
Maastohiihdon 
Suomen Cup  
Rukalla 
26.3.2022



Joukkueenjohtajie
n kokous

Kilpailut, joita kokous koskee:

Viesti, Naiset (P) 3 x 5 km (2 x 
2,5 km)
Viesti, Miehet (P) 3 x 7,5 km 
(3 x 2,5 km)



Kokouksen esityslista
• Kokouksen avaus
• Osallistujien toteaminen 
• Kilpailuorganisaation esittely
• Tuomarineuvoston esittely
• Osallistujien tarkistus ja lähtöjärjestys
• Latukartat ja profiilit
• Mahdolliset vuorohiihto- ja käännöstekniikka-alueet,  kisan aikaiset huoltoalueet, väliaikapisteet yms.
• Verryttely ja suksen testaus
• Stadionkartta
• Sääennuste
• Ratojen kunnostus
• Aikataulut
• TD:n puheenvuoro
• Kilpailusarjan puheenjohtajan puheenvuoro
• Järjestelytoimikunnan puheenvuoro 
• Muut asiat
• Kokouksen päätös



Kokouksen avaus

• Jukka Tahkola



Osallistujien toteaminen

1. Avatkaa Teams-viestikenttä
2. Kirjoittakaa nimenne ja edustamanne taho viestikenttään



Kilpailuorganisaation esittely

• Kilpailun johtaja Jukka Tahkola
• Kilpailusihteeri Piritta Takkinen
• Lääkintä Rukan Lääkärikeskus
• TD Esa Ryynänen
• TDA Juhani Heden
• Stadionpäällikkö Jaakko Pitkänen
• Ratamestari Harri Keskiaho, Sauli Karjalainen
• Järjestelytoimikunta pj Hannu Päivärinta
• Kilpailukanslia Seppo Linjakumpu



Tuomarineuvoston esittely

• Esa Ryynänen (pj/ TD)
• Juhani Heden(jäsen / TDA
• Jukka Tahkola (kilpailujohtaja)
• Piritta Takkinen(sihteeri)



Osallistujien tarkistus ja lähtöjärjestys

• Joukkueiden järjestykset on vahvistettu.

• https://hiihtoliitto.fi/tapahtumat/suomen-cup/ruka/

https://hiihtoliitto.fi/tapahtumat/suomen-cup/ruka/


Kilpailun johtajan puheenvuoro

• Transponderit ja numerolaput jaetaan pusseissa joukkueittain. 
Joukkueesta yksi hakee koko pussin kilpailutoimistosta.
• Kilpailijat huolehtivat itse transponderit ja numerolaput maalialueella 

oleviin laatikoihin
• Joukkueiden pussit on haettavissa tuntia ennen kilpailun alkua
• Lähtöön ja vaihtoon mennään stadionin perällä olevasta portista. 

Lähtöalueelle johdetusti yhtäaikaa.



Latukartta
ja profiili



Viestin 
stadionjärjestelyt



Verryttely ja suksien testaus

• Kilparadat auki klo:11.00
• Testiradat auki aamulla
• Kilpailuratoja ei avata naisten 

kilpailujen jälkeen verryttelylle.
• Kisalatu suljetaan kymmenen 

minuuttia ennen starttia.
• Latupartio avaa ja sulkee ladun 

verryttelylle.
• Kisan aikana suksien testaus 

kisaladulla vain pooliliivillä 
hiihtosuuntaan. Pl stadion



Stadionkartta



Käännöstekniikka alueet



Sääennuste

https://www.foreca.fi/Finland/Kuusamo/Ruka



Ratojen kunnostus
• Radat kunnostetaan aamulla



TD:n puheenvuoro

• Esa Ryynänen



Kilpailusarjan puheenjohtajan puheenvuoro

• Hannu Koivusalo



Järjestelytoimikunnan puheenvuoro
• Hannu Päivärinta



Muut asiat
Kysymyksiä?



Kokouksen 
päätös
Tervetuloa Kuusamoon ja Rukalle!


