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Olympiatalven hiihtokausi alkaa olla vilk-
kaimmillaan. Etelä-Korean talviolympia-
laisten avajaisiin on aikaa alle kuukausi. 
Vantaan SM-kisoihin kohdistuu tavan-
omaistakin suurempi mielenkiinto. Veik-
kaukset suomalaisten mitalimäärästä 
olympialaisissa alkavat kiihtyä. Urheili-
jamme ovat alkukauden aikana yltäneet 
hyviin suorituksiin, joten voimme lähteä 
kisoihin myönteisin odotuksin.

Oli ilo myöntää 60-vuotisjuhlavuottaan 
viettävälle Vantaan Hiihtoseuralle jo vii-
dennet yleisen sarjan Suomen mesta-
ruushiihdot. Samalla nämä kisat toimi-
vat yhtenä Suomen Cupin osakilpailuna. 
Vantaalla on vahvat näytöt kisojen orga-
nisoinnista. Lumiolosuhteet ovat suures-
sa osassa Suomea olleet viime vuosina 
erittäin huonot. Hakunilan tykistöarse-
naali on aiemminkin näyttänyt voimansa. 
Lähes takuuvarmat lumiolosuhteet ovat 
herättäneet kunnioitusta ja ihmetystäkin. 
On erinomainen asia, että Vantaalla on 
näin esimerkillisesti panostettu lumen 
tekemiseen.

Hiihtourheilu elää vahvaa nousukautta 
Suomessa. Lahden MM-kisojen hieno 
urheilumenestys ja kisojen tunnelma 
on lisännyt hiihtourheilun suosiota. Koti-
maisten kisojen katsojaluvut ovat huip-
puluokkaa. Hiihto on edelleen Suomen 
kansan rakastama, perinteinen laji. Suo-
malaiseen hiihdon valmennusjärjestel-
mään on panostettu viime vuosina pal-
jon. Valmentajamme ja urheilijamme 
ovat tehneet erinomaista työtä.

Hyvät 
hiihdon 
ystävät

Hiihto on myös mitä parhain kunto-
urheilulaji. Suomalaisista noin 700.000-
800.000 henkilöä harrastaa hiihtoa. Se 
on komea määrä. Harrastajia olisi enem-
mänkin, jos talvet olisivat lumisempia. 
Säilöttyyn lumeen perustuvia ensilumen 
latuja on Suomessa yhä enemmän, 
mutta lisää tarvitaan. 

SM-kisojen järjestäminen on aina suuri 
ponnistus kokeneellekin järjestäjälle. 
Ilman talkooväkeä tällaisia kisoja ei kyet-
täisi viemään läpi. Suuri kiitos Vantaan 
Hiihtoseuralle ja Vantaan kaupungille 
sekä isolle talkoolaisten joukolle kisojen 
järjestämisestä ja siitä hienosta työstä, 
jota näin teette hiihtourheilun hyväksi. 
Iso kiitos myös lukuisille yhteistyökump-
paneille, jotka mahdollistavat kisojen 
järjestämisen.

On myös upea asia, että Tasavallan 
Presidentti Sauli Niinistö toimii näiden 
kisojen suojelijana.

Toivotan urheilijoille, järjestäjille, ylei-
sölle, yhteistyökumppaneille ja median 
edustajille sykähdyttäviä hetkiä Vantaan 
SM-hiihdoissa täällä Hakunilassa.

Markku Haapasalmi
Hiihtoliiton puheenjohtaja
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UELTA
ANTAA

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
vantaa.fi/kestävyyskierros

facebook.com/Vantaan kestävyyskierros

Haasta itsesi ja osallistu !

VANTAAN KESTÄVYYSKIERROS
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Kaupunkimme on ylpeä saadessaan jäl-
leen toimia tämän hienon urheilutapah-
tuman näyttämönä. Hakunilan Urheilu-
puistossa on luvassa tiivistä kisatunnel-
maa ja tiukkoja taisteluita Suomen mes-
taruuksista. Viikonlopun panoksena ovat 
myös kisapaikat Etelä-Korean Pyeong-
changin talviolympialaisiin, joten jänni-
tettävää riittää jokaiselle.

