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Tervetuloa Finlandia Marathonille 2022!
Finlandia Marathon järjestetään parin vuoden tauon jälkeen kaksipäiväisenä tapahtumana.
Perjantaina järjestetään mittava 4.500 koululaisen Nuorten Maraton, yhteisöjen maratonviesti, kaiken
kansan Finlandia Kävely ja iltavalaistuksessa juostava Valon Kymppi. Lauantain ohjelmassa on
täysmaraton ja puolimaraton.
Finlandia Marathon on enemmän kuin yksittäinen tapahtuma. Finlandia Marathon on tavoite, joka
kannustaa säännölliseen liikkumiseen ja omasta kunnosta huolehtimiseen. Lisäksi Finlandia Marathon
on rikastuttava kokemus. Hieno tunne kuulua suureen joukkoon, nauttia järjestäjien palveluista,
testata omia rajoja ja saada palautetta omasta kunnosta. Nyt tästä kaikesta pääsevät osalliseksi myös
koululaiset Nuorten Maratonilla.
Finlandia Marathonin onnistuminen vaatii yli 250 vapaaehtoisen työpanosta. Esitämmekin mitä
lämpimimmät kiitokset teille kaikille, jotka olette valmiita käyttämään omaa vapaa-aikaanne
korvauksetta liikenteen ohjauksessa, huoltopisteillä, kansliassa, lähtö- ja maalialueella, pysäköinnin
valvonnassa, rakentamisessa ymv. tehtävissä.
Lisäksi kiitämme Finlandia Marathonin yhteistyökumppaneita, jotka merkittävällä panoksellanne
mahdollistatte tapahtuman järjestämisen ja edelleen kehittämisen kohtuullisin osallistujamaksuin.

Arvoisat osanottajat - tapahtuman päähenkilöt – olette lämpimästi tervetulleita kiertämään kaunista
Jyväsjärveä, kokeilemaan omia rajojanne ja nauttimaan mukanaolosta. Me tapahtuman järjestäjät
teemme parhaamme, jotta voisit kokea ”kyllä kannatti tulla”.
Finlandia Marathon 2022 järjestelytoimikunta
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ERI MATKOJEN LÄHTÖAJAT

