
 

Ukkohalla-Paljakka ajot 2022 

Kilpailukeskus: 
Rinneravintola Paljakka Bistro 
Paljakkakeskus, 89140 Kotila (Puolanka)  
 
Osoite Ukkohallan pään varikolle: Syväjärventie 12, Ukkohalla (Hyrynsalmi) 
 
Kilpailupäällikkö: Jani Heikkilä, puh. 050 300 0612 
Kilpailun ylituomari: Marja-Liisa Kiuru, puh. 050 572 6493 
Koetuomari: Marja-Liisa Kiuru 
Koetoimitsija, tuloslaskenta: Toni Miettinen 040 561 4506 
 
Eläinlääkäri:  Eläinlääkäri Henri Pätsi (paikalla koko kilpailun ajan) 
 p. 040 721 3892 
 
Kilpailusäännöt : IFSS / VUL / AVEK 

Kilpailunjärjestäjä: AVEK 

Kilpailun nettisivut:  www.vetokoirat.com ja https://www.facebook.com/events/676727433298734/ 
 
 
Kilpailun aikataulu: 

  
Perjantai 21.1.2022  
Klo Mitä Missä 
17:00 Toimisto auki, ilmoittautuminen 

MD4/MD8 
Rinneravintola Paljakka Bistron 
edustalla 

20:00 Ajajien kokous MD4/MD8 Rinneravintola Paljakka Bistron 
edustalla 

21:00 Toimisto kiinni  
Lauantai 11.1.2020   
Klo Mitä Missä 
8:00-9:00 Ilmoittautuminen Harrasteluokat Rinneravintola Paljakka Bistro 
9:00-11:00 GPS-kiinnitykset, varustetarkastukset Biströn edustalla oleva lähtöalue, 

Paljakka 
11:00-> Startit MD4/MD8 Bistron edustalla oleva lähtöalue, 

Paljakka 
12:30-> Startit Hiihto / FB / Rekiluokka  Bistron edustalla oleva lähtöalue, 

Paljakka 
n. klo 18 -> Maaliintuloja odotettavissa Bistron edustalla oleva maalialue, 

Paljakka 
Sunnuntai 12.1.2020   
Klo Mitä Missä 
10:00 Palkintojenjako Rinneravintola Paljakka Bistro 
 

 
HUOM! Alkuperäisestä kisainfosta poiketen myös harrastusluokat lähtevät Paljakasta ja ajavat Ukkohallaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vetokoirat.com/
https://www.facebook.com/events/676727433298734/


Aikatasaus 
Valjakoiden lähtövälien aikaerot tasataan Ukkohallan checkpointilla ja näin ollen lähtöajasta riippuen tauon pituus on 
pakollinen 4 tuntia + aikatasaus. Ensimmäisenä Paljakassa maalissa oleva on siis voittaja. 
 
Ruokailut 

MD4/MD8 luokkien osallistumismaksuun kuuluva lounas / päivällinen on saatavana Hotel Inn Ukkohallassa, joka sijaitsee n. 2,4 km 
päässä varikkoalueelta (Ukkohallantie 5, 89400 Hyrynsalmi, Suomi).  
 

Stakeout:  
Paljakassa ja Ukkohallassa stakeout-alueella koirat on kiinnitettävä parkkivaijeriin/-ketjuun, mikäli koirien vetoliinat eivät ole 
vaijeriliinat. Vaihtoehtoisesti koirat voivat viettää tauon autossa. Mikäli jollain on omat oljet mukana, niitä EI SAA levittää Paljakassa 
jäälle eikä ladulle, sama koskee myös Ukkohallan päätä! Ukkohallan varikolla on koirille tarjolla kylmää vettä. HUOM! ALUEELLA 
KOIRAT ON PIDETTÄVÄ KYTKETTYNÄ! 
 

