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                                  25.07.2022 IN & JKi 
                                           SM-kyntöjen 2022 ilmoittautuminen 
 
 
 
TRAKTORIKYNNÖN 69. SM-KILPAILUT 30.9.-1.10.2022  
 
 

 
Aika ja paikka  Traktorikynnön SM-kilpailut järjestetään tänä vuonna 69. kerran. Kilpailun käytännön  

järjestelyistä vastaa Kimito Lantmannagille (= maamiesseura) sekä SM-Kyntö ry. 
Kilpailutapahtuman ja siihen liittyvän oheisohjelman valmistelut ovat käynnissä yhteistyössä 
koneliikkeiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. 

  
Kilpailupäivät ovat pe-la 30.9.-1.10.2022 Kilpailukeskus ja varikko ovat oppilaitoksella Brusabyntie 2. Sekä sänki- että 
nurmikyntölohkot ovat oppilaitoksen välittömässä lähisyydessä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki halukkaat kilpakyntäjät.  
 
 
Osallistumismaksu (sis. alv 24% – laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen); 

- Veteraanikonesarja (sänki) 70 € (jäsenet); 110 € (ei-jäsenet) 
- Yleinen sarka-aurat ja paluuaurat 120 € (jäsenet); 170 € (ei jäsenet) 
- Veteraanikonesarja + sarka-aurat 150 € (jäsenet); 200 € (ei-jäsenet) 
- Nuoret sarka-aurat 100 € (jäsenet); 140 € (ei-jäsenet)  
 
 

Ilmoittautuminen  Kilpailija ilmoittautuu eri tiedostona olevalla lomakkeella. Se palautetaan 
allekirjoittaneelle joko s-postin liitteenä – tai sitten kirjeitse 22.08.2022 mennessä.  
Ilmoittautumisen – ensisijaisesti tuomritehtäviin tulevat - voi tehdä myös Ismolle. 
Ilmoittakaa kaikki lomakkeella pyydetyt tiedot.  
Kaikkien työtä helpottaa, jos / kun palautuspäivästä pidetään kiinni.  

 HUOM – uusitun kotisivun kautta ei voi enää ilmoittautua => s-postitse! 
 

Kilpailu käydään tavan mukaan sarka-auroilla yleisessä, nuorten (22 -vuotiaat ja sitä 
nuoremmat) ja paluuaurojen sarjassa sekä veteraanitraktorien sarjassa.  
Vuoden 2021 SM-kyntöjen sarka- ja paluuaurasarjojen voittajille ei tällä kertaa voida taata 
edustusoikeutta seuraaviin traktorikynnön MM-kilpailuihin  –  
=> Pietarin kisojen peruuntumisen johdosta vuoden 2023 kilpailujen järjestäjä on vielä avoin.  
Osallistumismitali jaetaan palkintosijojen ulkopuolelle jääville. 
 
 

Olosuhteet  Brusabyssä kilpailualueen maalaji sekä nurmella että sängellä on hietasavi (HtS), 
runsasmultainen. Kyntösyvyys 18 cm +/-1 cm (voi muuttua).  Lohkojen koko on sängellä 20 m x 
90 m ja nurmella samoin 20 x 90 m. Hukkakauravaaran johdosta kalusto on syytä puhdistaa 
huolella ennen kilpailuun tuloa.  
Pellot ovat pinnanmuodoltaan tasaisia. 

 
Lisätietoja                      Tarkempia tietoja kilpailusta ja kilpailualueesta antaa Juhani Grönlund, GSM; 0400 695311.  

                      Harjoittelupalstat jaetaan paikan päällä – saapumisjärjestyksessä. 

                      Harjoittelu on mahdollista keskiviikkona ja torstaina. Päisteviilut ajetaan valmiiksi. 

                      Kilpailijan harjoitteluun varaama palsta on kynnettävä kokonaan. 

 
 

Sääntöasiaa                              Kilpailu käydään vuonna 2020 uusituilla säännöillä. Kyntöaika on avaukseen 20 minuuttia ja 
tauon jälkeen kyntöön 2 h ja 40 minuuttia. 
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Tuomaritehtävät    Toivon, että teillä, ”vanhat” tuomarit sekä vapaat kyntäjät, on mahdollisuus osallistua perinteen   
mukaisesti kyntöjen tuomarityöskentelyyn. Varatkaa aika kalenteriinne. Tuomareita pyydän 
varmistamaan tulonsa ajoissa, jotta voimme (=Ismo) tehdä esityksen tuomariryhmistä.  
Tuomarikokous pidetään SM-Kyntö ry:n yleisen kokouksen jälkeen;  
=> torstaina 29.9.2022 noin klo 19:30 alkaen. 

           Kokouspaikkana on Kulttuurikeskus Villa Lande, os. Engelsbyntie 8, Kemiö. 
 

 
 Kyntöilta                      Perjantaina juhlistamme tapahtumaa Kylpylähotelli Kasnäsissa kyntöillallisella, jonka tilaisuuden 
                                      yhteydessä jaetaan sänki- ja veteraanikynnön palkinnot. 

                                           Tilaisuus on avoin kyntäjille, kyntäjien tukijoukoille (maksullisena) ja yhteistyökumppaneille -  
 - ja bussikuljetus kyntöiltaan on järjestäjien toimesta varattu. Kustannus 10€, tasaraha! 
 Tarjoilun varaamisen johdosta on jokaisen kilpailun ulkopuolisen ilmoittava mukaan tulostaan.  
 Ilmoituksen voi tehdä kilpailulomakkeella (liite), tai 20.09. mennessä suoraan Ismolle;  
 nakki.ismo@gmail.com   

  

  Majoitus            Kylpylähotelli Kasnäs 
   Kasnäsintie 1294, 25930 Kemiönsaari 
   puh. 02-5210111 (Jessica Sandell) 
   myynti@kasnas.com 
 
         1hh  110 €  2hh 135 € 
   1hh                    140 €  2hh       160 € (30.9.-1.10.) 
   Huom – pe-la -välinen yö on edellistä / edellisiä hieman kalliimpi! 

 
Huonehinta sisältää aamiaisen Klo 7-9, kuntosalin ja kylpylän käytön. 
Kylpylä on avoinna klo 21:een. 
 

 Huom!            Hinnat ovat vielä vahvistamatta, ts. saattavat muuttua … toivottavasti alaspäin! 
             Varaukset merkillä; ”SM-kynnöt” 

 
 
    Työturvallisuus          Oheisena liitteenä kilpailussa noudatettavat työturvallisuusohjeet. 
 
             
                            Kyntöterveisin - sekä ilmoittautumiset;  
 
                 Juhani Kivistö juhani.kivisto9@gmail.com (siis ei enää kotisivulla) 
               - tai etanapostitse os. Hiekkatie 7 as 11, 15550 NASTOLA. 
  Matkapuhelin: 0440 209 227 
 

 
============  
 
  
KOKOUSKUTSU 

 
SM-Kyntö ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 29.09. alkaen klo 18:30 
Kokouspaikkana on Kulttuurikeskus Villa Lande, os. Engelsbyntie 8, Kemiö, kabinetti. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ! 

Kokous on avoin kaikille, mutta puhe- ja äänioikeus ovat vain v. 2022 jäsenmaksun maksaneilla! 

 

TERVETULOA! 
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