Perjantaina 16.9.
klo 17.30
klo 18.00
klo 20.00

Maratonviesti
Finlandia Kävely
Valon Kymppi

Lauantaina 17.9.
Klo 12.00
Klo 15.15

Maraton
Puolimaraton

FINLANDIA MARATHONIN AIKATAULU
Perjantaina 16.9.
Aika
Ohjelma
Paikka
klo 9.00 -14.00 Koululaisten Nuorten Maraton
14.00 – 20.00 Juoksijanumeroiden jako
Paviljongin D-halli
17.00
Juoksijanumeroiden jako maratonviestiin päättyy
Paviljongin D-halli
17.30
Osallistujatunnusten jako Finlandia Kävelyyn päättyy
Paviljongin D-halli
17.30
Maratonviestin lähtö
Lutakon aukio
17.45
Finlandia Kävelyn lämmittelyjumppa
Lutakon aukio
18.00
Finlandia Kävelyn lähtö
Lutakon aukio
19.00
Jälki-ilmoittautuminen Valon Kymppiin päättyy
Paviljongin D-halli
19.30
Valon Kympin juoksijanumeroiden jako päättyy
Paviljongin D-halli
19.45
Valon Kympin lämmittelyjumppa
Lutakon aukio
20.00
Valon Kympin lähtö
Lutakon aukio
21.30
Valon Kympin palkintojen jako
Lutakon aukion ohjelmalava
22.00
Maratonviestin yhteislähtö
- Mikäli joukkue maratonviestissä ei ole vielä vaihtanut 2. - 8. osuudelle, jäljellä
olevat juoksijat lähtevät yhteislähdössä klo 22.00
23.00
Tapahtumakeskus perjantailta sulkeutuu
Paviljongin D-halli
Lauantaina 14.9.
9.00
Juoksijanumeroiden jako maratonille ja puolimaratonille jatkuu Paviljongin D-halli
10.00
Jälki-ilmoittautuminen maratonille päättyy
Paviljongin D-halli
11.30
Juoksijanumeroiden jako maratonille päättyy
Paviljongin D-halli
11.45
Maratonin lämmittelyjumppa
Lutakon aukio
12.00
Maratonin lähtö
Lutakon aukio
14.00
Jälki-ilmoittautuminen puolimaratonille päättyy
Paviljongin D-halli
14.30
Juoksijanumeroiden jako puolimaratonille päättyy
Paviljongin D-halli
15.00
Puolimaratonin lämmittelyjumppa
Lutakon aukio
15.15
Puolimaratonin lähtö
Lutakon aukio
18.15
Reitillä olevat huoltopisteet suljetaan ja reitille järjestetty liikenteen ohjaus lopetetaan
20.00
Tapahtumakeskus sulkeutuu
Palkintojen jaot perjantaina Lutakon aukiolla ja lauantaina Jyväskylän Paviljongin D-hallissa. Palkintojen jaon
aikataulu sivulla 25
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TAPAHTUMAKESKUS
Finlandia Marathonin tapahtumakeskus on Jyväskylän Paviljongin D-halli (osoite Uno Savolankatu 8)
sekä Paviljongin läheisyydessä oleva Lutakon aukio. Jyväskylän Paviljonkiin on pysyvät opastustaulut
kaikilta Jyväskylään tulevilta pääteiltä. Lisätietoja https://www.paviljonki.fi/saapuminen-japysakointi/.
PYSÄKÖINTI
Paviljongin pysäköintialueita hallinnoi Jyväs-Parkki oy. Lähtöpaikan ja D-hallin välittömässä
läheisyydessä on käytössä kaksi pysäköintitaloa, 24 h / vrk. Sisäänajo Paviljonki 1 pysäköintitaloon
tapahtuu Satamakadulta (Osoite: Satamakatu 3) ja Paviljonki 2 pysäköintitaloon sisäänajo on Uno
Savolankadulta (Osoite: Uno Savolankatu 6). Hinnat: tuntitaksa 1,50 € / tunti, vuorokauden
pysäköintitaksa 16 €.
Huom. Paviljongin alueella on lauantaina 17.9. myös Ween Maan Wiljaa tapahtuma, joten Paviljongin
välittömässä läheisyydessä olevat pysäköintitalot voivat olla täysiä. Auton voi myös pysäköidä keskustaan ja kävellä Matkakeskuksen ylikulkusillan kautta Paviljonkiin.
Suosimalla kimppakyytejä sekä varaamalla riittävästi aikaa pysäköintiin ja numeroiden noutoon, autat
parhaiten järjestelyjen sujumista.
Pysäköintimahdollisuuksista saat lisätietoa: http://www.jyvasparkki.fi/
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JUOKSIJANUMEROIDEN NOUTAMINEN
