
KUTSU  
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kunnille 

  
HIIHDON MAAKUNTAVIESTIIN 2009 
VAASAN ÖJBERGETILLE 
TIISTAINA 6.1.2009. 

  
Kilpailun järjestelyistä vastaavat Vaasan kaupunki, Vaasan 
Hiihtäjät, Sundom IF ja Etelä-Pohjanmaan hiihto ry 

  
 
 
 
 
 
 
 
Kilpailun aikataulu 
  

8.00 - 9.00 Osanoton varmistus 
9.00  Joukkueenjohtajien kokous 
9.30  Kisahartaus 

 
Vaasan kaupungin tervehdys  ja kilpailujen avaus 
Kisojen suojelija Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio 

 
10.00  Naisten viestin lähtö 
11.45  Miesten viestin lähtö 
14.45  Palkintojen jako 

 



Sarjat 
 
Kunnat kilpailevat kahdessa sarjassa sekä naisten että miesten viestissä. 
Isojen kuntien sarja: yli 7000 asukkaan kunnat. 
Pienten kuntien sarja:  alle 7000 asukkaan kunnat. 
Osallistuminen määritetään 31.12.2008 asukasluvun mukaan.  

  
Edustuskelpoisuus 
 

Hiihtäjä saa edustaa maakuntaviestissä sitä kuntaa, mikä on hänen kotipaikkansa 
viestiä edeltävän vuoden viimeisenä päivänä eli 31.12.2008. Mikäli hiihtäjä 
muuttaa asumaan piirin ulkopuolelle, hän saa kuitenkin edustaa sitä kuntaa, josta 
on muuttanut, niin kauan kuin edustaa kunnassa toimivaa urheiluseuraa. 

    
Joukkuenumerot & Joukkuetunnukset 
 

Kaikilla hiihtäjillä on oltava ao. kunnan aakkosellisessa järjestyksessä jaettu 
kolminumeroinen kuntanumero. Kaksi ensimmäistä numeroa ovat kunnan 
tunnusnumeroja ja viimeinen joukkuetta osoittava järjestysluku esim. 391 = 
Ähtäri I -joukkue, 392 = Ähtäri II -joukkue. Lisäksi tulee jokaisella kilpailijalla 
olla osuusnumero kiinnitettynä vasempaan reiteen. 

 
Joukkuetunnusten värit:  
Isot kunnat:   valkoinen pohja ja mustat kirjaimet 
Pienet kunnat:  keltainen pohja ja mustat kirjaimet 
Samoja tunnuksia käytetään miesten ja naisten viesteissä. 

 
Kilpailun jury  
 

TD Mauno Peltokoski 
apulaisTD Lennart Johansson 
kilpailunjohtaja Kari Hänninen 

  
Protestimaksu on 100 euroa, protestiaika 15 min. 

 
 



Lopullinen ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautuminen hiihtojärjestyksineen tulee ilmoittaa 2.1.2008 klo 15.00 
mennessä ao. osoitteeseen. 

 
Ainoastaan sairaustapausten johdosta voidaan joukkueen kokoonpanoa muuttaa 
kilpailupäivän aamuna osanoton varmistuksen yhteydessä klo 8.00 - 9.00. 

                                            
Vaasan kaupunki / Liikuntatoimisto 
Merkintä: ’Maakuntaviesti’ 
Minna Suihkonen 
fax:  06 325 3670 
sp:  minna.suihkonen@vaasa.fi  

  
Liitteenä on alustava ja lopullinen ilmoittautumis- sekä ruokalipputilauslomake.  
Samalla lomakkeella on mahdollisuus tilata myös pääsylippuja ennakkoon.  
Kilpailumateriaalin postitus kunnille tehdään ilmoittautumisen perusteella. 

 
Kuntien liikuntatoimelle lähetetään alustavien ilmoittautumisten jälkeen: 
 

• johtajalippuja 1 kpl / kunta 
• huoltajalippuja 1 kpl / nais- ja 2 kpl / miesjoukkue 
• kilpailijalippu jokaiselle joukkueen hiihtäjälle + kahdelle 

varamiehelle/joukkue 
• kutsuvieraskortteja 3 kpl (2 kpl kuntapäättäjille, 1 kpl liikuntatoimelle) 

 
Osanottomaksut 

Naisten viesti I-joukkue 35 euroa, seuraavat joukkueet 20 euroa. 
Miesten viesti I-joukkue 55 euroa, seuraavat joukkueet 25 euroa 
Maksut suoritetaan lopullisen ilmoittautumisen yhteydessä,  
viimeistään 2.1.2008 tilille: Maakuntaviesti 2009, OP 567008-2206561 

  



Lisäohjeita: 
 

Viestiin liittyvistä yksityiskohdista ilmoitetaan ILKAN ja POHJALAISEN 
palstoilla. Internet-osoitteet: http://www.vaasanhiihtajat.com/  ja  
http://www.vaasanhiihtajat.com/maakuntaviesti/ sekä http:// www.sundomif.fi  
palvelevat marraskuusta 2008 alkaen. 

 
Kilpailumateriaalin postituksessa ja Maakuntaviestin kotisivuilla oleviin tietoihin 
(mm. rataprofiilit, ratakartat, kisa-aluekartta) tulee tutustua huolella.  
Ratoihin voi tutustua maanantai 5.1. klo 16:00 saakka. 
Linja-autot ohjataan kilpailukeskuksessa Öjbergetin majan P-alueelle.  
Muu paikoitus liikenteenohjaajien opastuksen mukaan.  

 
Kiertopalkinnot pyydetään toimittamaan puhdistettuna ja kaiverrettuna 
18.12.2008 mennessä osoitteeseen:                     

 
Vaasan kaupunki / Liikuntatoimi 
Merkintä: ’Maakuntaviesti’ 
Vaasanpuistikko 20B, 65100 VAASA  

 
Lisätietoja: 

 
Kari Hänninen  sp kari.hanninen@fi.abb.com 
Minna Suihkonen sp minna.suihkonen@vaasa.fi 
Lotta Wasström sp lotta.wasstrom@vshp.fi 
Hannu Halmesmäki  sp hannu@halmesmaki.com 
www.vaasanhiihtajat.com/maakuntaviesti/                                                  

   
Tervetuloa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan  
66. Maakuntaviestiin Vaasaan! 
  
Vaasa 24.11.2008 
  
  
Hannu Halmesmäki  Kari Hänninen  Minna Suihkonen 

Järjestelytoimikunnan pj. Kilpailunjohtaja Vaasan kaup. liikuntatoimi 
 
Lotta Wasström 

Järjestelytoimikunnan siht. 


