
 

OHJEITA PIRKAN HIIHTOON 90 KM 6.3.2022 
(Retki-Pirkan, Puoli-Pirkan tai Reppuhiihdon ohjeistuksen voit ladata kotisivuiltamme) 
 
ALUKSI 
Lähdethän terveenä hiihtämään! Järjestäjien vahva suositus on, että osallistujat käyttävät 
kasvomaskia linja-autoissa, lähtöpaikan ilmoittautumistilassa sekä maalissa sisätiloissa. 

 
TIEDUSTELUT  ENNEN STARTTIA JA MATKAN VARRELLA 
Tiedustelut tiistai - torstai 10–15 ja lauantaina 15–19, Pirkan Kierroksen toimisto 050 4085 111 
Sunnuntaina 6.3. klo 6-11 (lähtötiedustelut) 045 638 5101   
Sunnuntaina 6.3. klo 11–20 (maalitiedustelut) 050 4085 111 
 

Pirkan Hiihdon hätälinja 050 4086111 (kun tarvitset esim. ea-kelkkojen apua matkan varrella) 
 
RINTANUMEROPOSTITUKSESTA 
 
Tarkasta että vastaanotit saman numeron kuin kirjekuoren osoitetarraan on kirjattuna. Sarjanumeroinnin löydät 
kotisivuiltamme osanottoluetteloista. 
 
Rintanumeroon kiinnitetty pahvi sisältää ajanottoon ja suorituksen kirjautumiseen vaadittavan RFID-koodin, pue 
rintanumero niin, että pahvilappu on etupuolella. 
 
KULJETUKSET NIINISALOON 
Kuljetusmaksut (Niinisaloon 10 €, Hämeenkyröön 5 €) kerätään matkalla. Ennakkoon maksaneilla kuljetustarra on 
kiinnitetty varustesäilytysrannekkeeseen. Pidä se näkyvillä bussiin noustessasi.  
 

Tampere – Teivo – Niinisalo 6.3.2022    PERINTEINEN, startti klo 7 VAPAA, startti klo 11 

  Treen Keskustorilta, Vanhan kirkon edustalta 4.40 8.40 

  Teivon raviradalta 4.55 8.55 

  Nokia uimahallilta  4:30 8:30 

  Kyröskosken matkahuollolta 5.15 9.15 

 
Hiihdon jälkeen ei ole Pirkan Hiihdon puolesta järjestetty kuljetusta takaisin lähtöpaikoille. Länsilinjan reittibussi 
ajaa sunnuntaisin Niinisaloon (lähtö klo 13.30 Treen linja-autoasemalta, pysäkki Vaasantien varressa. Tarkista 
aikataulu www.lansilinjat.fi tai www.matkahuolto.fi. 
 
AUTOJEN PYSÄKÖINTI TEIVOSSA JA NIINISALOSSA  
Omalla autollaan Pirkan Hiihtoon saapuvat voivat jättää autonsa maalialueelle Teivon Raviradan pysäköintialueille. 
Parkkipaikalle ajetaan ravitallien sisäänajoväylää pitkin. 
Niinisalossa autojen pysäköintipaikaksi on varattu P-alue ennen pääporttia. Autoilijoiden on noudatettava 
liikenteenohjaajien antamia ohjeita ja vältettävä turhaa liikennettä alueella.  P-alueelta on noin 500 m:n 
kävelymatka lähtökansliaan Varuskuntakerholle. 
 
VARUSTEIDEN KULJETUS LÄHDÖSTÄ MAALIALUEELLE; MERKKAA REPPUSI JO ETUKÄTEEN! 
Kirjoita rintanumerosi saamaasi reppunauhaan ja kiinnitä se kuljetettaviin varusteisiin. Reppunauhoja löytyy myös 
jälki-ilmoittautumiskansliasta. Kuljetettavien varusteiden vastaanotto tapahtuu varuskuntakerhon pihassa. 
Niinisalossa hiihtäjien on itse huomioitava, että Retki-Pirkan reput viedään Kyröskoskelle ja Pirkan Hiihdon reput 
Teivoon. Molemmille on merkityt omat paikat reppupisteissä. Jos ennakkoon pitkälle Pirkalle ilmoittautunut 
muuttaa matkakseen Retki-Pirkan, pyydetään reppuun oman rintanumeron lisäksi kirjaamaan sana 
”KYRÖSKOSKELLE”.  
 