Paviljongin D-hallissa juoksijanumeroiden jakopisteet on jaoteltu matkan ja sukunimen alkukirjaimen
perusteella. Ilmoittamalla nimesi saat juoksijanumerosi, hakaneulat (4 kpl) ja varustesäilytystä varten
tarran, jossa on juoksijanumerosi.
HUOM! Juoksunumeroa ei tarvitse noutaa henkilökohtaisesti. Juoksijanumeron voi ottaa toinen
henkilö toisen puolesta.
Erityisesti Jyvässeudulla asuvien toivotaan noutavan juoksijanumerot jo perjantaina 16.9. klo 14.00 –
20.00.
Ryhmien numeroiden noutaminen
Ryhmän yhdyshenkilö voi noutaa ryhmän jäsenten kaikki juoksijanumerot kerralla. Ilmoita
sähköpostilla fm@kesli.fi keskiviikkoon 14.9. klo 16.00 mennessä ryhmään kuuluvien nimet niin
juoksijanumerot kootaan valmiiksi ja ne voidaan hakea kaikki kerralla.
Finlandia Kävelyn tunnusten noutaminen
Finlandia Kävelyn osallistujien tulee hakea Paviljongin D-hallin numeroiden jakopisteestä Finlandia
Kävelyn tunnus ja kiinnittää se tunnuksen mukana saatavilla hakaneuloilla rintaan.
Vain juoksijanumeron tai Finlandia Kävelyn tunnuksen omaavat ovat oikeutettuja järjestäjien
huoltopalveluihin.
MARATONVIESTIÄ KOSKEVIA OHJEITA
- Maratonviestiin tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkoon 14.9. klo 24.00 mennessä internetissä.
Maratonviestiin ei voi ilmoittautua paikan päällä.
- Joukkueen yhdyshenkilölle annetaan joukkueen viestikapula ja kirjekuori, jossa on joukkueen
kaikkien juoksijoiden juoksijanumerot.
- Jos sama henkilö juoksee kaksi osuutta peräkkäin, hän kiinnittää rintaan numeron, jossa on
jälkimmäinen osuusnumero.
- Lutakon aukiolla uudelle kierrokselle menevällä reitillä on merkitty maratonviestin vaihtoalue, jossa
seuraavan osuuden juoksija odottaa edellisen osuuden juoksijaa.
- Jos joukkue maratonviestissä ei ole vielä vaihtanut 2. - 8. osuudelle klo 22.00 mennessä, kaikki
jäljellä olevat juoksijat lähtevät yhteislähdössä klo 22.00.
- Joukkueen tulos lasketaan kaikkien kilpailijoiden aikojen yhteenlaskettuna summana.
ILMOITTAUTUMINEN 1.9. - 14.9. VÄLISENÄ AIKANA
Keskiviikkoon 14.9. klo 24.00 saakka voi ilmoittautua normaalisti internetissä
http://ilmoittautuminen.finlandiamarathon.fi/ilmoittautuminen/
Perjantaina 16.9. klo 14.00 – 20.00 ja lauantaina 17.9. voi ilmoittautua paikan päällä Paviljongin
D-hallissa
Kaikille matkoille (pl. maratonviesti) voi ilmoittautua siihen saakka, kun on 1 tunti lähtöön.
Ilmoittauduttaessa paikan päällä hinnat ovat maraton 72 €, Puolimaraton 67€, Valon Kymppi 47€ ja
Finlandia Kävely 32€.
HUOM. 2.9. jälkeen tehtävissä ilmoittautumisissa ei voi hyödyntää alennuksia.
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Osallistumisen maksaminen paikan päällä.
Maksuvälineenä Finlandia Marathonin ilmoittautumispisteessä käyvät - käteinen (mielellään
tasaraha), pankkikortti sekä liikuntaedut: Smartum Pay, Eazybreak, ePassi ja Edenred.
OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN
Maksettua osallistumismaksua ei palauteta. Jos olet maksanut peruutusturvamaksun ja toimitat
järjestäjille 17.9. tai aiemmin päivätyn lääkärintodistuksen, osallistumisoikeus siirretään seuraavalle
vuodelle. Lääkärintodistus tulee lähettää skannattuna sähköpostilla osoitteeseen fm@kesli.fi tai
postittaa 30.9.2022 mennessä osoitteella Keski-Suomen Liikunta / Finlandia Marathon, Onkapannu 2,
40700 JYVÄSKYLÄ