Hakunilassa kilpailtiin hiihdon SM-mita-
leista viimeksi vuonna 2014, jolloin niu-
kasta lumitilanteesta huolimatta kisat 
onnistuivat hienosti. Tänäkin vuonna 
kisaorganisaatio ja talkooväki tekevät 
kaikkensa, jotta kilpailijat ja katsojat saa-
vat kokea vielä edellisiäkin hienommat 
SM-hiihdot. Suuri kiitos siitä heille!

Kisoissa nähdään viikonlopun aikana 
Suomen kärkihiihtäjät ja maajoukkue-
urheilijat, joille SM-hiihdot ovat Tour de 
Skin jälkeen tärkeä etappi matkalla koh-
ti olympialaisia. Myös vantaalaisittain 
kisoissa riittää mielenkiintoa, sillä useita 
järjestävän Vantaan Hiihtoseuran urhei-
lijoita starttaa ladulle mukaan mitalitais-
toihin.

Vantaa on kasvava ja kehittyvä liikunta-
kaupunki, jossa urheilutapahtumia toteu-
tetaan seurojen ja kaupungin välisellä 
yhteistyöllä. Tuon työn tulokset ovat 
nähtävillä myös SM-hiihdoissa, jotka 
Vantaan Hiihtoseura ja kaupunki ovat 
jälleen onnistuneesti suunnitelleet ja 
rakentaneet Hakunilan Urheilupuistoon. 
Haluankin kiittää Vantaan Hiihtoseuraa 

Tervetuloa 
SM-hiihtoihin 
Vantaalle!

hyvästä yhteistyöstä ja kisoista, jotka 
nostavat kaupunkimme suomalaisen 
urheiluväen huomion keskipisteeksi.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, 
haluan kiittää yleisöä. Urheilu on parasta 
paikan päällä, ja te katsojat olette muka-
na luomassa ainutlaatuista kisatunnel-
maa Hakunilaan. Toivotan kaikille jännit-
tävää ja viihdyttävää SM-hiihtoviikonlop-
pua, ja hiihtäjille onnea ja menestystä 
ladulle!

Veli-Matti Kallislahti
Liikuntajohtaja
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Tänä vuonna 60-vuotta täyttävä Vantaan 
Hiihtoseura toivottaa kaikki hiihtäjät, 
huoltajat ja muut hiihdon ystävät erittäin 
tervetulleiksi Hakunilaan seuran viiden-
siin yleisen sarjan SM-hiihtoihin. Mikä 
olisikaan parempi tapa juhlistaa pyöreitä 
vuosia kuin SM-kilpailuiden järjestämi-
nen juuri talviolympialaisten kynnyksellä. 

Kuten jo monena vuonna aikaisemmin-
kin, lumen ja pakkasen tuloa on saatu 
jännittää aivan viime päiviin asti. Erityi-
sen kiitollisia olemme itse järjestävänä 
seurana, sekä myös Vantaan lumimies-
ten puolesta, siitä luottamuksesta, mikä 
meille on annettu kilpailujen järjestäjinä 
ja olosuhteiden luojina. Kisojen saami-
nen Etelä-Suomeen ei ole itsestäänsel-
vyys, mutta lajin näkyvyyden ja suosion 
kannalta erittäin tärkeää. Suomi on edel-
leen talviurheilumaa pohjoisesta etelään 
asti haasteista huolimatta.

Iso kiitos kaikille SM-hiihtojen 
järjestelyissä mukana olleille

Vantaan SM-kilpailujen onnistumisen 
taustalla ovat kokemus ja ennen kaik-
kea hyvä henki ja yhteistyö. Kilpailujen 
tärkeimpänä yhteistyökumppanina Van-
taan kaupunki ansaitsee erikoiskiitokset. 
Ilman kaupungin tukea ja panosta kisa-
latujen ja monien muiden asioiden toteut-
taminen olisi ollut lähes mahdotonta. 