Pakolliset varusteet valjakkoluokissa: 
- MD4 minimi 1 kpl lumiankkureita, MD8 minimi 2 kpl lumiankkureita. 
- Kaikille koirille tossut 
- 1 kpl valjaat, 1 kpl pääliinakomponentti ja 2 kpl vetoliinoja reessä 
- Vaijerivetoliinat tai parkkivaijeri/-ketju, mikäli koirat ei vietä pakollista taukoa autossa (ei koske retkiluokkaa)  
- 300 g koiranruokaa / koira reessä, valjakon startatessa  
- Otsalamppu ja matkapuhelin 
- heijastin reessä 
- puukko 
 
Pakolliset varusteet hiihto- ja Fatbike-luokassa: 
- Juomapullo ja jotain syötävää hiihtäjälle 
- Matkapuhelin, otsalamppu 
- Heijastin 
- Lisäksi Fatbike-luokassa pakollisena varusteena kypärä  
- Ahkioluokassa voi halutessaan käyttää painoja, kuski vastaa itse painoista, sekä ahkion pakkaamisesta turvallisesti. 
 
Muut erikoissäännöt: 
- Kilpailu käydään poronhoitoalueella, jokainen kuski on vastuussa valjakostaan ja/tai koiristaan ja koirat on pidettävä kytkettyinä 
koko kilpailun ajan. Karannut valjakko katsotaan automaattisesti hylätyksi. 
- MD8-luokassa pitää olla startatessa vähintään 6 koiraa, viimeiselle etapille startatessa vähintään 5 koiraa. 
- Keskeytyksen sattuessa uran varteen, kilpailunjärjestäjä pyrkii auttamaan tilanteesta riippuen aikataulujen sallimissa puitteissa. 
Hätätapauksissa yhteys suoraan yleiseen hätänumeroon 112, kiireettömissä tapauksissa kuskin on varauduttava odottamaan. 
Suosittelemme lataamaan puhelimeen 112-sovelluksen.  
 
Muuta: 
- Ratakarttoja on saatavilla ilmoittautumisen yhteydessä paperiversiona, kartta löytyy myös nettisivuilta osoitteesta 
www.vetokoirat.com. 
- Jokaiselle kilpailijalle tulee rekeen tai muulla tavalla (hiihto/fatbike) kiinni GPS-laite. Laitteiden kiinnitys aloitetaan varikolla heti 
kun mahdollista (vähintään tuntia ennen startteja), joten pyydämme olemaan ajoissa paikalla. Laitteet kerätään pois maaliintulon 
jälkeen, mikäli joudutte keskeyttämään, muistakaa palauttaa laite kisan järjestäjälle. Palauttamatta jääneestä laitteesta veloitetaan 
500 €. 
- Koetoimitsijalta on tullut kaikille sähköpostilla viestiä papereiden ja rokotusten tarkastamisesta ja sirulistojen lähettämisestä 
etukäteen Whatsappin avulla (numeroon 040 561 4506). Muistakaa ottaa kuitenkin koirien paperit, rokotustodistukset ja sirulistat 
myös mukaan kisapaikalle mahdollisia satunnaistarkastuksia varten. 
- Luethan vielä koronaan liittyvän ohjeistuksen seuraavalta sivulta. 
 
 
 

AVEK ja yhteistyökumppanit toivottavat kaikki kilpailijat ja kokeeseen osallistujat tervetulleeksi  
– pidetään hyvät kisat! ☺ 

 



 

Koronaan liittyvät ohjeistukset 
Kilpailuissa noudatetaan valtion ja terveysviranomaisten antamia ohjeistuksia koronan ehkäisystä.  
Kilpailuun ei saa osallistua, mikäli sinulla on ylähengitystieoireita (yskä, nuha, kurkkukipu yms.). Myös 
mahdollisten handlereiden tulee olla oireettomia ja terveitä. Kasvomaskin käyttö on suositeltavaa 
varikkoalueella, ilmoittautumisessa, ajajien kokoukseen osallistuttaessa sekä palkintojenjaossa eli paikoissa, 
joissa turvaetäisyyden pitäminen on hankalaa.  
 
Kaikille kilpailuun osallistuville suositellaan Koronavilkku-sovelluksen käyttöä.  
Liitteenä on ohje käsienpesuun ja oikeaan yskimistekniikkaan. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-
jarokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 
 
 
Toivomme, että ruokailuun järjestetyssä tilassa vierailisivat vain kuskit. Ruokailutiloissa liikkuessa on 
suositeltavaa käyttää kasvomaskia ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Toivomme, että sisätiloissa ei 
vietettäisi aikaa tarpeettomasti. 
 
Jokainen kilpailuun osallistuva osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Urheiluliiton, kilpailujärjestäjien 
ja urheilijoiden vakuutus korvaa vain lajissa tapahtuneista tapaturmista tulevat kustannukset. 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
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