JO SUORITETTUUN ILMOITTAUTUMISEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET
Voit muuttaa aiemmin tehtyä ilmoittautumista esim. vaihtaa matkaa, muuttaa sarjaa tai siirtää
osallistumisoikeuden toiselle henkilölle keskiviikkoon 14.9. klo 24.00 saakka osoitteessa
asiakaspalvelu@liveto.io
Keskiviikon jälkeen muutoksia voi tehdä Jyväskylän Paviljongin D-hallissa jälki-ilmoittautumispisteessä
perjantaina 16.9. klo 14.00 – 20.00 ja lauantaina siihen saakka, kun aikaa on yksi tunti lähtöön.
AJANOTTOON LIITTYVÄT OHJEET
Finlandia Marathonilla on käytössä EQ-Timing ajanottojärjestelmä. Juoksijanumeron taakse on
kiinnitetty mikrosiru, joka rekisteröi lähtöajan mentäessä lähtöportin ali ja rekisteröi loppuajan
alitettaessa maaliportti. Jokainen juoksija saa sekä brutto- että nettoajan.
Kiinnitä numerolappu rintaan. Numerolappua ei saa rutistaa kasaan tai taittaa. Numerolappua ei
tarvitse palauttaa maalissa.
Bruttoaika = lähtölaukauksen ja maaliviivan ylityksen välinen aika. (kilpailun virallinen loppuaika)
Nettoaika = lähtöviivan ylityksen ja maaliviivan ylityksen välinen aika. Tulosluetteloon merkitään
jokaiselle juoksijalle kumpikin aika.
Finlandia Kävelyssä ei ole ajanottoa! Maalialueella on kello, josta voi katsoa oman aikansa maaliin
saapuessa.
VÄLIAJAT
Maratoonarit saavat väliajat 5,25; 10,5; 15,75; 21,1; 26,25: 31,50 ja 36,75 km:n kohdalla ja
puolimaratoonarit saavat väliajan n.5,25; 10,5; 15,75; km:n kohdalta.
VARUSTEIDEN VAIHTOTILAT
Juoksijoille on varattu varusteiden vaihtotilat Jyväskylän Paviljongin D-hallissa.
VARUSTESÄILYTYS
Varustesäilytys on Paviljongin D-hallissa varusteiden vaihtotilojen yhteydessä. Samassa kirjekuoressa,
jossa saat juoksijanumerosi, on tarra, johon merkitty juoksijanumerosi. Kiinnitä tarra kassisi päälle
ennen kuin tuot sen varustesäilytykseen. Arvotavarat voit jättää myös kassiisi. Kassia noutaessasi
toimitsija varmistaa, että kassiin kiinnitetty numero ja kassin noutajan juoksijanumero ovat samat.
OMAT JUOMAT
Puoli- ja täysmaratonilla huoltopisteillä on varattu pöytä juoksijoiden omille juomille. Juoksijoiden
tulee jättää huoltopisteille vietävät omat juomat lauantaihin 16.9. klo 10.30 mennessä Jyväskylän
Paviljongin infopisteen läheisyydessä oleviin laatikoihin.
Huomiothan, että myös puolimaratonin juoksijoiden tulee jättää omat juomat lauantaina 16.9. klo
10.30 mennessä.
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LÄHTÖÖN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kaikkien matkojen lähtö tapahtuu Lutakon aukiolta. Ryhmittyminen lähtöön tapahtuu lämmittelyjumpan jälkeen. Maratonilla ja puolimaratonilla lähtöön ryhmitytään oman tavoiteajan mukaisin
porrastuksin, jotka on merkitty tavoiteaikajuoksijoiden ilmapalloihin.
Huom. Ajanoton aktivoitumisen vuoksi, lähtöviivaa ei saa ylittää ennen lähtölaukausta kummastakaan
suunnasta. (Et voi tulla lähtöpaikalle edestäpäin lähtöportin ali).
LÄMPÖYKKÖSEN LÄMMITTELYJUMPAT
15 minuuttia ennen kaikkia lähtöjä (pl. Maratonviesti) on Lämpöykkösen lämmittelyjumpat, jotka
pitää Lämpöykkösen yhteistyöurheilija Maria Huntington.
REITTI
Reitti kulkee pääsääntöisesti kevyen liikenteen väylää Jyväskylän Rantaraittia. Finlandia Kävely
suoritetaan yhtenä 5 km:n lenkkinä. Valon Kymppi juostaan kahtena 5 km:n lenkkinä. Maratonviesti
suoritetaan kahdeksana (8) 5 km:n lenkkinä joukkueseen kuuluu 4-8 juoksijaa ja joukkue saa itse
päättää kuinka monta osuutta kukin juoksija juoksee. Täysmaratonilla juostaan 4 kertaa 10.55 km:n
lenkki ja puolimaratonilla 2 kertaa 10,55 km:n lenkki. Kaikki reitit menevät kierroksen täyttyessä
Lutakon aukion lävitse. Lutakon aukiolla on merkitty reitit uudelle kierrokselle ja maaliin.
Reittikartat sivuilla 16.
Juoksureitin pituuden on mitannut SUL:n virallinen maantiereittien mittaaja Harri Paananen.
REITTIMERKINNÄT
Reitti on merkitty opastenuolilla ja lippusiimalla. Lisäksi merkittävimmissä käännöspaikoissa on
henkilöopastajat.
OHITUSMAHDOLLISUUS
Juoksijoiden tulee jättää takaa tuleville ohitustilaa aina kun se on mahdollista.