Järjestelytukea ovat kaupungin lisäksi 
antaneet muut lähialueen urheiluseurat, 
Vantaan Yleisurheilun seurayhtymä, 

SM-hiihdot 
kruunaavat 
juhlavuoden

KU-58, Vantaan Salamat, Korson Kunto, 
Vantaa Triathlon, Rekolan Raikas ja 
Helsingin Jyry.

Lisäksi suuri kiitos seuran omille toimit-
sijoille ja lukuisille muille talkoolaisille, 
jotka jo kesästä alkaen ovat olleet raken-
tamassa kisapuitteita. 

Sanna Värttiö-Hasenson, 
Vantaan Hiihtoseuran 
puheenjohtaja

Seppo Räty, 
SM-hiihtojen järjestely-
toimikunnan puheenjohtaja

V.
VANTAAN

H

IIH TOSEURA
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ASIANTUNTIJASI
KAIKISSA PAKKAUSASIOISSA

 Mercamer Oy | Vantaa • Raisio • Tampere • Kuopio • Oulu 
Puh. 010 5633 100  • Verkkokauppa:  www.mercamer.fi 

ASIANTUNTIJASI
PAKKAUSASIOISSA

ASIANTUNTIJASI
PAKKAUSASIOISSA

ASIANTUNTIJASI
PAKKAUSASIOISSA

ASIANTUNTIJASI
PAKKAUSASIOISSA

PALVELEMME
KAUTTA MAAN!

• Maan laajin valikoima     
    pakkausmateriaaleja

•  Parhaat koneet
     huoltopalveluin

• Pakkaamisen kokonais-
    kustannusten hallinta     
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Meiltä saat kaikki tarvitsemasi pankki-, 
vakuutus- sekä kiinteistönvälityspalvelut.

Varaa aika osoitteessa aktia.fi tai  
pirauttamalla numeroon 0800 0 2470.

 

Nyt on hyvä aika  
tulla Aktia Pankin 

asiakkaaksi

Aktia Pankki Oyj
Tikkurila ja Myyrmäki
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Preparation, precision, power and 
control. This is how we dominate 
even the most adverse winter 
conditions and transform them 
into the ideal scenario to express 
ourselves. It’s the joy of being able 
to thrive in what many consider the 
harshest season that has pushed 
Pirelli to become the IIHF Ice Hockey 
World Championships Sponsor. 

DISCOVER MORE ON PIRELLI.SE

WINTER HAS 
ITS CHAMPIONS
PIRELLI OFFICIAL MAIN SPONSOR OF THE FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS ÅRE 2019
AND OFFICIAL SPONSOR 2018 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP, DENMARK.

2018
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Parisprintti Naiset ja Miehet (V)
Klo 11.00  Karsintaerät
Klo 14.00  Finaalit

Klo 10.45  10 km Naiset (V) 
Klo 12.45  15 km Miehet (V)

Klo 12.00  
Skiathlon 2x7,5 km Naiset 
Klo 13.15  
Skiathlon 2x11,2 km Miehet

KILPAILUOHJELMA

Perjantaina 12.1.2018

Lauantaina 13.1.2018

Sunnuntaina 14.1.2018
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AIKATAULU
Huom! Aikataulu saattaa muuttua tuomarineuvoston päätösten 
johdosta. Seuraa kisakuulutuksia ja päivitystä smvantaa.fi -sivuilta. 

Torstai 11.1.2018 
15:00 - 19:30  Kilpailukanslia auki
15:00 - 20:00 Ladut auki harjoittelulle
15:00 - 21:00 Voitelutilat auki
17:00 - 19:00   Parisprintin virallinen harjoitus
18:00    Viestijoukkueen hiihtojärjestys viimeistään Kilpailukansliaan
18:00    Joukkueenjohtajien kokous Sotungin koulun auditoriossa

