
Hyvät yleisurheilun ystävät,  

Kuvansin Kuohu järjestää (41. kerta) kaikille avoimen matkan   

yleisurheilun Ruotsi -otteluun 3.-4.9.2022. Kyseessä on   

maailman vanhin, edelleen vuodesta 1925 jatkuva   

yleisurheilumaaottelu.  

Lauantaina klo 18 ja sunnuntaina klo 13 alkava tapahtuma palaa   

kahdeksan vuoden tauon jälkeen 325 miljoonalla eurolla perusteellisesti remontoidulle Helsingin Olympiastadionille. Nyt 

jos koska kannattaa lähteä niin uusien kuten vanhojenkin konkarien ihastelemaan kisa-areenan ehostettua kuosia. 

Suomalaisyleisurheilijoiden viime kesän ja tämän kevään hyvä tuloskunto lupaa tunnelmallista viikonloppua. Myös  

ruotsalaiset maailmantähdet Armand Duplantis ja Daniel Ståhl lupautuivat jo maaliskuisessa ottelun ennakkoinfossa 

olemaan mukana Finnkampenissa.  

”Hakkaa päälle” -hengessä toteutettava matka huipentaa kuuman yleisurheilukesän 

heinäkuun Saksan EM-kisojen ja  elokuun Yhdysvaltojen MM-kisojen jälkeen. Joten 

eiköhän lähdetä porukalla   

Ruotsin kaatoon?  

Pääsyliput on varattu takasuoran E7 -katsomoon (maalin vastapäätä). Pituus- ja   

kolmiloikkakilpailut käydään aivan edessämme takasuoralla. Keihäs-, moukari- ja   

kiekkokaaret laskeutuvat lähes kohdallemme. Myös seiväs- ja korkeushyppy   

tapahtuu hyvällä katseluetäisyydellä. Kyllä kelpaa jännätä.  

Matkapaketin hinta on 300 €/henkilö.  

Siihen sisältyy tasokas bussikuljetus, pääsyliput molemmille päiville, ruokailu meno- ja paluumatkalla  

(huom!) Matkakeitaassa Vierumäellä, hotellimajoitus kahden hengen huoneessa GROWNE PLAZA  

HELSINKI-HESPERIASSA (matka Stadionille 1,3 km) sekä hotelliaamiainen sunnuntaina. Yhden 

hengen huonelisä 50 €.  

Matkalle lähdemme seuraavan aikataulun mukaisesti lauantaina 3.9.  

Klo 7:30 Kuopio, Linja-autoasema / klo 8:10 Leppävirta, Unnukka / klo 8:45 Varkaus, Keskusliikenneasema /  

klo 9:00 Varkaus, Käpykankaan Severi / klo 9:10 Kuvansi, Björnin Leipomo / klo 9:30 Joroinen, Jari-Pekka /  

klo 10:15 Juva, ABC / klo 11:00 Mikkeli, ABC Pitkäjärvi  

Myös muilta paikoilta on mahdollista tulla kyytiin erikseen sovittaessa.  

Paluumatkalle lähdemme sunnuntaina välittömästi ottelun päätyttyä eli noin klo 16:15.  

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 25.4. (HUOM!!!) Kari-Pekka Kinnuselle puh. 045 1213252 tai  

karipekka50.kinnunen@gmail.com  

Tämä sen vuoksi, koska Lippu.fi edellyttää Kuohun ennakkoon varaamien lippujen maksamista 26.4.  

mennessä. Voit toki senkin jälkeen ilmoittautua, mutta matkan hinta on 50 € kalliimpi, etkä välttämättä  

pääse muun ryhmämme kanssa samaan katsomonosaan.  

Maksu viimeistään 25.7.2022 Kuvansin Kuohun tilille FI18 4108 0010 8935 46.  

Huom! Pienet muutokset lähtöaikatauluun mahdollisia. Lopullinen infokirje ilmoittautuneille elokuussa.  

Maaotteluterveisin, Kuvansin Kuohu ry psta  

Kari-Pekka Kinnunen, matkavastaava, puh. 045 1213252 