15 minuuttia ennen jokaista
lähtöä Lämpöykkösen
yhteistyöurheilija Maria
Huntington pitää
lämmittelyjumpan

Osallistujan opas

14

FINLANDIA MARATHON 2022

Osallistujan opas

15

FINLANDIA MARATHON 2022

Finlandia Marathonin
Laita
seurantaan ja jaa
huoltopisteillä tarjoiltava
kokemuksesi!
urheilujuoma on
SQUEEZY
Energy Drink appelsiini.
Verkkokauppa

www.kotivuorisport.fi
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KILOMETRIMERKINNÄT
Kaikki kilometrit on merkitty numerotauluin.

Kilometrit 1-10

Kilometrit 11-21

Kilometrit 21-42

JUOKSIJANUMERO
Täysmaratonin juoksijoilla on sinisellä pohjalla valkoinen numero, puolimaratonin juoksijoilla on
punaisella pohjalla valkoinen numero ja Valon Kympin juoksijoilla on vihreällä pohjalla valkoinen
numero. Maraton viestiin osallistuvilla on numerolapussa joukkueen numeron lisäksi pienellä
juoksijan osuuden numero.

Juoksijanumero tulee kiinnittää paidan etupuolelle, siten että se on helposti luettavissa. Osallistujalla
ei ole oikeutta peittää tai poistaa järjestäjän asettamia mainoksia. Juoksijanumero on
henkilökohtainen, sitä ei voi siirtää ilman järjestäjille tehtyä muutosilmoitusta toiselle henkilölle.
Vain juoksijanumeron tai Finlandia Kävelyn tunnuksen omaavat ovat oikeutettuja järjestäjien
huoltopalveluihin.
JYTAKSI TAVOITEAIKAJUOKSIJAT – AJOISSA PERILLE
Maratonilla on tavoiteaikajuoksijat loppuajoille 3.30, 4.00 ja 4.30. Puolimaratonilla on
tavoiteaikajuoksijat loppuajoille 1.45, 2.00 ja 2.15. Tavoiteaikajuoksijat juoksevat mahdollisimman
tasaista vauhtia saavuttaakseen ko. loppuajan.
Lähtöpaikalla tavoiteaikajuoksijat erottuvat ylös kohoavasta ilmapallosta. Tavoiteaikajuoksijat pitävät
palloa kädessään 1 km:n ajan. Lisäksi tavoiteaikajuoksijoiden selkään on merkitty aika, johon juoksija
tähtää.

Ajoissa perille
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WC:T
Sisätiloissa Paviljongin D-hallissa
Naiset = 32 koppia
Miehet = 17 koppia, 36 pisuaaria
LÄHTÖALUEEN LÄHEISYYDESSÄ
Lähtöpaikan läheisyydessä Lutakon aukiolla on 8 WC:tä.
Reitillä
WC:t ovat kahdessa kohtaa:
- Suuruspäässä - täysmaratonin noin kilometrit 3,6; 14,1; 24,7 ja 35,2 km
- Lutakon aukiolla - täysmaratonin noin kilometrit 10,5, 21,1, ja 31,6 km
100 m ennen WC-tiloja on ennakkoilmoituskyltti.
HUOLTOPISTEIDEN SIJAINTI JA TUOTTEET
Km
3,6
6,8
10,5
14,1
17,3
21,1
24,7
27,9
31,6
35,2
38,4
42,2

Paikka
Suuruspää
Äijälänranta
Lutakon aukio
Suuruspää
Äijälänranta
Lutakon aukio
Suuruspää
Äijälänranta
Lutakon aukio
Suuruspää
Äijälänranta
Lutakon aukio

Tarjolla
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani
Vesi, urheilujuoma, banaani

Taulukossa olevat kilometrit ovat noin matkoja. Noin 100 m ennen huoltopistettä on ennakkoilmoituskyltti.