Perjantai 12.1.2018 
(TV-lähetys n. 14.00 - 15.25 sekä jälkilähetys 18.00)
07:00 - 20:00   Voitelutilat auki
08:00 - 18:30 Kilpailukanslia auki
09:00 - 10:45   Ladut auki harjoittelulle
10:45 - 10:55   Kisahartaus
11:00   Parisprintin karsinnat N/M
11:00  N I erä 
11:25  N II erä
11:50   M I erä
12:15  M II erä
12:40  M III erä
(13:15  Nissbackan kartanon Veistospuistokierros) 
13:30 - 15:30 VIP-teltta auki
14:10   Parisprintin finaali, Naiset
	 	 Kukitus	finaalin	jälkeen	stadionilla
14:50   Parisprintin finaali, Miehet
	 	 Kukitus	finaalin	jälkeen	stadionilla
(15.10  Nissbackan kartanon Veistospuistokierros)
15:25   Lehdistötilaisuudet N/M Sotungin koululla, 
  kolme parasta joukkuetta
16:00   Palkintojenjako N/M jalkapallohallissa, kuusi parasta joukkuetta
17:00   Joukkueenjohtajien kokous Sotungin koulun auditoriossa
17:00 - 20:00 Ladut auki harjoittelulle
17:30 - 19:00 Väliaikalähtö N 10 km & M 15 km virallinen harjoitus

Tarkista mahdolliset
muutokset: smvantaa.fi
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AIKATAULU
Lauantai 13.1.2018 
(TV-lähetys n. 10.45 - 15.20)
07:00 - 20:00   Voitelutilat auki
08:00 - 10:35   Ladut auki harjoittelulle
08:00 - 17:00 Kilpailukanslia auki
10:30   Kilpailujen avaus
10:30 - 15:45 VIP-teltta auki
10:45   N 10 km V, 3 x 3,3 km
  Kukitus kisan päätteeksi stadionilla (n. 12:15)
12:35  Lehdistötilaisuus N Sotungin koulun auditoriossa, mitalikolmikko
12:45  M 15 km V, 4 x 3,75 km
  Kukitus kisan päätteeksi stadionilla (n. 15:10)
13:00  Palkintojenjako N jalkapallohallissa, kuusi parasta
15:20  Lehdistötilaisuus M Sotungin koulun auditoriossa, mitalikolmikko
(15:20  Nissbackan kartanon Veistospuistokierros)
16:00  Palkintojenjako M jalkapallohallissa, kuusi parasta
16:30  Joukkueenjohtajien kokous Sotungin koulun auditoriossa
17:00 - 19:00 Ladut auki harjoittelulle
17:30 - 19:00 Skiathlon virallinen harjoitus

 
Sunnuntai 14.1.2018 
(TV-lähetys n. 12.20 - 14.50)
07:00 - 15:00   Voitelutilat auki
08:00 - 14:00 Kilpailukanslia auki
09:00 - 11:45   Ladut auki harjoittelulle (pl. stadionalue)
11:45 - 15:45 VIP-teltta auki
12:00  N skiathlon (yhdistelmähiihto), 2 x 7,5 km (4 x 3,75 km)
  Kukitus kisan päätteeksi stadionilla (n. 12:45)
12:55  Lehdistötilaisuus N stadionin akvaariossa, mitalikolmikko
13:15  M skiathlon (yhdistelmähiihto), 2 x 11,2 km (6 x 3,75 km)   
  Kukitus kisan päätteeksi stadionilla (n. 14:30)
14:40  Lehdistötilaisuus M stadionin akvaariossa, mitalikolmikko
15:00  Palkintojenjako N/M jalkapallohallissa, kuusi parasta hiihtäjää

HUOM! SM-HIIHTOJEN JÄLKEEN LADUT AUKI VASTA MAANANTAINA 
15.1.2018  PURKUTÖIDEN JOHDOSTA. Kiitämme yhteistyöstä.

Tarkista mahdolliset
muutokset: smvantaa.fi
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KILPAILUOHJEET
Yleiset ohjeet
Tiedotus kilpailupaikalla hoidetaan kuulutuksin. Ilmoitustaulut kilpailupaikalla 
huoltorakennuksen seinällä ja kilpailukansliassa. Ennakkotietoa kilpailua 
koskevista	asioista	tapahtuman	kotisivuilta		www.smvantaa.fi.
SM -hiihdot ovat samalla myös FIS -kilpailut lauantain ja sunnuntain osalta. 
Osallistuminen näihin edellyttää voimassa olevaa FIS-lisenssiä.

