
XXXI Nuorisoviesti Naantalissa Suovuoren urheilukeskuksessa lauantaina 1.10.2022 
  
Kilpailukutsu  
 
Sarjat  
A-sarja: H/D16, 7 osuutta, maksimi yhteisikä 100 vuotta, joukkueessa on oltava vähintään kolme tyttöä. 
Osuudella 6 suunnistaja on oltava tyttö.  
B-sarja: H/D12, 4 osuutta, maksimi yhteisikä 44 vuotta, joukkueessa on oltava vähintään yksi tyttö.  
C-sarja: kuntosarja, 3 osuutta, vapaa osallistumisoikeus.  
 
Matkat  
A-sarja: 1. osuus noin 3,2 km, 3.–4. osuus ja 6. osuus noin 2,5 km, 2. ja 5.osuus noin 1,7 km (2. ja 5. 
osuuksilla ei ole hajontaa), 7. osuus noin 3,3 km.  
B-sarja: 1. ja 4. osuus noin 1,6 km (TR), 2. ja 3. osuus noin 1,5 km, siimaa pitkin 2,1 km (RR).  
C-sarja: 1.–3. osuus noin 3 km.  
 
Ilmoittautuminen  
SSL:n IRMA-järjestelmää käyttäen. Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään sunnuntaina 25.9.2022 
klo 23.59 mennessä. Kuntosarjalaiset voivat ilmoittautua tarvittaessa suoraan Jouni Laaksoselle 
(ilmoittautumiset@tus.fi).  
 
Jälki-ilmoittautuminen  
Kaksinkertaisella osanottomaksulla ensisijaisesti SSL:n IRMA-järjestelmää käyttäen tai vaihtoehtoisesti 
sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@tus.fi. Jälki-ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään 
keskiviikkona 28.9.2022 klo 23.59 mennessä.  
 
Juoksujärjestyksen ja Emit-kortin numeron ilmoittaminen  
Kilpailijoiden juoksujärjestys ja Emit-korttien numerot on ilmoitettava viimeistään perjantaina 30.9.2022 klo 
21.00 mennessä ensisijaisesti IRMA-järjestelmään tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen 
ilmoittautumiset@tus.fi. Myöhemmin tehtävät juoksujärjestyksen tai Emit-korttien numeroiden muutokset 
ovat maksullisia (5 € / muutos). Lopulliset juoksujärjestykset on jätettävä järjestäjille kilpailupäivänä 
viimeistään klo 10.00 mennessä.  
 
Osanottomaksut  
A-sarja 90 €, B-sarja 50 €, C-sarja 60 €. Jälki-ilmoittautuminen kaksinkertaisin osanottomaksuin. 
Osallistumismaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä IRMA-järjestelmän kautta tai mikäli se ei ole 
käytössä Turun Suunnistajien tilille IBAN: FI61 5711 6120 0235 08, SWIFT/BIC: OKOYFIHH. Maksettaessa on 
käytettävä seurakohtaista viitenumeroa tai merkittävä maksun viestikenttään joukkueen nimi ja sarja. 
Laina-Emitin vuokra 5 €.  
 
Leimausjärjestelmä  
Emit-leimaus. Jokaisella osuudella on käytettävä eri Emit-korttia eikä samaa korttia saa käyttää kahdessa eri 
joukkueessa.  
 
Opastus  
Turusta tultaessa Lietsalan liikenneympyrästä, josta matkaa paikoitukseen 100 m - 1 km. Etäisyys 
paikoituksesta kilpailukeskukseen on noin 1 – 1,5 km. Kävelyreitti pysäköinnistä kilpailukeskukseen on 
merkattu nauhalla. Opasteet ovat paikoillaan lauantaina 1.10.2021 klo 8.00 alkaen.  
Pysäköinti Henkilöautojen ilmainen pysäköinti kilpailukeskuksen läheisyydessä Lietsalan koululla ja 
läheisten yritysten pihoilla opastuksen mukaisesti. Navigointiosoite Raisiontie 764, Raisio. Bussien 
pysäköinti erillisen ohjeen mukaan. Ennakkoilmoitus bussilla tulosta viimeistään torstaina 29.9.2022 klo 
12.00 mennessä kilpailunjohtajalle (ks. kohta ”Kilpailunjohtaja”).  



Lähdöt  
Yhteislähdöt porrastetusti sarjoittain klo 11.00 alkaen.2  
 
Kartta  
Kaikissa sarjoissa suunnistuskartta, mittakaava 1:7500, käyräväli 5 m, ajantasaistettu 2021-2022, 
muovisuojuksessa, tulostettu 9/2022. 
 
Maastokuvaus  
Maasto on Suovuorenhiihtokeskuksen ympäristössä olevaa polkurikasta avokalliomaastoa.  
 
Toimihenkilöt  
Kilpailunjohtaja: Ville Paananen, puh. 046 810 8257, ville.paananen@turkuamk.fi  
Ratamestari: Annastiina Junnila ja Elli Kyläkoski  
Kilpailun valvoja: Ingela Mattsson, Pargas IF  
Internet: http://www.tus.fi  
 
Pukeutuminen, pesu ja WC-tilat  
Pukeutuminen ja WC kilpailukeskuksessa. Pesumahdollisuutta ei ole.  
 
Kahvio  
Kilpailukeskuksessa on kahvio.  
 
Tervetuloa kilpailemaan aurinkoiseen Naantaliin!  
 
Turun Suunnistajat ry 