Valon Kympillä huoltopiste on Lutakon aukiolla 5 km:n kohdalla lähdettäessä toiselle kierrokselle
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LÄÄKINTÄHUOLTO JA ENSIAPU
Tapahtuman lääkintähuollosta vastaa lääkärikeskus Mehiläinen. Maalialueella on paikalla tapahtuman
lääkäri.
HUOM. Jos sinulla on diagnosoitu sairaus (esim. diabetes, astma, epilepsia, tmv), joka voi vaikuttaa
suoritukseesi, merkitse x kilpailunumerosi etupuolelle ja kirjoita numeron taakse ohjeet, jotka
ensiapuhenkilöstön on hyvä tietää esim. lääkitys.
KESKEYTTÄMINEN
Jos joudut keskeyttämään, hakeudu lähimmälle huoltopisteelle. Ilmoita huoltopisteen
henkilökunnalle, jos tarvitset kyydin maalialueelle.
Jos joudut keskeyttämään, ilmoita siitä Paviljongin D-hallin sisätiloissa olevassa infopisteessä. Näin
pystymme varmistamaan, että juoksijoita ei ole enää reitillä. Kun otat yhteyttä palvelupisteeseen, saat
Sinulle kuuluvat tuotteet mm. osallistujamitalin ja tuotepussin.
Huom. Jos keskeytät, älä juokse Lutakonaukiolla olevan maaliportin alitse, koska järjestelmä kirjaa
sinulle loppuajan, joka vääristää tulospalvelua.
VASTUU
- Arvioi vastuullisesti oman terveydentilasi perusteella juoksutapahtuman soveltuvuus itsellesi.
- Älä osallistu, jos tunnet alkamassa olevan sairauden (esim. flunssa) tai tiedät edellisen sairauden
jälkeen, että et ole riittävästi palautunut.
- Keskeytä juoksu, mikäli tunnet jonkin seuraavista oireista:
* lisääntyvä rintakipu
* voimakas hengenahdistus
* huimaus, pyörryttävä olo
* kova pohjekipu
* muu hälyttävä oire
Hyväksy, että järjestäjillä on oikeus keskeyttää juoksu, jos teemme huomion hätätilanteeseen
viittaavasta merkistä (esim. epätavallinen kalpeus).
Osallistut juoksuun omalla vastuullasi ja vapautat tapahtuman järjestäjät vastuusta, niiltä osin kun et
ole itse huomioinut seikkoja, jotka aiheuttavat riskin osallistumisellesi.

Wemmi-markkinat ovat
avoinna lauantaina klo 10-17
Jyväskylän Paviljongissa
Wemmiin voi tulla yksin, kaveriporukan
kanssa tai vaikka koko perheen voimin
nauttimaan monipuolisesta ja runsaasta
ravintola‐ ja kahvilatarjonnasta. Lisäksi
tarjolla on kattavasti syksyn satoa järvistä,
pelloilta ja puutarhoista sekä laadukkaita
käsitöitä. Myyjistä lähes puolet on
keskisuomalaisia ja muutenkin kotimaisilla
tuotteilla on vahva asema markkinoilla.
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PESEYTYMINEN
Paviljongin D-hallin pukeutumistilojen yhteydessä on suihkut. Toimithan peseytymistiloissa ripeästi,
jotta suuresta osallistujamäärästä huolimatta odotusajat eivät muodostu pitkiksi.
PALKINTOJEN JAKO
Maratonille, puolimaratonille, Valon Kympille ja maratonviestiin osallistuneet saavat mitalin heti
saavuttuaan maaliin. Kaikkien sarjojen kolme parasta palkitaan huoneilmaa raikastavan traakkipuu
Yellow Coastilla. Finlandia Kävelyyn osallistujat eivät saa mitalia.
Perjantaina 16.9.
- Lutakon aukiolla, ohjelmalavan edessä
20.45
Maratonviestin palkintojen jako
21.15
Valon Kympin palkintojen jako
Lauantaina 16.9.
- Jyväskylän Paviljongin D-hallissa
16.30
1. Palkintojenjako
* Maraton: N, N40, M, M40, M45 ja M50
17.00