Kilpailukanslia
Kilpailukanslia sijaitsee Sotungin koululla, Sotungintie 19 ja on avoinna 
seuraavasti:
Torstaina 11.1   klo 15.00 - 19.30
Perjantaina 12.1   klo 8.00 - 18.30
Lauantaina 13.1   klo 8.00 - 17.00
Sunnuntaina 14.1   klo 8.00 - 14.00

Kilpailukansliasta saa kilpailunumerot, kilpailijakortit, huoltajakortit sekä 
muun kilpailuinfon. HUOM! Huoltajakortteja jaetaan yksi kpl/viisi hiihtäjää 
(yksi jokaista alkavaa viittä hiihtäjää kohden).
Kilpailukansliasta urheilijat saavat myös tarvittaessa sisäänpääsylipukkeen 
viereiseen uimahalliin kilpailun jälkeen.
Voitelutilat sijaitsevat Hevoshaan koululla, josta ne myös luovutetaan.

Joukkueenjohtajien kokoukset
Kokoukset pidetään Sotungin koulun auditoriossa (Sotungintie 19) 
torstaina klo 18.00, perjantaina klo 17.00 ja lauantaina noin klo 16.30  
miesten palkintojenjaon jälkeen.

Pukuhuoneet ja WC:t
Stadionin huoltorakennuksen alakerrasta löytyvät pukuhuoneet, suihkut ja 
wc:t urheilijoille. Urheilijoilla on myös mahdollisuus mennä viereiseen 
uimahalliin kisan jälkeen - pääsylipukkeen saa kilpailukansliasta.

Viestijoukkueiden hiihtojärjestyksen ilmoittaminen
Viestijoukkueiden hiihtojärjestys on ilmoitettava kilpailukansliaan 
torstaina klo 18.00 mennessä.

Tarkista mahdolliset
muutokset: smvantaa.fi
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KILPAILUOHJEET Tarkista mahdolliset
muutokset: smvantaa.fi

Kilpailijoiden tunnistimet
Kilpailuissa käytetään tunnistimia, jotka jaetaan maalialueen tuntumassa. 
Lähtöpaikka sijaitsee viestin aloitusosuuksilla ja sunnuntain lähdöissä 
stadionin toisessa päässä. Kilpailijoiden toivotaan noutavan tunnistimensa 
ajoissa

Voitelutilat
Voitelutilat sijaitsevat kilpailukeskuksen läheisyydessä olevan 
Hevoshaan koulun luokissa.

Voitelutilat (luovutus Hevoshaan koululla) ovat auki to klo 15.00 - 21.00, 
pe klo 7.00 - 20.00, la klo 7.00 - 20.00 ja su klo 7.00 -15.00.

Tiloissa sijaitsee myös kahvilakioski, jossa myynnissä pientä suolaista 
ja makeaa.

Palkintojenjaot ja haastattelut
Kolme parasta viestijoukkuetta palkitaan mitalein ja kunniapalkinnoin 
ja 4-6. sijat kunniapalkinnoin.

Henkilökohtaisilla matkoilla palkitaan kuusi parasta kaikissa sarjoissa.

Kaikkina kisapäivinä kukitukset suoritetaan heti maaliintulojen jälkeen, 
minkä jälkeen lehdistötilaisuudet pidetään Sotungin koulun 2. krs:ssa 
(sunnuntain lehdistötilaisuus stadionin huoltorakennuksen ”akvaariotilassa”). 

Yhteinen palkintojenjakotilaisuus lehdistötilaisuuksien jälkeen perjantaina 
n. klo 16.00 ja sunnuntaina n. klo 15.00 jalkapallohallissa, tarkempi aikataulu 
ilmoitetaan kuulutuksilla. Lauantaina naisten palkintojenjako n. klo 13.00 ja 
miesten palkintojenjako n. klo 16.00 jalkapallohallissa.  