Järjestäjä ei vastaa kuljetuksen aikana kadonneesta tai rikkoutuneesta omaisuudesta (pakkaa esim. kännykkä hyvin, 
ettei tipu sivutaskusta). Varusteita valvotaan koko ajan ja ne luovutetaan vain rintanumeroa vastaan. 
 
LAUANTAINA 5.3. KISAKANSLIA TEIVON RAVIRADALLA klo 15–19. 
Voit hakea valmiit rintanumerot tai jälki-ilmoittautua mukaan kaikkiin sarjoihin.  
Kanslia puh. 050 408 5111, lauantaina klo 15–19, sunnuntaina maalitiedustelut klo 11 alkaen 



 
 
SUNNUNTAINA 6.3. KISAKANSLIA  NIINISALON VARUSKUNTAKERHOLLA klo 5.30-11 
Seuraa opasteita P-alueelta. 
Kanslia puh.  045 638 5101 klo 5.30 alkaen (90 ja 52 km): 
 

Liikunta-, Kulttuuri-, Virike- ja Tyky-setelit sekä todennetut Sporttipassi Smartumsaldo maksut (tulosta kuitti 
maksustasi). Kisakansliaan ei saa viedä suksia! 
 

LÄHDÖT 
90 km (ja 52 km) perinteinen klo 7.00, vapaa klo 11.00 
 

Niinisalossa lähdöt tapahtuvat tällä kertaa haulikon laukauksella, 
jonka jälkeen lähtövaate nousee ylös. Lähdössä käytetään kolmea eri 
lähtöryhmää, jotka määräytyvät suksitarrojen värin perusteella.  
 
Niinisalon lähtöalueella liikkuminen ennen hiihtoa 
Niinisalon alue on varuskunta-aluetta, jolla liikkuminen on 
rajoitettua. Varuskunta-alue Hämeenkankaantiellä on suljettuna ennen hiihtoa. 

 
 

Suksien merkitseminen ja ryhmittyminen lähtöön 
Sukset merkitään Pirkan Hiihdon tarroilla. Kiinnitä tarrat lämpimiin ja kuiviin suksiin. Lähtöön on ryhmityttävä 
opasteiden mukaan, oman suksitarran värin perusteella. Lähtöryhmien noudattaminen takaa sen, että matka 
etenee sujuvasti ja nopeimmat hiihtäjät pääsevät sujuvasti alta pois. Varaa riittävästi aikaa siirtymiseen 
varuskuntakerholta lähtöpaikalle, jonne matkaa noin 1,3-1,6 km! Hiihtäjiä kehotetaan olemaan paikalla 
lähtöalueella viimeistään 15 min. ennen lähtöä. – Varaslähtö on kielletty! 
 
MATKAN VARRELLA; HUOLTOPISTEILLÄ RAVINTOA, SUKSIHUOLTOA, ENSIAPUA JA VARAVÄLINEITÄ 
 
HUOM: Poikkeustilanteesta johtuen jokainen ottaa itse oman juomansa ja syötävänsä pöydiltä!  
 
90 kilometrin matkalla on yhteensä 12 huoltopistettä, joiden etäisyyden lähdöstä, tarjottavat ja sulkemisajat näet 
oheisesta taulukosta. Pirkan Hiihdon huoltopäällikkönä toimii Jouni Välisalo (045 638 5101). Urheilujuomana 
Squeezy Energy Drink. 
 

Huoltopiste Tarjolla aina MEHU, VESI, URHEILUJUOMA. Lisäksi: Sulku 

Kuninkaanlähde 10 km mehu, vesi ja urheilujuoma  

Jämi 18 km rusina, suolakurkku  

Varpee 25 km rusina, suolakurkku  

Vatula 33 km rusina, suolakurkku, mustikka-vadelmasoppa  

Lentokenttä 45 km rusina, suolakurkku, mustikka-vadelmasoppa  

Kyröskoski 52 km rusina, suolakurkku, lihakeitto, kauravelli, ruisleipä, kahvi  16.00 

Lintuharju 58 km rusina  

Hietaniemi 63 km 
Äkönmaa 69 km 

rusina, suolakurkku, kahvi, leipä, mustikka-vadelmasoppa, kauravelli 
mehu, vesi ja urheilujuoma 

 

