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 KILPAILUKUTSU 

SUOMEN METSÄURHEILULIITON 70. KESÄMESTARUUSKILPAILUT KESKI-POHJANMAALLA               
8.-9.9.2017 

Kutsumme Suomen metsäurheiluliiton jäsenyhdistysten edustajia, metsäylioppilaita ja metsä- ja 
puutalousoppilaitosten opiskelijoita osallistumaan 70. metsätaidon kesämestaruuskilpailuihin. 
Kilpailupaikka on Kalajoella. Kisojen suojelijana toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä. 

Perjantaina 8.9. klo 15.00 alkaen on henkilökohtainen pikakilpailu ja joukkuekilpailu etukäteen 
nimettyjen joukkueiden kesken. Joukkueen muodostaa kaksi yleisen sarjan ja yksi taitosarjan 
kilpailija. Joukkue voi edustaa työnantajaa, oppilaitosta tai metsäurheilupiiriä. 

Lauantaina 9.9. klo 9.00 alkaen on ns. normaalimatkan henkilökohtainen kilpailu ja 
metsäurheilupiirien välinen joukkuekilpailu. Joukkueen muodostaa piirin kaksi parasta yleisen 
sarjan ja kolme parasta taitosarjan kilpailijaa. 

Kilpailussa noudatetaan SMUL:n 13.2.2017 voimaan tulleita sääntöjä, joihin voi tutustua SMUL:n 
kotisivuilla. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan. 

 

Ohjelma perjantaina 8.9. 2017 

 12:00- Kilpailutoimisto avoinna kilpailupaikalla 

 14:30 Kilpailujen avaus 

 15:00  Pikakilpailu alkaa 

 17:30 Kilpailutoimisto kilpailujen jälkeen, Santa`s Resort&Spa Hotel Sani  

 17:30 Päivällinen, Santa`s Resort&Spa Hotel Sani (14€/hlö) 

 20:00 Pikakilpailun palkintojen jako, muistamiset ja puheenvuorot,
 Santa`s Resort&Spa Hotel Sani   

Ohjelma lauantaina 9.9.2017 

 6:30  Aamupala, Santa`s Resort&Spa Hotel Sani 

 7:00 Kilpailutoimisto avoinna kilpailupaikalla 

 9:00 Kilpailu alkaa 

 11:00 Lounas kilpailupaikalla (10€/hlö) 

 14:00 Palkintojenjakotilaisuus kilpailupaikalla 



Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumiset tehtävä sähköpostitse maanantaihin 28.8.2017 klo 16:00 mennessä os. 
harri.simola@metsantahden.fi liitteenä olevalla erillisellä lomakkeella. Ilmoittautumisen 
perilletulon varmistamiseksi saatava kuittaus, ellei sitä tule, soita num. 040-5641207. 

Osanottomaksu 30€/kilpailija molempina päivinä, opiskelijat ei maksua. maksut maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä Keski-Pohjanmaan metsäurheilun tilille FI64 5033 0320 0092 85 

Osanottoa koskevat muutokset on tehtävä kilpailutoimistoon pe 8.9.2017 klo 14:00 mennessä 
kirjallisesti, muutosmaksu 10€/kilpailija on maksettava käteisellä. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta 
vastaan. 

Majoitus ja ruokailu 

Majoitusvaraukset ja perjantain ruokailuvaraukset on tehtävä metsäurheilupiireittäin suoraan 
Santa`s Resort&Spa Hotel Saniin (Kylpylähotelli Sani) viimeistään ma 21.8.2017 sähköpostios. 
satu.loytynoja@santashotels.fi puh. 040-3520814 

Majoittuminen 24 m2:n 2 hengen huoneissa, sisältäen wc, suihku, puhelin, tv, hiusten kuivaaja, 
kylpytakki, kylpylä-uimahallin käytön ja lauantaiaamun aamiaisen klo 6:30 alkaen. Hintaan 
58€/vrk/hlö kahden henkilön huoneissa ja 1 henkilön huoneessa 99€/vrk.  

Ruokailu perjantaina (8.9.) hotellilla, alkaen klo 17:30, varaukset majoitusvarauksen yhteydessä. 
Ruokalista: Talon päivällinen, sisältää alkusalaatit, leivät+levitteet, ruokajuomat, tukeva pääruoka 
lisukkeineen sekä kahvi/tee ja jälkiruoka. Hinta 14€/hlö. 

Ruokailu lauantaina 9.9. kilpailupaikalla, alkaen klo 11:00. Hinta10€/hlö, keittoruoka, juomat ja 
lisukkeet. Käteismaksu. 

Palkintojenjako 

Perjantain pikakilpailun palkintojen jako ja metsäurheilun info-tilaisuus pidetään hotellilla pe 8.9. 
klo 20:00 alkaen. 

Lauantain kilpailujen palkintojenjakotilaisuus kisapaikalla alkaen noin klo 14 

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN KALAJOELLE 

mailto:satu.loytynoja@santashotels.fi


 
 
 

70. Metsätaitoilun SM-kisat on osa Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 

 
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Se on 
Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan yhdessä. Juhlavuosi 

synnyttää tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa. Se elää koko 
Suomessa, koko vuoden 2017. Tekojen kautta tarkastellaan 

Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. 
Lue lisää: suomifinland100.fi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