Vastalauseet
Protestiaika kussakin kilpailussa on 15 min. virallisten tulosten 
julkistamisesta. Protestimaksu on 100 euroa, joka on maksettava käteisellä 
kilpailukansliaan. Maksu palautetaan, mikäli protesti hyväksytään.

Ensiapu
Ensiapu päivystää stadionalueen tuntumassa ja kilpailun lääkärit ovat 
tavoitettavissa kuulutuksin tai puhelimitse 040-556 8323.
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KILPAILUOHJEET Tarkista mahdolliset
muutokset: smvantaa.fi

Muuta huomioitavaa
Viralliset tulokset laitetaan huoltorakennuksen seinän ilmoitustaululle. 
Harjoittelu- ym. aikataulujen suhteen voi tulla tarkennuksia, joten 
kilpailijoiden on syytä seurata kenttäkuulutuksia. Muutoksista pyritään 
ilmoittamaan myös joukkueenjohtajien kokouksissa, mikäli muutokset 
ovat silloin tiedossa.

Kilpaladut ja verryttelyajat
Latukartat	ja	latuprofiilit	löytyvät	www.smvantaa.fi	-sivustolta	tai	
kilpailukansliasta.

Ladut ovat auki ja viralliset harjoitusajat ovat seuraavat:

Torstaina 11.1 klo 15.00 - 20.00, 
parisprintin virallinen harjoitusaika klo 17.00 - 19.00

Perjantaina 12.1 klo 9.00 - 10.45 ja 17.00 - 20.00, 
väliaikalähtöjen N 10 km ja M 15 km virallinen harjoitusaika klo 17.30 - 19.00 

Lauantaina 13.1 klo 8.00 - 10.35 ja 17.00 - 19.00, 
skiathlonin virallinen harjoitusaika klo 17.30 - 19.00 

Sunnuntaina 14.1 klo 9.00 - 11.45 (poislukien stadionalue)

Verryttelylatu on karttaan merkityllä alueella kisapaikalla ja on käytössä 
koko kisojen ajan.

Olosuhteista johtuen harjoitusaikoihin voi tulla muutoksia. Mahdollisista 
muutoksista informoidaan ilmoitustauluilla, kuulutuksin, netissä ja 
joukkueenjohtajien kokouksissa. Kisojen jälkeen ladut aukeavat vasta 
maanantaina 15.1.2018 purkutöiden johdosta. Kiitämme yhteistyöstä.

Liikenne ja paikoitus
Kilpailijoille ja yleisölle on varattu paikoitustiloja kisapaikan läheisyyteen 
(katso kartta).
Kilpailijoiden paikoitus on Hevoshaan koulun pihassa, paikoitusluvat 
saadaan kisakansliasta.
Yleisön paikoitus maksaa 5€/kisapäivä (10€/3 päivää), 
sisältäen käsiohjelman.
Erikoispaikoituksista saa lisätietoa kilpailukansliasta.
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Ravintolat kisapaikalla
Yleisön ruokailu ja kahvikioski löytyvät kilpailustadionin välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevasta jalkapallohallista, joka aukeaa päivittäin 
vähintään tuntia ennen kilpailujen alkua.
Makkaranmyyntipisteitä on kilpailualueella useassa paikassa.

Pääsyliput
Pääsylippujen hinnat ovat kaikkina päivinä 10€/hlö/päivä tai 20€/hlö/3päivää, 
alle 16v. ilmaiseksi. Opiskelijat, eläkeläiset ja varusmiehet 5€/hlö/päivä tai 
10€/hlö/3 päivää. Pysäköinti 5€/kisapäivä (10€/3 päivää), sisältäen käsi-
ohjelman - käsiohjelma erikseen 5€. 
VIP-lippu 60€/hlö/päivä ja 180€/hlö/3 päivää sis. pääsylipun VIP-katsomoon, 
käsiohjelman, keittolounaan, ruokajuoman, pullakahvin ja pysäköinnin.

