
SALPAPOLKUJUOKSU MUSEOLTA MUSEOLLE SU 3.9.2017  
 
Tapahtumapaikkana toimii Salpalinjamuseo Miehikkälässä (Säästöpirtintie 70) 
Pysäköinti tapahtuu museon pysäköintialueella. 

 
Sarjat:  
Naiset, miehet ja kuntosarja 
 
Lähtöaika: 
Kaikki sarjat (20 km) lähtevät yhteislähtönä klo 11.00 Virolahden Bunkkerimuseolta. 
Kuljetus lähtöpaikalle lähtee klo 10.15 maalipaikalta Salpalinjamuseolta.  
Olethan ajoissa paikalla! 
 
Kilpailunumerot: 
Kaikissa sarjoissa käytetään rintanumeroa. Kilpailunumerot ovat saatavissa tapahtuma-alueen 
infopisteeltä Salpalinjamuseon edustalta klo 9.00 alkaen. Noutamattomat numerot toimitetaan 
linja-auton mukana lähtöpaikalle. 
 
Reitti: 
Juoksun reitti, yhteensä n. 20 km, kulkee Salpapolku-retkeilyreittiä pitkin. Reitillä on sekä 
soratie- että metsäpolkupätkiä. Reitti ohittaa myös E18 Hamina -Vaalimaa -moottoritietyömaan. 
Kyläteillä juoksijoita pyydetään kulkemaan tien vasenta reunaa pitkin. Reitillä on kolme 
valvottua tienylitystä. Noudatathan kuitenkin varovaisuutta! 
 
Reitti on merkitty sinisellä kuitunauhalla sekä Salpapolku-reittiopasteilla. 
 
Tapahtuman järjestäjä ei ole vastuussa suorituksessa tapahtuneista vahingoista. 
 
Juomapisteet: 
20 kilometrin matkalla on kaksi juomapistettä. Ensimmäinen piste sijaitsee noin 7 kilometrin 
kohdalla (Mässelinmäki) ja toinen noin 14 kilometrin kohdalla (Vuolteentien risteys). 
Juomapaikoilla on tarjolla vettä sekä urheilujuomaa. 
 
Maali: 
Maali sijaitsee Salpalinjamuseon piha-alueella.  
Myös keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa. 
 
Ensiapu: 
Ensiapupiste sijaitsee tapahtuma-alueella. Loukkaantuneille järjestetään tarvittaessa kuljetus 
juomapisteiltä sekä valvotuilta tienylityksiltä. 
 
Palkinnot: 
Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä. Kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta. Lisäksi kaikille 
jaetaan maalissa muistopalkinto. Kaikkien juoksuun osallistuneiden kesken arvotaan 
tablettitietokone. Arvonta suoritetaan palkintojenjaon yhteydessä. 
 
Pukeutuminen, peseytyminen ja WC:t 
Pukeutumis- ja saunatilat sekä WC:t sijaitsevat museolla. Myös museon piha-alueella on ulko-
WC:t. WC-tilat myös lähtöalueella Bunkkerimuseolla. 
 
 
 
 
 



Maaliintulon jälkeen juoksijoille on tarjolla lämmin sauna Salpalinjamuseon tiloissa.  
Alustavat saunavuorot:  
Miehet klo 12.30 - 13.30 
Naiset klo 13.30 -14.15 
Miehet klo 14.15 -  
Museon sisätiloissa ei voi liikkua nastoitetuilla jalkineilla. 
 
Tapahtuma-alueen palvelut: 
Molemmilla museoilla on avoinna museoiden kahvilat sekä myyntipisteet. 
Virolahden Bunkkerimuseo on avoinna klo 10 -13 ja Miehikkälän Salpalinjamuseo klo 9 -18. 
 
Lapsiparkki: 
Alueella toimii ilmainen MLL:n Virolahti - Miehikkälä paikallisyhdistyksen lapsiparkki noin  
klo 10 -14.  
 
Lapsille on tarjolla oma seikkailupolkujuoksu klo 12.00 alkaen. Tähän on ilmoittautuminen puoli 
tuntia ennen lähtöä info-pisteellä. Juoksussa ei ole ajanottoa ja kaikki osallistujat palkitaan. 
Reittejä on kaksi: lyhyempi, noin 500m seikkailureitti (keltainen viitoitus) sekä noin 1 kilometrin 
pituinen polkujuoksureitti (punainen viitoitus). 
 
Toimihenkilöt: 
Tapahtuman johtaja: Harri Tolsa, puh. 0400 607 241 
Varajohtaja: Vesa Tylli 
Tiedottaja: Mia Saarilaakso, puh. 050 3892126 
 
Mukana järjestelyissä:  
Miehikkälän Vilkas, Virolahden Sampo, Miehikkälän ja Virolahden reserviläisyhdistykset sekä  
Kaakon kaksikon liikuntatoimi   
 

 
Tervetuloa! 

www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi/salpapolkujuoksu 
 
 
 

http://www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi/salpapolkujuoksu