2Palkintojenjako
* Maraton: N45, N50, M55, M60 ja M65

17.30

3. Palkintojen jako
* Maraton: N55, N60 ja N65
* Puolimaraton: N, N40, N45, N50, M, M40, M45, M50, M55, M60 ja M65

18.00

4. Palkintojen jako
* Puolimaraton N55, N60 ja N65

Palkintojen jaon aikataulu on joustava: Jos sarjan kolmen parhaan tulokset ovat valmiit ja kaikki
palkinnon saajat ovat palkintojen jako paikalla valmiina voidaan sarjan palkinnot jakaa myös
aikaisemmassa ryhmässä.
HUOM ! Varmista osallistujan kirjekuoreen kiinnitetystä nimitarrasta että sinut on merkitty oikeaan
sarjaan. Jos sarja on virheellinen, muuta se heti jälki-ilmoittautumispisteessä. Sarjavaihtoa et voi
tehdä enää juoksun jälkeen. (Esim. yleiseen sarjaan merkitty ei voi vaihtaa jälkeenpäin ikäsarjaan
huomattuaan mahdollisen menestyksen.)

Palkintoina hyvinvointia lisäävä viherkasvi!
Huoneilmaa raikastava traakkipuu ’Yellow
Coast’ on istutettu kierrätysmuovista
valmistettuun, käsin viimeisteltyyn kestävään
ja ympäristöystävälliseen sekä uudelleen
kierrätettävään Ecopots Amsterdam-ruukkun.
Kasvualustan pinnalla on täysin
luonnonmukainen meriheinäkate
viimeistelemässä istutuksen.
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TULOSPALVELU
Linkki tulossivulle on osoitteessa http://www. finlandiamarathon.fi/tulokset
Virheellisten ja puuttuvien tulosten selvittäminen
Jos tuloksesi puuttuu tai on hyvin perusteltua epäillä tuloksen olevan virheellinen, toimi seuraavasti.
Jos huomaat paikan päällä tapahtuman aikana virheen / puutteen tuloksissa, hae D-hallin infopisteestä tulospalvelun palautelomake ja täytä se. Palauta täytetty lomake infopisteeseen.
Huom. Tapahtuman ollessa käynnissä tulospalvelu ei ota vastaan suullisia tarkastuspyyntöjä.
Tulosten tarkistaminen tapahtuu heti kun se on mahdollista kirjallisten selvityspyyntöjen
perusteella.
JUOKSUN MAKSIMIAIKA SEKÄ REITIN JA HUOLTOPISTEIDEN PURKAMINEN
Juoksun maksimisuoritusaika on maratonilla 6 tuntia 15 minuuttia ja puolimaratonilla 3 tuntia.
Huoltopisteiden toiminta ja liikenteen opastaminen lopetetaan klo 18.15. Viimeisen juoksijan perässä
reitin kiertää jälkipään valvoja. Jälkipään valvojan ohitettua reitillä olevat risteyskohdat kerätään
reittiopasteet pois.
OHEISOHJELMA
Reitin varrella on useita musiikkipisteitä, joissa on rumpuryhmiä.
INTERSPORTIN MYYMÄLÄ
Paviljongin D-hallissa on Intersportin myymälä.
TAPAHTUMASTA OTETTUJEN KUVIEN KÄYTTÖOIKEUS
Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus tapahtumasta ottamilleen kuville ja videotallenteille.
LÖYTÖTAVARAT
Löytötavarat toimitetaan Finlandia Marathonin infopisteeseen Paviljongin D-halliin, josta niitä voi
tiedustella tapahtuman aikana. Finlandia Marathonin jälkeen löytötavaroita säilytetään kuukauden
ajan Keski-Suomen Liikunnan toimistolla p. 050 3813 820. Sen jälkeen yli 50 € arvoiset tavarat viedään
Jyväskylän poliisilaitoksen löytötavaratoimistoon ja alle 50 € arvoiset tavarat annetaan kierrätykseen /
kirpputorille. Löytötavaroita lähetettäessä järjestäjät perivät vastaanottajalta tavaroiden postituksesta
