
Ahvenanmaan 2-päiväiset – Åland 2-dagars 2.-3.4.2022 

KILPAILUOHJE  
Toimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja: Tuija Schmidt 
tuija@theschmidts.eu +358 44 585 2541 

Tiedustelut: Tero Viljanen 
 tero.viljanen@pyrinto.fi +358 50 576 6481 
Valvoja: Tobias Henriksson (PR) 

tchenriksson@gmail.com +358400756710 
Ratamestarit: 

Anton Kuukka 
anton.kuukka@gmail.com +358442707469 
Lauri Kahila 
lauri.kahila@gmail.com +358405199776 

Tuloslaskenta: Keijo Viilo 
keijo.viilo@kolumbus.fi; +358 40 7270166 

 

Kilpailukeskuksen palvelut 
Kilpailukeskus: Hamnsundet Marina 
Kilpailukeskuksen osoite: Hamnsundsvägen 913, Saltvik 
 
Kahviossa tarjolla kahvia, pullaa, leipiä ja makkaraa. Kahviossa maksuvälineinä käteinen ja 
korttimaksu. Juomavettä on saatavilla.  
 
Kilpailukeskuksessa on myös Suunnistajan kauppa, ensiapu ja bajamajat. Pesua ei ole, mutta 
pulahdus mereen on mahdollista.  
 
Infossa maksuvälineiksi käyvät liikuntasetelit ja niiden mobiiliversiot, MobilePay ja korttimaksu. 
 

Kartta ja maasto 

Uusi kartta 7/2021 Anton Kuukka & Tobias Henriksson. 
Kartta on päivitetty 3/2022 / Anton Kuukka. 
 
Maasto on hienoa ahvenanmaalaista avokalliomaastoa, jossa pienipiirteisyys vaihtelee, mutta 
kulkukelpoisuus pysyy pääosin hyvänä. Lunta maastossa on vain vähän siellä täällä ja 
suurimmaksi osaksi suunnistajat pääsevät lumettomaan maastoon, mikäli kilpailuviikolla lunta 
ei sada lisää. 
 
Ratamestarin lausunto löytyy sivulta 
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/aland2022/utlatande/ 
 



Sarjat, matkat, rastien määrät, mittakaavat ja kartan koko löytyy sivulta 
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/aland2022/banorna/ 

 

Kilpailu 

Kilpailussa emit-leimaus. Emit-vuokraus ja muutokset infoon ennen kilpailua. Vuokra-Emit 
maksaa 3€. 
 
Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita. 
 
Lähtöön on matkaa lauantaina 560 metriä ja sunnuntaina 600 metriä. 
 
Lauantaina ensimmäiset lähdöt ovat klo 17:00 ja sunnuntaina klo 9:30.  Lähtöväli kaikilla 
sarjoilla on 2 minuuttia. 
 
Rastimääritteet ovat kartassa (rastinumeron vieressä EI ole rastin koodinumeroa). Myös 
irralliset rastimääritteet ovat tarjolla lähtökarsinassa. Rastimääritteen kiinnitys omilla 
apuvälineillä. 
 
Sarjat H/D10 ja H/D12 saavat kartan omassa karsinassaan 1 minuutti ennen lähtöaikaa ja 
saavat sitä tarkastella, muut lähtöhetkellä. 
 
H/D10 sarjalaisilla on suora rata, jolla on molempina päivinä apuviitoitus, jota saa halutessaan 
hyödyntää. Apuviitoitus on lauantaina rastivälillä 2-3 ja sunnuntaina rastivälillä 3-4. 
 
Maaliin on viitoitus. Ajanotto loppuu maalileimaukseen. 
 
Sunnuntain kilpailussa on pidemmillä radoilla tien ylitys. Noudata varovaisuutta! Kaikki pihat ja 
tontit ovat kiellettyjä alueita. Muut kielletyt alueet on merkitty karttaan. 
 

Lähtölistat 

Lähtölistat julkaistaan torstai-iltaan mennessä sivulla 
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/aland2022/ 
 

Tulokset 
Online-tulokset ja lopputulokset tulevat sivulle 
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/aland2022/ 
 

Kuntosuunnistus 
Kuntosuunnistukseen ilmoittaudutaan infossa. Maksu 12€, vuokraemit 3€. Matkat 3 km ja 5 
km, eri radat lauantaina ja sunnuntaina. 
Kuntosuunnistuksen kartan saa lähdöstä, mutta maksu suoritetaan Infossa. 
Kuntosuunnistukseen voi lähteä lauantaina klo 17:00–18.30 ja sunnuntaina klo 9:30–11:00 
Kuntosuunnistuksen lähtö ja maali ovat samat kuin muillakin sarjoilla. Kuntosuunnistuksen 
tulokset luetaan Infossa, ei kilpailun tulospalvelussa. 



Kuntosuunnistuksen ajanotto käynnistyy 0-leimasimesta. Lähdöt kellon tasaminuuteilla.  
 

Saapuminen ja pysäköinti 
Osoite: Hamnsundsvägen 890, Saltvik, Åland. 
Google Maps: https://goo.gl/maps/6ceYmShEVDuoD6ee8 
 
Pysäköinti tien reunassa, noudata pysäköinninvalvojien ohjeita. Matka pysäköinnistä 
kilpailukeskukseen on 200-1200 m. 
 
Bussilla saapuvat seurojen toivotaan ilmoittavan asiasta pysäköinnin ahtauden vuoksi Tero 
Viljaselle tero.viljanen@pyrinto.fi +358 50 576 6481 
 

Palkintojenjako 
Palkinnot ovat noudettavissa Infosta sarjoittain tulosten selvittyä toisen kilpailupäivän jälkeen. 
 

Livelox 
Lataa GPS-suorituksesi muiden nähtäväksi sivulle www.livelox.com. 

COVID-19 -ohjeistus 
Älä tule paikalle oireisena. Huomioi turvaetäisyydet ja hygieniaohjeet.  
 

Tervetuloa! 

  


