
 

 

                                           
                                                TIETOA JOUKKUEILLE – 1 

 
JOUKKUEIDEN KOKOONPANOT  julkaistaan 23.5 jälkeen 
 
NUORET Joukkueen johtajan tulee ilmoittaa joukkueessaan ajavat nuortenluokanikäiset kuljettajat 
 sähköpostitse kilpailusihteerille kph.virtanen@gmail.com. Viimeistään  28.5.2022. 
 
VARIKKO 

Joukkueen varikkotila on leveydeltään 5m x ilmoitettu kuljettajamäärä + n 5m lisätila. 
Joukkueen kilpa- ja huoltoautot tulee mahtua kyseiselle alueelle. 
Jos joukkueelle tulee isompia huoltoautoja (l-autot/kuorma-autot, pidemmät huolto-autot 
ymv), tulee siitä ilmoittaa 28.5 mennessä sähköpostiin;  emppu.tuominen@phnet.fi  
Ne joukkueet joilla isompia huolto-autoja sijoitetaan varikon laidoille. 
Varikkokartta julkaistaan viimeistään 31.5. 
 
Viranomaismääräyksistä johtuen tulityöt varikkopaikoilla on kielletty! 
Grillaaminen sähkö- tai kaasugrillillä sallittu. 
Varikolle tulee tulityöpaikka  - josta saa paveluna hitsauspalveluita. 
 
 

RANNEKKEET + AJOLUVAT 
 

Joukkueelle toimitetaan rannekkeita 4 kpl +  1 ajolupa x ilmoitettu kuljettajamäärä. 

Järjestäjä toimittaa myös ilmoitetuille joukkueenjohtajille rannekkeet.  
Lisä-ajolupia ei saa! Eli yhtä kilpa-autoa kohden yksi huolto-auto. Muut autot sijoitettava p-
alueelle. 
Joukkueen on mahdollista ostaa lisärannekkeita á15€. Tilaus tulee tehdä sähköpostitse 
sihteerille kph.virtanen@gmail.com  viimeistään 23.5.2022 
Rannekkeet maksetaan samalle tilille kuin ilmoittautumismaksu. 
 
Rannekkeet tulee olla kiinnitettyinä ja ajoluvat esillä alueelle saavuttaessa / kilpailun ajan. 
 
 

KATSASTUS 
Katsastus  on mahdollista lauantaina 4.6 kun siihen ilmoittaudutaan etukäteen, montako 
autoa katsastetaan. Katsastusaikataulu La  on noin 15:00 – 17:00. 
Lauantain katsastukseen ilmoittautumiset sähköpostitse; emppu.tuominen@phnet.fi , 
28.5 mennessä. Paluupostissa tulee ohjeistus lauantain katsastukseen. 
Autoja voi siis tuoda varikolle jo lauantaina, omalle varikkopaikalle – varikko on vartioitu. 
Joukkueenjohtajat velvoitetaan opastamaan lauantaina saapuvia varikkopaikasta! 
Kilpailun (sunnuntain) ilmoittautumis- ja katsastusaikataulu (joukkueinfo) julkaistaan 31.5. 
Ilmoittautumis- ja katsastusaikataulu määräytyy joukkueen kotipaikan mukaan, ja sen 
etäisyys kilpailupaikkaan on määräävä. 

 
TARRAT Autojen etuoviin tulee säännöissä mainitut tarrat koko 30 x 60cm.  

Tarrat saa kilpailupaikalla ilmoittautuessa.  Tarrat tulee olla kiinnitettynä ennen auton 
ensimmäistä lähtöä. 
 
Trailerit traileriparkkiin – muista lukitus. 
 
 
 

 

mailto:kph.virtanen@gmail.com
mailto:emppu.tuominen@phnet.fi
mailto:kph.virtanen@gmail.com
mailto:emppu.tuominen@phnet.fi


 

 

JOUKKUEIDEN MATERIAALIT 
 
 

Joukkueiden kilpailussa tarvitsema muu materiaali julkaistaan kilpailun virallisella 
ilmoitustaululla kilpailuviikolla, josta joukkueet ovat ne velvollisia itsellensä hankkimaan. 
Ne toimitetaan myös sähköpostilla joukkueen ilmoittamaan @osoitteeseen. 
 
 

Kilpailun virallinen ilmoitustaulu: http://jokkis.net/kukko22/index.php 
 
 
MAJOITUS https://www.joutsa.fi/?s=majoitus  

 https://www.joutsa.fi/elinkeinot-ja-yrittajyys/yrityshakemisto/#Matkailu  

JoSeMoRan rata-alueen p-alueilla  voi yöpyä, ilman järjestettyjä mukavuuksia. 

Varikolla ei saa yöpyä! 

  
Päijät-Hämeen UA 
BILSTEIN LIIGA 2022  
 
Kilpailunjohtaja Tapio Tuominen 040-5950 754 - operatiivinen 
emppu.tuominen@phnet.fi  
 
Kilpailunjohtaja Jouni Ikävalko 0440-245 709 - järjestelyt 
jouni.ikavalko@rakennustyo.org  
 
Kilpailusihteeri Kati Virtanen  044-5866 963 – kilpailutoimisto 
kph.virtanen@gmail.com  

 

 

23.5 mennessä 
”Joukkueen kuljettajia voi lisätä (max3) veloituksetta 23.5.2022 saakka, ilmoittamalla siitä 
järjestäjän sähköpostiin paijat.ua@phnet.fi ” 
 
Lisäranneketilaukset  kph.virtanen@gmail.com  
 

28.5 mennessä 

 
-  Ilmoitettava Isot/pitkät huoltoautot (empun @) 

 -  Ilmoittauduttava lauantain katsastukseen (määrät) (emppun @) 
 -  ilmoitettava nuortenluokanikäiset kuljettajat sihteerille (Katin @) 
  
 
 Nämä tiedot ja  ilmoittautumiset AINA, ja VAIN sähköpostilla! 
  

31.5 -> Julkaistaan 
                  Joukkueinfo/katsastusaikataulut La ja Su  - Varikkokartta 
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