KILPAILUOHJEET Tarkista mahdolliset
muutokset: smvantaa.fi

Tarjolla on monipuolinen lounasbuffet päivittäin. Buffetpöytä sisältää 
lämpimät ruokavaihtoehdot, runsaan salaattipöydän ja leivät.
Buffetpöydässä mm.
• Kookos-inkivääri kana ja kookospähkinät & kimchi
• Yön yli haudutettu porsaanpaisti ja chilisuklaa-bbq-kastike
• Nyhtökaura-vihannes wok, munanuudelit ja hoisin sitruunakastike
• Paistettuja perunoita, juureksia sekä yrttikastiketta
• Lihapullia ja ranskalaiset perunat
Keittovaihtoehto
• Linssi-tomaattikeitto 
Lounaan hinta 12,50€, juomalla 15€. 
Keittolounas 9€
Maksutapoina käteinen, pankkikortti 
ja lounasseteli

Lisäksi alueella makkaragrillejä, kiertävä 
kaakaomyynti sekä kahvikioski hallissa.

Ruokalista jalkapallohallissa

SM-hiihdoissa ei tarvitse 
eikä kannata olla nälissään!

SM-hiihtojen ruokailu-
palvelusta vastaa 
Limetti Catering 
- Tervetuloa nauttimaan!

RUOKAILU 
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KILPAILUKESKUS
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PROFIILIKARTAT
Parisprintti 1,5 km
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10 km, 15 km ja Skiathlon 3,3 km
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STADION
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Kotimainen
urheilukauppa
palveluksessasi!
Olipa intohimosi sitten hiihto tai 
jokin muu laji, löydät osaavaa 
palvelua, vahvaa lajituntemusta 
sekä laadukkaat merkkivarusteet 
Team Sportia -liikkeistä!

www.teamsportia.fi
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Markkinoinnin ja viestinnän palvelut

Viisas pääsee granommalla. grano.fi
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ISOVERilta löydät
turvalliset ratkaisut 

kaikkeen eristämiseen.

www.isover.fi
www.eristaminen.fi

COMFORTKIT.FI

LÄMMITTELETHÄN 
SINÄKIN ENNEN 
STARTTIA
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Yrityksille tekijöitä – 
luotettavasti jo vuodesta 1990.

Työtä tekeville –  
ilmoittaudu työnhakijaksi! 

www.kairest.fi  |  puh.  0400 122549

• Työkalut
• Työvaatteet
• Hitsauskoneet
• Painepesurit
• Kompressorit
• Akkukoneet
• Työvalot
• Perävaunut
• Traktoreiden varaosat
• Hydrauliikka

Yli 50 000 nimikettä!

Asiantuntevaa palvelua!

Katso lähin palveleva kauppiaasi tai tilaa verkosta!
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Y/OUR
WE SEE

BETTER FUTURE
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09 855 5001

www.loka-veto.fi
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Kilpailun TD  
Raiko Pousi      raiko.pousi(at)gmail.com        040 758 9851

Apulais TD  
Mikko Rantanen     mikkoran(at)gmail.com        050 591 5805

TDA sprint  
Antero Nikander     antero.nikander(at)dnainternet.net   044 3846 553

Suomen CUP RD  
Hannu Koivusalo     hannu.koivusalo(at)vuokatti.net     050 407 7500

TV-ohjaaja  
Tapani	Parm		 	 			tapani.parm(at)yle.fi		 	 						040	528	7029

Järjestely-
toimikunnan pj  
Seppo	Räty		 	 			seppo.raty(at)smvantaa.fi		 						0400	423	140

Kilpailunjohtaja  
Pasi	Ruuth		 	 			pasi.ruuth(at)smvantaa.fi		 						050	524	1307

Kilpailusihteeri
Jaana	Erkkilä		 	 			jaana.erkkila(at)smvantaa.fi		 						050	560	3672

Ratamestari  
Juha	Savolainen		 			juha.savolainen(at)vantaa.fi		 						040	524	1413

Ratarakenteet  
Risto	Mustonen		 			leenajaristo(at)kolumbus.fi		 						045	872	8633