Pentinmaa 74 km rusina, suolakurkku, leipä 18.00 

Topintupa 79 km rusina, suolakurkku, kahvi, mustikka-vadelmasoppa, leipä  

Pikku-Ahvenisto 84 km mehu, vesi ja urheilujuoma  

Teivo, maali 90 km Leipä, mehu, vesi (ei urheilujuomaa) 20.00 

 
Menu on laktoositon. Kasvis- ja gluteeniton ruokavalio huomioidaan (löytyy huoltopisteeltä pyydettäessä) 
Huomioithan, että huoltopisteen sulkemisajan jälkeen tulleiden hiihtäjien on keskeytettävä hiihto. Kyröskoskelle 
klo 16 jälkeen saapuvat hiihtäjät merkitään Retki-Pirkan maaliin saapuneiksi.  
Huoltopisteillä on myös tunnuksin merkityt ensiapupalvelut. Huoltopisteiltä saa kuittausta vastaan varasauvan 
rikkoutuneen tilalle. 
 



Startex toimittaa lähtöalueelle ja huoltopisteille keliin sopivia voiteita 
omatoimista voitelua varten. Ota mukaan omia keliin sopivia voiteita, sillä 
huoltopisteillä on voiteluaineita rajoitetusti.  
 
 

 
KÄVELYOSUUS 
Kyröskosken huoltopisteen jälkeen perinteinen kilometrin mittainen kävelyosuus hiekoitetaan, jos keli on jäinen. 
 
MIKÄLI JOUDUT KESKEYTTÄMÄÄN 
Keskeyttämisestä pyydetään ilmoittamaan myös siinä tapauksessa, ettet tarvitse kuljetusta maalialueelle (puh. 
0400 280 090).  
Alkumatkan huoltopisteiltä keskeyttäneet kuljetetaan Kyröskosken koululle, josta jatkokuljetus klo 11.30–17.30  
kohti Teivoa. Loppupään huoltopisteiltä keskeyttäneet noudetaan erikseen. Varaudu odottamiseen. 
Kyröskosken koululle (52 km) asti hiihtäneet voivat halutessaan vaihtaa sarjansa Retki-Pirkaksi ja lunastaa 
suorituksesta kertovan mitalin Kyröskosken maalista. 
 

MAALISSA TEIVON RAVIRADALLA 
Pirkan Hiihdon ajanotto toimii etupuolella olevalla rfid-tunnisteella. Älä peitä numeroasi 
(esim. takilla)! Maaliin tultuasi saat Pirkan Hiihdon mitalin ja mahdolliset 
sijoituspalkinnot (kolmelle parhaalle, paitsi Nelivedossa). Puoli-Pirkan nuorten sarjoissa 
kaikki maaliin tulleet saavat pokaalin, jotka sponsoroi Kiilto. 
Pirkan Hiihdon 90 km 25. kerran hiihtänyt saa oman kunniahiihtäjänumeron maalissa.   
Kunniahiihtäjät tunnistetaan maalissa samaastaan kangasmerkistä.  
 
20. kertaa hiihtäneet (kultainen mitali) ja 10. kertaa hiihtäneet (hopeinen mitali) voivat 
noutaa mitalinsa ja kangasmerkkinsä kisakansliasta Pirkan Hiihdon jälkeen tai saavat sen 
postissa kotiin. Maali suljetaan klo 20. 
 

KISAKANSLIASSA TEIVOSSA 
Pirkan Hiihdon mitaleissa ei ole vuosilukua. Halutessasi voit käydä itse kisakansliassa leimaamassa mitaliisi 
vuosiluvun. 
 
Kisakansliassa voit myös ostaa omaksesi Pirkan Hiihdon 60 vuotis -historiikin (20,-) sekä muita tuotteita rajoitettu 
määrä. 

 

Lähtöalueelta kuljetetut varusteet odottavat ensimmäisessä totohallissa, missä tarjolla myös mehua ja leipää. 
Kisakanslian löydät totohallin vierestä. Teivon MAALI-kahvila helpottaa isossa ja pienessä nälässä. Ulkona 
sijaitsevasta makkaragrillistä löytyy perinteiset kisamakkarat.  

 
Bussikuljetus Teivosta Tampereen Keskustorille lähtee Teivon totohallin piha-alueelta aina tasalta välillä 13.00–
19.00. 
 