aiheutuneet kustannukset.
JUOKSUN SEURAAMINEN
Yleisö ja henkilökohtaiset kannustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa ja kannustamaan
juoksijoita. Rantaraitilla polkupyörällä kulkeminen ei ole kuitenkaan sallittua.
Hyviä katselupaikkoja ovat Lutakon aukio ja Kuokkalan silta. Lutakon aukiolla on lähtö sekä maali ja
juoksijat menevät joka kierroksella aukion lävitse. Kuokkalan sillalta näkee juoksijoita pitkän ajan.
PALAUTTEEN ANTAMINEN
Kerro asiat, jotka voidaan korjata heti paikan päällä, välittömästi järjestäjille esim. infopisteessä.
Finlandia Marathonin kehittämiseksi tulevaisuudessa toivotaan osallistujilta palautetta. Palautetta
kerätään tapahtuma-analyysaattorilla, johon voit käydä vastaamassa osoitteessa
https://bit.ly/finlandia-marathon
Palautetta voit antaa myös Finlandia Marathonin internetsivuilla olevalla palautelomakkeella.
Kaikkien eri kanavissa palautetta antaneiden kesken arvotaan palkintoja.
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JÄRJESTELYORGANISAATIO
Finlandia Marathonin 2022 järjestelytoimikunta ja eri osa-alueiden vastuuhenkilöt.
Palkintojen jako:
Pasi Valoranta ja Petri Lehtoranta
Lähdön järjestelyt ja liikenteen ohjaus: Miikka Silonsaari
Ensiapu:
Mira Kaikkonen, lääkärikeskus Mehiläinen
Huolto:
Vesa Häggblom
Huoltopisteet:
- Äijälänranta:
Jyväskylän Latu ry
- Suuruspää:
Topi ja Topin kaverit
- Lutakko:
Gradian opiskleijat
- Maalialue:
JKU:n huippu-urheilijat
Reitti:
Esa Kaihlajärvi
Reitin mittaus:
Harri Paananen
Ajanotto ja tulospalvelu:
EQ-Timing ja Result Fellows – Tuloshemmot
Ohjelma:
Isto Hiltunen
Kanslia:
Helvi Kaihlanen
Kuulutus:
Raimo Kuoppa-Aho ja Kalle Kulmala
Varustesäilytys:
Tomi Hiilamo
Infopiste ja sisätilat:
Laura Härkönen
Ulkoalueet ja rakennevastaava:
Teemu Airaksinen ja Jaakko Hanhinen
Talkoohenkilöstö:
Mira Autio
Taloussihteeri:
Laura Nuutinen
Alkujumpat:
Maria Huntington
Maalin tuotejako:
Jyrki Saarela
Äänentoisto ja valot:
Reijo Lahti, Äänetoistopalvelu Maukka
Valon juoksun pyrotekniikka ja erikoistehosteet:
Teppo Hakkarainen, Pyroman oy
Musiikkipisteet reitillä:
Pasi Juvonen
Pääsihteerit:
Markku Koistinen ja Jouni Vatanen
FINLANDIA MARATHONIN TOIMISTO
Finlandia Marathonin toimisto sijaitsee Keski-Suomen Liikunnan toimiston yhteydessä osoitteessa
Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä.
TIEDUSTELUT
Finlandia Marathonia koskeviin tiedusteluihin vastaavat tapahtuman pääsihteerit Jouni Vatanen
puh.050-552 4997 jouni.vatanen@kesli.fi ja Markku Koistinen puh.040-7069195
markku.koistinen@jku.fi
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Yksi sovellus, yksi tilausnumero!
Paikallisen, vastuullisen ja turvallisen taksin tilaat 24/7 ilmaisella
JYTAKSI APPilla tai numerosta 0100 6900. Palvelemme vuoden jokaisena
päivänä Jyvässeudulta käsin koko Keski-Suomen
alueella – ja tarvittaessa pidemmälläkin.

MONIPUOLINEN VALMENNUSKESKUS
JYVÄSKYLÄSSÄ
www.lewell.fi
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