveenä ja täysin oireettomana.  

 

Kisaravintola, kahvio ja makkaranmyynti 

Osanottomaksuun sisältyy ruokailu Kylpylähotelli Peurungassa. Keittolounas klo 11.00-18.00 (sis. 
keitto, leivät ja levite, kahvi ja keksi) ruokalippua vastaan. Myös huoltojoukoilla on mahdollisuus 
ruokailla hintaan 8,50 €. 
 
 

Tiedottaminen 

Tapahtumaa koskeva tiedottaminen tapahtuu Jyväskylä Ski Marathon nettisivujen kautta 

 

Tervetuloa, liikuntapääkaupunki Jyväskylään! 

 

Lisätietoja 

Teemu Vesala 

teemu.vesala@skijyvaskyla.fi 

0505225664 

https://www.jyvaskyla.fi/liikuntapaakaupunki
mailto:teemu.vesala@skijyvaskyla.fi