MUUTA 
Omat huoltojoukot löytävät kotisivuiltamme tapahtumainfosta reittikartan ja helposti tavoitettavien 
huoltopisteiden osoitteet. Lähtöpaikalta lähdettäessä huoltoautojen on käytettävä Niinisalo-Jämijärvi-Ikaalinen–
tietä (ei Kuninkaanlähteelle). 
 
Kisamakkaraa on kannustusjoukoille myynnissä Jämin, Vatulan ja Lentokentän huoltopisteillä. 
 

Löytötavarat yms. toimitetaan Teivon kisakansliaan, josta niitä voi hiihdon aikana tiedustella. Hiihtopäivän jälkeen 
tavaroita voi kysellä Pirkan Kierroksen toimistosta. Tavaroita säilytetään 2 viikkoa. 
 

Tulokset julkaistaan kotisivuillamme.  
 

Vakuutusyhtiö Turvan tapaturmavakuutus korvaa hiihdon aikana sattuneita tapaturmia. Korvauksen edellytyksenä 
on, että lääkärinhoito aloitetaan 14 vuorokauden kuluessa haaverista. 
 

Valokuvia matkan varrelta 
Pirkan Hiihdossa otettuja kuvia julkaistaan some-kanavillamme tapahtuman aikana ja nettigalleriassa tapahtuman 
jälkeen. 



 

Ympäristön puolesta 
Huoltopisteillä olevat roska-astiat ovat myös muualla matkan varrella syntyville 
roskille (mm. tyhjät geelipakkaukset) parempi paikka kuin ladunvarret!  
 

 
42. Pirkan Kierros 2022 
Nähdäänhän heti kesällä uudelleen! Pirkan Kierrokseen kuuluu Pirkan Hiihto 90 km lisäksi Pirkan Pyöräily 134/217 
km kesäkuussa, Pirkan Soutu 25/35 km heinäkuussa ja Kierroksen lokakuussa päättävä Pirkan Hölkkä 33 km. Kaikilla 
90 km hiihtäneillä on ¼ Kierrosta suoritettuna. Pirkan Pyöräily ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa, toukokuun 
alkuun myynnissä on myös Kolmen vartin Kierrospaketti, eli kolmen tapahtuman sisältävä paketti 140 euron 
hintaan.  
 

 
SÄÄNNÖT 
Hiihdossa noudatetaan Suomen Hiihtoliiton sääntöjä soveltuvin osin. Valittua hiihtotyyliä tarkkaillaan ja 
rikkomustapauksissa suoritus voidaan hylätä! Jokainen hiihtää omalla vastuullaan. Osallistujan on ennen hiihtoa 
varmistauduttava, että hänen terveydentilansa sallii osallistumisen Pirkan Hiihtoon. Jos hiihto sääolosuhteiden 
tai muiden järjestäjistä riippumattomien esteiden takia joudutaan peruuttamaan, varaavat järjestäjät itselleen 
oikeuden pidättää enintään 30 % osanottomaksuista jo syntyneiden kustannusten peittämiseen. Tässä tapauksessa 
sallitaan osanottomaksun siirtäminen seuraavalle vuodelle. Pirkan Hiihdon vuosisuorituksiksi lasketaan vain yksi 90 
kilometrin matka vuosittain (mahd. poikkeusreittivaihtoehdossa poikkeussäännöt). 
 

 
OSANOTON PERUUNTUMINEN 
Poisjäämisestä ei tarvitse ilmoittaa ennen tapahtumaa, eikä tapahtumapäivänä! Osallistumisen Pirkan Hiihdon 
tapahtumaan voi perua aina siihen asti, kunnes maksu on suoritettu. Sopimus osallistumisoikeudesta Pirkan 
Hiihdon tapahtumiin syntyy maksun suorittamisen jälkeen. Osanoton peruuntuessa Maksettu osallistuminen Pirkan 
Hiihtoon on sitova eikä osallistumismaksua palauteta missään tapauksessa (pl. tapahtuman peruuntuminen). 
 
Osallistumisoikeuden siirtäminen seuraavalle vuodelle on kuitenkin mahdollista lääkärintodistuksen avulla. Siirron 
voi tehdä vain yhden vuoden eteenpäin.  
 
 

Pirkan Hiihto ry   
Lindforsinkatu 5 
33720 Tampere 
 