Viestintävastaava  
Satu Kalajainen     sutasanna(at)gmail.com        040 524 5286

Lähetysaluevastaava  
Ismo	Uusimäki		 	 				ismo.uusimaki(at)vhs.fi		 						040	592	3466

Ajanotto  
EQ Timing Finland Ab              0400 700 823

KILPAILUORGANISAATIO
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Vara-ajanotto  
Petteri	Sillantaus		 			petteri.sillantaus(at)smvantaa.fi					040	544	4683

Internet-tiedotus  
Petteri	Sillantaus		 			petteri.sillantaus(at)smvantaa.fi					040	544	4683
Tero	Uusitalo		 	 			tero.uusitalo(at)smvantaa.fi		 						040	861	4519

Lipunmyynti  
Jan Kiljunen      jan.kiljunen(at)gmail.com        050 531 9230

Kuuluttajat  
Raimo	Kuoppa-aho		 			raimo.kuoppa-aho(at)ahtari.fi		 						040	963	5465
Juha Kylänpää      juha.kylanpaa(at)tikkurila.com        040 504 0883

Ravintolatoiminta  
Limetti Catering
    
Turvallisuuspäällikkö  
Kyösti	Ihalainen		 			kyosti.ihalainen(at)saunalahti.fi						045	260	3047

Palkintojenjako  
Sanna	Värttiö-Hasenson					sanna.varttio-hasenson(at)iki.fi						040	569	6121

Jätehuoltovastaava  
Taisto	Vainionpää		 			taisto.vainionpaa(at)hly.inet.fi		 						040	522	7533

Liikenteen-
ohjausvastaava  
Harri	Mannermaa		 			harri.mannermaa(at)kolumbus.fi				040	548	9807

Työnjakotoimisto  
Juha Heikki Pasanen     juha-heikki.pasanen(at)gmail.com   0400 409 532

Voitelutilavaraukset  
Arvo	Karhapää			 			arvo.karhapaa(at)elisanet.fi		 						040	505	0651

Lehdistövastaava  
Kirsi	Mustonen			 			kirsi.mustonen(at)smvantaa.fi								040	533	1962

Hiihtotapavalvonnat  
Aarne	Sivonen			 			aarne.sivonen(at)saunalahti.fi								0400	165	626
Raimo Kuutti      rami.kuutti(at)gmail.com        0400 790 531
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Asennamme taloosi uuden katon kaikkina 
vuodenaikoina ja avaimet käteen -toimituksena.  

Markkinoiden ainoa alumiininen ARVO-kouru 
ei ruostu. Se on 30 vuoden kehitystyön tulos. 

Tuotteemme tulevat suoraan Orimattilan 
tehtaaltamme, asentajina omat FI-sertifioidut 

peltisepät, ainoana Suomessa.

Sadevesijärjestelmät 
Tikkaat ja kattoturvatuotteet

Valitse 
kestävin

Soita 

029 123 5353

Yli 15 000 kattoremontin kokemus, 
5 vuoden asennustakuu.

Tuomme tullessamme,  viemme mennessämme 
– siistit pihat.

Kauttamme myös rahoitus.

Varaa ilmainen 

katon kuntokartoitus!

Soita 

03 3398 6722 

Katto 2 
päivässä!

vesivek.fi

Paikalliset 
pojat! 

sadevesijärjestelmän 
alumiinimate-

riaalilla

PUHKI-
RUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

HäLa_Vesivek_maastohiihto_A5.indd   1 22.9.2016   10.18
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www.t-print.fi

HOMMAT
LUISTAA

AIKATAULUT
PITÄÄ

Ahokaari 1-3 
05460 HYVINKÄÄ

Puh. (019) 475 8500 
myynti@t-print.fi 



Jätevoimalassamme 1,5 miljoonan 
ihmisen roskapussit saavat uuden elämän 

ympäristöystävällisenä ja edullisena Roskasähkönä. 

Tilaa Roskasähköä: 
www.vantaanenergia.fi

2KG
ROSKAA

2 KRT 
HIENOPESUA*

*40 °C pesuohjelmalla


