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TIETOA KILPAILUPAIKASTA 
 

Tervetuloa purjelennon SM-kilpailuihin  
perinteikkäälle Kauhavan lentopaikalle, Pohjanmaan upeisiin maisemiin. 

Kilpailun järjestävät yhteistyössä TINTTILAKKI ry sekä Ilmasotakoulun lentokerho. 
Kauhavan lentopaikkaa isännöi nykyisin LSK Business Park oy, jonka vieraana 

olemme. 
 

Tässä taustatietoa nimenomaan kilpailukeskuksesta tiloineen ja järjestelyineen: 

 
Kilpailukeskukseen saapuminen 

Lähetämme osallistujille tarkat ajo-ohjeet entisen Lentosotakoulun alueelle erikseen. 
Kalustoa saa tuoda paikalle 2.7. alkaen. 

 
Koneiden ja putkien pysäköinti 

tapahtuu hallialueella lentokentän pitkin asematason reunoja (7; ks.kuvaliite) 
Alue on turva-aidan sisäpuolella. 

 
Vesitankkaus sijaitsee asematason laidassa hallien puoleisella laidalla. 

 
Briefingit ja kokoukset pidetään Linnanrakennuksen auditoriossa(2.). 

Kilpailutoimisto sijaitsee audotorion ylemmän sisäänkäynnin vieressä(1.). 
 

Harjoittelu on mahdollista Ilmasotakoulun Lentokerhoon tukeutuen koko kevään ja 

erityisesti viimeisellä viikolla ennen kilpailua 
 

Majoitus on mahdollista usealla eri tavalla. 
Käytettävissämme on 

-hotelli, 2-4 huoneissa, Linnarakennus ( 3.) 
-Upseerikerho 500m päässä kylän suuntaan. 

-asuntovaunuparkki 0-hallin rullaustien varrella (7). 
Asuntovaunualueella on sähköverkko. 

Muita asuntovaunualueita tutkitaan ja niistä ilmoitetaan tilanteen mukaan. 
 

Aamiainen kuuluu Linna-hotellin ja Upseerikerhon majoitushintaan, joka on tarjolla 
huoltorakennuksen ruokalassa (5.) 100m kisatoimistosta. Samassa paikassa on 

tarjolla päivän mittaan keittolounasta, kahvia, sämpylöitä. 
 
Vastaanottokeskus 
sijaitsee Kilpailukeskuksen läheisyydessä, Tätä kirjoitettaessa alueelle on sijoitettu n.90 henkiä, 
myös useita perheitä. Yhteisiä tiloja on käytössä Ruokala-rakennus, muutoin toiminnot ovat 
erillään. VOK:n toiminta on hyvin järjestäytynyttä ja päivärutiinit hyvin rauhalliseen tahtiin sujuvia.



 

Saunat sijatsevat Linnarakennuksessa sekä Upseerikerholla. 

Vuorot miehille ja naisille vuorotellaan ristiin molempiin saunoihin erikseen 
julkaistavalla aikataululla. 

Asuntovaunuissa majoittuvat voivat käyttää hallirakennusten ja Linnarakennuksen 

WC-tiloja. 
Alueelle tuodaan myös ulkokäymälöitä. 

 
Kiitotie 17/35 on mitoiltaan 2700x 60 metriä ja siinä on vierellä täyspitkä rullaustie. 

Nämä väljät tilat mahdollistavat isommankin puljan yhdenaikaisen maaliintulon ja 
laskeutumiset. 

 
Leiritulet järjestetään Linnarakennuksen sisäpihalla grillien äärellä. Toinen työpiste 

tullee platan laidalle. 
 

Hinnasto: 
 

MAJOITUS 
 

 ”Linnarakennus”-hotelli;     85 €/vrk/2h-huone; alakerta 

     60 €/vrk/2h-huone; yläkerta 
 Upseerikerho   50 €/vrk/2h-huone; lisävuode 20€ 

 Asuntovaunualue;   30 €/vrk; sis.sähkön 
 

RUOKAILUT 
 aamiainen huoneistomajoittujille 6 €/hlö 

 lounas 10 €/hlö  
 päivällinen 10 €/hlö 

 illalliset erikseen tilattavissa. Molemmissa majoituskohteissa mahdollisuus 
catering-palveluihin erikseen tilattaessa. 

 
 

Tervetuloa! 
 

Juha Silvennoinen 

Kilpailunjohtaja 
 

Majamäentie 13 
41160 Tikkakoski 

 
juha@tintti.net 

+358-400-920269 
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