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◪ eNight nuorten viestitapahtuma Espoon 
Puolarmaarissa 7.-8.8.2021◪ 

 

eNight-viestit järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna ja nyt perinnettä jatketaan elokuisessa 

kesäyössä Puolarmaarin metsä- ja puistoalueella. Vanhempien sarjoissa ikärajaa nostettiin siten että myös 

20-sarjassa suunnistavat nuoret pääsevät mukaan eNight-viestiin. Muutoin viestin sapluuna on 

samantyyppinen kuin viime vuonna eli viestit starttaavat aamuyön pimeinä tunteina ja maaliin juostaan 

aamun valjettua eli osuuksia löytyy niin yö tykeille kuin vauhdikkaille päiväsuunnistajille.  

Lisäksi tänä vuonna tarjoamme myös nuoremmille suunnistajille iltakisana oman HD14-sarjan viestin, jossa 

kaikki osuudet juostaan valoisan aikaan. Kaikissa viesteissä on mukana myös parallel-osuudet. 

Viimevuotiseen tapaan kilpailupaikalla on telttakylä majoittumista ja mukavaan kisatunnelmaan pääsyä 

varten. 

Kaikissa järjestelyissä otetaan huomioon vallitseva koronatilanne ja siten muutokset ovat mahdollisia. 
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Sarjat, osuudet ja alustava aikataulu 
 

HD14 

Viestin startti 7.8.2021 klo 18:00. 

Osuuksien vaativuustaso HD11-14 sarjojen mukainen. 

HD14-sarjan viestijoukkueessa saavat suunnistaa vuonna 2007 syntyneet ja sitä nuoremmat pojat ja tytöt. 

 

 

Osuus Tavoiteaika Valoisuus Huom 

1 20 min Valoisa  

2 20 min Valoisa  

3 20 min Valoisa Parallel osuus – 
metsään voi 
lähteä yhtä 
aikaa 1-3 
juoksijaa 

4  20 min Valoisa  

 

Huom. HD14-sarjassa suunnistavat nuoret saavat osallistua myös HD20 ja D20-sarjojen viestiin. 

 

HD20 

Viestin startti 8.8.2021 klo 03:30 

Osuuksien vaativuustaso vaihtelee osuuksittain siten että vaativimmat pimeät osuudet ovat 

vaikeustasoltaan HD18-20 sarjojen ratojen tasoisia ja helpoin parallel osuus sopii vaativuudeltaan hyvin 

myös nuoremmille 14-sarjan suunnistajille.  

HD20-sarjan viestijoukkueessa saavat suunnistaa vuonna 2001 syntyneet ja sitä nuoremmat pojat ja tytöt. 

 

Osuus Tavoiteaika Valoisuus Huom 

1 45 min Pimeä  

2 45 min Pimeä/hämärä  

3 35 min Hämärä/valoisa  

4  20 min Valoisa Parallel osuus – 
metsään voi 
lähteä yhtä 
aikaa 1-3 
juoksijaa 

5 50 min Valoisa  

 

Aurinko nousee klo 05:18 
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D20 

Viestin startti 8.8.2021 klo 04:30 

 

Osuuksien vaativuustaso vaihtelee osuuksittain siten että pimeässä starttaava aloitusosuus on 

vaikeustasoltaan D18-20 sarjojen radan tasoinen ja helpoin parallel-osuus sopii hyvin myös nuoremmille 

14-sarjan suunnistajille.  

 

D20-sarjan viestijoukkueessa saavat suunnistaa vuonna 2001 syntyneet ja sitä nuoremmat tytöt. 

 

Osuus Tavoiteaika Valoisuus Huom 

1 45 min Pimeä/hämärä  

2 25 min Hämärä/valoisa Parallel osuus – 
metsään voi 
lähteä yhtä 
aikaa 1-3 
juoksijaa 

3 45 min Valoisa  

 

Aurinko nousee klo 05:18 

 

Ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautuminen Irman kautta 27.7.2021 mennessä. Jälki-ilmoittautumiset 1,5xmaksuin 2.8.2021 

mennessä. 

 

Osanottomaksut 
 

HD20 85 €/joukkue 

D20 50 €/joukkue 

HD14 60 €/joukkue 

 

Palkinnot 
 

Sarjojen voittajajoukkueiden jäsenet palkitaan Lumonite Pixel valaisimin.  
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Lähtöluettelot ja kilpailuohjeet 
 

Julkaistaan kilpailun nettisivuilla. 

GPS-seuranta 
 

Järjestäjä valitsee GPS-seurantaan noin 10 joukkuetta H/D20-sarjasta ja 10 joukkuetta D20-sarjasta. GPS-

seurattavat joukkueet ilmoitetaan tapahtuman nettisivuilla viimeistään 7.8.2021. 

Kilpailukeskus 
 

Kilpailukeskus sijaitsee Puolarmaarissa, Kylänvanhimmanpiha 7, Espoo.  

 

Kilpailukeskustoiminnot 
 

Kilpailukeskuksessa bajamajat. Lisäksi keskuksen välittömässä läheisyydessä teltta-alue majoittumista 

varten.  

 

Kilpailun toimihenkilöt 
 

Kilpailunjohtaja: Sanna Tervakangas 

Ratamestariryhmä: Simo Martomaa, Maria Määttänen, Mikko Tervakangas 

Valvoja: Atte Lahtinen (HS) 

 

Yhteydenotot: 
 

Tapahtuman pääsihteeri Kari-Pekka Seppänen 

karipekka.seppanen@espoonsuunta.fi 

0503311443 

 

Tervetuloa Espooseen 

Espoon Suunta ry 
 

 


